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BÁLIND VERA
1984-ben született a szerbiai Rumán. Tanulmányait az ELTE 
BTK művészettörténet szakán végezte 2010-ben. 2016 óta 3D- 
grafikusként dolgozik.

CSILLAG ISTVÁN
1967-ben született Budapesten; irodalomtörténész, textológus. 
Lapunk 101–182. számainak olvasószerkesztője (Papp Tibor kife-
jezésével élve: szövegkertésze). A Magyar Műhely Kiadó kiadvá-
nyainak egyik állandó szerkesztője, a Ráció Kiadó főszerkesztője. 
1984–1993 között gyakran írt és olykor publikált verseket is. 
Legutóbb megjelent tanulmánykötete: „Égő szövétnek”. Filoló-
giai Zrínyi-kalászat (Ráció, 2016). Ez év áprilisában hunyt el. 

FAZEKAS ZOLTÁN
1969-ben született Budapesten. 1996-tól vízilabda játékos Olasz-
országban, majd edző. A nyolcvanas évektől foglalkozik fotó-
zással, rövidfilmművészettel és installációs műfajokkal. 2006 
óta tagja a Canecapovolto művészeti csoportnak. A segítségével 
több magyar művészt és producert hívtak meg filmfesztivá-
lokra és rendezvényekre Szicíliába.

KABAI GÁBOR BUDA
1973-ban született Budapesten. Skizofrén teológus-könyvtá-
ros. Nem publikál. Különböző magánkiadásokban öt kötete 
jelent meg.

KÓBOR ADRIÁNA
1988-ban született Budapesten, 2006-tól Belgiumban és Hollan-
diában tevékenykedett. Főleg angolul ír, de hollandul és magya-
rul is publikál. Munkáit irodalmi pódiumokon népszerűsíti.

KORDA ZSUZSA
Budapesten él, saját vállalkozásaiban dolgozik. Írással csak 
gyermekei születése után, másfél éve kezdett foglalkozni. 2019 
óta a Kodolányi János Egyetem szépírói kurzusának hallgatója. 
Írásai online és nyomtatott folyóiratokban jelentek meg. A Jelen-
lét Szépíró Kör tagja.

KULCSÁR BALÁZS
1980-ban született Budapesten. Író, festő, fotográfus. 2003 óta 
állítja ki absztrakt témájú képeit. Legutóbbi kötete a Párizs-
Budapest-metró 24 beszélgetést tartalmaz művészekkel. Jelen-
leg videóinterjúkat készít.

MÁDI BEÁTA
Budapesten született. Ének-zene-karvezető, szolfézstanár dip-
lomáit az ELTE-n szerezte. Mélység című, első verskötete, 2019 

őszén jelent meg a Papirusz Book kiadó gondozásában. Megje-
lenések: Kodolányi Egyetem (Szépíró-Líra kurzus) által kiadott 
antológia, (Szerteszét, 2019); Spanyolnátha, Irodalomismeret, 
Art’húr Irodalmi Kávéház, Litera-Túra Művészeti Magazin és 
Folyóirat, Hetedik Irodalmi Lap, Szilfa-Líra-Kávéház, Nyugat 
Plusz 2020 (Szépíró-Líra kurzus hallgatójaként).

RÓZSA BOGLÁRKA 
1995-ben született Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem bölcsészkarán diplomázott. 2013 ősze óta ír verseket, írásai 
megjelentek antológiákban, illetve országos folyóiratokban 
(Irodalomismeret, Spanyolnátha, Pannon Tükör és Tiszatáj).

RŐCZEI GYÖRGY
1956-ban született Budapesten. Tanár, képzőművész, szerkesztő. 
„A művészet szabadságáért végzett kiemelkedő munkássá-
gáért” többször megkapta az NIPp-díjat. A sámán útján című 
képregénye 1995-ben jelent meg.

STANKOVICS MARIANNA
A pápai Petőfi Sándor Gimnázium magyar szakos tanára. 
Döbröntén lakik. Verset, kortárs irodalmi kritikát, helytörté-
nettel kapcsolatos írásokat publikál.

SZAKÁLLAS ZSOLT
1965-ben született Miskolcon; festő, költő. Kötetei: Fotontej 
(2010), Tükörslukk (2012), Görgők háborúja (2013).

