HíRLEVÉL – 2014. SZEPTEMBER

Szeptember 1-26
Helyszín: DMTKK
FELIRATKOZÁS MAGYAR NYELVTANFOLYAMRA
A Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ idén szeptembertől is ingyenes magyar
nyelvtanfolyamot hirdet kezdő és haladó csoportoknak. Feliratkozás a DMTKK recepcióján
szeptember 26-ig lehetséges munkanapokon 10-14 óra között.

Szeptember 1-5.
Helyszín: DMTKK
A TERMÉSZET SZíNEI
Csoportkiállítás
Megnyitó szeptember 1-én, hétfőn, 18 órakor
Az Artists Color Group művészcsoport 15 indiai képzőművész (Seema Kashyap, Harpal
Singh, Rozy Goyal, Saru Sharma, Sahil Jain, Sangeeta Singh, Nirupama Singh, Manoj Pathak
és mások) természetet ábrázoló festményeit és szobrait mutatja be. A kiállítás kurátora
Seema Kashyap. A kiállítás munkanapokon 10-tól 16 óráig látogatható.

Szeptember 4-5.
Helyszín: Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA)
7. NEMZETKÖZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR SZIMPÓZIUM
Témája: Buddhista transzkreációk a tibeti irodalomban és művészetben
Megnyitó szeptember 4-én, csütörtökön 10.30 órakor
A DMTKK és az IGNCA közös szervezésében tartandó kétnapos szimpóziumon neves
magyar és nemzetközi szakemberek emlékeznek meg Kőrösi Csoma Sándor
munkásságáról. Magyar részről Dr. Bethlenfalvy Géza, Dr. Köves Margit, Dr. Gazda József
vesznek részt a szimpóziumon, amelynek témája a ‘Buddhista transzkreációk a tibeti
irodalomban és művészetben’.

Szeptember 9-19.
Helyszín: DMTKK
RANG SANGAM – Színkavalkád
Csoportkiállítás
Megnyitó szeptember 9-én, kedden 17 órakor
A magyar és indiai művészeket bemutató, az Increadible Art India, Fact India és a DMTKK
közös szervezésében zajló közös kiállítás a két ország közötti kultuális és filozófiai
hasonlóságokat és különbségeket állítja a figyelem középpontjába a kiállított művek

különleges kombinációja folytán. A kiállítás kurátora Ranjeet Singh. A kiálítás
munkanapokon 10-től 18 óráig látogatható.

Szeptember 11, csütörtök 18.30 óra
Helyszín: India International Centre, Annexe, Lecture Room II.
MÚZSÁK ÉS MELÓDIÁK
Irodalmi est zenei aláfestéssel
A DMTKK, a Poetry Across Cultures, a Universal Poetry és az India International
Centre közös szervezésében zajló költészeti esten a magyar és az indiai hazafias,
természeti és szerelmi költészet gyöngyszemei hangzanak el magyarul, angolul és
hindi nyelven. A verseket zenei betétek teszik még gyönyörködtetőbbé.

Szeptember 18. csütörtök, 18.00 óra
Helyszín: DMTKK
AGLAJA
Fábri filmklub
Játékfilm, rendezte Deák Krisztina (2012), színes, 116 perc
Az 1980-as években játszódó történet egy külföldre menekült magyar-román artista család
küzdelmes életét és mutatja egy kislány szemszögéből, akinek egy napon édesanyja
helyébe kell lépnie a trapézon.

Szeptember 23 – október 17.
Helyszín: DMTKK
PLANETÁRIS TUDAT
Kiállítás Balogh Jenő olajfestményeiből
Megnyitó szeptember 23-án, kedden 18 órakor
Balogh Jenő művészetének mottója a “Planetáris tudat”, mely szerint az emberiség
számára ez a bolygó létezik és itt kellene békében élni, de ehhez szeretetnek kellene az
embereket átjárni. Teréz anya a szeretet megtestesítője volt, az ő személye jelenti a
művész számára a legmélyebb inspirációt. Balogh Jenő festményei - szimbolikus kék és
vörös színeivel - a Jótékonyság Világnapja alkalmából bolygónk szeretetére és
megóvásának szükségességére drámai erővel hívják fel a figyelmet.

Szeptember 25, csütörtök 9.30 – 12 óra
Helyszín: DMTKK
NYíLT NAP ISKOLÁKNAK
Ismeretterjesztő előadás és filmvetítés Magyarországról iskolai tanulóknak

Szeptember 29, hétfő 18 óra
Helyszín: DMTKK
MAGYAR NYELVTANFOLYAM

Oklevélkiosztó ünnepség az előző évi magyar nyelvtanfolyam sikeresen vizsgázott
hallgatóinak és tájékoztató az idei év kezdő nyelvtanfolyamos diákjainak

