hellogyor.hu

A magyar kultúra hete | Győr
2022. január 17–23.
Január 17.
9:30–10:10 és 10:30–11:10 óra
Kerekítő bábos torna Töreky Zsuzsival

17:00 óra
Győr-keresztek

Kerekítő Manó bábjeleneteivel, ölbéli játékokkal, furulyaszóval, gitárral és tornaszeres játéktérrel várjuk az 1-4 éves gyerekeket és szüleiket.
A foglakozáson magyar gyermekdalok, ölbéli játékok, mondókák, versek (Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Bartos Erika, Nemes Nagy Ágnes,
Nagy Bandó András, Orbán Ottó...) hangzanak el. A kodályi elvhez híven
csak értékes zenei dalanyaggal ismerkednek a kicsik és szüleik.

Hargitai Bea festőművész
akvarell kiállítása

Bővebben: www.torekyzsuzsi.hu

Helyszín: Ménfőcsanaki Művelődési Ház
(Bezerédj-kastély)

Helyszín: Generációk Művelődési Háza – Győr, Herman Ottó u. 22.

A kiállítást megnyitja: Bana József
Megtekinthető a művelődési ház
nyitvatartási idejében 2022. február 11-ig.

Január 18.
10:00–12:00 óra
Iglice szívem
Magyar népdalok, gyermekdalok a „Dúdoló” Baba-mama Klub foglalkozáson.
A 0-3 éves korú gyermekeket várjuk szüleikkel. A belépés ingyenes.
Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház

14:15 óra
Ballada és valóság – a „GYŐRI CSUDA”
Egy népköltészeti kutatás tudományközi eredményei. Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
néprajzkutató előadása.
Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház

Január 18. 17:00 óra
Január 19–22. 19:00 óra

17:00 óra
Hangraforgó verskoncert
a magyar kultúra napja alkalmából
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár
rendezvényterme

Az öldöklés istene
Házaspárbaj egy részben
Négy szülő beszélget egy lakásban, miközben két kisfiú játszik a téren, és az egyik kiüti a másiknak
a fogát. A szülők beszélgetése után evidens: ők sem jobbak a gyerekeknél, sőt, az ő beszélgetésük
leleplezi azt a kispolgári álszentséget, amely mély gyökerekkel kapaszkodik társadalmunk viszonyrendszerébe. Vérbő komédia az őszinteség hiányáról, az előítéletekről, a sértettségről.
Helyszín: Győri Nemzeti Színház - Kisfaludy Terem

Január 18–19. 17:00 óra

január 19–21. 15:00–16:00 óra

Január 21–22. 19:00 óra

15:00–16:00 óra
Munkácsy Győrben – válogatás
a Pákh-gyűjteményből

The Waves / Mimi

Munkácsy Mihály alkotásai
képzőművész szemmel

Koreográfusok: Lukács András Seregi- és
Harangozó-díjas , Velekei László Seregi- és
Harangozó-díjas

Győri Balett

Munkácsy Győrben – válogatás a
Pákh-gyűjteményből
Tárlatvezetés

Tárlatvezető: Szabadvári Attila Imre
képzőművész

Lengyel Menyhért A csodálatos mandarinja ihlette Velekei László új koreográfiáját. Az
est második felében a színtér egy metrómegálló, a tét: a vágy beteljesítése. A vágy pedig
maga: Mimi.

Az érdeklődők megismerkedhetnek a Pákh
Imre műgyűjtő által létrehozott Munkácsy-kollekció legizgalmasabb alkotásaival.
A New York-i üzletember az elmúlt évtizedekben mind számszerűségében, mind minőségében a legjelentősebb Munkácsy-magángyűjteményt hozta létre. A folyamatosan
gyarapodó kollekció 2005 óta több mint 40
kiállításon mutatkozott be különböző öszszeállításban a Pákh Imre által életre hívott
Munkácsy Alapítványnak köszönhetően. A
Győrbe érkező anyag Munkácsy több mint
félszáz festményéből és grafikájából áll, amelyet a Mestert ábrázoló műalkotások egészítenek ki.

Helyszín: Esterházy-palota

Helyszín: Győri Nemzeti Színház

Helyszín: Esterházy-palota

A tárlatvezetésen az érdeklődők átfogó képet
kaphatnak Munkácsy Mihály festészetéről,
hiszen a korai képektől kezdve a drámai erejű alkotásokon, a barbizoni ihletésű tájképeken és a szalonképeken át a nevezetes Krisztus-trilógiához készült előtanulmányokig a
Mester minden művészi korszaka képviselteti magát az gyűjteményben, valamint bepillantást tehetnek a festői alkotói folyamatokba, technológiai érdekességekbe.

