A hajnali harangszónak
giling-galangója
hirdetgeti,
hogy az évnek
itt a fordulója.
Adjon Isten
bort,
búzát,
barackot,
tarka farkú malacot,
csutoránknak feneket,
szekerünkbe kereket,
békességes nyugalomból,
szeretetből eleget.

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 (10–16 óráig)
Programszervezés: 06 30 35 28 119
Gondnokság (08–16 óráig): 322-6081
Könyvtár: 341-5527 (14–18 óráig)
E-mail: info@feszek-muveszklub.hu
Honlap: www.feszek-muveszklub.hu
Facebook: www.facebook.com/feszekmuveszklub
Elnök:
VARGA IMRE szobrászművész
Alelnökök:
FÖLDES IMRE (zeneművészek)
HORVÁTH ÁDÁM (média)
KENDE JÁNOS (filmesek)
SZAKONYI KÁROLY (írók, költők)
SZÉKHELYI JÓZSEF (színházművészek)
ZSIGMOND ATTILA (képző- és iparművészek)
Igazgató-főtitkár:
GALAMBOS TIBOR
Tel.: 322-2271

FELHÍVÁS
társasági vállalkozóknak
adókedvezményes támogatásra
A közhasznú Fészek Művészklub támogatása
sokat segíthet rendkívül nehéz helyzetén,
ugyanakkor jelentős adókedvezményt nyújt
az adományozó számára is.
A társaságok esetében a társasági adótörvény 7.§ (1)
bekezdés z/ pontja szerint a közhasznú szervezetek
egyszeri vagy tartós adományozási szerződés keretében
adott támogatása jelentős adókedvezményel járhat:
• egyszeri támogatás esetén (költségkénti leíráson túl)
az adott összeg 20%-a adóalapot csökkentő tényező,
• tartós, több évre szóló támogatási szerződés
esetén további 20% (összesen 40%) leírható.
Tartós támogatás esetén az összeg az adományozó
évenkénti lehetőségei szerint változó is lehet,
azonban nem lehet nagyobb, mint az adózás előtti
mindenkori eredmény.
Ha a befizetés 2014. december 31-ig (!)
megtörténik (a Fészek Művészklub
11707024-20260103-00000000 OTP-bankszámlaszámán
vagy készpénzben a gazdasági irodában),
az adókedvezmény igénybevételére jogosító
igazolást 2015. január 31-ig kiadjuk, így a 2014.
évi adóbevallásban érvényesíthető.
Az igazolást kívánságra a kifizetéssel egy időben is kiadjuk.

A februári adóbevallók
figyelmébe
A Fészek önfenntartó, válságos pénzügyi helyzetében fordulunk a Klub tagságához, hogy:
az EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, KIVÁSOK,
K AT Á S O K , E V Á S O K é s E K H Ó S O K
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 „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

Még megtekinthető:

Január 2-áig

KÓKAI KRISZTINA
textilművész
kiállítása
a Galériában
* * *

Január 9-éig

FÓRIS KATALIN
textilművész
kiállítása
a Herman-teremben
* * *

Hétköznap délután
2 és 7 óra között

6.

kedd du. 5

óra (Székely-terem)

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.
szerdától (Galéria)

APOLLÓI ÉS
DIONÜSZOSZI NYÁR
Képpárok
a 25 éves
Első Magyar Látványtár
gyűjteményéből
Megtekinthető: január 29-éig
hétköznap délután
2 és 7 óra között.

9.
péntek este 7 óra (Kellér-szalon)

„MOST ÉLNI
KÜLDETÉS”
KÁSAI GYÖRGY
verseskötetének bemutatója

Mozart, Chopin, Beethoven
muzsikájának kíséretével
Zongorán közreműködik:

VIZY RITA
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

10.
szombat este 7 óra (Kellér-szalon)

A darab két hősnője egy színésznő és egy írónő.
A két barátnő végigbohóckodja, végigénekli
egyre komolyabb fordulatokat vevő beszélgetésüket,
egészen addig, amíg ki nem derül, hogy...
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

14.
szerdától (Herman-terem)

MÉSZÁROS MIHÁLY
szobrászművész
emlékkiállítása

Megtekinthető: február 6-áig
hétköznap délután
2 és 7 óra között.

