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Nagy Gábor és tanítványai, X. 11. – XI. 22.
Nagy Gábor évtizedeken át tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a festészeti tanszék vezetője,
számos későbbi tehetséges művész tanára, mentora. Oktatói munkája mellett maga is elismert festő,
Munkácsy-díjas grafikus. A Budapesten élő finn galériatulajdonos, Ari Kupsus gyűjteményéből
összeállított kiállítás betekintést nyújt tanár és tanítványai munkáiba, utóbbiak mára ugyancsak neves
alkotóművészekké váltak.

Vesi / Víz – Csizmadia Zsuzsa és Päivi Reiman kiállítása, 2019. XI. 29. – 2020. I. 17.
Csizmadia Zsuzsát és Päivi Reimant 30 év barátság és megannyi szakmai szál köti össze. Egy generációba
tartoznak, egymás oktatási intézményeiben is tanultak, voltak közös kiállításaik. Új közös tárlatuk témája
a víz, amely fontos elem mindkét művész számára. Habár a két alkotót sok közös dolog köti össze, és
festészeti technikájuk is azonos, a témát mégis különböző szemszögből, más-más jelentéstartalommal
közelítik meg.
Kiállításmegnyitó november 28-án, csütörtökön 18 órakor. A kiállítást Timo Hytönen újságíró nyitja meg.

KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Susogó nyírfák – Timár József fotókiállítása a Lusto Múzeumban, 2019. IX. 16. – 2020. I. 12.
A Finn Erdészeti Múzeumban (Lustontie 1, Punkaharju) látható kiállítás Tímár József Camera Poetica
sorozatának egyik albuma alapján született, melynek témája a nyírfa, Finnország emblematikus fája. A
fényképész munkáiból tizenhárom finn, svéd és számi nyelven alkotó finn költő választott ki egy-egy
képet, amelyhez azután verset írt. A tárlat így rendhagyó módon állítja párba a Finnország nemzeti
nyelvein született verseket és a finn nyírfa különféle arcait.
További információ: https://www.lusto.fi/nayttely/tulossa-suhisevat-koivut/

Erdélyi magyar népviseletek – fotókiállítás Hollolában, X. 3 – XI. 4. és Kotkában, XI.10 – I.15.
Dávid Botond évek óta dokumentálja különböző tájegységek és népcsoportok hagyományos viseleteit
szerte a világban. Ezen gyűjtemény része erdélyi magyar népviseleteket bemutató fotósorozata.
Divatfotókat idéző képeivel azt hangsúlyozza, hogy a népviselet nem elmúlt korok és nemzedékek
múzeumi emléke, hanem a XXI. században is vonzó, divatos öltözet.
Hollolai könyvtár (Nuottikuja 2, Hollola), nyitvatartás: https://www.hollola.fi/hollolan-paakirjasto
Kotka: Vellamo Tengerészeti Múzeum Ruuma kiállítótér (Tornatorintie 99, Kotka), nyitvatartás:
www.merikeskusvellamo.fi
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ZENE ÉS TÁNC
A Canarro manouche-swingegyüttes újabb turnéja Finnországban, X. 16–20.
A hagyományos manouche- vagy gypsy-swinget előadó Canarro együttes ismét finnországi turnéra
érkezett. Fellépésük utolsó állomásai:
Okt. 18., péntek 19:00 SAVONLINNA, Kulttuurikellari (Olavinkatu 34, Savonlinna)
Okt. 19., szombat 18:00 HYVINKÄÄ, Ravintola Harkekiini (Kauppatori 1, Hyvinkää)
Okt. 20., vasárnap 14:00 LOHJA, Juhlatalo Kokki, (Pusulantie 1027, Ikkala)
Jegyinformáció a honlapunkon.

Eötvös Péter zeneszerző-karmester a Musiikkitalóban, X. 23–25.
Eötvös Péter, a világhírű kortárs zeneszerző Helsinkibe látogat. Október 23-án, szerdán 19:00-től és 24én, csütörtökön 19:00-től a Helsinki Filharmóniát dirigálja a Helsinki Zenepalota nagytermében
(Mannerheimintie 13 A, Helsinki) az Alle vittime senza nome c. koncerten. A műsorban Eötvös, Debussy
és
Kodály
darabjai
szerepelnek.
Mindkét
koncertet
élőben
közvetíti
az
YLE:
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/hko-screen.
Jegyek: https://www.ticketmaster.fi/search/?keyword=musiikkitalo
Eötvös Péter a Sibelius-Akadémia karmester-szakos hallgatóival együtt is fellép október 25-én, pénteken
17:00 órától a Helsinki Zenepalota Sonore-termében (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Eötvös és az ifjú
kamesterképzősök a Sibelius Akadémia zenekarát vezénylik. A koncerten Eötvös, Mozart és Bartókművek csendülnek fel. Jegyek 18,50 / 11,50 / 6,50 €-ért válthatók a Musiikkitalo jegypénztárában.

