AVKK Gyulafirátóti Művelődési Ház
17.00

Petőfi Színház

V-Busz helyi járatos buszain

Battyányi-Nagy Annamária, a TIT Váci Mihály
irodalmi színpad tagjának verses-énekes előadása
és Józsvainé Kislőrincz Edit „Lelkem rezdülései” című
akvarell kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Dr. Burai Gézáné,
nyugalmazott művelődési ház igazgató,
a Magyar Kultúra Lovagja
A tárlat megtekinthető 2019. 05. 16-ig hétköznapokon 16.00-19.00-ig, és a rendezvények ideje alatt.
A belépés díjtalan.

10.00 – 17.00

Hangvilla, Nagyterem

10.00 - 18.00
Fizessen verssel színházjegyért
a Magyar Költészet Napján!

A
magyar
költészet
napja

Idén is várják szereplésre és (nem utolsó sorban) ingyenes színházjegyre vágyó közönséget a Veszprémi
Petőfi Színház előcsarnokában felállított pódiumra.

Versbusz
A Magyar Költészet Napján városi kezdeményezésre Európa 2023-as Kulturális Fővárosában a
versbusz feliratú új veszprémi járatokon helyi iskolák
magyartanárainak legkedvesebb verseit szavalják
el a Veszprémi Petőfi Színház színművészei és fiatal
tehetségei.

Hangvilla, Nagyterem
11.00
A Föl-földobott kő – A Makám zenekar
koncertje középiskolásoknak

Kossuth utca

ÁPRILIS 11. CSÜTÖRTÖK

16.15

„Meglepetés e költemény”

A Magyar Költészet Napja alkalmából szabadtéri akció a Művészetek Háza Veszprém
és az Odalökött Költészet (Slampoetry –
Veszprém) közös szervezésében

Rendhagyó irodalomóra Lohonyai Zoltán dalköltő,
illetve Rábai Zsanett és
Felföldi Gábor versmondók előadásában
A műsor elsősorban József Attila és Petőfi Sándor
munkásságára fókuszál, de játékos formában a
magyar költészet több gyöngyszeme is szerepet kap.
Csak regisztrált iskolai osztályok számára.

Verset a falra címmel zenével, tánccal és versekkel várjuk az érdeklődőket. A látványosságok közé
tartozik az említetteken kívül, hogy a rendezők által
a helyszínre juttatott és ott vándoroltatott felületre
hozott, fejben kigondolt, emlékezetből felidézett
verseket, költemények részleteit lehet felírni,
felragasztani.

Agóra Veszprém, Színházterem
9.30

„Lelkem rezdülései”

19.00
A Föl-földobott kő – A Makám zenekar
koncertje Ady Endre halálának
100. évfordulója tiszteletére
A Makám a világzene egyik legrégibb képviselője,
pályafutását, több mint húsz album fémjelzi.
Zenei korszakain átível a tradíció és modernitás,
Kelet és Nyugat, a kollektív és individuális kettőssége.
A távoli kultúrák etnikus hangszereinek s a tradicionális európai hangszereknek az együtthangzása
tették egyedivé a Makám hangzásvilágát.
Repertoárjukat Weöres Sándor, Nagy László, Sík
Sándor verseinek megzenésítései gazdagítják.
Ady Endre halálának 100. évfordulóján önálló
műsorral tisztelegnek a költő géniusza előtt.
Jegyár: 1.500 Ft

ÁPRILIS 16. KEDD
Pannon Egyetem E kamara
19.30
Rauscher Géza gitáros estje
Rauscher Géza (RAG) egygitáros koncertje a
Pannon Egyetem Gitáros Esték sorozatában,
melyen megzenésített versek is elhangzanak majd.
A belépés díjtalan.

