HíRLEVÉL – 2014. NOVEMBER

November 2. vasárnap, 19 óra
Helyszín: Stein Auditorium, India Habitat Centre
HORVÁTH PÉTER (klarinét, szaxofon) és GINCSAI BEÁTA (zongora) KONCERTJE
A fiatal és tehetséges zenészpáros a Delhi Nemzetközi Művészeti Fesztivál
keretében Delhiben ad koncertet. Műsorukon Bartók Béla, Weiner Leó, Kókai,
Horovitz és mások klasszikus művein kívül jazz muzsika szerepel.

November 10-17.
Helyszín: Basusree Cinema, Kolkata
INTERNATIONAL FORUM OF NEW CINEMA
Magyar filmek részvétele a Forum programján
(A Cine Central Calcutta szervezésében)

November 11-28.
Helyszín: DMTKK
A JAMUNÁTÓL BABBÁIG
Indiai és magyar mítoszok és legendák Hummel Rozália művészetében
Kiállítás Hummel Rozália festményeiből
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára november 11-én, kedden 18 órakor kerül sor
Hummel Rozália munkáin keresztül megelevenedik az Észak-Indiában istennőként tisztelt
Jamuna folyó és a közép-európai anyaisten, Babba Mária kozmikus jelentése és kettőjük
mély tisztelete. Rozália művészi pályafutása 1979-ben Párizsban kezdődött. Az indiai
művészetekkel és filozófiával 1981-től áll kapcsolatban, Indiába rendszeresen visszatér és
munkáival több alkalommal is bemutatkozott már indiai közönség előtt.
(A kiálítás munkanapokon 10-16 óra között tekinthető meg.)

November 13. csütörtök, 19 óra
Helyszín: DMTKK
‘THANK YOU FOR THE MUSIC’
A Capital City Minstrels gálakoncertje fennállásának 20. évfordulója alkalmából
Delhi legnépszerűbb énekkara fennállásának 20. évfordulója alkalmából gálakoncerttel
mutatkozik be a közönség előtt. Műsorukon eddigi pályafutásuk legnépszerűbb dalai
csendülnek fel Carolinremy vezényletével. Zongorán kísér Nise Meruno, ütőshangszereken
Suchet Malhotra játszik.

November 18. kedd, 9.30-12 óra
Helyszín: DMTKK

NYíLT NAP ISKOLÁKNAK
Ismeretterjesztő előadás és filmvetítés Magyarországról iskolai tanulóknak

November 19. szerda, 18 óra
Helyszín: DMTKK
Könyvbemutató
AMRITA SHER-GIL – ART AND LIFE – A Reader
A könyv Jashodhara Damlia szerkesztésében és az Oxfor University Press gondozásában
jelenik meg
Az est folyamán Amrita Sher-Gil művészetét méltatja G. H. R. Tillotson, majd Ebrahim
Alkazi Amrita Sher-Gil: The Bridge-Builder című filmje kerül vetítésre.

November 20. csütörtök, 18 óra
Helyszín: DMTKK
Fábri filmklub
APACSOK
Játékfilm, rendezte Török Ferenc (2010), színes, 70 perc
A társadalomból kivonuló indiánok világa, az ártatlannak tűnő játéknak véget vető,
mindent ellenőrzése alá vonó hatalom, a besúgó és a besúgott családjának, valamint a
tartótisztnek a sorsa, élete, tetteik hatása a fél évszázaddal később élő
leszármazottakra, a kor, a hatvanas évek, mely megteremtette a Duna menti indiánokat
és tökélyre fejlesztette a barátok besúgását, sőt a történetmesélés nehézségének több
síkja, mind-mind a film témája.

November 21. péntek, 18 óra
Helyszín: DMTKK
HIDEG CSILLAGOK ALATT – MÁRAI SÁNDOR (1900-1989)
Irodalmi est
Megemlékezés Mára Sándorról halálának 25. évfordulója alkalmából. Az író, költő,
drámaíró munkásságát Dr. Köves Margit ismerteti. Az est folyamán szemelvények
hangzanak el Márai műveiből magyar, angol és hindi nyelven.

November 21-28.
2. NEMZETKÖZI ÜTŐSHANGSZER FESZTIVÁL
A Kákics együttes részvétele a fesztiválon
Helyszín: Purana Quila
Időpont: November 23. vasárnap, 19 óra
A Kákics népzenei együttest 1997-ben székesfehérvári fiatalok alapították. A
kezdetben önmaguk szórakoztatására muzsikáló fiúkat gyarapodó, lelkes közönség
vette körül, amelynek hatására az együttest ma már rendszeresen koncertező és
táncházazó zenekarként tarthatják számon a magyar népzene kedvelői.

A hazai műsorok mellett ecuadori, perui, olaszországi, ausztriai, németországi,
szlovákiai, norvégiai és svédországi vendégszerepléseket tudhat maga mögött.
A dalokat általában a gyűjtési területükön ismert hangszerekkel kísérik, amelyek
között előszeretettel használnak méltatlanul háttérbe szorult régi magyar paraszti
hangszereket is. A pásztorok bőrdudája, a dél-alföldi tekerőlant, a citera, a moldvai
tilinka, kaval és sültü vagy a hazánkban élő délszlávoktól átvett tambura – a
hagyomány tiszteletét szem előtt tartva – mind illeszkednek abba a zenekar által
képviselt színes kaleidoszkópba, amelynek alapját a hegedű, brácsa, bőgő együttes
hangzása határozza meg.
A Kákics együttes november 24-28. között indiai koncertkörúton vesz részt különböző
városokban

November 30 – december 1.
EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI VÁSÁR INDIÁBAN
(European Higher Education Fair in India /EHEF/)
Helyszín: NSIC Exhibition Complex(Outer Ring Road, Okhla Phase II, New Delhi)
Nyitvatartás:
1. nap: 11-18 óra
2. nap: 9.30-18 óra

