HíRLEVÉL
2015. december
November 13 – december 20.
Helyszín: DMTKK
Fotókiállítás
MAGYAR LÁTOMÁSOK
Tóth Illés fotóművész kiállítása
Magyarország méltán a fotóművészek paradicsoma. A fiatal fotóművész, Tóth
Illés festői szépségű magyar tájakat és városokat kapott lencsevégre nappali és
éjjeli fényben egyaránt. Fekete-fehér fotói az utcai látványt, az elsuhanó
pillanatot örökítik meg, különös hangsúlyt fektetve a tónusokra, a forma és az
árnyék játékára.
(A kiállítás hétköznapokon 10-16 óra között tekinthető meg.)
December 4, péntek, 18 óra
Helyszín: DMTKK
Irodalmi est Szabó T. Anna költővel
“ÉN NŐ VAGYOK, DE NEM VAGYOK TÜKÖR”
Szabó T. Anna költővel Prof. Malashri Lal, a Delhi Egyetem dékánja és Dr.
Ranjana Saxena, a Delhi Egyetem Szláv-és Finnugor Tanszékének professzora
beszélget.
Az estet Dr. Köves Margit magyar lektor (Delhi Egyetem) vezeti, amelyen
részletek hangzanak el Szabó T. Anna műveiből a magyar nyelvhallgatók
közreműködésével.
December 5, szombat, 14.30 óra
Helyszín: India International Centre (40, Max Mueller Marg, New Delhi)
HATÁROK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD
Európai és indiai női szerzők

Az EUNIC és a Zubaan közös szervezésében zajló India- Európa irodalmi
találkozón nyolc európai és öt indiai szerzőt bemutató esemény három
szekcióban zajlik.
Szabó T. Anna az ‘Írásmód a XXI. században: A reneszánsz nő” témával
foglalkozó részben mutatkozik be, 14.30 órai kezdettel
Szabó T. Anna költő, író és műfordító első kötete 23 éves korában jelent meg.
Fordításai költményeket, lírai műveket, esszéket, rövidprózákat, regényeket,
drámát, rádiójátékokat és dalszövegeket is felölelnek. Alkalmanként
újságcikkeket és kritikákat is ír.
December 5, szombat, 9-16 óra
Helyszín: Amity International School, Pushp Vihar
Gyermekprogram
EURÓPAI NYELVEK FESZTIVÁLJA
A DMTKK a fesztiválon kiállítási és tájékoztató anyagok bemutatásával segíti az
Indraprastha Public School tanulóit.
December 9, szerda, 19 óra
Helyszín: DMTKK
Koncert
KARÁCSONYI DALLAMOK
A Capital City Minstrels karácsonyi koncertje
Az énekegyüttes, a tőle megszokott módon, az ünnepi időszakot és a
Karácsonyt ezúttal is változatos programmal, szórakoztató és vidám énekekkel
köszönti. A Jézus születését megelevenítő hagyományos karácsonyi dalok és
klasszikus dallamok újszerű előadásban csendülnek fel és megidézik az ünnep
hangulatát.
December 10-13.
Helyszín: Goa
Irodalmi fesztivál Goán

GOAI MŰVÉSZETI ÉS IRODALMI FESZTIVÁL
Dr. Bangha Imre részvételével
Dr. Bangha Imre, az Oxfordi Egyetem Orientalisztikai Tanszékének professzora,
és Dr. Martin Kaempchen a ‘ Rabindranath Tagore – One Hundred Years of
Global Reception’ című, közös szerkesztésükben megjelent könyvről beszél a
fesztiválon
December 11-13.
Helyszín: NDMC Convention Centre, Újdelhi
Filmfesztivál
2. BIOSCOPE FILMFESZTIVÁL
Magyar filmek részvétele a fesztiválon: A beri követ (rendezte Szász Attila) és
Szabadság különjárat (rendezte Fazekas Péter)
December 17, csütörtök, 18 óra
Helyszín: DMTKK
Fábri filmklub
AZ UTOLSÓ CSEKK A POHÁRBAN
Játékfim, rendezte Rohonyi Gábor (2006), színes, 105 perc
Emil és Hédi fél évszázaddal ezelőtt szeretett egymásba, és az eltelt ötven év
elég volt arra, hogy a két ember minden pofont megkapjon a sorstól. Egy szép
napon Emil kisétál a behajtóktól fenyegetett lakótelepi lakásból, és kirámolja az
első útjába kerülő postafiókot. A következő benzinkútrablásra már a vidéki
nyomozópáros, a rendőrtalentum Ági és a forrófejű Andor is felfigyel. Hédi
csatlakozik Emilhez, és sajátos ámokfutásba kezdenek, hogy bepótoljanak
valamit az elvesztegetett életükből. A média által Vérdíjas Nyugdíjasoknak
nevezett páros körül egyre szorosabbra zárul a hurok.

