FELHÍVÁS
A Fészek Művészklub
minden tagjához és szimpatizánsához
A klubépületünk vendéglátási
lehetőségeit bérlő garázda kft. 3 év
alatt felhalmozott, közel 100 milliós
tartozását lehetővé tevő jogrendünk,
valamint a kulturális irányítás
támogatásának 20 éves megszűnése
szervezetünket megrendítő
pénzügyi válsághelyzetbe sodorta.
Lehetetlen, h ogy a 1 08 é ves , a z
országban és a világban is egyedülálló
összművészeti tevékenység
megszűnjön! Minden hazai és külföldi
s egíts ég s zü k s éges .
A megmenthetőséghez gondolatindítás
a www.feszek-muveszklub.hu
honlapunkon található.

A 2009. december 17-i
választmányi és felügyelő
bizottsági ülés határozatai
1. A vezető szervek elismeréssel adóznak
– a Fészek munkatársainak 2009. évben megvalósított tartalmi munkásságának, valamint
– az Igazgató Tanács, a Felügyelő
Bizottság és vezető jogászunk
tevékenységének, amelyet a Művészklubot
alaptalanul és jogtalanul vádoló,
az épület tulajdonlását is veszélyeztető
támadások elhárításában végeztek.
2. Az ismertetett stratégiai tervet a Fészek
irányító testületei továbbgondolásra, az
eddig megismert kezdeményezések
megvalósítására alkalmasnak találják.
A havi programfüzetünkben felhívást
kell közzétenni a Fészek megsegítése
érdekében, és ehhez járuljon a honlapunkon nyilvánosságra hozott dolgozat
az eddig fölvetődött lehetőségekről.
3. Az előzőleg megismert 2010. évi programtervet – az év közbeni változtatások
fenntartásával – az ülés résztvevői
egyhangúlag elfogadták.

A februári adóbevallók
figyelmébe
A Fészek önfenntartó, válságos pénzügyi helyzetében fordulunk a Klub tagságához, hogy:
az EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ-kötelezettségeik
lehetséges 1%-ÁVAL SEGÍTSÉK Klubunk
eredményes működését.
Elektronikus bevallás esetén a rendelkező
nyilatkozat megfelelő helyére írják be,
hogy az 1%-ot a Fészek Művészklub
Egyesületnek szánják, az alábbi adószámmal:
Papíralapú bevallásnál az adócsomagban
kapott 0953-D „Rendelkező nyilatkozat”-ba
szintén a fenti adószámot kérjük beírni.
A lehetőségükkel élve: kérjük, legyenek
segítségünkre, és a felajánlásokat ismeretségi körükben is terjeszteni szíveskedjenek!
A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB
VÁLASZTMÁNYA

Február 5-ig
megtekinthető

BARABÁS MÁRTON
képzőművész

Spontán szobrok
Antennaszobrok, téri
graffitik és könyvtárgyak
című kiállítása
a Galériában.

Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2–7 óra
között látogathatók.

Február 19-ig
megtekinthető

MÁDER BARNA
porcelántervező
„Kritikus tömeg”
c. kiállítása
a Herman Teremben.

Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2–7 óra
között látogathatók.

2.

kedd délután 5

óra (!)
BETŰRŐL BETŰRE
S Z Ó R Ó L S Z Ó R A
Szellemi vetélkedő minden korosztálynak

Klubösszejövetel
minden hónap első keddjén a Fészekben
Könyvjutalmak!
Klubvezető: Borbély Eszter
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

5.
péntek este 7 óra

H ID A S F RIG Y ES –
KARINTHY FERENC:

BÖSENDORFER
opera egy felvonásban
Vevő
Eladó

KÁLMÁN PÉTER
BOKOR JUTTA

Rendező:
ÉRY-KOVÁCS ZSOLT
Zongora:
KATONA ANIKÓ
Támogatók:
Pusztabíró és a FABINI Alapítvány
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

9.
kedd délután 6 óra

SZILÁGYI TERÉZ
festőművész
kiállítása a Galériában

Megtekinthető: február 26-ig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2–7 óra
között látogathatók.

12.
péntek este 7 óra

NAPFÉNY ÉS HOLDFÉNY

zenés irodalmi műsor
Közreműködik:
FARAGÓ LAURA – előadóművész
MEZEI PÁL – zongoraművész
O. SZABÓ ISTVÁN – színművész
SUDÁR GYÖNGYVÉR – operaénekes
MÁRAI SÁNDOR: Premier – novella
BARTÓK BÉLA: Szvit op. 14
PUCCINI:
Tosca – Tosca imája
RADNÓTI MIKLÓS: Tétova óda
A Nap és a Hold – avagy a két testvér meséje
LISZT FERENC: A Villa d’Este szökőkútjai
BELLA ISTVÁN: Krónika
A világ végén
Dalok a Holdról
ARANY JÁNOS: Tetemrehívás
Kőmíves Kelemen balladája
Tavasz, tavasz – csángó népdal
PUCCINI:
Bohémélet – Mimi áriája
JÓZSEF ATTILA: A Dunánál
MENDELSSOHN: Őszi dal

Egy szót keres izzó szívem (duett)
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

15.

hétfő délután 6

óra (!)

