Tatabányai Tavaszi Fesztivál
2019. március 19 április 5.
A város és térsége kiemelkedő
kulturális és művészeti programsorozata

A fesztivál fő támogatója a

www.avertesagoraja.hu

PROGRAMOK

Csík zenekar
A Tatabányai Tavaszi Fesztivál ünnepélyes megnyitója
2019. március 22. péntek, 19:00 | A Vértes Agorája - nagyterem

Dallam Regionális Kórusfesztivál
2019. március 23. szombat, 09:30 | A Vértes Agorája - nagyterem

RáHangoló
Benedek Elek: A papucsszaggató királykisasszonyok
2019. március 24. vasárnap, 10:00 | A Vértes Agorája - nagyterem

Feketén Fehéren
Demeniv Mihály és Tálas Áron koncertje
2019. március 24. vasárnap, 18:00 | A Vértes Agorája - nagyterem

Félszáz. 50 éves az Új Forrás folyóirat
2019. március 26. kedd, 18:00 | A Vértes Agorája - Kortárs Galéria

A Tatabányai Black Diamond Big Band koncertje
vendégművész: Horváth Charlie
2019. március 27. szerda, 19:00 | A Vértes Agorája - nagyterem

Import – Zalaegerszeg KAF 9.
A Kortárs Galéria kiállítása
2019. március 29. péntek, 17:00 | A Vértes Agorája - Kortárs Galéria

Az élet értelme – Egypercesek száz percben
olvas Mácsai Pál, cimbalmozik Lukács Miklós
2019. március 31. vasárnap, 19:00 | A Vértes Agorája - nagyterem

Mítosz és valóság - az erényöv titkos történetei
Kiállításmegnyitó
2019. április 5. péntek, 17:00 | Tatabányai Múzeum

Lajkó Félix és zenekara
A Tatabányai Tavaszi Fesztivál zárórendezvénye
2019. április 5. péntek, 19:00 | A Vértes Agorája - nagyterem

MOST Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál
2019. március 19-24. szerda-vasárnap | Jászai Mari Színház

Csík zenekar
2019. március 22., 19:00 / A Vértes Agorája - nagyterem
A hatalmas népszerűségnek örvendő Kossuth- és Fonogram díjas zenekar elismert közreműködője
Magyarország népzenei életének. Lemezeik a megjelenés után rendre a sikerlisták élére kerülnek,
fellépéseiken pedig mindig telt ház fogadja őket.
Nemrégiben fejezték be jubileumi turnéjukat – tavaly ünnepelték fennállásuk 30. évfordulóját.
S bár májusig koncertszünetet terveztek, a Tatabányai Tavaszi Fesztivál kedvéért kivételt tesznek,
s színpadra állnak, hogy megnyissák a város és térsége kiemelkedő kulturális és művészeti
programsorozatát.

Jegyárak:
Korai elővétel (február 28-ig): 4 900 Ft

Tatabánya Kártyával: 5 000 Ft

Teljes ár: 5 900 Ft
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Dallam Regionális Kórusfesztivál
2019. március 23., 09:30 / A Vértes Agorája - nagyterem
Tatabánya örömmel ad otthont évről évre e magas színvonalú, jó hangulatú eseménynek.
A fesztivál célja, hogy a kórusok egy verseny nélküli, de szakmai zsűri előtt folyó találkozón
mutathassák meg egymásnak és a tatabányai közönségnek, hogy a zene az általános- és
középiskolai korosztály számára is meghatározó, s mással nem pótolható önkifejezési
lehetőség és örömforrás.
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INGYENES rendezvény

RáHangoló | Benedek Elek:
A papucsszaggató királykisasszonyok
Zenés mesejáték
2019. március 24., 10:00 / A Vértes Agorája - nagyterem
A RáHangoló, a korai zenei nevelés céljával lassan egy évtizede van jelen Tatabányán és
térségében, s ötödik éve, hogy családi koncertjeinek A Vértes Agorája ad otthont. A repertoár
folyamatosan bővül, a helyben működő művészeti csoportokkal való együttműködésnek
köszönhetően pedig időről időre egyedülálló produkciók születnek.
A Tatabányai Tavaszi Fesztiválon is egy ilyen előadás ősbemutatójára kerül sor: 2019-ben
ünnepeljük Benedek Elek születésének 160. évfordulóját. A RáHangoló különleges előadással
emlékezik a nagy mesemondóra: népzene és néptánc, klasszikus zene és történelmi táncok
segítségével kelti életre a juhászlegény és a királylányok varázslatos elemekkel tarkított történetét.
Jegyár: 1 100 Ft