Az est első felében látható produkció Virginia Woolf írónő betegségének küzdelméről
majd annak feladásáról szól. Lukács András
érzékeny finomsággal meséli el a történetet
új koreográfiájában, mely a The Waves/Hullámok címet kapta.

Január 19.
16:30–18:00 óra
Mesezengető Farnadi Tamara
vezetésével

17:00 óra
Virágom, virágom
Magyar népi motívumok a Varázsműhely
gyermekfoglalkozás keretében

A Metamorphoses meseterápiás módszer
célja a belső erőforrások erősítése, a rejtett
képességek felszínre hozása. A foglalkozások során a gyermekek, a felnőttek magabiztosabbá, nyitottabbá válnak a világ és
maguk felé.
A gyerekek minden alkalommal egy gondosan kiválasztott mese segítségével gyűjthetnek elszántságot, bátorságot, erőt az induláshoz, hogy a mesei térben a képzelet
segítségével leküzdhessék a különböző akadályokat, nehézségeket.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza –
Győr, Herman Ottó u. 22.

Ingyenes kézműves foglalkozás 4–12 éves
korú gyermekek részére.
Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház

17:00 óra
Áldáskérés
17:00 óra
Cserefa zenekar
Tánctanítással egybekötött moldvai táncház.

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti
Alkotó Közösség előadói estje.

Helyszín: József Attila Művelődési Ház

Helyszín: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtárának klubhelyisége

18:00 óra
Kepes András

19:00 óra
Teljesen idegenek

A boldog hülye és az okos depressziós

Előadás felnőtteknek

Kepes András hosszú idő után ismét Győrbe látogat. A 2020 novemberében megjelent
A boldog hülye és az okos depressziós című
könyve kapcsán szórakoztató, humoros előadással készül.

Mennyire vagyunk őszinték a barátainkkal? Mennyire a házastársunkkal? Saját magunkkal? Becsapjuk-e magunkat és másokat, életünk aprónak tűnő, jelentéktelen
mozzanataitól a legnagyobb, legfontosabb
kérdésekig? Hogyan és miért falazunk egymásnak és meddig? Meddig tart egy barátság és meddig a szerelem? Hiszünk-e még
bármelyikben vagy csak fenntartjuk a látszatot? Az igazság kényelmetlen, fájdalmas,
néha elviselhetetlen. A Teljesen idegenek erről szól. Viccesen, öniróniával és főleg szeretettel. Nem ítélkezik, nem kiröhög, sokkal
inkább bevon, leleplez és vigasztalni próbál.
Már amennyiben vigasz az, hogy egyikünk
sem jobb a másiknál...

Január 20.
10:00–12:00 óra
Kézműves játszóház
a magyar kultúra napja alkalmából
Az érdeklődő gyerekek a foglalkozás során
könyvjelzőt készíthetnek – a kreatív alkotás
során megismerkedünk a magyar népi kultúra díszítő elemeivel, a színek jelentésével
(6–9 éveseknek ajánljuk).
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: fuzi.rozi@generaciokhaza.hu.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza –
Győr, Herman Ottó u. 22.

17:00 óra
Műhely-estek a Zichy-palotában
A Műhely folyóirat győri szerzőinek felolvasása 2021-ben megjelent műveikből. Közreműködik: Stummer Márton gitárművész.
Helyszín: Zichy-palota

Megfogalmazása szerint amikor egy bizonyos probléma foglalkoztatja, arról könyvet
ír. Így történt ez most is. Választ adni, arra,
vajon lehetünk-e boldogok egy átalakuló és
ellentmondásos világban. Csak a leegyszerűsítő magyarázatokban hiszünk, vagy képesek vagyunk – akár a kétellyel is megbarátkozva – kritikusan szemlélni önmagunkat
és a jövőnket?

18:00 óra
Farkas Izsák és Kálloy-Molnár Péter
zenés előadói estje

A szerző saját élettapasztalatait és a tudományt - a kultúrtörténetet, a pszichológiát,
sőt az atomfizikát - segítségül hívva szellemes és tanulságos elmélkedésre invitál.

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterme

Helyszín: Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ

A tatabányai Jászai Mari Színház és a győri
Vaskakas Bábszínház koprodukciója.
Helyszín: Vaskakas Bábszínház – Bartók terem

Január 21.

9:30–10:15 óra
Ringató foglalkozás Kovács
Bernadettel
Szeretettel várnak a Ringatóra már néhány
hónapos gyerekeket is, és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel,
játszik együtt a kicsinyekkel oldott, szeretetteli légkörben. A játékos éneklés közben a
legkisebb gyerekek ízlelgetik a magyar nyelv
és a zenei anyanyelv szépségeit, találkoznak
a saját kultúránkkal. Az értékes zene a teljes
személyiséget formálja. A hagyományos dalok, mondókák, ölbéli játékok ablakot nyitnak a világra, s a lélekbe jutva élni segítenek,
sőt, ha kell, gyógyítanak. A Ringatóval épül a
gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás érzése. A foglalkozás szeretne a szülőknek egy lehetséges utat mutatni a boldogulás felé. Nem az egyetlent, nem a legjobbat,
hanem egyet a sok közül – egy biztos jót.
Bővebben: www.ringato.hu
Helyszín: Generációk Művelődési Háza –
Győr, Herman Ottó utca 22.