Bán István orgonaművész koncertje a Helsinki Székesegyházban, X. 27.
Bán István orgonaművész-karnagy, több magyarországi régizenei fesztivál alapítója és művészeti
igazgatója, a Budavári Evangélikus Templom főorgonistája október 27-én, vasárnap 18:00 órai kezdettel
koncertet ad a Helsinki Székesegyházban (Unioninkatu 29, Helsinki). A műsorban J. S. Bach, M. Reger és
S. Karg-Elert művei szerepelnek.

Lakatos Mónika és a Cigány Hangok a helsinki Etnosoi! világzenei fesztiválon, XI. 8.
A helsinki Etnosoi! világzenei fesztiválon november 8-án, pénteken 19:00 órai kezdettel ad koncertet
Lakatos Mónika és a Cigány Hangok együttes a Savoy Színházban (Kasarmikatu 46-48, Helsinki). Lakatos
Mónika az évszázadokra visszanyúló magyarországi oláh cigány vokális hagyományt eleveníti meg.
Hírlevelünk olvasói 15 € akciós áron juthatnak koncertjegyekhez a
https://www.etnosoi.fi/fi/etnosoi/monika-lakatos-gipsy-voices linken keresztül a MMK-GMC 40-vuotta
kampány kiválasztásával és a JUHLAVUOSI-kód megadásával.
A fesztivál teljes programja: https://www.etnosoi.fi/en/etnosoi/programme

A Sárik Péter Trió jazzkoncertje a Helsinki Zenepalota Black Box termében, XII. 1.
A Sárik Péter Jazztrió (Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – nagybőgő, Gálfi Attila – dob) december 1-jén,
vasárnap 18:00-tól a Helsinki Zenepalotában (Mannerheimintie 13 A, Helsinki) ad koncertet saját Bartókjazzadaptációiból Bartók X címmel. A jazz és Bartók tökéletes párosítás, a zongoradarabok trióra
hangszerelve még karakteresebben szólnak, a nagyzenekari művek és a népdalfeldolgozások is új arcukat
mutatják, és végtelen teret adnak az improvizációnak. Férőhelyek korlátozottan, előzetes jelentkezés
november 25-ig e-mailen: hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi
Ízelítő a koncertből: https://www.youtube.com/watch?v=MUB4vgh2lxs
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Süle László és Senni Eskelinen jazzkoncertje a turkui Sibelius Múzeumban, XII. 3.
Süle László (zongora) és Senni Eskelinen (elektromos kantele) december 3-án, kedden 19:00 órakor a
turkui Sibelius Múzeumban tartott koncertje nem mindennapi jazzélményt nyújt az érdeklődőknek. A
műsorban Süle László szerzeményei hallhatók. A koncert egy kisebb turné része, melyet a duó közös
lemezük elkészítése előtt rendez Finnországban.

A Helsinki Gyermekvonósok magyar témájú adventi koncertje a Szt. Pál templomban, XII. 5.
A Kodály-módszert alkalmazó Kelet-Helsinki Zeneiskola Helsinki Gyermekvonósai magyar témájú adventi
koncertet adnak december 5-én, csütörtökön 19:00-kor a Szent Pál templomban (Sammatintie 5,
Helsinki). A műsorban többek között Kodály, Britten és Piazzolla művek, valamint magyar karácsonyi dalok
hangzanak el. A zenekart felkészítette és vezényli Yvonne Frye.

Kelemen Barnabás hegedűművész Lahtiban és Hämeenlinnában, XII. 6., 8.
Kelemen Barnabás a Sinfonia Lahti szólistájaként december 6-án, pénteken 15:00-kor Lahtiban, a
Sibeliustalo koncertközpontban (Ankkurikatu 7) lép fel. A műsorban felcsendül Jean Sibelius
Hegedűversenye és a Finlandia szimfonikus költemény, valamint Harri Ahmas 4. szimfóniájának
ősbemutatója. Jegyek 13 €-tól kaphatók a www.lippu.fi internetes oldalról.
December 8-án, vasárnap 19:00-kor Kelemen Barnabás és a Sinfonia Lahti Hämeenlinnában, a
Verkatehdasban (Paasikiventie 2) adnak koncertet Sibelius születésének évfordulója alkalmából
ugyanezzel a műsorral. Jegyek: 30 / 21,50 / 12,50 €-ért válthatók a www.ticketmaster.fi oldalról, vagy a
Verkatehdas jegyirodájában (hétköznap 9:00–19:00, szombaton 12:00–17:00 között).

