Hírlevél 2019/1

2019. II. 15.

KIÁLLÍTÁSOK

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
Nyitva hétfőtől péntekig 10–18

A fonal élete – Bényi Eszter kiállítása, I. 17. – II. 22.
Bényi Eszter textilművész a magyar gobelinművészet meghatározó képviselője, a Magyar
Kárpitművészek Egyesületének egyik alapítója. Sajátos, harmonikus színvilágú textiljeit a festőiség,
líraiság jellemzi. Munkáit természeti motívumok, tájélmények ihletik, benyomásai, emlékei a
tradicionális francia szövéstechnika révén öltenek képi formát. Nonfiguratív falikárpitjai számos hazai
és külföldi kiállításon szerepeltek, munkásságáért több elismerésben részesült.

Varázsének – Keresztes Dóra kiállítása, III. 1. – IV. 18.
Keresztes Dóra rendkívül sokoldalú művész. A tervezőgrafika – könyvillusztrációk, plakátok, színházi
látványtervek – mellett animációs filmeket készít, és autonóm képzőművészettel is foglalkozik.
Alkotásai a magyar népi kultúra hagyományait idézik meg, ugyanakkor fontosnak tartja a modern
művészet szín- és formakincsének, absztrakciós transzformációinak tudatos használatát is. Ő
készítette Magyarországon az első interaktív animációs „mesélőkönyvet” (CD-ROM-ot), 2014-ben
pedig a Hiroshimai Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon önálló kiállítással képviselte hazánkat. A
kiállítás Keresztes Dóra gazdag munkásságából ad áttekintést, élményt kínálva gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.
Megnyitó február 28-án, csütörtökön 18:00–19:00. A kiállítást Király Réka illusztrátor nyitja meg.

Tavaszi sugarak – Nagy Zoltán Gergely fotókiállítása, IV. 26. – VI. 13.
Nagy Zoltán Gergely romániai magyar fotóművész Tavaszi sugarak című gyűjteménye a tél és a
tavasz közötti finom átmeneteket tárja fel a természetfotózás eszközeivel. A képeken a napfény
meghatározó motívum, hiszen az egyre melegebben sütő nap és az egyre hosszabb nappalok
változtatják meg a téli tájat. A fotók Erdélyben készültek, az ottani természet ébredését mutatják be.
Nagy Zoltán Gergely a Lancasteri Egyetemen végezte tanulmányait vadvilág és környezetfotó szakon.
Sikeresen szerepelt számos fotópályázaton, például Németországban (GDT Európa Év
Természetfotósa), Franciaországban (Festival de l'Oiseau et de la Nature) és Magyarországon (Év
Természetfotósa), természetfotói többször szerepeltek nemzetközi folyóiratokban.
Megnyitó április 25-én, csütörtökön 18:00–19:00.
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Molnár Jacqueline kiállítása Klaukkalában, I. 3. – II. 28.
Még február végéig láthatóak Molnár Jacqueline gyermekkönyv-illusztrációi a klaukkalai könyvtár
Galleria Toivo kiállítóterében (Kuonomäentie 2, Klaukkala). A különféle technikákkal készült képek
közös jellemzője a színesség, egyszerűség és a mesevilág, az illusztrációk a magyar gyermekirodalom
neves szerzőinek könyveihez készültek.
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg.

Kecskés András kiállítása a Sofia Kulturális Központban, I. 16. – VI. 7.
Kecskés András festőművész Áthatások című kiállítása január közepe óta a Sofia Kulturális
Központban (Kallvikinniementie 35, Helsinki) tekinthető meg. A Sofia Kulturális Központ galériája
hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között látogatható.
A Sofia Központ festőkurzust hirdet Kecskés András vezetésével április elejére. Kezdőknek és
haladóknak egyaránt ajánlott, az oktatás nyelve angol. Bővebb információ és jelentkezés: e-mailen a
kulttuuri@sofia.fi címen vagy telefonon a 010–277 9810 számon.

