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 (14–18 óráig, kedden 10–18)

}

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

Október 1-jéig
megtekinthető

PÁPAI LÍVIA
textilművész

Idő
című kiállítása
a Galériában.
*

Október 15-éig
megtekinthető

GÁLY KATALIN
Szlovákiában élő képzőművész
kiállítása
a Herman-teremben.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra
között látogathatók.

1.
péntek este 7 óra

A ZENE VILÁGNAPJÁN

OPERAHÁZI ESTÉK
A FÉSZEKBEN

KINCSES VERONIKÁVAL
beszélget
FÜLÖP ATTILA
Vendégek:
CSÁK JÓZSEF
HÁBETLER ANDRÁS
POGÁNY IMOLA
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

5.

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.

6.

szerda (!) délután 6 óra

„Hol a fény?”
(Képek 1960–2010)

LAKNER LÁSZLÓ
kiállítása
a Galériában
Bevezetőt mond:

FEHÉR LÁSZLÓ
festőművész
Megtekinthető: október 29-éig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra között
látogathatók.

8.
péntek este 7 óra

MESTERDALNOK
Videók
SIMÁNDY JÓZSEF
híres szerepeiből
A bejátszások között
SIMÁNDYNÉ JUDIT
mesél életükről
Szerkesztő-műsorvezető:
SOLYMOSI OTTÓ

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

11.
hétfő délután 6 óra (Gobelinterem)

FÉSZEK FILMKLUB
Ö R V É N Y (dokumentumfilm)
A film helyszíne Told, egy alig 400 lelkes település,
amely a berettyóújfalui kistérségben található, s ahol
a mélyszegénységben élő emberek – köztük a romák –
száma nagyon magas. Közülük állít középpontba
a film egy-két gyereket, családot. A rendező a fél évig
tartó forgatás során gyakorlatilag a családokkal
élt, akik bizalmukba fogadták, közel engedték magukhoz, ettől is olyan sajátos és intim a mű légköre.
Elképzelésünk sincs arról a kiszolgáltatottsággal és
abszurditással vegyes élethelyzetről, amit nap mint nap
megélnek azok a gyerekek, akik a létezés peremén,
napi egy szelet vajas kenyérrel a gyomrukban várják
a holnapot. A legbizarrabb mindebben mégsem a
nyomor, hanem a boldogságnak az az arca, ami a
„semmi” és a „nincs” társaságában mutatja meg magát.
Az egész estés dokumentumfilm megpróbált a bizalom
és a személyes odafordulás filmjévé válni. Alkalmat
ad arra, hogy újragondoljuk a szegénységről szóló,
rosszul-jól működő sztereotípiáinkat. Érdemes lehet!
Rendező–operatőr: SZEKERES CSABA
Kreatív producer, társrendező: JOHN OATES
Producer: SÁNDOR PÁL
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal.
A belépés ingyenes.

15.
péntek este 7 óra
ÓCSAI ANNAMÁRIA
és B O G N Á R S Z A B O L C S
dal-, ária- és duetthangversenye
Zongorán közreműködik:
BOGÁR ZSÓFIA
MOZART: Figaro házassága – Cherubin áriája (I. felv.)
MOZART: Cosi fan tutte – Guglielmo áriája (I. f.)
MOZART: Cosi fan tutte – Dorabbella áriája (I. f.)
MOZART: Cosi fan tutte – Dorabbella és Guglielmo kettőse (II. f.)
ROSSINI: A sevillai borbély – Figaro áriája (I. f.)
ROSSINI: A sevillai borbély – Rosina cavatinája (I. f.)
ROSSINI: A sevillai borbély – Rosina és Figaro kettőse (I. f.)
MAHLER: Wer hat dies Liedlein erdacht
KODÁLY: Háry János – Toborzó
MUSZORGSZKIJ: Gopak
BIZET: Carmen – Seguidilla
BIZET: Carmen – Torreádordal
JOHANN STRAUSS: A cigánybáró – Zsupán belépője
CHAPÍ: Las hijas de Zebedeo – zarzuela – részlet
LEHÁR: A víg özvegy – Hanna és Daniló kettőse –
Hallgat ajkam, hív e dallam…
HUSZKA JENŐ: Lili bárónő – Clarisse és Frédi kettőse –
Gyere, csókolj meg szaporán…
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

21.
csütörtök délután 6 óra (Kupolaterem)

A Kazán István Kamaraszínház előadásai
KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS ÍRÓK SOROZAT
M. F. Bent:

Színésznők
(színjáték egy felvonásban – premier)
Közreműködnek:
DÉZSI ÉVA DARINKA, CSEH ADRIENN,
DOBSZAI ESZTER, TÓTH ORSOLYA
– szünet –

Batári Gábor:

Mildrof, avagy az űrbéli ribanc
(abszurd komédia – premier)
Közreműködnek: TÓDOR RÉKA,
FANTOLY NIKOLETT, FARKAS TAMÁS,
BAKÓ KRISZTIÁN, G. Z., VERESS ZSOLT,
KOVÁCS MOLNÁR JÓZSEF
Dramaturg-rendező: KRISZT LÁSZLÓ
Támogatójegyek a helyszínen válthatók 1000 Ft-ért.
Támogatók: Fészek, SZÍDOSZ, Junion Színház, LP Média,
Napi Ász, N&A Média, Aréna Fitnesz–Duna Pláza,
www.paradicsom49.hu és www.mindenamiszinhaz.hu

22.
péntek este 7 óra

K E L E T – N Y U G AT
SÁRI LÁSZLÓ, SZIRMAI IMRE,
VÉGH LÁSZLÓ ÉS BALLA LÁSZLÓ
műveiből
Közreműködik:
AMBRUS ÁKOS HELYEY LÁSZLÓ
PRUNYI ILONA SZERSÉN GYULA
A műsort szerkesztette és vezeti:
BALLA LÁSZLÓ
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

25.
hétfő este 7 óra (Kupolaterem)

A MEDIC’ALL ART DANCE TÁRSULAT
improvizációs táncestje
Szereplő táncosok:
HUCKER KATA, SZABÓ EDINA, SNETZ JOHANNA,
SPALA KORINNA, CSABAI GABRIELLA,
MEDVECZ JÓZSEF, JELLINEK GYÖRGY

A Medic’all Art Dance Társulat olyan tánctársulat,
amely a mozgás, a zene és a táncos pillanatnyi érzelmi
állapotát használja fel az információ közvetítésére.
Célja, hogy egy rögtönzött pillanatot, egy soha
vissza nem térő hangulatot tárjon a közönség elé.
A szereplő táncos akkor és ott találkozik először
a felcsendülő zenével, amit saját pillanat nyi
érzelmeivel és kreativitásával tölt meg. Ettől lesz
minden fellépő művész produkciója egyedi, csak rá
jellemző és megismételhetetlen. A művészek mind
klasszikus baletten nevelkedett, kiváló képesítésű
táncosok, akik technikai tudásukon kívül mély
művés zi k ifejezőképes s éggel r endelkeznek.
Az előadás célja, hogy olyan információcsokrot
és belső értéket nyújtson át a nézőnek, ami
segíthet rátalálni a harmóniába vezető fonálra.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

26.
kedd délután 6 óra

CSERNY MÁRTON
képzőművész
kiállítása
a Herman-teremben.

Megtekinthető: november 19-éig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra között
látogathatók.

29.
péntek este 7 óra

A GOLDTIMER EGYÜTTES
hangversenye
Tagjai:
RÓZSA ZOLTÁN
FRECHET DÁVID
hegedű
zongora
Közreműködik:
BALOGH CLAUDIA
ének
ÖRÖKZÖLD MELÓDIÁK
Már a zeneszerzők neve is – többek között PARKER,
GRAPPELLI, PETRUCCIANI, HACSATURJÁN,
PIAZZOLA, KREISLER, RODGERS, MENDEZ –
árulkodik a Goldtimer zenei stílusáról, világslágerek
újszerű, egyéni feldolgozásáról. A két éve alakult
együttes hegedűs tagja, Rózsa Zoltán a Rajkó Zenekar
tagja; a néhány éve megrendezett nemzetközi prímásverseny, a „Vonópárbaj” döntőse volt. A zongorista
Frechet Dávid Franciaországban született és élt;
a Valence-i Konzervatóriumban szerezte diplomáját.
Klasszikusok és dzsessz, saját szerzemények, improvizációk szerepelnek hangversenyeinek műsorán.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1400 Ft).

30.
szombat délután 3 óra (Kupolaterem)

A Kazán István Kamaraszínház előadásai
KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS ÍRÓK SOROZAT
G. B. Shaw Szent Johanna című művéből
Magányos Johanna (monodráma)
Közreműködik: FANTOLY NIKOLETT
– szünet –

Karda László: Amikor a fény kialszik (dráma)
Közreműködnek: FARKAS TAMÁS, VERESS ZSOLT

Délután 6 órakor:
Albee: Mese

az állatkertről (dráma)

Közreműködnek: FARKAS ERIK, KOVÁCS MOLNÁR JÓZSEF
– szünet –

Batári Gábor:

Mildrof, avagy az űrbéli ribanc
(abszurd komédia)
Közreműködnek: TÓDOR RÉKA, FANTOLY NIKOLETT,
FARKAS TAMÁS, BAKÓ KRISZTIÁN, G. Z.,
VERESS ZSOLT, KOVÁCS MOLNÁR JÓZSEF

Dramaturg-rendező: KRISZT LÁSZLÓ
Támogatójegyek a helyszínen válthatók 1000 Ft-ért.
Támogatók: Fészek, SZÍDOSZ, Junion Színház, LP Média,
Napi Ász, N&A Média, Aréna Fitnesz–Duna Pláza,
www.paradicsom49.hu és www.mindenamiszinhaz.hu

