Továbbra is
segítséget várunk, mert
HIRTELEN SZÍVHALÁLLAL
februárban meghalt 47 évesen egy dolgozónk.
Talán még mindig élhetne,
ha élesztéséhez lett volna eszközünk!
Máskor is előfordult, hogy a klubéletből utolsó
pillanatban mentők vittek el rosszul lévőket.
A létért való mindennapos anyagi küzdelem
eddig nem tette lehetővé
megfelelő felszerelés beszerzését.
Rettenetes figyelmeztető jelet kaptunk,
de nincs más lehetőségünk, mint hogy

gyűjtést hirdetünk
egy defibrillátor beszerzésére.
E célra az éjjel-nappal nyitva tartó klubunk
portájára kihelyezett kazettában
gyűjtjük az adományokat,
vagy a 11707024-20260103-00000000
bankszámlára várunk átutalást.
Igazgatóság

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

A májusi adóbevallók
figyelmébe
A Fészek önfenntartó, válságos pénzügyi helyzetében fordulunk a Klub tagságához, hogy:
a S Z E M É LY I J Ö V E D E L E M A D Ó kötelezettségeik lehetséges 1%-ÁVAL
SEGÍTSÉK Klubunk eredményes
működését.
Elektronikus bevallás esetén a rendelkező
nyilatkozat megfelelő helyére írják be,
hogy az 1%-ot a F és zek M űvés zklub
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

Április 23-ig
megtekinthető

GÁSPÁR GYÖRGY
üvegtervező művész
kiállítása
a Herman Teremben.

Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra
között látogathatók.

6.

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.

7.
szerda este 7 óra

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

SZŰCS ILDIKÓ
pódiumelőadása
a költészet napja tiszteletére,
klasszikus magyar költők verseiből
Vörösmarty Mihály 210, Szabó Lőrinc 110,
Vas Is tván 100 es ztendeje s zületett,
é s e l h a n g z a n a k m é g P e t ő f i S á n d o r,
Arany János, Ady Endre, Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula,
Tóth Árpád, József Attila, Jékely Zoltán,
K á l n o k y L á s z l ó , We ö r e s S á n d o r
és más jeles költők versei is.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

9.

péntek délelőtt 11

óra (!)

A Kazán István Kamaraszínház

Együtt Könnyebb a Gyerekekért
programsorozata
Fogyatékkal élő és egészséges gyerekek
integrációs művészeti programsorozata 2010
Zenélő kakasok
Irdatlan bácsi (írta: Laár András)
Bohócok: Aki nemet mond, veszít; Egy pohár víz;
A három bonbon; A bohóc vallomása
A soványító palacsinta (írta: Lázár Ervin)
Mesemusicalek
Közreműködnek: Dömötör Dóra, Tódor Réka,
Tóth Katinka, Bakó Krisztián, Galambos
Zoltán, Szabó-Lencz Péter, Veress Zsolt
Fellépnek továbbá a Vadaskerti Általános Iskola
versmondó versenyének győztesei
Rendező: Kriszt László
További infó:
www.mindenamiszinhaz.hu
Támogatójegyek a helyszínen válthatók
1000 Ft-os áron.
Támogatók: OKM, NKA, Fészek Művészklub,
Színházi Dolgozók Szakszervezete

9.
péntek este 7 óra

„ÁLMODOZÁS
A ZONGORÁNÁL”
WOLF PÉTER ESTJE
Balladák, örökzöldek, saját szerzemények, klasszikusok és dzsessz
Közreműködik:
WOLF KATI
aki a „Wolf-áramlat” című CD
dalaiból énekel

Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

14.
szerda este 7 óra

Bemutató
NAGY ÁKOS
szerzeményeiből
Közreműködik:
DÉTÁRI ANNA, MATUZ ISTVÁN
(fuvola)
BARÁTH BÁLINT, SZAKÁCS ISTVÁN
(zongora)
Ame no tori fue – szóló fuvolára
Legyek násza – szóló fuvolára
Miniatűrök II. – zongorára
Ruptura – két fuvolára
A gyermek Narayan – fuvolára és zongorára
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