14.
szerda este 7 óra (Kellér-szalon)

SZÍVEK MESSZE EGYMÁSTÓL
A Medve Színpad bemutató előadása,
Dankó Pista emlékének ajánlva
Az előadás egy Anya és Lánya kapcsolatát fejti fel.
Az Anya nem tudja elengedni meghalt férjét.
A Lány a mai világ szülötte, aki hadakozik az
életéért. Küzd azért, hogy életben maradjanak;
hogy Anyja el tudjon válni már nem élő férjétől,
s ő is az életet válassza a tetszhalott lét helyett.
Az Anya végül dönthet, hogy a halált választja,
de harmóniában várva azt, vagy együtt vágnak neki
az apa nélküli új életnek. Halálon innen és túl,
a szívek közel kerülnek egymáshoz.
Szereplők: BARLAY ZSUZSANNA (Anya),
PROHÁSZKA FANNI (Lánya)
Hegedű: SÁRKÖZI DÁVID
Zeneszerző: BALÁZS BARNABÁS
Rendező, szerkesztő: HALMY GYÖRGY
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 2000 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

15.
csütörtök este fél 8 (Kupolaterem)

A SZERELEM ANGYALA
(SZINDBÁD)
Megjelennek a nők, és a férfi, akihez mindegyiküknek
köze volt. Melyikük volt őszinte, melyikük hazudott és
miért? Talán nem is számít. A fontos, hogy megmaradjon
az az életadó lüktetés a szívben: a szerelem.

Játssza: TAKÁTS ANDREA
…és miért pont nő játssza Szindbádot, a férfit? –
szokták kérdezni… Egészen egyszerű az oka:
belebújva bőrébe talán – ha teljesen nem is értjük –,
de talán az érzelmeken keresztül mégis megérthetjük
az ellenkező nem motivációját egy-egy olyan
helyzetben is, ahol a belünket taposta ki…
A színpadi változatot Krúdy Gyula: Szindbád novellái
alapján Bodor Böbe és Takáts Andrea készítette.
Zene: Barna Balázs. Fény: Fésős András.

Rendező: BODOR BÖBE
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 2500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
legkésőbb kezdés előtt fél órával, féláron.

16.
péntek este 6 óra (Kellér-szalon)

BÍRÓ ZOLTÁN ELŐADÁSA

ADY ENDRE SORSKÖLTÉSZETE
Részlet az azonos című könyvből
a Medve Színpad és a Mű-hely szervezésében

„Itt nincs üdvtörténet, nincs megváltás,
itt nem a kereszt, nem a szögek fájnak,
hanem az áldozat önmagába roskadó
értelmetlensége, eredménytelensége:
»Ezerszer is meghalnak
S üdve nincs a keresztnek,
Mert semmit se tehettek,
Óh, semmit se tehettek.«”
17.30-tól a Mű-hely zenészei zenélnek.
Az előadás kezdete 18.00, a végén
beszélgetés a közönséggel, majd kb. 21.00-kor
a Mű-hely zenészei folytatják a zenét.
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

16.
péntek este 7 óra (Kupolaterem)

THURÓCZY KATALIN:
MACSKALÉPCSŐ
(pszichothriller)
A feleség és a szerető találkozása.
A főszereplő egy férfi, akit mindketten
másképp szeretnek, másképp neveznek,
más képp v an j elen é letükben, é s
másképp képzelik vele a jövőt. S hogy
két nő találkozása hova vezet, az a
végére kiderül...
Zsóka: SZITÁS BARBARA
Gitta: MEZEI RÉKA LÉDA
Rendező: SZTÁREK ANDREA
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
legkésőbb kezdés előtt fél órával, féláron.

17.
szombat este fél 8 (Kupolaterem)

SZÉP ERNŐ:

MEGINT GYEREK
SZERETNÉK LENNI
Zenés irodalmi kabaré
A Rátkai Márton Színházi Műhely előadása
Ez a fájdalmasan lenyűgöző költő és novellista a
XX. század egyik legjelentősebb magyar drámaírója is volt.
Ellenállhatatlan humora, páratlan emberismerete és
-szeretete csehovi magasságokba emeli színpadi
munkásságának legjobb darabjait. Egyszerre van
jelen öröm és fájdalom, dráma és finom humor.
Az előadás keretét hét olyan sanzon hordozza,
amelynek verseit Szép Ernő írta, zenéit pedig
Szirmai Albert, Nádor Mihály stb. szerezték.

Játsszák: DOBSZAI ESZTER,
KIRÁLY ADRIÁN, PONTY TAMÁS
Tér: VZI. Jelmez: HÚROS ANNAMÁRIA
Zenei vezető: GYARMATI ISTVÁN
Rendező: VAS-ZOLTÁN IVÁN
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
legkésőbb kezdés előtt fél órával, féláron.