HOGY MONDJÁK? / COME SI DICE?
Ú J S O R O Z AT I N D U L !
Tanuljunk gyorsan-könnyen-szórakozva kiejteni idegen
szavakat olyan nyelveken, amelyeket nem beszélünk.
Kezdjük az olasszal!
Sorozatszerkesztő és az első lecke oktatója: Zalán Magda.
Zalán Magda 1965-ben mint a Magyar Rádió kulturális
műsorainak munkatársa hagyta el az országot, és Itáliában
telepedett le, ahol – némi, az emigrációban szokásos egzisztenciális vargabetűk után – tíz éven át az olasz állami rádió,
a RAI hullámhosszain elhangzó írásaival és műfordításokkal
jelentkezett. 2001 legvégén az Egyesült Államokból
az Amerika Hangja nyugdíjasaként „visszidált”, és azóta is
elkötelezett rádiós – ha nem is mint műsorkészítő, de mint
lelkes és szenvedélyes hallgatója „Magyarország egyetlen
komolyzenei rádiója”, az MR3 Bartók rádió adásainak.
Ettől az sem tudja eltántorítani, hogy a sok remek zenés műsor
során itt-ott hibásan hangzanak el a zene nyelve,
az olasz egyes szavai, főleg nevek, címek. Viszont ez adta
az ötletet, hogy az olasz nyelv kiejtésének titkaival indítson el
egy több nyelvet érintő kiejtési tanfolyamsorozatot.
A következő vendégek: áprilisban Sárközi Mátyás
(angol nyelv), májusban Fázsy Anikó (francia nyelv).
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

19.
péntek este 7 óra

ÖNARCKÉP
DÉVAI NAGY KAMILLA VALLOMÁSA
60. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
„Elindult gitárját hátára akasztva 1968
őszén egy leány… Torkából a madarak
tiszta éneke zengett, a lelkében is dal volt.
Dacolva széllel, nappal, esővel, hóval,
vitte az ezerfelé szóródott magyarsághoz
az üzenetet, amelyet a fenyők küldtek
a végekről a végekre. Két fiát magához
szorítva csak ment a maga útján.
Krónikásunk mára már 42 éve.
Neveli gyermekeinket jóra, szépre,
dalra, igazságra. Ma hallgassuk
meg csendes énekét, és írásait,
amelyeket szívünk küszöbére helyez.”
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

20.

szombat délután 5

óra (!)

ZENÉS DÉLUTÁN

S C H I M M E R AT T I L A
(Bécs)
és barátai
Fellépnek:
Berentei Péter
Mihá Zsuzsa
Munkácsi Sándor
Szilasi Andrea
Belépés: a magánrendezvényre jegyek a Fészek
portáján kaphatók 1200 Ft-os áron, illetve
Környei Erzsébettől: +36 70 219 2766.
(A tagsági erre az estére nem érvényes.)

22.

hétfő délután 6

óra (!)
FÉSZEK FILMKLUB
Vendégünk: BÓDIS KRISZTA filmrendező,
akinek új filmje kerül vetítésre:

VIRRASZTÁS
kisjátékfilm, 45’
Ez a film kitalált történet kitalált szereplőkkel. A hasonlóságok nem szándékosak, nem véletlenek, hanem elkerülhetetlenek. A romák elleni rasszista sorozatgyilkosságok
áldozatainak állít emléket, egy békés világ reményében.
A film főhőse egy kisfiú, aki történetesen romának született, és úgy alakult, hogy egy szegénytelepen éli életét.
Iskolába jár, játszik, szeret filmezni a telefonja kamerájával, egyébként épp olyan, mint a többi gyerek. A hely,
ahol él, már kevésbé idilli. Bár a szeretet és a gyűlölet
itt is ugyanolyan formákat ölt, mint bárhol a világon.
De a világ hogyan viszonyul egy ilyen telephez?
Az biztos, hogy egy gyerek nem érti még, miért néznek
rá másként. Azt sem tudja, hogy a félelem és az erőszak
pillanatok alatt képes pusztítani. Értelmetlenül.
A vetítés után beszélgetés a rendezővel.
A belépés ingyenes.

23.
kedd délután 6 óra

VÍZY LÁSZLÓ
építész, fotóművész
kiállítása
a Herman Teremben
„Káprázatos pártázatok – A Zsolnay
építészeti kerámia mesterei” c. könyv
bemutatásával és vételi lehetőségével is
A kiállítást megnyitja:
BORSA MIKLÓS építész
A könyvet bemutatja:
MATTYASOVSZKY-ZSOLNAY ZSÓFIA
lektor
Közreműködik:
MOHAI GÁBOR
Megtekinthető: március 1-jéig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2–7 óra
között látogathatók.

25.

csütörtök délután 6

óra (!)

