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Lipcsey György felvidéki szobrászművész
kiállítása Budapesten
Lipcsey György Munkácsy-díjas felvidéki szobrászművész szerkezetes, áttört
építményekre emlékeztető bronz kisplasztikáit, valamint geometrikus formákból
építkező alkotásait is bemutatja az a kiállítás, amely Csend-Élet címmel látható
november 6-tól Budapesten a Forrás Galériában, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Kárpát-haza Galéria eseménysorozatának keretében.
Kulcsszavak:
Recommend Sign Up to see what your friends recommend.

Könyvtár és borház költözött
össze Sukorón
2015.11.06

Rég nem hallott hangok a Zeneakadémián
Lengyelország egyik legizgalmasabb kamarazenekara, a korabeli hangszereken játszó Wrocław
Baroque Orchestra november 11-én lép színpadra a Zeneakadémia Nagytermében.
2015.11.06

További videók

Laár 60: különleges életműshow az Arénában
A Papp László Budapest Sportaréna színpadán fellép a KFT zenekar jól ismert slágereivel, és
felcsendülnek soha nem hallott, vadonatúj Laár-szerzemények, valamint már ismert, de teljesen
áthangszerelt művek is. Különlegesség lesz, hogy a művész abszurd pályafutásának kezdeti
időszakát idézve 19 év után újra együtt látható a színpadon a két humornagyágyú: Laár András
és Galla Miklós.
2015.11.06

Brit komponista szerzeményével indul a Salzburgi Ünnepi Játékok
Thomas Ades brit zeneszerző operájának ősbemutatóját tartják a Salzburgi Ünnepi Játékokon,
amelynek jövő évi programját Helga Rabl-Stadler, a fesztivál igazgatója és Sven-Eric Bechthoff
művészeti vezető ismertette csütörtökön.

GALÉRIA
Átadták a megújult református
gimnáziumot
Kunszentmiklóson

Megnyílt a Szabadság Háza
Békéssámsonban

keresés az oldalon
keresés beállítások

Rég nem hallott hangok a
Zeneakadémián
Lengyelország egyik
legizgalmasabb kamarazenekara,
a korabeli hangszereken játszó
W rocław Baroque Orchestra
november 11-én lép színpadra a
Zeneakadémia Nagytermében.
Laár 60: különleges
életműshow az Arénában
A Papp László Budapest
Sportaréna színpadán fellép a
KFT zenekar jól ismert slágereivel,
és felcsendülnek soha nem
hallott, vadonatúj Laárszerzemények, valamint már
ismert, de teljesen áthangszerelt
művek is. Különlegesség lesz,
hogy a művész abszurd
pályafutásának kezdeti időszakát
idézve 19 év után újra együtt
látható a színpadon a két
humornagyágyú: Laár András és
Galla Miklós.
Brit komponista
szerzeményével indul a
Salzburgi Ünnepi Játékok
Thomas Ades brit zeneszerző
operájának ősbemutatóját tartják
a Salzburgi Ünnepi Játékokon,
amelynek jövő évi programját
Helga Rabl-Stadler, a fesztivál
igazgatója és Sven-Eric Bechthoff
művészeti vezető ismertette
csütörtökön.
Ritka leletekre bukkantak
Kínában
A leletek jelentőségét jelzi, hogy
a kulturális örökségvédelmi
hivatal igazgatója már utasítást
adott arra, hogy kezdeményezzék
a temetkezési hely felvételét az
UNESCO világörökségi listájára.
Családi kulturális fesztivált
rendeznek a Millenáris
parkban
A Budapesti Demográfiai Fórum
zárónapján november 7-én
előadásokkal, játékokkal,
táncműsorokkal és számos
családbarát programmal várják a
közönséget
További rövidhírek

Bemutatkoznak a Cseh Tamás
Program nyertesei

KULTÚR PR
Fodor József-emlékkiállítás
Budapesten

A Magyar Színház műsorán:
A Napló
Ki a vadász és ki a zsákmány?
Férfi és nő kapcsolatának mélyére
ás Jean-Claude Carrière A napló ,
avagy a Don Juan-katalógus
című ravasz és üde komédiája.
Sok humor és két nagyszerű
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színész (Csépai Eszter és BedeFazekas Szabolcs) hozza felszínre
a legalapvetőbb emberi
érzéseket.

További galériák

CÉLZÓ
Prima Primissima
Bomlik a volt
Lázár Balázs Bomlik a volt című
verseskötetét november 10-én
mutatják be a Magyar Napló
könyvesboltban.
MAGYAR NAPLÓ-SZÉPHALOM
ESTEK
MAGYAR NAPLÓ-SZÉPHALOM
ESTEK a ferencvárosi
Pinceszínházban, nemcsak
Ferencvárosiaknak! A november
6-ai beszélgetés résztvevői Mezey
Katalin Kossuth-díjas költő, író és
Oláh János Babérkoszorú-díjas
költő, író, a Széphalom és
Magyar Napló kiadók vezetői.
Beszélgetőtársuk Lázár Balázs, a
Pinceszínház irodalmi referense,
valamint Tallián Mariann
színművész is közreműködik.
A kubai Habana Social Clubnak előadói estje először
Magyarországon
Egy kubai zenekar élő fellépése
páratlan életérzést nyújt. A kubai
zene az élet feltétlen szeretetét
hirdeti.

„Észrevenni, hogy a
sokféleség érték” – Interjú
Dr. Gyarmathy Évával

Dr. Gyarmathy Éva klinikai és
nevelés lélektani
szakpszichológussal
beszélgettünk, aki nem régen
jelölést kapott a Prima
Primissima Díj oktatás és
köznevelés kategóriájában.
Pályájának kezdeteiről, az
oktatás iránt való
elköteleződéséről, a sokféleség
értékeléséről, a
gyermekközpontú nevelésről és
jelen kutatásairól kérdeztük.
Híres emberek a kultúráról
20. Peron Music
Tehetségkutató Fesztivál

PÁLYÁZAT
CITYarts nonprofit szervezet
Pieces for Peace projekt

Kulturális Örökség Napjai

Környezettudatos
fenyőfadíszítés és köztéri
kiállítás
Az Európai Parlament
rajzversenyt hirdet
35. „Small Montmartre of
Bitola” nemzetközi ifjúsági
művészeti fesztivál

Sziget Fesztivál
STRAND Fesztivál 2015
Művészetek Völgye
Csontváry Budapesten
Campus Fesztivál
EFOTT
Szolnoki Tiszavirág Fesztivál
2015
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