
Looking for a great 
night of fun and laugh-
ter? Want to fi nd out 
how Hungarians think? 
Would you like to be 
a part of the show? 
Check out Budapest 
Improv Show and have 
fun. +36 30 478 5109
facebook.com/
MomentanTarsulat

BIRDIE – COMPAGNIE 
PAL FRENAK

I n the age of chaos, in the 
world of wars and cruelty, 

how can we create a small 
island of peace and what 
happens if the world outside 
doesn’t accept our chosen 
way of living our lives?

 � Palace of Arts (Müpa 
 – Komor Marcell utca 1.,
  Budapest 1095)
� 1 FEBRUARY, 7 pm
� 2,500–3,900 HUF
� mupa.hu

JEFF “TAIN” WATTS

M ulti-Grammy Award winner jazz drummer, Jeff  “Train” 
Watts, who has played, among many others, with two 

of the Marsalises, is now here with his trio – Paul Bollenback 
(guitar), Orlando le Fleming (bass) and himself – to demonst-
rate that contemporary jazz is timeless and everlasting.

 � Budapest Jazz Club (Hollán Ernő utca 7., Budapest 1136)
� 9 FEBRUARY, 8 pm    �  5,900 HUF

THE COMPLETE WORKS OF 
WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

I n this frenetic comedy, bringing the house down ac-
ross Europe, three actors endeavour to perform all 

of Shakespeare’s 37 dramas in less than two hours.
Warning! Strobe eff ects are used in the show.
English-language performance in two parts.

 � National Theatre (Bajor Gizi park 1., Budapest 1095)
� 11 FEBRUARY, 3 pm    �  2,600 HUF    �  nemzetiszinhaz.hu

TESSEL – INTERACTIVE INSTALLATION

T he project’s con-
ceptual predecessor 

was the Biosphere, 
the dome of the 1967 
Montreal Expo. This 
spherical world-mod-
el responds to the 
visitor’s movements 
and gestures, inter-
acts with you – the 
rest is up to you.

 � Platan Gallery (Andrássy út 32., Budapest 1061)
� until 9 FEBRUARY, Tuesday–Friday 11 am–7 pm
�  FREE     �  polinst.hu
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CSÁTH GÉZA

Úr volt rajtam
a vágy
Naplófeljegyzések
és visszaemlékezések
1906–1914

PHIL CASOAR-
BALÁZS ESZTER
BUDAPEST HŐSEI
2016 / SCOLAR-VINCE

K ik a képen látható forra-
dalmárok? Mi lett velük? 

Ki állt a kamera mögött? 
Az 1956-os forradalom és 
a nemzetközi sajtófotózás 
történetében is legendásnak 
számító fényképfelvétel 
utáni, hat éven keresztül 
tartó nyomozás eredménye 
ez a könyv, amely egyszerre 
krimi és romantikus kaland-
regény, a szöveggel szoro-
san összefüggő, izgalmas 
képanyaggal fűszerezve.

CSÁTH GÉZA
ÚR VOLT RAJTAM 
A VÁGY
2016 / MAGVETŐ

A zseniális, tragikus sorsú 
Csáth Géza 1906 és 1914 

között írt naplófeljegyzé-
seit és visszaemlékezéseit 
olvashatjuk az életműsorozat 
második kötetében. Ezek-
ben az években a komoly 
klinikai karrier előtt álló 
neves író és zenekritikus 
fölött fokozatosan átveszi az 
uralmat a morfi um. Kétsé-
geivel, hipochondriájával és 
függőségeivel való vívódá-
sait követhetjük nyomon 
ebben a gyűjteményben.

IDÉZÜNK
„…Mert a morfi um nem 
hoz bódító és menny-
országi lázakat, mint a 
hozzánemértők képzelik. 
(…) Ez a szer lehúz a föld-
re, tompává, közönyössé, 
elégedetté, nyugodttá, 
prózaivá tesz. Csáth Géza 
az egészsége idején volt 
álomlátó, aztán csak a 
földre tekintett.” (Koszto-
lányi Dezső, Nyugat, 1919)

� 3990 Ft
� kiadok.lira.hu/kiado/magveto

SEGÍTS A GYEREKEDNEK!
ZENE LÉPÉSRŐL 
LÉPÉSRE
2016 / HVG KIADÓ

A nagyméretű, színes 
illusztrációkkal, rövid 

magyarázatokkal és CD-mel-
léklettel felturbózott könyv a 
zeneelmélet alapjait mutatja 
be játékosan, könnyedén a 
zenei hangok születésétől az 
akkordtípusokon át egészen 
a zeneszerzésig. A cél nem 
kevés: a terület megsze-
rettetése. Egyáltalán nem 
csak gyerekeknek! Fordí-
totta: Zipernovszky Kornél, 
szerkesztette: Szemők Ildikó.

� 5995 Ft
� vincekiado.hu

� 4500 Ft
� hvgkonyvek.hu

INFO
Balázs Eszter történész és 
Phil Casoar francia újságíró 
kötete azért is különleges, 
mert a 300 fotó, rajz, skicc és 
térkép állandó párbeszéd-
ben áll a szöveggel. A cél: 
emberi arcot adni a történe-
lemnek. 2006-ban Kékesi 
Attila dokumentumfi lmet 
készített a történetből A 
forradalom arca - Egy pesti 
lány nyomában címmel.

INFO
A könyv szerzője – szá-
mos szakértő társszer-
zővel egyetemben – az a 
Carol Vorderman, akinek 
Programozás gyere-
keknek lépésről lépésre, 
Segíts a gyerekednek! 
Matek lépésről lépésre és 
Segíts a gyerekednek! Ta-
nulási technikák lépésről 
lépésre című könyvei már 
itthon is sikert arattak.

KÖNYV
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