A Kazán István Kamaraszínház előadásai
Tadeusz Borowski:
Nálunk, Auschwitzban
– szünet –

Farkas József: Háromszög
(verses összeállítás)
Szereplők: Fantoly Nikolett, Tódor Réka,
Bakó Krisztián és Szabó-Lencz Péter

Ady Endre: Halálos ölelés –
versek szóban és mozdulatban
Közreműködik: Fantoly Nikolett és Veres Előd

Mivégre is vagyunk?
Előadja: Farkas Tamás

Kovács Molnár József:
Még szabad a magasba szállni…
(verses előadás)
Előadja: Kovács Molnár József

Rendező-koreográfus: Kriszt László
Támogatójegyek a helyszínen válthatók
1000 Ft-os áron.
Támogatók: OKM, NKA, Fészek Művészklub,
Színházi Dolgozók Szakszervezete

26.
péntek este 7 óra

„CSAK EGY KISLÁNY
VA N A V I L Á G O N ”
JÁVOR PÁL – KARÁDY KATALIN
nosztalgiaest
Fellépnek:
TABÁNYI MIHÁLY
harmonikakirály
LEBLANC GYŐZŐ
TÓTH ÉVA
HORVÁTH GYÖRGYI
MEZEI MAGDA
GÁTI PÁL
és az egyetlen, aki
Jávor Pál partnere volt:
GORDON ZSUZSA
Zenei vezető:
HEGEDŰS VALÉR
Szerkesztő:
KEMÉNY GYÖRGY újságíró
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

KÖZLEMÉNYEK
A tavalyi tagjegyek érvényessége lejárt.
A 2010. évre vonatkozó, változatlan tagdíjakat
szíveskedjenek befizetni az alábbi táblázat szerint:
Művész tagok:
Pártoló tagok:
Tagok
7 000 Tagok
11 000
Élettárs
4 000 Élettárs
6 500
Nyugdíjas (bp.-i, vidéki) 3 000 Nyugdíjas (bp.-i, vidéki) 4 500
és művészeti főiskolás

Vidéki tag

és egyéb főiskolás

4 000 Vidéki tag

6 500

Ingyenes jogi tanácsadással várja tagjainkat
február 3-án, szerdán du. 16–18 óra között
DR. POLGÁR DOROTTYA és DR. SURÁNYI JÓZSEF
az I. emeleten. Kérjük, hogy jelentkezésüket
a portán elhelyezett, „Jogi tanácsadás”
c í m k é j ű f ü z e t b e b e í r n i s z í v e s k e d j e n e k.
A VENDÉGLÁTÓK NYITVA TARTÁSA
Étterem:........................mindennap 12 órától 24 óráig
Javasoljuk az előzetes asztalfoglalást: (06-1) 322-6043

Pincebár:..................20 órától 06 óráig

Előzetes
MÁRCIUSI
műsorainkból
2-án: Csurgai Ferenc szobrászművész kiállítása
(Galéria)
2-án: Betűről betűre, szóról szóra
5-én: A bel canto művészete
8-án: Rozsos István operaénekessel
Fülöp Attila beszélget
12-én: Varga Csilla kamaraestje
13-án: 25 év az operett világában –
Szilágyi Olga jubileumi műsora
16-án: Gáspár György üvegtervező kiállítása
(Herman Terem)
19-én: Őrült világ… József-napi eszetlenségek
23-án: Sarah Berti (Olaszország) szobrászművész
kiállítása (Galéria)
26-án: Masa Anita és Létay Kiss Gabriella
hangversenye
31-én: Kertész Iván köszöntése
valamint
a Kazán István Kamaraszínház
előadása

A Klub Választmánya
nevében köszönjük
a programok megvalósítását segítő

ERZSÉBETVÁROS

TERÜLETI MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE

artisjus
MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT”
ALAPÍTVÁNY
MŰVÉSZETI ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI
ALAPÍTVÁNY

szíves támogatását.

FÉSZEK MŰVÉSZKLUB
(Alapítási év: 1901)
Cím:
1073 Budapest VII., Kertész u. 36.
Postacím:
1400 Budapest, Pf. 8
A klub központi telefonszáma:
342-6548, 342-6549 (éjjel-nappal) Fax: 322-2271
Titkárság: 342-6547 (10–18 óráig)
Gazdasági iroda, teremfoglalás: 342-6354 (9–16 óráig)
Programszervezés: (14–18 óráig)
322-6081
Gondnokság: (08–16 óráig)
Könyvtár: 341-5527 (13–19 óráig)

}

Weboldal: http://www.feszek-muveszklub.hu
E-mail: info@feszek-muveszklub.hu
Elnök:
VARGA IMRE szobrászművész
Alelnökök:
ANDOR TAMÁS operatőr
FÖLDES IMRE zenetörténész
HORVÁTH ÁDÁM rendező
JÓKAI ANNA író
SZÉKHELYI JÓZSEF színművész
ZSIGMOND ATTILA iparművész
Igazgató-főtitkár:
GALAMBOS TIBOR
Tel.: 322-2271

