Tisztelt Művészetkedvelők!
Kedves Belvárosiak!
Belvárosban a kultúrának, a művészetnek hagyománya van.
Az V. kerületben található Ady Endre egykori otthona, itt írta
Petőfi a János vitézt, itt élt Sinkovits Imre, Baska József, Benedek
Elek. A magyar kultúrtörténet számos szállal szövi át a Belvárost,
gondoljunk csak a Landerer és Heckenast nyomdára, a Pilvaxra,
a Centrál Kávéházra. Nemcsak a múltunknak, hanem a mindennapjainknak is szerves része a kultúra: neves színházakkal büszkélkedhetünk, mint a Pesti vagy a Katona, nagymúltú mozikkal,
mint a Puskin, a Toldi vagy a Cirkó, saját művészeti negyedünk
van a Falk Miksa utcában és közösségünk tagjai közt olyan kiválóságokat tudhatunk, mint Vörös István vagy Szakcsi Lakatos Béla.
Ezt a kulturális sokszínűséget és pezsgést ünnepli évről évre az
immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő Belvárosi Művészeti Napok, amelynek tartalmas és színvonalas programjai között - a
zenétől kezdve a festészeten és a képző- valamint fotóművészeten
keresztül a filmig – mindenki megtalálhatja a kedvérevalót.
Élményekben gazdag, tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a 10.
Belvárosi Művészeti Napok programjaihoz!
Üdvözlettel:
Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester
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Szerda (szeptember 23.)
11.00

Árnyéktűrő dísznövények kiállítás és tanácsadás.
Megnyitja Sólyom Katalin dendrológus
• Hereditas Galéria (Vitkovics M. u. 12.)
Nyitva egész évben előzetes megbeszélés szerint.
A megnyitóra egy ajándék növény igényelhető
a hollolaczi@gmail.com címen

13.00

Dánfalvi Ildikó ötvösművész kiállítása
• FISE Galéria (Kálmán I. u. 17.)
Nyitva szept. 23-26. 13.00-18.00h között

16.00

Grazioso Kamarazenekar művészeinek
Bach hangversenye
• Józsa Judit Galéria (Kossuth L. u. 4.
bejárat a Városház u. felől)

16.30

Szintézis - Kerületi kortárs
képzőművészek kiállítása
• Széphárom Közösségi Tér (Szép u. 1/B)
NYITÓ RENDEZVÉNY

Csütörtök (szeptember 24.)
16.30

Fényvonalak - Fodor Györgyi Szeréna
fotókiállítása
• Nádor Galéria (József nádor tér 8.)

16.30

A vadon virágai - Jókai összművészeti
est Blaskó Borbála és művésztársai
• Háló Közösségi és Kulturális Központ-S4
(Semmelweis u. 4.)

17.30

Ovidius: Átváltozások - Németh Nikolett,
Takácsy Réka, Tollner Máté performansz
• Akvárium Klub (Erzsébet tér 12.)

18.00

Szabó Magda: Az ajtó - Havas Judit
előadásában
(monodráma angol nyelvű felirattal)
• FÉM Arts&Cafe (Váci u. 40.)

19.00
19.00

Adagio - vers és zene
Csík János és művésztársai
előadása
• Aranytíz Kultúrház Tolnay
terem (Arany J. u. 10.)

„ A zenei
Kollár-Klemencz
az ő játéka kapcsolja Kamarazenekar:
össze Kollár-Klemencz világát az autentikus
népzenével.
Ég az erdő,munkálalemezbemutató koncert
új lemezen négy új dal is szerepel, amelyek Kollár-Klemencz
• AranytízAzLászló
Kultúrház
Tolnay terem
saját szerzeményei. Mindegyikben erős közeledés hallható a
tokban
irányába,
amit személyesen ifj. Csoóri Sándor és felesége
(Arany J.népzene
u.
10.)
Kálna Natália erősít fel. A szövegek elementárisak, és következetes
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A zenei munkálatokban ifj. Csoóri Sándor is közreműködött, a mold-

vai-magyar csángó zenéből a Pusztinai nagy hegy alatt című dalban

...”

folytatásai a Rengeteg című album szövegvilágának. Az Ég az erdő
albumot január 19-én, a MOMkultban, teltházas koncerten mutatta
be a zenekar és terveik szerint tavasszal országos turnéra indulnak,
hogy minél több helyre eljuttassák az új dalokat. Ég az erdő album

A zenei munkálatokban ifj. Csoóri Sándor is közreműködött, a moldvai-magyar csángó zenéből a
Pusztinai nagy hegy alatt című dalban az ő játéka
kapcsolja össze Kollár-Klemencz világát az autentikus népzenével.
Az új lemezen négy új dal is szerepel, amelyek
Kollár-Klemencz László saját szerzeményei. Mindegyikben erős közeledés hallható a népzene irányába, amit személyesen ifj. Csoóri Sándor és felesége
Kálna Natália erősít fel. A szövegek elementárisak,
és következetes folytatásai a Rengeteg című album
szövegvilágának. Az Ég az erdő albumot január
19-én, a MOMkultban, teltházas koncerten mutatta be a zenekar és terveik szerint tavasszal országos turnéra indulnak, hogy minél több helyre
eljuttassák az új dalokat.
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Péntek (szeptember 25.)
16.00

17.00

18.00

Utazás Erdélyben - fotókiállítás, Gondos Béla
és Horváth Zoltán György diavetítése
• Erdélyi Magyarok Szövetsége (Molnár u. 5.)

Magyar csillaglegendárium
-Józsa Judit új kiállítása
• Józsa Judit Galéria
(Kossuth L. u. 4. bejárat
a Városház u. felől)

Krum Enikő és Peltzer Ferenc
fuvola-gitár koncert
• Hereditas Galéria (Vitkovics M. u. 12.)

Szombat (szeptember 26.)
10.00

KACS műhely kiállítása, vetítés, kézműves foglalkozás
gyermekeknek és szüleiknek
• FISE Galéria (Kálmán I. u. 17.)

14.00

Élményfestés minden korosztálynak Balogh Tiborral
• Háló Közösségi és Kulturális Központ-S4
(Semmelweis u. 4.)

17.00

Betyárjáték - összművészeti
dokumentumfilm-vetítés
és közönségtalálkozó
Szomjas György rendezővel
• Aranytíz Kultúrház Tolnay terem
(Arany J. u. 10.)

18.00

Matuska Flóra (cselló)
és Radnóti Róza (zongora)
hangversenye – FUGA
• Budapesti Építészeti Központ (Petőfi u. 5.)

19.00

Roby Lakatos koncert
• Duna Palota (Zrínyi u. 5.)

Az előadás a „KÖSZÖNJÜK, MAGYARORSZÁG!”
program keretében valósul meg.

19.30
19.00

Magyar Vonóstrió
Beethoven hangversenye
• Aranytíz Kultúrház Tolnay terem
(Arany J. u. 10.)
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Kecskés Mónika
és a Budavári Kamarazenekar
hangversenye
• Belvárosi Ferences
Templom
(Ferenciek tere 9.)

MINDEN PROGRAM INGYENES!

Kérjük vendégeinket, hozzanak maszkot
magukkal és ügyeljenek a járványügyi
óvintézkedések betartására!

