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ART DECO A PUSZTÁN

S ajó István építész életébe 
tragikusan szólt bele a 

történelem. De így is jelentős 
házakat tervezett a Debre-
cen–Manhattan-tengelyen. 
Majdnem elfeledett élet-
művét deríti fel ez a tárlat.

 � DEBRECEN MODEM
� FEBRUÁR 26-ig, 
 k–v: 10.00–18.00, 
 cs: 10.00–20.00
� 400–800 Ft
� modemart.hu

BERECZ MIHÁLY 
ÉS A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

A londoni Royal Conservatory hallgatójaként haza-
térő Berecz Mihálynál jobb szólistát nemigen talál-

hatott volna a zenekar Mozart utolsóként komponált, 
B-dúr zongoraversenyéhez. A szünet utáni Schubert 
V. szimfónia pedig nagyon illik a Mozart-darabhoz. 

 � MISKOLC Zenepalota    �  FEBRUÁR 16., 19.00
� 1500 Ft vagy belépés Hangforrás bérlettel    �  mso.hu

AJÁNLÓK
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JELET HAGYNI 
– KONDOR BÉLA GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁS

S ok mítosz, félreértés is kapcsolódik Kondor tragikusan rö-
vid életéhez. Itt az ideje, hogy tisztán lássunk: segíthet ez 

a tárlat is. Megkerülhetetlen művész, nagy és fontos életmű.

 � HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Tornyai József Múzeum
� FEBRUÁR 12-ig, k–cs: 10.00–17.00, p: 10.00–16.00
� 300–600 Ft
� tornyaimuzeum.hu

LENDVAY KAMILLÓ-EMLÉKKONCERT

A november végén elhunyt zeneszerzőre a ritkán játszott 
Zongoraversennyel emlékezik a szegedi együttes, az est 

szólistája a Szegedhez sok szálon kötődő Baranyay László.

 � SZEGED Nemzeti Színház    �  FEBRUÁR 14., 19.30
�  szinhaz.szeged.hu

HANGOK DIADALA

Két C-dúr mű – Beetho-
ven I. szimfóniája és a 

Haydn-csellóverseny –, és 
két kuriózum, Debussy Az 
elsüllyedt katedrálisának 
Stokowski-féle átirata és 
Stravinsky Tűzmadár-szvit-
je: Somogyi-Tóth Dániel 
együttesének koncertje 
az ínyenceknek az uta-
zást is biztosan megéri.

 � DEBRECEN Kölcsey Központ
� FEBRUÁR 15., 19.30
� 1800–2500 Ft
� kolcseykozpont.hu
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„Itt élek a 20-21. században. Nyitott vagyok. Érde-
kel az Új Zene. Az Ars Nova, ha ez a zene őszinte, 
és szellemisége, érzelmi világa közel áll hozzám. 
De taszít és elkerülöm az önkényesség, az ön-
célú divatok pillanatnyi csapdáját, amikor feje 
tetejére állítják a világot. Az én zeném nem rejt-
vény, amit meg kell fejteni.” (Lendvay Kamilló)
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