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40 éves a Magyar Kulturális és Tudományos Központ Helsinkiben
A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ megnyitására 1980. november 21-én került sor.
Négy évtized alatt sok minden változott – többek között az intézet neve, épülete, munkatársai, partnerei
–, de küldetése ugyanaz maradt: a finn–magyar kulturális kapcsolatok erősítése, a magyar kulturális
értékek finnországi megismertetése. Az ünnepi évben számos színvonalas eseményt kínálunk, valamint
kiállítással, finn és magyar nyelvű kiadványokkal dokumentáljuk az intézet negyven évének eredményeit.
Mindenkit szeretettel várunk programjainkra! Elektronikus meghívóinkat és finnországi magyar kulturális
programokról szóló értesítéseinket egyéni e-mail címekre is küldjük, ha ezt írásban kéri a következő
címen: hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi.

KIÁLLÍTÁSOK

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
Nyitva hétfőtől péntekig 10–18

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.

Magyar Mozaik – az MMA Építőművészeti Tagozatának kiállítása I. 31 – III. 13.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti Tagozata akadémikusainak munkáit bemutató
tablókiállítás először a Makovecz Imre emlékének szentelt összművészeti Héttorony Fesztiválon volt
látható Budakalászon. A tárlat a Magyarországot és a magyar építészetet is alapvetően jellemző
sokszínűséget példázza. Az eltérő helyekhez és helyzetekhez készült, ugyanakkor az adott tájba illeszkedő
építészeti alkotások egyúttal a nemzetközi, az organikus és a regionális modern építészet szálainak
összefonódását is megjelenítik. Megnyitó január 30-án csütörtökön 18 órakor. A kiállítást Marosi Miklós
építész, az MMA alelnöke 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: www.lusto.fi/nayttely/tulossa-suhisevat-koivut/.
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Erdélyi magyar népviseletek – fotókiállítás 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.
Helyszín: Vellamo Tengerészeti Múzeum Ruuma kiállítótér (Tornatorintie 99, Kotka), nyitvatartás:
www.merikeskusvellamo.fi.

ZENE ÉS TÁNC
Az erdélyi Boróka Néptáncegyüttes táncosai a Folklandia Fesztiválon, I. 10–11.
A 25. alkalommal megrendezett Folklandia Nemzetközi Népzenei- és Néptáncfesztiválon a
székelyudvarhelyi Boróka Néptáncegyüttes táncosai is részt vesznek január 10-11-én a Helsinki és Tallinn
között járó Silja Europa hajón. A magyar táncosok január 11-én, szombaton délelőtt 10:00-től
mutatkoznak be a „Sottiisiareenában”, vagyis a hajón található Starlight Showbarban. A Boróka fellépését
a Tamperei Magyar Néptánccsoport (Tampereen unkarilainen kansantanssiryhmä, TUK) műsora követi
ugyanitt 11:00-től. A fesztivál minden programjára szóló, a hálókabin árát is tartalmazó jegyek
megvásárolhatók: www.ikaalistenmatkatoimisto.fi/matkat/folklandia/.
A teljes program a fesztivál honlapján: https://table2site.com/site/folklandia20.

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára a Helsinki Filharmónia előadásában, I. 15–16.
A Helsinki Filharmónia (HKO) Bartók Béla egyetlen operáját, az egyfelvonásos A kékszakállú herceg várát
tűzi műsorra január 15-én, szerdán 19:00-től és 16-án, csütörtökön 19:00-től a Helsinki Zenepalota
nagytermében (Mannerheimintie 13A, Helsinki). Szólisták: Mika Kares (basszus) és Vörös Szilvia
(mezzoszoprán), a Bécsi Állami Operaház (Staatsoper) művésze. A koncert első részében Hector Berlioz
Lear király-nyitányát adja elő a zenekar. Vezényel: Susanna Mälkki.
Jegyek 46 / 38 / 24 / 11.50 / 9.50 €-ért válthatók: www.ticketmaster.fi.