19.
hétfő este 6 óra (Kellér-szalon)

600 km – 100 GUINNESS – ÍRORSZÁG
A VÁNDOR SZÍNÉSZ MESÉL
Folytatódik PAPP JÁNOS színművész
nagy sikerű sorozata!
Humor, líra, filozófia és az egész világ Papp János
előadásában, aki évek óta sikeresen mutatja be a „nagy
vándorlásait” megörökítő útinaplók alapján saját előadásait.
Az Útinapló-estek leginkább egy színházi monológhoz
hasonlítanak. A nagy sikerű El Camino, Lappföld, Japán,
Skócia, Himalája, Sierra Nevada és Peru után a 2013-as
nagy túraélményeket megörökítő új útinapló, Írország is
színpadra került. Az előadások közben látható valamennyi
fotó a művészt dicséri! (Ezek illusztrálják az útinaplók
első hét kötetét is, melyek a szivárvány hét színében,
egy kötetben is kaphatók már.)
Az ÍRORSZÁGI ÚTINAPLÓ-EST egy szeretni való ország
zölden zöld tájairól, az ott élő, szeretni való emberekről szól:
Papp János fáradhatatlanul gyalogol, élvezetesen mesél
róluk humorral, lírával, versekkel, képekkel, ír zenével és
múlhatatlan szeretettel.
Az előadásra érkező vendégeink megkóstolhatják, milyen is
az eredeti, frissen csapolt ír Guinness sör!
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

21.
szerda este 7 óra (Kellér-szalon)

AZ ALVÓ KIRÁLYLÁNY
A Medve Színpad előadása
A férfiak többsége vágyakozik a benne élő
Királylány után, ám a Királylány megjelenésekor,
félelmei miatt, rendszerint megijed és elfut előle.
A csak az álmokban meglévő, képzelt Királylány
a valóságban nem érhető el. Ezért életünkben
a szürke csókok szürke kapcsolatokat szülnek,
a pénz mindenható, „minden egész eltörött”.
Szereplők:
LEGERSZKI KRISZTINA és
BERÉNYI DÁVID színművészek
Hegedűn közreműködik: BARANYI ZOLTÁN
Zeneszerző: BALÁZS BARNABÁS
Szerkesztő, rendező: HALMY GYÖRGY
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 2000 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
legkésőbb kezdés előtt fél órával, féláron.

23.
péntek este 7 óra (Színházterem)

EJ, MI A KŐ!…
Beszélgetés
JUHÁSZ ÁRPÁD
geológus professzorral
A műsort
szerkesztette és vezeti:
BALLA LÁSZLÓ
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

25.
vasárnap du. 3 óra (Színházterem)

Eisemann–Szilágyi:

MISS AMERIKA
Operett 2 felvonásban

A Rátkai Márton Színházi Műhely előadása
Egy elkényeztetett amerikai milliárdoslánynak az a
férfi nyerheti el a kezét, aki hat héten át minden szeszélyét
teljesíti! Hősnőnk megbotránkozva kénytelen tudomásul
venni, hogy a titokzatos pályázó egy közönséges
sofőr… A fordulatokban és meglepetésekben gazdag
kalandtúra kezdetét veszi. Tánccal a világ körül!
Daisy:
Gaston:
Juliette:
Kovács Dorina
Ponty Tamás
Bácskai Nóra
Jimmy:
Attkins:
Fatime:
Bakó Krisztián
Dobszai Eszter
Nyári Beáta
Kitty:
Norma:
Gladys, Mariska:
Angyal Anita
Földvári Lilla Lakatos Gabriella
Teddy, Üzletvezető:
Freddy, Főúr:
William, Bobby:
Lopez Dávid
Joó Gábor
Paddi Balázs
Bessie, Santuzza: Caesar,Luigi,Schwarz: Sophia, Leila:
Péter Karola
Galagonya Zoltán Farkas Petra
Díszlet, jelmez:
Zenei vezető:
Koreográfus:
Húros Annamária Gyarmati István Andrási Imre

Rendező: VAS-ZOLTÁN IVÁN
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
legkésőbb kezdés előtt fél órával, féláron.

30.
péntek este 7 óra (Kellér-szalon)

K A R N E V Á L HANGVERSENY
ROBERT SCHUMANN
Karnevál című zongoraciklusát
előadja:
GÁBOS JUDIT
zongoraművész
HAMVAS BÉLA:
Karnevál –
részleteket olvas fel:
OZSGYÁNI MIHÁLY
színművész
Jegyek kaphatók: a Belvárosi Színház szervezésén: 1075 Bp.,
Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130, bankkártyával:
www.jegy.hu, az Interticket országos hálózatában,
valamint a Fészekben. Belépő: 1500 Ft.
Klubtagoknak érv. tagsági igazolvánnyal,
előzetes foglalással a titkárságon.