17:00 óra
„Képeinkben a világ”

17:00 óra
A magyar kultúra napja – Gálaműsor

Kiállítás a Győri Fotóklub Egyesület tagjainak alkotásaiból

Az ünnepség alkalmával átadják a Győr Művészetéért és a Győr Közművelődéséért díjakat.

Helyszín: Gyárvárosi Fiókkönyvtár
és Közösségi Ház

A belépés ingyenes.
Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem
(Zsinagóga)

17:00 óra
„Közelítő hangok”
Szalkai Károly és Szarka Fedor Guido közös
kiállítása
Megtekinthető 2022. február 22-ig hétköznapokon 10.00-16.00 óráig.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
19:00 óra
Don Quixote

16:00 óra
A magyar kultúra napja alkalmából kiírt képzőművészeti alkotópályázat
Kiállításmegnyitó

Zenél a Győri Filharmonikus Zenekar

A magyar kultúra napja alkalmából alkotópályázatot hirdet a Generációk Művelődési Háza felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak. A beküldött művekből kiállítás nyílik, mely 2022.
január 21. – február 28. között tekinthető meg a művelődési ház Hermann Ottó utcai telephelyén.

R. Strauss: Don Quixote, op. 35, TrV 18
W. A. Mozart: Esz-dúr szimfónia, No. 39, KV 543
Vezényel: Rajna Martin
Közreműködik: Szabó Péter - cselló
Bársony Péter – brácsa

Helyszín: Generációk Művelődési Háza – Győr, Herman Ottó utca 22.

Helyszín: Richter Terem

Január 22.

10:00–11:00 óra
NEM, NEM, HANEM
Aprók színháza 0-4 éves korig
Mi repül el, ha a kezünk nem fogja?
A kréta? A bögre?
Anyustul a szoknya?
A sajtos vagy más ízesítésű pufi?
A plüssmadár?
Nem, nem, hanem a lufi.
Helyszín: Vaskakas Bábszínház – Aprók terme

16:00–17:30 óra
Munkácsy és kora
Előadás és koncert

18:00 óra
Silentio transeo
Újvárosi esték programsorozat

Versmondó verseny regionális döntője

Az előadás során a vendégek megismerkedhetnek a köztudatban a legnagyobb magyar
festőként élő Munkácsy Mihály életének érdekességeivel, valamint az Európa Koncert
Szalonzenekar tolmácsolásában elhangzó
darabokon keresztül átélhetik, hogy milyen
zenei élmények hathattak a korban élőkre,
valamint magára a Mesterre.

Helyszín: Győri Nemzeti Színház – Csillárszint

Helyszín: Esterházy-palota

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház

10:00–18:00 óra
„Regősök húrján…”

A XX. század
pódiumest.

elhallgatott

irodalma,

A Soproni Petőfi Színház, az Esztergomi Várszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a
Forrás Színház koprodukciója.

Január 23.
11:00 óra
Vuk
Matiné 4 éves kortól
„Vuk lesz a neve, mint öregapjának, ki első volt a nemzetségben. Vuk, ami annyit jelent, hogy minden
rókának félre kell állni az útból, ha vadászatra indul.”
A Vaskakas Bábszínház grandiózus látványvilágú nagyszínpadi előadása Fekete István népszerű regénye alapján. Megható történet egy különleges kisróka felnőtté válásáról, aki a rögös utat bejárva a
Simabőrű Ember méltó ellenfele lesz.
Helyszín: Vaskakas Bábszínház – Bartók terem

19:00 óra
Lévay Szilveszter – Michael Kunze
Elisabeth (musical 2 részben)
Adott egy kor, adott egy mindenki által szeretett nőideál, Sisi, aki maga volt a megtestesült
nagybetűs élet, és adott egy misztikus szál, a Halál személyében. Ezek összessége gyönyörűséges képi világot ad, amely fantasztikus zenével párosul. A misztikus szál és az élet között
félúton van a történet lezárója, Lucheni, aki anarchista szemléletével megoldja azt, hogy Sisi
azé legyen, aki a legjobban vágyott rá. Ő a Halál. A mű Vereinigte Bühnen Wiennel (VBW) kötött külön megállapodás alapján kerül bemutatásra. Színpadraállítási jogok világszerte: VBW International GmbH

Helyszín: Győri Nemzeti Színház