Rokon Népek Napja – finnugor élőzenés táncház és kézműves vásár Helsinkiben, X. 19.
A finnugor nyelvrokonságot ünneplő Rokon Népek Napja alkalmából finn és észt partnereinkkel élőzenés
táncházat, kézműves vásárt és finnugor képregény-kiállítást rendezünk Helsinkiben, a Kirjan talo
dísztermében (Kirjatyöntekijänkatu 10, Helsinki) október 19-én, szombaton 13:00 és 17:00 között.
Magyar, észt és finn néptáncokat tanít Gazdag Béla, Jenni Kuoppala és Maris Vaher, az élőzenéről a Tallari
együttes és Eva Väljaots észt kanteleművésznő gondoskodik. A részvétel előzetes tánctudást nem igényel.
A kézműves vásáron oroszországi finnugor árusok portékái is kaphatók, továbbá meg lehet ismerkedni
olyan oroszországi finnugor fiatalokkal, akik anyanyelvüket használják a szociális médiában.

Az Alba Regia Táncegyüttes a XVI. Hollo ja Martta Néptáncfesztiválon, X. 28. – XI. 3.
A 16. alkalommal megrendezett Hollo ja Martta nemzetközi népzenei- és néptáncfesztiválon a
székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes is részt vesz október 28. és november 3. között Hollolában. A
kereken hetvenéves múltra visszatekintő Alba Regia Táncegyüttes a magyarországi néptáncegyüttesek
minősítő rendszerében a legmagasabb kategóriába tartozik. A fesztiválon belépőjegyes és ingyenes
programok egyaránt szerepelnek. A jegyárak és a műsor a fesztivál honlapján: www.hollojamartta.fi.

IRODALOM
Finn nyelvű Kassák-kötet bemutatója az MKTK-ban, XI. 19.
A Lajos Kassák: Joskus tulee meille aika… (Néha eljön hozzánk az idő…) című kötet bemutatójára
november 19-én, kedden 18 órától kerül sor a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A könyvről Pekka Turkka, a kötet fordítója és Elias Krohn kiadó
beszélgetnek. A rendezvényen a kötet kedvezményes áron kapható. A magyar avantgárd legfontosabb
költő-képzőművészeként ismert Kassák Lajos (1887–1967) versei a Kulttuurivihko folyóirat klasszikusokat
közlő új sorozatában, a Vihkoklassikot-ban jelennek meg.
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FILMEK
Magyar animációs rövidfilmek az Animatricks Filmfesztiválon az Orion moziban, X. 26.
Az idén egynapos Animatricks Filmfesztiválon több magyar animációs rövidfilmet vetítenek október 26án, szombaton az Orion moziban (Eerikinkatu 15, Helsinki). A 13:00-kor kezdődő „Budapest legjobbjai”
sorozat 10 friss magyar animációból áll. Hossza 82 perc. A 19:00 órai „Primanima Fesztivál legjobbjai” blokkban többek között négy magyar rövidfilm is szerepel. A vetítés hossza 95 perc. Jegyek 7 €-ért,
fesztiválbérlet 25 €-ért vásárolható a helyszínen. További információ: www.animatricks.net

Bacsó Péter A tanú c. filmje az Eurooppasaliban, X. 30.
Bacsó Péter A tanú (1969) c. filmjét október 30-án, szerdán 17:00-tól vetítik az Eurooppasaliban
(Malminkatu 16, Helsinki) a 30 Years of Freedom and Democracy Filmfesztivál részeként, amely a keleteurópai kommunizmus 30 évvel ezelőtti összeomlására emlékezik. A mára klasszikussá vált filmszatíra
2018-ban digitálisan felújított, cenzúrázatlan változatát mutatják be, angol felirattal. A fesztivál szervezői:
Magyarország, Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia és Szlovákia Nagykövetsége.

EGYÉB
Diggerdrájver – a budapesti Örkény Színház előadása Helsinkiben, XI. 24.
A Finnországi Magyarok Egyesülete és a Magyar Kulturális és Tudományos Központ meghívására
Helsinkibe látogat az Örkény Színház évek óta teltházas produkciója, a Diggerdrájver. Az előadás
november 24-én, vasárnap 16:00-tól tekinthető meg a Helsingin kielilukio (Kajaaninlinnantie 10, Helsinki)
dísztermében. Az magyar nyelvű, angolul feliratozott előadás hossza kb 90 perc szünet nélkül. Az Angliába
emigrált magyar markológépest, azaz digger-drivert alakító Epres Attila megrendítő őszinteséggel tárja
elénk egy új élet megpróbáltatásait, és a kínzó honvágyat, amelyet a hazáját elhagyott ember érez.
Jegyeket a helyszínen, készpénzzel fizetve lehet váltani: felnőtt 20 €, FME-tag, diák 10 €