A mesejátékban közreműködnek a Forgórózsa Népművészeti Központ
táncosai és énekesei is | Koreográfus: Szegvári Ildikó
Zenei szerkesztő: Ocskai Gabriella

5

Feketén Fehéren
Demeniv Mihály és Tálas Áron koncertje
2019. március 24., 18:00 / A Vértes Agorája - nagyterem
A fiatal művészekben közös, hogy fekete-fehér billentyűkön közvetítik a zene páratlan élményét.
Demeniv Mihály harmonikaművészt a nagyközönség a közmédia Virtuózok című tehetségkutató
döntőseként és különdíjasaként ismerhette meg, amelynek köszönhetően ezrek számára válhatott
a harmonika zenéje elementáris élménnyé. Koncertműsorait úgy állítja össze, hogy azokban a
hangszer minél több oldalát mutathassa meg.
Tálas Áron Junior Prima díjas zongoraművész a hazai fiatal jazzgeneráció egyik legnagyobb
figyelmet érdemlő alakja, s az egyik legfoglalkoztatottabb szereplője a magyar jazz-színtérnek. Az ő
szavaival élve: „Ha az adott műfajodon belül nagyon jó vagy, a zene úgyis megtalálja a közönségét.”
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Jegyárak:
Korai elővétel (február 28-ig): 1 500 Ft

Tatabánya Kártyával: 1 800 Ft

Teljes ár: 2 000 Ft

Félszáz | 50 éves az Új Forrás folyóirat
2019. március 26., 18:00 / A Vértes Agorája - Kortárs Galéria
Az Új Forrás folyóirat az elmúlt 50 évben az ún. vidéki folyóiratból egy különleges, nevéhez méltó,
UFo-szerű jelenséggé nőtte ki magát a kortárs folyóiratirodalomból. Nem pusztán művészeti és
társadalmi irányultsággal, hanem flexibilis szellemi jelenlétével.
A Tatabányai Tavaszi Fesztiválon egy – jubileumi – találkozásra kerül sor, benne AKTUALITÁSsal és
az ELMÚLT 50 év szövegeivel, egy ÉLŐ folyóirattal.
Közreműködnek:
Rákóczy Anna fuvolaművész | Galkó Balázs színművész | Krulik Zoltán zeneszerző, zenész
Monostori Imre irodalomtörténész, főszerkesztő
INGYENES rendezvény

Felolvasnak a jubileumi szám szerzői
Műsorvezető: Jász Attila / Csendes Toll

7

Tatabányai Black Diamond Big Band koncert
vendégművész: Horváth Charlie
2019. március 27., 19:00 / A Vértes Agorája - nagyterem
A Black Diamond Big Band Tatabánya egyetlen – és nagyon népszerű – big bandje. A formáció több
mint 20 éve képviseli a városban a swinget és a jazz szinte minden válfaját. Fennállása ala
hagyományt teremte : a növendékekből, a jazz zenészekből, művésztanárokból álló közösség erős
csapatot alkot. A jazz éppen divatos fősodra melle mindig megmutatják a műfaj gyökereit is. Nekik
köszönhető, hogy Tatabánya felkerült az ország „jazztérképére”.
A zenekar ma is tartó dinamikus és töretlen fejlődését az együ es alapítója és vezetője Ludányi Tamás,
valamint művésze vezetője Elek István szaxofonművész, a Liszt Ferenc Zeneművésze Egyetem
jazz-szaxofon tanára biztosítja.
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Jegyárak:
Korai elővétel (február 28-ig): 2 800 Ft

Tatabánya Kártyával: 3 200 Ft

Teljes ár: 3 500 Ft

Kiállításmegnyitó

Import – Zalaegerszeg | KAF 9.
a Kortárs Galéria kiállítása

2018. március 21., 19:00 / A Vértes Agorája - Kortárs Galéria
A Kortárs Galériában tavaly indult Import című kiállítássorozatban minden évben egy város
művészközösségét mutatjuk be. Idén a zalaegerszegi fiatal képzőművészekre esett a választás, akik
városukban Könyörgöm, akasszuk fel! elnevezéssel évek óta rendeznek kiállításokat.
A kilencedik közös akciójuk rendhagyó módon Tatabányán lesz. S nemcsak a helység, de a helyiség is
eltér a megszokottól, hiszen a KAF többségében nem a hagyományos kultúraközvetítő intézmények
falai között rendezi kiállításait.
Erre az alkalomra a legelső KAF kiállítói állnak újra össze, s mutatják be alkotásaikat.
A tárlatot az egyik tagjuk, Mécs Miklós nyitja meg.