Erdélyi magyar népviseletek – Dávid Botond fotókiállítása Kuopióban, IV. 1–17.
A fotósorozat áprilisban Kuopióban tekinthető meg (Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, Kuopio).
Dávid Botond évek óta dokumentálja különböző tájegységek és népcsoportok hagyományos
viseleteit szerte a világban. Ezen gyűjtemény része erdélyi magyar népviseleteket bemutató
fotósorozata, amely kiemeli, hogy a népviselet nem elmúlt korok és nemzedékek múzeumi emléke,
hanem a XXI. században is vonzó, divatos öltözet.

FILMEK
Magyar filmsorozat utolsó része a Kino Engelben, II. 16.
A Magyar Kulturális és Tudományos központ és a Finn-Magyar Társaság Magyar Filmsorozata utolsó
részeként február 16-án, szombaton délután 14:00 órai kezdettel látható Herendi Gábor Kincsem
(2017) c. filmje. A filmet a Kino Engelben (Sofiankatu 4, Helsinki) vetítik angol felirattal.
A magyar közönség tavalyi kedvence volt ez a valós eseményeken alapuló film, mely Kincsemről,
minden idők leghíresebb magyar versenylováról és gazdája, Blaskovich Ernő életének gyökeres
megváltozásáról szól. Színes kalandfilm, 122 p.

Schwechtje Mihály filmrendező Tamperében és Helsinkiben, III. 7–9.
Schwechtje Mihály nemzetközileg elismert filmrendező márciusban Finnországba érkezik.
Rövidfilmjét, az Aki bújt, aki nem-et (Täältä tullaan, 2018) a Tamperei Rövidfilmfesztivál 6. nemzetközi
versenyfilmszekciójában vetítik március 7-én, csütörtökön 13:30-tól és március 8-án, pénteken 16:00tól a Plevna moziban (Itäinenkatu 4, Tampere). Jegyek 9 €-tól válhatók a www.lippu.fi-oldalon.
A rendező március 9-én, szombaton 16:00-tól beszélgetéssel egybekötött filmvetítést tart
Helsinkiben, a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10). Schwechtje
röviden beszámol rendezői tapasztalatairól (a finn nyelvű tolmácsolást szükség esetén biztosítjuk),
majd bemutatjuk a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :) (I Hope You'll Die Next Time :), 2018)
c. filmdrámáját, amely a kamaszok körében történő internetes zaklatásról szól. A filmet magyar
nyelven, angol felirattal vetítjük. Színes, 96 p., K-12.
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Dárday István és Szalay György Az emigráns c. filmdrámája az Európai Filmheteken, IV. 10.
Az április első felében rendezett Európai Filmheteken Dárday István és Szalay György Az emigráns Minden másképp van (The Emigré - Everything is Different) c. filmdrámája is szerepel április 10-én,
szerdán 19:00-től. A filmheteken szereplő minden filmet az Eurooppasaliban (Malminkatu 16,
Helsinki), angol felirattal vetítenek. A fesztivál idei témája a demokrácia.
Az emigráns Márai Sándor (1900-1989) életének utolsó éveit mutatja be. Márai 1948-ban hagyta el
Magyarországot és Amerikában telepedett le, itt viszont állandó identitáskrízis és honvágy gyötörte.
A film alapja Márai San Diegóban vezetett naplója, melyben emlékeire és 62 éven át tartó
házasságára reflektál. Színes életrajzi dráma, 107 p., K-12