Poczai Péter magyar nyelvű előadása és könyvbemutatója az MKTK-ban, XI. 5.
Poczai Péter növénygenetikus, a Finn Természettudományi Múzeum kurátora és a Helsinki Egyetem
docense magyar nyelvű előadást tart gróf Festetics Imre (1764–1847) munkásságáról, és a genetika
tudományának kezdeteiről november 5-én, kedden 18:00-tól a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Az előadás egyben Poczai Péter A Festetics-rejtély – A
genetika története és Festetics Imre hagyatéka (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 2019) c. könyvének
bemutatója is. A kötet a helyszínen 10 €-ért megvásárolható. Az előadással a Magyar Tudomány Napját
(november 3.) ünnepeljük.

Magyarország mint úticél – Mertsi Lindfors előadása az MKTK-ban, XI. 8.
Budapest sokak számára ismerős úticél, de bőven találni látnivalókat a fővároson kívül is. A hosszú évek
óta Magyarországon élő Mertsi Lindfors turisztikai szakember számos olyan helyet és lehetőséget mutat
be Magyarországon, mellyel érdemes megismerkedni, például a Balaton és a gyógyfürdők, különféle
kulturális események, a gasztronómia és borok. Az aktív pihenés kedvelői túrázási, kerékpározási és
lovaglási tippeket hallhatnak. Az előadás november 8-án, pénteken 18 órakor kezdődik a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki).
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A Varga-Neményi Társaság tankönyvének bemutatója az MKTK-ban, XI. 15.
A finn Varga-Neményi Társaság Matematiikkaa 4a c. legújabb tankönyvét november 15-én, pénteken
18:00–19:30 között mutatják be a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu
10, Helsinki). Az eseményen megismerkedhetünk a kiadvánnyal, és hallhatunk összeállításának
folyamatáról. A vendégeket némi harapnivaló is várja. A rendezvény a Magyar Külgazdasági és
Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztályának támogatásával valósul meg.
A rendezvény mindenki számára nyitott, de kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat
október 31-ig jelezzék a https://bit.ly/2ML5qgy címen (szükség esetén emailben az
anniheinilampinen@icloud.com címen).
A Társaság arra törekszik, hogy a Varga Tamás és C. Neményi Eszter által kidolgozott módszerrel
segítse elő az alsó tagozatos matematika hatékonyabb tanulását és tanítását Finnországban, többek
közt tanártovábbképzések szervezése, valamint tananyagok finnre fordítása és kiadása révén.
További információ: varganemenyi.fi.

Magyar Karácsonyi Vásár a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, XII. 1.
A Helsinki Finn–Magyar Társaság hagyománnyá vált Magyar Karácsonyi Vására december 1-én, advent
első vasárnapján 11:00–14:00 lesz a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10).
A vásárban magyar kolbászokat, édességeket, frissen megjelent könyveket és sok más ajándékot
vásárolhatnak az érdeklődők.

A Magyar Kultúra Hetei Savonlinnában
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ által szervezett Magyar Kultúra Heteinek idei helyszíne
Savonlinna, ahol a Budapest I. kerület (Budavár) és Savonlinna testvérvárosi kapcsolatának megszületését
ünneplik. Az események többségére szeptemberben került sor. A változatos programsorozatban
szerepelnek Budavárról és máshonnan érkező magyar, valamint finnországi művészek komolyzenei-, jazzés swingkoncertjei, fotó- és gyermekkönyv-illusztrációs kiállítások, filmek, borkóstoló, valamint
előadások a magyar történelemről, néprajzról, gasztronómiáról és népszerű magyar turisztikai
célpontokról. Az események között szerepel még több főzőkurzus és kezdő magyar nyelvtanfolyam is. A
Magyar Kultúra Heteit a Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Magyarország Nagykövetsége,
valamint Savonlinna városa, Budavár, a Savonlinnai Finn-Magyar Társaság és Savonlinna kulturális
intézményei szervezik. A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatja.
A részletes program Savonlinna Város honlapján és honlapunkon is olvasható:
www.savonlinna.fi/unkarin-kulttuuriviikot, www.helsinki.balassiintezet.hu/.

A hírlevelünkben szereplő programok ingyenesek, amennyiben a jegyárat nem tüntettük fel.
Az előadások, szemináriumok és beszélgetések finn nyelvűek, amennyiben nem tüntettünk fel más
nyelvet.
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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