SZOMBATHY BÁLINT
1969-ben a szabadkai Bosch+Bosch Csoport alapító tagja. 
1971–1972 és 1985–1991 között az újvidéki Új Symposion című 
folyóirat grafikai, illetve művészeti szerkesztője. 1989-től a Ma-
gyar Műhely című folyóirat főmunkatársa; 2003-tól szerkesztője, 
2011 óta felelős szerkesztője. A Magyar Műhely Pixel-könyvek 
című sorozatának szerkesztője (2004–), az azonos nevű galéria 
kurátora. 1993-tól tagja a Magyar Írószövetségnek. A Magyar 
Elektrográfiai Társaság alapító tagja (2001).

TAR KÁROLY
Író, szerkesztő, 1935. augusztus 30-án született Kolozsváron. 
Hatvan éve újságíró, szerkesztő, félszáznál több kötet (vers, 
regény, közírás) szerzője. A svédországi Magyar Liget családi 
lap és az Ághegy irodalmi és művészeti folyóirat alapító szer-
kesztője. Tagja a Román-, a Magyar- és a Svéd Írószövetségnek, 
valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligájának. Magyar Kultúra 
Lovagja. 2014-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és  
a Magyar Újságíró Szövetség Aranytoll díjával, 2016-ban a Pro 
Cultura Hungarica emlékplakettel tüntették ki. 
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A Magyar Műhely folyóirat tízéves fennállásának évfordulóján, 1972-ben Nagy Pál és Papp Tibor 
találkozót szervezett a műhely állandó munkatársainak a Párizs melletti Marly-le-Roi-ban. A ta-
lál kozót két év múlva ugyanott megismételték, majd évente felváltva rendezték meg a Bécs mellett 
fekvő, ausztriai Hadersdor� an és a franciaországi Marly-le-Roi-ban. A találkozókra külföldi és 
magyarországi írókat, képzőművészeket és tudósokat hívtak meg a szervezők, de kívülről is lehe-
tett jelentkezni: barátokat ajánlani, érdeklődőként részt venni, hátizsákostul az utolsó pillanatban 
beesni. A találkozók mindig egy-egy modern művészeti téma köré szerveződtek, felkért előadók 
vezették elő a kérdéseket és problémákat, melyeket aztán közösen vitattak meg.

Két évtized párbeszéde, emberi kapcsolatok története Magyarországon és emigrációban élő írók 
és művészek között. 
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2020. július 3. 19.00 Vörösmarty Emlékház – Csajághy Laura Színpad és a Csajághy Laura-szobor avatása

2020. július 4. 20.30 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde az Együtt Company előadásában

Csongor egy kozmikusan felnagyított nap alatt végigjárja a világot. Célja a boldogság megtalálása. A csodafánál megleli a boldogságot, Tündét, de Mirigy elszakítja őket 
egymástól. Ekkor Csongor elindul Tündérhon keresésére. Útközben sok próbát kell kiállnia…

2020. július 12. 20.00 Charlie-koncert

Charlie (Horváth Károly) Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, könnyűzenész, a rock, a jazz, a soul, és a funky jellegzetesen rekedt hangú kiváló előadóművésze. Számos magyar 
zenekarban, valamint külföldön eltöltött évek után szólókarrierje 1994-ben indult. Csak Tátrai Tiborral 10 lemezt adott ki, olyan emblematikus dalokkal, mint a Jég dupla 
wiskey-vel, Azt légy, aki vagy, Nézz az ég felé. A közönség most is hallani fogja ezeket a dalokat.

2020. július 25. 20.30 Eisemann Mihály – Peller Károly: Péntek 13 (A szerelem napja) zenés vígjáték, a Pesti Broadway Musical Stúdió előadása

A nap, amitől akár bevalljuk, akár nem, egy kicsit mindenki tart. Vajon mi lesz a nap végére? Talán megkapja valaki álmai munkáját? Vagy akár történetünknél maradva rátalál 
a szerelem. Az előadásban az operett egyik szülőatyjának Eisemann Mihály zeneszerző műveiből hangzanak el olyan dalok, mint a Köszönöm, hogy imádott, Hallod-e Rozika te, 
Én és a kisöcsém. Ezekhez a dalokhoz társulnak ízes, és sírva nevető poénok is…

2020. augusztus 1. 11.00 Csukás István – Bergendy István: Süsü a sárkány kalandjai két részben a Hadart Színház előadásában