ZENE
XXX. Nemzetközi Kodály Hét, III. 3–8.
A Nemzetközi Kodály Hét megrendezésének terve Kodály Zoltán (1882–1967) híres gondolatából
született: „a zene mindenkié”. Az immár 30., jubileumi Kodály Hét minden napján más helyszínen
szerepelnek a részt vevő zeneiskolák jelenlegi és egykori növendékei valamint tanárai, nagyszerű
lehetőséget kínálva a Kodály-módszerrel történő zeneoktatás eredményeinek bemutatására. A
nyitókoncertnek a hagyományokat követve a Magyar Kulturális és Tudományos Központ
(Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) ad otthont március 3-án, vasárnap 15 órai kezdettel.
A Kodály Hét eseményei között szerepel többek között az Itätuuli fúvószenekar, a Helsinki Ifjúsági
Vonószenekar és a Kodály Kórus jubileumi koncertje a Szent János templomban (Korkeavuorenkatu
12, Helsinki) március 5-én, kedden, 19:00-tól; Szilvay Réka – hegedű, Haffner Eszter – brácsa és
Marko Ylönen – cselló kamarakoncertje a Balderin saliban (Aleksanterinkatu 12, Helsinki, 3. emelet)
március 6-án, szerdán 19:00-tól. Az eseménysorozat a Kelet-Helsinki Zeneiskola Gyermek – és Ifjúsági
Vonószenekarának, valamint az espooi Juvenalia Zeneiskola kamarazenekarának koncertjével zárul a
Sellosaliban (Soittoniekanaukio 1 A, Espoo) március 8-án, pénteken 19:00 órai kezdettel.
Teljes, részletes program: https://ihmo.fi/etusivu/kalenteri/tulevat-tapahtumat/

Bartók 3. zongoraversenye Olli Mustonen és az RSO előadásában Lahtiban, III. 5.
A Finn Rádió Szimfonikus Zenekara (RSO) és Hannu Lintu karmester március 5-én 19:00-től Lahtiban,
a Sibeliustalo koncerttermében vendégszerepel (Ankkurikatu 7, Lahti) Debussy- és Brahms-művek
mellett felcsendül Bartók Béla 3. zongoraversenye is Olli Mustonen, Finnország egyik legkiválóbb
zongoraművésze előadásában.
Jegyek: 30-24 / 25-20 / 8 € a www.lippu.fi oldalon.

Mojzer Áron és Kirill Kozlovski koncertje az MKTK-ban, III. 15.
Március 15-én 18:00-tól nemzeti ünnepünk alkalmából fagott-zongora kamarakoncertet ad Mojzer
Áron, a Sibelius Akadémia fagottos hallgatója és kísérője, Kirill Kozlovski zongoraművész, a Sibelius
Akadémia tanára a Magyar Tudományos és Kulturális Központban (Kaisaniemenkatu 10). A műsorban
többek között J.S Bach, Carl Maria von Weber, F. Berwald, Weiner Leó és Orbán György művei
hangzanak el.
A koncert ingyenes, a programfüzet 5 euro, melynek bevételét Mojzer Áron tiszteletdíjára fordítjuk.
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Péter Bence, “a világ leggyorsabb zongoristája” Helsinkiben, III. 17.
Péter Bence, a popslágerek zongoraadaptációjáról híres előadóművész tavalyi nagysikerű finnországi
bemutatkozása után ismét könnyűzenei koncertet ad március 17-én, vasárnap 19 órától a
Kulttuuritalóban (Sturenkatu 4, Helsinki). A műsorban elhangzanak többek között Michael Jackson és
a Queen együttes ismert dallamai.
Jegyek 59,50 € és 49,40 € a Ticketmaster oldalán:
https://www.ticketmaster.fi/event/239395?CAMEFROM=EXT_ML_BENCEHKI2019&brand=fi_menoli
ppu

A Sinfonia Lahti és a Meta4 Vonósnégyes magyar estje Lahtiban, III. 28.
Március 28-án 19:00-től magyar témájú koncertet ad a Sinfonia Lahti és a Meta4 Vonósnégyes
Lahtiban, a Sibeliustalo koncerttermében (Ankkurikatu 7, Lahti), melyen elhangzik Bartók Béla 1.
vonósnégyese és Ligeti György Román concertója is.
Jegyek: 30-24 / 25-20 / 8 € a www.lippu.fi oldalon.