15.
csütörtök este 7 óra

É J J E L I U TA Z Á S
A lírától a rock and rollig
Közreműködik:
SZIGETI CSABA – zongora, ének
KOCZÁK JÁNOS – gitár
RÉSŐ GÁBOR – basszusgitár
GYENGE LAJOS – dob
A zeneszerző-zongorista saját dalaiból és
ismert slágerekből énekel kiváló zenész
barátaival: Koczák János szólógitárossal,
aki a kilencvenes évek elején tűnt fel a klubok
színpadán, és mára már szinte minden
ismert blues-zenekarban megfordult,
Réső Gáborral, akinek basszusgitár-játékát a
Pandora’s Box együttesben és Deák Bill Gyula
zenekarában hallhattuk. A doboknál
Gyenge Lajos, akit Zoránnal, Bródy Jánossal
közös produkciókban ismerhettünk meg.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

20.
kedd délután 6 óra

BUCZKÓ GYÖRGY
szobrászművész
és
ZÁBORSZKY GÁBOR
festőművész
kiállítása
a Galériában

Megtekinthető: május 14-ig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra között
látogathatók.

21.
szerda este 7 óra

ÍNYENCSÉGEK A KÍNAI KONYHÁBÓL
ÉS A KÍNAI KULTÚRÁBÓL
sok furcsa pár, de mind „szem-szájnak ingere”
A pekingi kacsa és a Vadludak Pagodája
Cápauszonyleves és teknőcpáncél –
ősi írásjegyekkel
100 napos tojás, tojáshéjporcelán
és az első ember, aki egy tojásból jött a világra,
hogy megteremtse a világot
Maotáj fenékig és Mao bibliája az öröklétig
Kan Pej, amelynek semmi köze
se a disznóhoz, se a lóhoz
Majom a mészárszékben és
Sárkánykapu sziklatemplomokkal
Vörös és fekete, de főleg zöld, mint a
fecskefarkas majolikatetők, némi sárga beütéssel
Kötelező etikett evőpálcikákkal az asztalnál
és szabad barangolás Kína hét történeti fővárosában
Filmbemutató és kérdezz-felelek, apró ajándékokkal
Vendég: A táplálkozástudomány nagyasszonya
Házigazda: P. SZABÓ JÓZSEF mint mindenes
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

23.
péntek este 7 óra

HAFFNER ANDREA
NAGY ENIKŐ
hegedű
brácsa
KISS-DOMONKOS JUDIT TÓTH ISTVÁN
gordonka
nagybőgő
VARGA CSILLA
zongora

kamaraestje
HAYDN:
C-dúr trió no. 10
SCHUMANN:
Fantasiestücke op. 88
SCHUBERT:
Pisztrángötös
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

27.

kedd délután 6

óra (!)

HOGY MONDJÁK? / HOW TO SAY IT?
Új sorozatunkban ezúttal angolul tanulhatjuk
a helyes kiejtést SÁRKÖZI MÁTYÁS segítségével
Sárközi Mátyás 1956 óta él Londonban. Egyetemi tanulmányai elvégzése után a BBC Magyar Osztályára szegődött
szerkesztő-műsorvezetőnek. Több mint harminc éven át
dolgozott ott, a magyar nyelvű adások megszüntetéséig.
A rádiós évek során sokszor merült fel angol
földrajzi és személynevek helyes kiejtésének a kérdése,
hiszen a BBC-t sok hallgatója tekintette mérvadónak.
Ha valaki nem született angolnak, kevés esélye van
a tökéletes kiejtés elsajátítására. De azért ne feledjük, hogy
– bár nem mutatják – angol beszélgetőtársainkat irritálják a
kirívó kiejtési hibák, máskor meg hiányos műveltségünket
árulhatjuk el, amikor vétünk a kiejtés helyessége ellen.
A z előadó az elmú lt ötven h árom évben s zerzett
idevonatkozó tapasztalatait osztja meg a hallgatókkal.
Sorozatunk következő „tanfolyama”: a francia szavak kiejtése Fázsy
Anikóval, a Nagyvilág világirodalmi folyóirat főszerkesztőjével.
Ajánljuk, mindenki hozzon magával papírt és íróeszközt!
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

27.
kedd délután 6 óra

SERES GÉZA
fotóművész
kiállítása
a Herman Teremben

Megtekinthető: május 21-ig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra között
látogathatók.

28.

szerda este 1

8 óra (!)

