
Előhang
Sokáig fogunk még beszélni az idei 
télről, de mi már a tavaszról (is) szeret-
nék. Pontosabban olyan programok-
ról, amelyeket márciusban láthatunk, 
hallhatunk – olyanok is akadnak köztük, 
amelyeket először vagy utoljára. 

De előtte még hadd csempésszünk be 
egy különleges, február végi programot. 

A világhírű Nederlands Dans Theater 2
a Budapest Táncfesztivál nyitóprodukcióját mutatja be 
február 18–19-én: „A mexikói mambó zenére végzett, megle-
pő és földhözragadt mozdulatok folyamatos egyensúlyozást 
mutatnak be a szatirikus és a klasszikus táncpillanatok között.”

A tó – a Hattyúk tava újragondolva:erős vizualitás, asszociatív 
képeskönyv bábbal, tánccal, testtel, változással és átváltozással; 
a 2016-os Staféta Pályázat közönségdíjas előadása (Jurányi 
Ház, március 12.).A Katona József Színház egy kínai-amerikai drá-
maírónő darabját mutatja be a Kamrában március 10-én, amelyet 
először játszanak nem angolul és nem kínai származású szí-
nészek. A tökéletes boldogság világa a mai kínai valóságáról szól.

Két fi atal román művész „banális, mindannyiunk szeme előtt 
lévő dolgok”-at mutat meg nekük abszurditásukban, megkapó 
szépségükben – „itt a legsimább papucs is meghökkentővé és 
elgondolkodtatóvá válik” (Trapéz Galéria, március 10-ig). A Cent-
rális Galéria A szocialista művészet jelképei című kiállításán Kelet- 
és Közép-Európa „csúcsnevei” újraértelmezik a szocializmus 
vizuális örökségét, a szocialista ikongráfi át (március 19-ig). 
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Az akció 2017. április 30-ig, vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett pályázat keretösszegének 
kimerüléséig érvényes. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A hirdetés nem minősül ajánlatnak. Az állami 
támogatás megszerzésének előfeltételeiről és a további részletekről tájékozódjon az e-volkswagen.hu oldalon. Az új e-up! 
kombinált energiafogyasztása: 11,7 kWh/100 km, széndioxid-kibocsátása: 0 g/km. Az energiafogyasztási és széndioxid-
kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek 
meghatározásra. A képen látható gépkocsi extra felszereltséget tartalmazhat.

Az új e-up! Élj meg minden pillanatot! 
Elektromos Volkswagen állami támogatással 5 990 000 Ft-tól.

Azonnali hatás: az új e-up! nagy teljesítményű elektromos motorja kevesebb, 
mint 4 másodperc alatt éri el az 50 km/h sebességet. Légy készen megtapasztalni  
a 100% teljesítmény és a 0% károsanyag-kibocsátás izgalmas kombinációját.  
Fedezd fel a tiszta és csöndes vezetés élményét hosszú távon! Ha pedig megállnál, azt 
Budapest és számos vidéki nagyváros közterületi parkolójában akár ingyen megteheted.  
Élvezd az elektromos e-up! által kínált előnyöket, és használd ki az állami támogatás nyújtotta 
lehetőségeket is. Vidd haza most kedvezményes áron ezt a minden ízében innovatív kisautót!
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Az esetleges műsorváltozásokért, vala-
mint az újságban megjelenő hirdetések 
tartalmáért és a képek jogtisztaságáért a 
kiadó nem vállal felelősséget.

FEKETE ERNŐ AJÁNLJA
Estéim jelentős részét a Katona József Színház vala-
melyik színpadán töltöm, így gyakran szembesülök 
korlátokkal, amikor kinézek egy-egy érdekes kulturá-
lis programot a városban: a probléma nem a kínálattal 
van – hiszen a választék már-már zavarba ejtően bő-
séges –, az időfaktor viszont esetemben problémás. 

Szerencsére a Müpa Régizene Fesztiválját nem kell kihagynom. 
Március 1-jén a német Simone Kermes Vivaldi, Gasparini, Albinoni, 
Giacomelli, Sellitto, Zavateri, Vinci és Hasse műveiből énekel áriá-
kat; nem mindennapi koncertre számítok. Három nappal később 
Jean-Philippe Rameau 1749-ben írt Naïs című háromfelvonáso-
sát világhírű énekes szólisták és a hazai régizene-játék kimagasló 
képviselői szólaltatják meg. A mű alcíme Opera a békéért, kíváncsian 
várom, hogy a görög mitológiai történet mit jelent 2017-ben.
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