31.
szombat du. 1-től éjjel 2 óráig
(az összes teremben és minden művészeti ágban)

FÉSZEKFOGLALÁS
F I ATA L M Ű V É S Z E K F E S Z T I V Á L JA
13.00–20.00 Kortárs művészeti workshop
21.00: Lédával a bálban – jelmezbál
a nyugatos nemzedék szellemiségében
Célunk, hogy a fiatal pályakezdő művészek alkotásait befogadjuk és
elérhetővé tegyük az érdeklődőknek. A legkülönbözőbb művészeti
ágak képviselői vesznek részt a fesztiválunkon, hogy az ide látogató
közönségnek lehetősége nyíljon egymástól teljesen eltérő kortárs
alkotásokkal találkoznia ezen a napon.
Meghívott ifjú művészek: Tókos Attila Junior Prima Primissima díjas táncművész,
Sánta Gergő örökös aranysarkantyús táncos, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistája,
bOdyssey projekt – Testodüsszeia, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotó szakos
és a Képzőművészeti Egyetem festő szakos hallgatóinak kiálllítása, a Cha-Cha Budapest –
improvizatív dzsesszformáció, a Berka Együttes gyermektáncház, artista-társulatok,
további fiatal előadók, a Zeneakadémia hallgatói, pályakezdő filmesek stb.

A rendezvényt egy óriási beöltözős farsangi buli zárja, amely az anno
szintén a Fészekben tevékenykedő nyugatos generációkra emlékezve
a Lédával a bálban nevet kapta. A farsangi jelmezbál témája szerint
egykori nyugatos művészeknek álcázva lehet beöltözni.
Gyere és csatlakozz! Hiszen pont az a lényeg, hogy minél többen
találkozzunk, megnézzük egymást, s mindezt egy olyan inspiráló
környezetben, ahol írók, költők, festők, képzőművészek, színészek,
énekesek, zenészek, táncosok, filmesek generációi érezték magukat
otthon. Foglaljuk el egy napra, hogy ezentúl hónapról hónapra
hasonlóan elfoglalhassuk a Fészek Művészklubot! Töltsük meg
szabadon tehetséggel, tenni akarással, alkotásokkal, alkotói
munkálatokkal Budapest legrégebbi és legfontosabb kulturális bázisát!
(Az ifjú szervezők, akik idősebbeket is szívesen látnak)
Belépő: 13–20h-ig önkéntes alapon; a jelmezbálra 1000 Ft.
Jegyek kaphatók a Belvárosi Színház szervezésén:
1075 Bp., Dohány u. 1/a, h–p 13–18, tel.: 266 7130,
bankkártyával: www.jegy.hu, az Interticket
országos hálózatában, valamint a Fészekben.

Előzetes
FEBRUÁRI
műsorainkból
3-án: Betűről betűre, szóról szóra – szellemi vetélkedő
4-től: Bak Imre festőművész kiállítása (Galéria)
6-án: Filmszakadás – jelenetek Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán
életéből
7., 8.: Sas-Fészek Kabaré: Lúdas MUTYI: Ki fog itt gólt lőni?
11-én: Mediterrán hangulatban – Ducza Nóra, Jónás Krisztina,
Hegedüs Gönczy Katalin műsora versekkel és dalokkal
11-től: Szilágyi Teréz képzőművész kiállítása (Herman-terem)
13-án: „Csak a szépre emlékezem” – Csák József köszöntése
20-án: Csikós Tardi Zsófia és Csikós Attila hangversenye
21.,22.: Sas-Fészek Kabaré: Lúdas MUTYI: Ki fog itt gólt lőni?
27-én: 25 esztendeje halt meg Karády Katalin
TOVÁBBÁ:
A Rátkai Márton Színházi Műhely,
a Kazán István Kamaraszínház,
a Hangoskönyv-színpad,
a Pókerface Produkció
és a Medve Színpad
előadásai

A szakfolyóiratok legújabb számai
KÖNYVTÁRUNKBAN OLVASHATÓK
Domus
Artforum
Kunstforum
Novum
Zene-Zene-Tánc

Új Művészet
Balkon
Műértő
Fotóművészet
Otthon

Lakáskultúra
Színház
Filmvilág
Muzsika
Táncművészet

Január 1-jén
a Klub programjai
szünetelnek.
* * *
A VENDÉGLÁTÓHELYEK
NYITVA TARTÁSA
Az étterem
mindennap várja vendégeit
(déli 12 órától igény esetén éjjel 1-ig),

a piano bar
magyaros étel-ital választékkal,
alacsony árakkal
az étterem nyitva tartásához igazodik.
Asztalfoglalás: 06 20 388 2738.

Az I. emeleti presszó
a Klub programjaival
egy időben üzemel.

A Fészek Művészklub
választmánya k ö s z ö n i
a programok megvalósítását segítők
szíves támogatását:
MAGYAR
MŰVÉSZETI AKADÉMIA

EMBERI ERŐFORRÁS
EMETTÁMOGATÁSKEZELŐ

Budapest Főváros Önkormányzata

TERÜLETI MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE

MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT”
ALAPÍTVÁNY