Generációk nőttek fel a Csukás István forgatókönyvéből íródott Süsü, a sárkány mesesorozaton. Süsüt jósága miatt apja kitagadja, testvérei kigúnyolják. A szegény 1 fejű 
sárkány emberföldre kerül, de itt meg rettegnek tőle, menekülnek előle. Szerencséjére találkozik a Jó Királyfival, akinek az a hivatása, hogy mindenkin segítsen, és elkezdődik 
közös kalandjuk…

2020. augusztus 1. 20.30 Claude Magnier: Oszkár vígjáték 2 felvonásban a Hadart Színház előadásában

Bertrand Bárnier a gazdag párizsi szappangyáros élete egy hétköznapinak tűnő reggelen teljesen megváltozik. Mindazok, akik 1/9 és déli 12 között meglátogatják, rádöbbennek 
arra, hogy lányos apának lenni nem is olyan egyszerű dolog…

2020. augusztus 8. 21.00 Frankie – Frank Sinatra élete és művei alapján írta Bereczki Ágota: Bakos-Kiss Gábor önálló estje

Frankie egy törekvő, tehetséges fiatal srác, aki énekelni akar mindenáron. Az élet azonban nem adja könnyen a sikert, így az ő történetét is vér és verejték borítja. Hogyan 
vezetett az út a kisvárosból Los Angelesbe a maffi  ózók, elnökök, barátok és ellenségek a szerelmek és feleségek útvesztőjében. A Jászai-díjas Bakos-Kiss Gábor Sinatra hangján 
tárja elénk a felemelkedést, a bukást, a szerelem küzdelmeinek történeteit.

2020. augusztus 15. 20.30 A Székesfehérvári Balett Színház előadása két részben.

1. Zárt függönyök: A színházi előadást megelőzően,az összezárt függöny sejtelmes titkokat rejt. A függöny megnyílik és a néző elé tárul egy ismeretlen – ismerős világ.
2. Blablabla:A Blablabla egy táncnovella, egy görbe tükör, amely megmutatja korunk emberének kommunikációs zavarait.
3. Bolero: Ravel zenéje vörösen izzik és lüktető vulkánként tör felszínre. A zene elementáris megnyilvánulása ez a balett.

2020. augusztus 16. 20.30 Óbudai Danubia Zenekar előadása: Opera slágerek

Vajon lehet-e népszerű, közérthető és populáris az opera, amely az előadó művészet legösszetettebb ága. Sok klasszikus zeneszerző vallja, hogy az opera maga az élet. Kalandos, 
szép, néha keserves, de mindig sokszínű. Most Mozart, Erkel, Puccini, Verdi, Rossini, Bizet az opera nagymesterei egy-egy darabjából hallhatnak népszerű részleteket.

Az előadásokra vonatkozó szabályzat eső esetén: A kijelölt esőnap 
az előadást követő nap, amelyre a megváltott jegyek érvényesek.

Amennyiben az előadás elmarad (a kezdéssel illetve a megszakí-
tott 1. felvonás folytatásával 30 percet várunk), a jegyek az előadás 
dátumától számított 7 napon belül a vásárlás helyszínén visszavált-
hatók, illetve ha lehetőség van rá, más előadásra becserélhetők. 

Az 1. felvonás után véglegesen félbeszakadt előadás megtar-
tottnak minősül. Amennyiben nincs szünet és lement az előadás 
fele, megtartott előadásnak minősül.

Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról 
a szervezők legkésőbb a rendezvény napján 15:00 óráig a www.
vorosmarty emlekhaz.hu honlapon közleményt ad ki. A szervezők 

fenntartják a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt 
a helyszínen is lemondják. Kérjük a kedves nézőket, hogy a félbe-
szakadt előadás esetén jegyeiket mindenképpen őrizzék meg, 
mivel ez szolgál arra, hogy a pótlására kijelölt esőnapon ismét 
bejöhessenek a nézőtérre.

Együttműködő partner: Hart Protect Közhasznú Nonprofi t Kft.

A  S Z E R V E Z Ő K  A  M Ű S O R V Á L T O Z T A T Á S  J O G Á T  F E N N T A R T J Á K !

MEGNYÍLIK A CSAJÁGHY LAURA SZÍNPAD
VÖRÖSMARTY EMLÉKHÁZ MÖGÖTTI PARKBAN

KÁPOLNÁSNYÉK, VÖRÖSMARTY UTCA 31.
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