“Csak tiszta forrásból...” – Süle László előadása Bartók Béláról az MKTK-ban, IV. 5.
Zenetörténeti sorozatunkban Bartók Bélára (1881–1945) emlékezünk április 5-én, pénteken 18 órától
a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Előadásában Süle
László felvázolja Bartók életét, alkotói korszakait, filozófiáját, szó esik főbb műveiről, a népzenével
való kapcsolatáról, valamint arról, milyen máig tartó hatást gyakorolt az utókorra. Figyelem: az
előadás finn nyelvű!
Az előadás után Süle László bevezetésével meghallgatjuk Bartók néhány kiemelkedő művét.

Bata Réka Alcina címszerepében Helsinkiben és Järvenpääben, IV. 5–9, 15.
A Sibelius Akadémia operaénekes tanulói, kórusa és zenekara, valamint az Aalto Egyetem hallgatói
Georg Friedrich Händel Alcina (1735) c. háromfelvonásos barokk operáját állítják színpadra április
elején. A címszerepben Bata Réka Dorka (szoprán), mester szakos hallgató.
Az előadások helyszíne és időpontja: A Musiikkitalo Sonore termében (Mannerheimintie 13 A,
Helsinki) április 5., péntek, 18:30; április 6., szombat, 16:00; április 7., vasárnap, 16:00; valamint
április 9., kedd, 18:30. A Järvenpää-talo Sibelius koncerttermében (Hallintokatu 4, Järvenpää) április
15., hétfő, 18:30.
Jegyek a helsinki előadásokra 33 / 22,50 / 11 € a www.ticketmaster.fi, a järvenpääi előadásra 27,50 /
19,50 / 10,50 € a www.lippu.fi oldalon.
További információ: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/pe-07122018-1108/gf-h%C3%A4ndel-alcina

A Kelet-Helsinki Zeneiskola diákjainak koncertjei az MKTK-ban, IV. 16., 23. és V. 7.
A Kodály-módszert alkalmazó Kelet-Helsinki Zeneiskola több növendéke készül a Sibelius Akadémiára
vagy konzervatóriumba, hogy tanulmányai elvégzésével zenei pályára léphessen. Felvételi koncertjük
műsorát szélesebb közönség előtt is bemutatják a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) egy keddi koncertsorozat keretében április 16-án, április 23-án és
május 7-én 19:00-tól. Mindhárom koncert ingyenes.
További információ hamarosan a Kelet-Helsinki Zeneiskola és az MKTK honlapján.
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Mojzer Áron a Finn Rádió Szinfonikus Zenekara „Ifjú szólisták” koncertjén, IV. 24.
Az YLE és a Finn Rádió Szinfonikus Zenekara (RSO) minden évben lehetőséget biztosít a kiemelkedően
tehetséges fiatal zenészeknek, hogy tudásukat egy nagyszabású koncert és rádiófelvétel keretében a
szélesebb közönséggel is megismertessék. Idén 11 ifjú zeneakadémista mutatkozhat be a
Musiikkitalóban április 24-én, kedden 19:00 órai kezdettel az RSO szólistájaként. A Sibelius
Akadémián tanuló Mojzer Áron Carl Maria von Weber: Andante e Rondo ungarese (op. 35) c. művét
fogja előadni.
Jegyek korlátozott számban 25 / 22,50 / 10 €-ért kaphatók a www.ticketmaster.fi oldalon.

