
Finom és érzéken� muzsikus, saját bevallása szerint emellett még topme-
nedzser is – hegedűvel. Midori Seiler, a japán-bajor származású világhírű 
művész októberben újra Budapestre érkezik, hog� eg�ütt játsszon a Buda-
pesti Fesztiválzenekarral a Zeneakadémián. Közös koncertjeiken a 18. szá-
zad legnag�obb sztárzeneszerzői, Antonio Vivaldi és Alessandro Scarlatti 
műveit is megszólaltatják. Igazán féktelen és virtuóz itáliai utazásra számít-
hatunk eg� ol�an világba, ahol még mél�en hittek a zene boldogító hatá-
sában. A hangversen�en hallhatjuk énekelni a 31 éves kontratenort, Terry 

Weyt, aki már kisfiúként hírességnek számított, hiszen a Bécsi fiúkórusnak (Wiener Sängerknaben) volt a szoprán szólistája. Az élmén�t 
a színpadon megelevenedő barokk gesztusok, a korhű hangszerek és kosztümök teszik még valószerűbbé. ●

Midori seiler visszatér!
Olasz barokk a Fesztiválzenekarral
Zeneakadémia, 2016 október 23., 15.30 és 19.45

A 214 éves Mag�ar Természettudomán�i Múzeum első önálló kiállítási épülete 20 éve n�itotta 
meg kapuit a Ludovika Akadémia eg�kori lovardájában. Az évfordulót látogatóinkkal eg�ütt 
szeretnénk ünnepelni. Hag�omán�ainkhoz híven nálunk az ünnepelt ad ajándékot! Kézmű-
ves foglalkozással, felfedező utakkal, g�űjtemén�látogatásokkal várunk kicsiket és nag�okat.

15 órakor pedig – csakúg�, mint 20 évvel ezelőtt – a Kaláka eg�üttes zenél mindann�iunk 
örömére. A belépés ezen a napon ing�enes. ●

A tárlat az 50 éves múzeum történetét ismerteti a g�űjtemén�eiben őrzött különlegességek 
segítségével. Ötven érdekes tárg�on keresztül mutatják be a múzeumhoz kötődő legfonto-
sabb személ�eket és intézmén�eket, valamint legsikeresebb kiállításaikat. A látogatók meg-
tekinthetik többek között Görgey Artúr Franck kávé számláját, valamint a tizeneg�millió-öt-
százezredik hubertuszos üveget. ●

Benne vagyunk a korBan!
A Magyar Természettudományi Múzeum születésnapja
Magyar Természettudományi Múzeum, 2016. október 29., 10 órától
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Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2017. január 29-ig
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Kiállításunk a 2012 óta ötödik alkalommal útjára induló, „N�itott levéltárak” országos 
programsorozat keretébe illeszkedik. Eredeti levéltári és n�omtatott dokumentumok 
felhasználásával mutatja be az eg�ik legjelentősebb hazai levéltáros, Gárdonyi Albert 
(1874–1946) életét és munkásságát, valamint levéltárunk történetét jellegzetes moz-
zanatok felvillantásával.

A sokirán�ú érdeklődése révén széleskörű kulturális tevéken�séget kifejtő levéltáros 
– 1914-től főlevéltáros –, behatóan tanulmán�ozta a székesfőváros újkori történetét is, 
s a budai Vérmezőre vonatkozó kutatásai közben akadt n�omára Martinovics és társai 
földi maradván�ainak. ●

„… a Másik gárdonyi…”
Gárdonyi Albert (1874–1946) főlevéltáros – „a főváros és a nép levéltárosa”
Budapest Főváros Levéltára, 2016. december 20-ig

Midori Seiler, fotó: Maike Helbig