ÚJ MAGYAR MŰVEK HANGVERSENYE
Közreműködik:
KŐVÁRI ESZTER SÁRA, FELLEGI BALÁZS –
ének, BARTEK ZSOLT – tenorblockflöte,
KISS GY. LÁSZLÓ – tárogató, ÁRENDÁS
PÉTER – háromhúrú brácsa, TORNYAI PÉTER –
brácsa, LELKES ANDRÁS – nagybőgő,
BALOG ZSOLT, FUTÓ BALÁZS – zongora,
NEVELŐ JÁNOS – ütőhangszerek
Vezényel: HORVÁTH BALÁZS
Rábaközi táncok LAJTHA LÁSZLÓ gyűjtéséből
HOLLÓS MÁTÉ: Harminchárom páva
ORBÁN GYÖRGY: Három erdélyi jiddis dal
KÖNCZEI ÁRPÁD: Öt Kányádi-dal
SELMECZI GYÖRGY:
Goethe a Dunánál – szólókantáta
Johann Wolfgang von Goethe, Esterházy Péter,
Pilinszky János, Szentkuthy Miklós szövegére
HORVÁTH BALÁZS: Cirkuszoid
Az NKA támogatásával.

A belépés ingyenes.

30.
péntek este 7 óra

ÁGENS TÁRSULAT: DZSESSZNŐK
színházkoncert – koncertszínház
Ágens, a kortárs „opera-punk” vagy „opera-dívaként”
jegyzett énekesnő és társulatának vendégszereplése
„Ágens – így nevezik, így hívja magát, így is tanultuk meg
az elmúlt évek alatt. Egy nő, akinek természet alatti hangja
van, biztosan megszámolta már valaki, hány oktáv,
és úgy jár-kel a zene- és operairodalomban, ahogy
cs ak ked v e tar tja.” ( S án dor Erzs i, P ető f i rád ió )
Nők, ének: ÁGENS, MADÁK ZSUZSANNA
Közreműködik:
PHILIPP GYÖRGY – ének, dob, zongora
CSER ÁDÁM – ének, zongora
Hangszerelés: PHILIPP GYÖRGY
Jelmez: BÉRES MÓNI
Hang: BOUDNY FERENC
Rendező: ÁGENS
Egy fiatal énekesnő találkozik húsz évvel későbbi
önmagával a zene nyelvén. A kávéházban összeér egy
ember két különböző életperiódusa, a fiatal nő saját
idősebb önmaga segítségével beavatáson megy keresztül,
eggyé válik egy másik idejével, majd visszakerül a
sajátjába. Az előadás a szecesszió fájdalmas, szürreális
képi világára emlékeztet, a történet a standard dzsessz
elemeiből és Ágens oratórikus zenéjéből áll össze.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

KÖZLEMÉNYEK
A Kazán István Kamaraszínház részletes áprilisi műsora
és annak időpontja a www.mindenamiszinhaz.hu
honlapon és a Fészek hirdetőtábláján lesz elérhető.
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

és egyéb főiskolás

Vidéki tag
4 000 Vidéki tag
6 500
Ingyenes jogi tanácsadással várja tagjainkat
á p r i l i s 7 - é n , s z e rd á n d u . 1 6 – 1 8 ó r a k ö z ö t t
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
MÁJUSI
műsorainkból
3-án: Kicsiny hazám, Amerika – Zalán Magda írásaiból
összeállította és elmondja: Székhelyi József
4-én: Betűről betűre, szóról szóra
7-én: Áldozó Judit – monodráma Márai Sándor
regényeiből, Havas Judit előadásában
8-án: Randevú Ázsiával –
művészetek, tradíciók, orvoslás, gasztronómia
10-én: Dalok szárnyán – operett- és musicalest
12-én: Májusi szerenád – Békés Attila műsora
14-én: Van-e út feléd? – Fejes Szandra önálló estje
17-én: Zene mindörökké – Tordai Éva és
művész barátainak műsora
18-tól: 3D: Körösényi Tamás és tanítványai kiállítása
19-én: Musicalparádé a műfaj slágereiből
21-én: Maria Teresa Uribe dalestje
25-től: A Miró Fotógaléria kiállítása
26-án: Pécsi Ildikó köszöntése
28-án: Operai esték a Fészekben –
Gulyás Dénessel beszélget Fülöp Attila
27, 28, 29.: A Roma Novus Egyesület rendezvénysorozata
31-én: Gregory Mertl és Kenneth Meyer (USA)
hangversenye
valamint
a Kazán István Kamaraszínház
előadása

Előzetes
JÚNIUSI
műsorainkból
1-jén: Betűről betűre, szóról szóra
2., 4.: A Kővirágok Énekiskola bemutató előadása
7-én: Az ország kedvence volt –
könyvbemutató Gencsy Sári életéről, pályájáról
11-én: A Budapest Klezmer Band évadzáró koncertje
15-től: Romváry Márton festőművész kiállítása

* * *
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.