TÁNC
Anni Taskula és Dudás Gergely Jessie&James c. táncelőadása Poriban, III. 10.
A Pori Színház (Pohjoisranta 11, Pori) március 10-i, 19:00-kor kezdődő Triple Bill c. előadása három
táncprodukciót tartalmaz, ezek közül az első Anni Taskula és Dudás Gergely Jessie&James c.
koreográfiája lesz. A „tökéletes kapcsolatot” bemutató előadást kifejezetten pároknak ajánlják.
Jegyek 20 / 18 / 14 € a www.ticketmaster.fi oldalon.
További információ és jegyvásárlás: https://www.poridancecompany.com/10-3-2019

MAGYAR NYELVŰ PROGRAMOK
Bűvészelőadások Helsinkiben és Tamperében, III. 1–3.
A Finnországi Magyarok Egyesülete szervezésében a Richard Davidson művésznevű magyar bűvész
Finnországba látogat. A fiatal bűvész minden korosztály számára élvezetes előadásokat tart március
1-jén, pénteken 18:30-tól Helsinkiben, a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10), majd március 3-án, vasárnap 17:00-kor Tamperében a Messukylän
Seurakuntatalóban (Messukylänkatu 36). Figyelem: az előadás magyar nyelvű, ám magyar nyelvtudás
nélkül is élvezetes!
Jegyek: felnőtt 15 / 10 € (FME tagok), gyerek 10 / 6 / 0 € (FME tagok, óvodások, sokgyerekesek stb).

Ildikó Lehtinen előadása a Szent Koronáról az MKTK-ban, III. 18.
Ildikó Lentinen, a Helsinki Egyetem docense a Finnországi Magyarok Egyesülete szervezésében
magyar nyelvű előadást tart március 18-án, hétfőn 18:00-tól a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10). Előadásának címe: A Szent Korona. Ereklye, tudománytörténeti
szimbólum, ötvösművészeti remekmunka. Próbálkozás egy komplex tárgy értelmezéséhez. Az előadás
bemutatja a Korona társadalmi összefüggéseit, kalandos életútját, valamint jelentését és jelentőségét
a népművészet szempontjából.

Kőhalmi Zoltán humorista a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, III. 28.
A Finnországi Magyarok Egyesülete vendégeként Kőhalmi Zoltán, az egyik legnépszerűbb magyar
stand-up komikus Finnországba látogat és fellép március 28-án, csütörtökön 18:00-tól a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A program magyar nyelvű!
A jegyek ára max. 40 €, nagyszámú közönség esetén ennél kevesebb is lehet.
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A magyar Költészet Napja: családi versdélután az MKTK-ban, IV. 13.
József Attila születésének napja hagyományosan a magyar Költészet Napja. Az ünnep alkalmából a
Finnországi Magyarok Egyesülete a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu
10, Helsinki) április 13-án, szombaton 14 órai kezdettel idén is magyar nyelvű családi versdélutánt
szervez, amelyen az itt élő magyar gyerekek szavalják el kedvenc verseiket.

EGYÉB
A Tempus Közalapítvány ösztöndíjai magyarországi tanulmányokra
A Tempus Közalapítvány ismét ösztöndíjpályázatot írt ki külföldiek részére, Magyarországon történő
tanulmányokra. A 2019-2020-as tanévre benyújtandó pályázatok határideje február 28., a nyári
egyetemi ösztöndíjakra pedig március 14-ig lehet pályázni.
További információ hamarosan a www.tka.hu honlapon.

Nyári Egyetem magyarul tanulóknak Debrecenben, 2019. VII. 21. – VIII. 17.
A Debreceni Nyári Egyetem július 21. és augusztus 17. között több két- és négyhetes magyar nyelv és
kultúra kurzus indul. Minden nyelvi tudásszintnek hirdetnek tanfolyamot. Jelentkezni 2019. június 30ig lehet. A Debreceni Nyári Egyetem január és június, illetve október és december között is indít
különféle egy- és kéthetes nyelvi kurzusokat.
További információ és jelentkezés: www.nyariegyetem.hu

A hírlevelünkben szereplő programok ingyenesek, amennyiben a jegyárat nem tüntettük fel.
Örömmel fogadunk információkat Finnországban megrendezésre kerülő, a magyar kultúrával
kapcsolatos eseményekről.
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, ill. lemondani azt, írjon intézeti címünkre:
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi
Részletesebb, friss információk az intézeti honlapon:
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
és facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/unkarinkulttuuri
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