Kamarakoncert a Magyar Kultúra Napja alkalmából az MKTK-ban, I. 24.
Mervi Myllyoja (hegedű), Richard Garam (cselló) és Virva Garam (zongora) a Magyar Kultúra Napjának
tiszteletére kamarakoncertet ad január 24-én, pénteken 18:00-tól a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A műsorban elhangzanak többek között Bach, Kodály,
Popper művei. A koncert megvalósulását a Finnországi Kodály Társaság támogatja.
A koncert ingyenes, a programfüzet 5 euro, bevételét a művészek tiszteletdíjára fordítjuk.

A Juvenalia Zeneiskola különleges tehetségeinek koncertje az MKTK-ban, II. 7.
Záborszky Katariina, a Juvenalia Zeneiskola hegedűtanára és vonószenekarának vezetője 2019 őszén
elindította a különleges tehetségek osztályát a hegedű tanszakon. Növendékei versenyre készülnek,
programjukat szélesebb közönség előtt is bemutatják február 7-én, 18:00 órai kezdettel a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A műsorban hallhatók többek
között Beethoven, Grieg, Poulenc művei.

Záborszky Mária liedkoncertje az MKTK-ban, II. 13.
Záborszky Mária (szoprán) és kísérője, Miikkael Halonen (zongora) liedkoncertet adnak Egy téli este
melegében címmel február 13-án, csütörtökön 18:00 órai kezdettel a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A műsorban többek között Sibelius, Bartók és Kodály-művek
szerepelnek. A koncert ingyenes, a programfüzet 10 euro, bevételét a művészek tiszteletdíjára fordítjuk.
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A Finnországi Kodály Társaság koncertje a finn-magyar barátság jegyében Someróban, II. 14.
A Finnországi Kodály Társaság zenész tagjai Olli Varonen (cselló), Anna-Maaria Varonen (cselló) és Virva
Garam (zongora) ünnepi koncertet adnak február 14-én 19:00 órakor a Somerói Kiiruun talo
rendezvényházban (Joensuuntie 22, Somero). A műsorban Sibelius, Melartin, Bartók és Kodály-művek
hangzanak el a finn-magyar barátság jegyében.
Jegyek 20 €-ért válthatók a helyszínen.

A Szt Efrém Férfikar turnéja Kelet-Finnországban, II. 20–23.
Magyarország nemzetközi hírnevű énekegyüttese, a Szent Efrém Férfikar Kelet-Finnország fontos ortodox
egyházi központjaiban tart koncertsorozatot február 20–23. között. A turné eddig bejegyzett állomásai
Joensuu és Savonlinna, valamint két fellépés szervezés alatt áll Kuopióban és Jyväskyläben. A kórus
fellépéseinek helyszínein workshopokat is tart a helyi énekkaroknak.
További információ hamarosan a honlapunkon.

XXXI. Nemzetközi Kodály Hét, II.28. – III. 6.
Az immár 31. 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 Magyar Kulturális és Tudományos
Központ (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) ad otthont február 28-án, pénteken 15 órai kezdettel.
A Kodály Hét főeseménye Bogányi Gergely (zongora) szólókoncertje lesz március 1-jén, vasárnap 18:00
órakor a Helsinki Zenepalota Camerata termében. A művész a saját maga által tervezett Bogányizongorán játszik, melyet a Magyar Állam ajándékozott a centenáriumát ünneplő Finnországnak 2017-ben.
További információ és részletes program hamarosan a honlapunkon.

EGYÉB
Tudományok Éjszakája az MKTK-ban: A flow-élmény paradoxonai, I. 16.
Otto Lappi, a Helsinki Egyetem docense Csíkszentmihályi Mihály pszichológus koncepciójáról, a flowélményről tart előadást a Tudományok Éjszakáján, január 16-án, csütörtökön 18:00-tól a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Az előadás a flow-élményt, a
cselekvésben való teljes feloldódás elmeállapotát a kognitív tudomány szempontjából mutatja be.
Bevezetésként levetítjük a Mihály Csíkszentmihályi on Flow c. angol nyelvű, angol feliratos kisfilmet.
Az előadásról részletesebben lásd finnül: www.tieteidenyo.fi/ohjelma/unkarin-kulttuuri-ja-tiedekeskus.