Előzetes
NOVEMBERI
műsorainkból
2-án: Betűről betűre – szóról szóra
3-án: Magyar női bestsellerírók – Vas Virággal
beszélget P. Szabó József
5-én: Boros Mátyás és Kollár Zsuzsa kamaraestje
9-én: Hegedűs 2 László kiállítása a Galériában
10-én: Huszka Jenő legszebb melódiáiból – a zeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából
12-én: Két pisztoly – Erkel Ferenc és Szigligeti Ede
népszínművének bemutatója az Erkel-év alkalmából
13-án: A Kazán István Kamaraszínház előadásai:
Klasszikus és kortárs írók sorozat,
Keresztény–zsidó kulturális esték
17-én: Új Magyar Művek XIII. hangversenyciklusa – IV./1.
19-én: Poór Péter önálló estje
23-án: Tomay Katalin kiállítása a Herman-teremben
24-én: Új Magyar Művek XIII. hangversenyciklusa – IV./2.
26-án: Az Amaro Suno roma folklóregyüttes műsora

*kezdő és haladó új jelentkeBridzsklubunk szívesen lát
zőket. Összejöveteleiket szerdánként tartják, fél 5-től fél 8-ig.
Jelentkezés ebben az időpontban. Külön tagdíj nincs.
Ingyenes jogi tanácsadással várja tagjainkat
o k t ó b e r 6 - á 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”
címkéjű füzetbe beírni szíveskedjenek.

KÖZLEMÉNYEK
Némi örömet jelenthet, hogy valami van,
még ha nem is az igazi. A Fővárosi Ítélőtábla
2010 májusában hozott végzése a bíróság elsőfokú
ítéletét jogerőre emelte, mely a vendéglátó kft.-re vonatkozóan a helyiségelhagyást és 75 millió forint kártérítést,
perköltséget és ügyvédi költséget, valamint ezek kamatait
foglalja magában. Ez 2010. június 30-ig összesen 130 millió
Ft megtérítésére kötelezi őket. Szervezetünk újból birtokba
vette a vendéglátó helyiségeket! A fizetési kötelezettségre a
kft. nem reagált, a felelősök eltűntek, ezért felszá molási
végrehajtást adtunk be ellenük, melyre várjuk a cégbírósági
ha tá rozatot. Pénz ügyi térí tésre ez cse kély re ményt
nyújt, csak zá log jogunkat tu laj donná mi nő sít he ti a
meglévő tárgyaik ra, s kihathat személyes vagyonukra.
Választmányunk és Felügyelő Bizottságunk közreműködésével kiválasztottuk a vendéglátói szolgáltatás új üzemeltetőjét. Az előzőek által hátrahagyott mérhetetlen kosz és
a még meglévő felszereltségek elhanyagoltsága miatt,
illetve rendbetétele végett több mint egy hónapos felkészülés vált szükségessé, így augusztus közepe óta a kerthelyiség
és szeptember elejétől minden vendéglátói helyiség megújítva, a Fészekben megkívánt színvonalon tag jaink és
vendégeik, valamint minden látogató rendelkezésére áll.
Újdonságként a vendéglátósok fölajánlották, hogy
érvé nyes tagsági igazolvány felmutatása mellett
tagjaink és a teljes asztaltársaságuk a fogyasztásuk
10%-a erejéig kedvezmény ben ré szesül nek – és
mentesek a kötelező szervizdíj alól. Mindenkit visszavárunk!
A VENDÉGLÁTÓK NYITVA TARTÁSA

Étterem: de. 10 órától igény esetén éjjel 3-ig.
Asztalfoglalás: 413 0567 v. 06 20 388 2738.

*

Pincebár: este 9 órától reggel 6 óráig.

VEZETŐ TESTÜLETEK
2010. I. FÉLÉVI HATÁROZATAI
2010. május 12-i választmányi és FB-ülés
1. A 2009. évi tartalmi és gazdasági beszámolót,
valamint a vendéglátó kft.-vel kapcsolatos tájékoztatót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
2. A z ü l é s r é s z t v e v ő i a m á s o d i k n a p i r e n d i
pontként a Közgyűlésre vonatkozó előterjesztést
egyöntetűen elfogadták.
2010. május 31-i küldöttközgyűlés
1. A Közgyűlés a Választmány és a FB beszá moló ját, valamint a közhasznúsági jelentést egyhan gú lag elfogadta.
2. A K özgyűlés a más odik napirendi pontban
elmondott, 2010. évi tervekről szóló tájékoztatást
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
2010. június 22-i választmányi és FB-ülés
A Tal Lev által a Fészeknek felajánlott vendéglátó
helyiségek üzemeltetésére vonatkozó végleges
szövegezésű szerződését az igazgatóság minden
vezetőségi tagnak kiküldi, és ha a tervezett
megállapodással kapcsolatban bárkinek alapvető
kételye támad, akkor újból ös s ze kell hívni
a Választmányt és a Felügyelő Bizottságot,
ellenkező esetben a szerződés aláírható.

* szerződésre
A kiküldött végleges
alapvető észrevétel nem érkezett,
így aláírásra került.

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.