Folytatódnak a magyar nyelvkurzusok az MKTK-ban január 13-tól
2020. januártól folytatódnak a gyakorlat-orientált magyar nyelvkurzusok a Helsinki Finn–Magyar Társaság
szervezésében a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A tavaszi
nyelvtanfolyamok időpontjai: I. 13-tól hétfőnként 16:30–18:00 kezdő csoport, 18:00–19:30 haladó I
csoport, I. 15-től szerdánként 16:30–18:00 haladó II csoport, 18:00–19:30 társalgási csoport. Figyelem! A
tavaszi kurzusok az ősziek folytatásai, vagyis új teljesen kezdő tanfolyam nem indul. A tanfolyam díja
félévenként 80 €, a Finn-Magyar Társaság tagjainak 65 €. A minimális csoportlétszám 8 fő. További
információ és jelentkezés Koivuvuo Ildikó nyelvtanárnál: ildiko.koivuvuo@gmail.com.
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SZAKMAI PARTNEREINK KEREK ÉVFORDULÓI 2020-BAN
70 éves a Finn–Magyar Társaság
Az 1950. október 10-én, Aleksis Kivi és a finn irodalom napján létrejött Finn–Magyar Társaság
alapításának 70. évfordulóját ünnepli ősszel. Erre az évre esik a Társaság által koordinált magyar iskolai
témahét is. A Társaság mintegy 40 aktív helyi szervezetet magában foglaló, egész Finnországra kiterjedő
hálózattal rendelkezik. Az FMT magánszemélyek és együttműködő partnerek segítségével erősíti a két
ország közötti kapcsolatokat a civil szférában. Naprakész tájékoztatással szolgál Magyarországról,
valamint támogatja a magyar nyelv tanulását többek között az Unkaria helposti-tananyagok előállításával.
Az FMT célkitűzése a 2020-as évre az, hogy a Társaság minden tagja magáénak érezze a 70. évforduló
megünneplését, és hogy a magyar iskolai témahét felkeltse a fiatal generáció tagjainak érdeklődését
Magyarország iránt, ahol a finn rokon nyelvét beszélik. Az ünnepi év eseményeiről a Suomi-Unkari újság,
a www.suomiunkari.fi és a www.facebook.com/suomiunkari tájékoztat.

40 éves a Finn Kodály Társaság
Az 1980-ban neves finn és magyar művészek, zenetanárok által létrehozott Finn Kodály Társaság
alapításának 40. évfordulóját ünnepli számos zenei eseménnyel. A Társaság 2019 tavaszán újjáalakult,
elnöke Olli Varonen csellóművész, alelnöke Virva Garam zongoraművész lett. A Finn Kodály Társaság fő
célja, hogy ápolja Kodály Zoltán szellemi örökségét, melynek középpontjában a zene és a zenei nevelés
áll. A Társaság működésének lényegét Kodály leginkább idézett mondata foglalja össze: „A zene
mindenkié”.
A Társaság tevékenységéről megújult honlapjuk tájékoztat (finn nyelven): www.suomenkodalyseura.fi.

15 éves a finnországi Varga-Neményi Társaság
A Varga-Neményi Társaságot 2005-ben alapították finn matematikatanárok azzal a céllal, hogy honosítsák
a Varga-Neményi-módszert a finn iskola számára. A Társaság elősegíti az alsó tagozatos gyerekek
matematikaoktatását, a finn tantervhez igazítva kiadja a Varga-Neményi-módszerre épülő tananyagokat,
továbbá szemináriumokat szervez a módszert alkalmazó tanároknak, szakértői adatbázist tart fenn, és
együttműködik tanári továbbképzéseket szervező más intézményekkel. A Társaság támogat a módszerrel
kapcsolatos kutatásokat is. További információ a Társaság honlapján: https://varganemenyi.fi/.

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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