INGYENES rendezvény

Kiállítók: Borbás Helga | Fischer Judit | Gazdag Ágnes
Grubánovits Attila | Gyerák Petra | Karácsonyi László
Kiss Ágnes Katinka | Koller László | Mécs Miklós | Monok Balázs
Rozmán Balázs | Szabó Attila | Szentgróti Dávid | Tóth Norbert
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Az élet értelme – Egypercesek száz percben
olvas Mácsai Pál, cimbalmozik Lukács Miklós
2019. március 31., 19:00 / A Vértes Agorája - nagyterem
Örkény István „Egyperces novellák” című kötetének rövid, frappáns, groteszk, abszurd és nem
utolsó sorban humoros írásai műfajt teremtettek. Annyira, hogy az „egypercesek” ma már fogalom,
sorai közül pedig nem egy szállóigévé lett.
A prózát és a muzsikát ötvöző különleges produkció a Tatabányai Tavaszi Fesztivál egyik
legizgalmasabb programjának ígérkezik: az irodalmi esten a novellákat Mácsai Pál olvassa fel,
s őt kíséri Lukács Miklós cimbalomművész.
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Jegyárak:
Korai elővétel (február 28-ig): 1 800 Ft

Tatabánya Kártyával: 2 200 Ft

Teljes ár: 2 500 Ft

Kiállításmegnyitó

Mítosz és valóság az erényöv titkos történetei
2019. április 5., 10:00 / Tatabányai Múzeum

„Mítosz és valóság - az erényöv titkos történetei” címmel az MNM Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum készített nagy sikerű vándorkiállítást, amely most a Tatabányai Múzeumban kerül bemutatásra.
Az erényöv használatának eredete a közhiedelem szerint a keresztes háborúk korában, célja az asszonyi
hűség biztosításában keresendő. Ez az elképzelés azonban hamis, egy 18. századi mítoszon alapul.
Az erényöv valódi története sokkal inkább a modern korról szól, pontosabban arról, hogy a modern
kor a felvilágosodás századaitól kezdve hogyan akarta a középkor kultúráját szemlélni.
Ehhez kapcsolódik "... és mégis, mi volt a szoknya alatt?" címmel az a tárlat, amely válogatás a Tatabányai
Múzeum viselettörténeti gyűjteményéből. A kiállítás az 1800-as évek végétől az 1960-as évekig követi
nyomon a fehérneműdivat változását, sajátos szemszögből rámutatva
a különbségre a polgári és paraszti szépségideál és mentalitás között.
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Lajkó Félix és zenekara
2019. április 5., 19:00 / A Vértes Agorája - nagyterem
Lajkó Félix, avagy az ördög hegedűse, a Vajdaság Paganinije, a zabolázhatatlan hegedűvirtuóz
mindig különleges érzékenységgel hat a lélekre. Tehetségét, s a zenéhez való különleges kötődését,
elköteleződését év zedek óta élvezhetjük, különböző felállásokban és formákban. Hallha uk már
szólóban, duóban, trióban, klasszikus és világzenei műfajban, hegedűn, citerán, fütyülve, su ogva,
de révületet keltő trance-ben is.
Az elmúlt esztendő végén új kihívásokat kerese és talált a muzsikában: új zenei szövet, új
zenésztársak, új hangulatok, amelyek ismét a páratlan élmény irányába hatnak: közösen átélni a
feloldódást a zseni új opusában.
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Jegyárak:
Korai elővétel (február 28-ig): 4 500 Ft

Tatabánya Kártyával: 5 200 Ft

Teljes ár: 5 500 Ft

Tatabányai Tavaszi Fesztivál
2019. március 19 – április 5.

Dallam Alapítvány

Minősített Közművelődési
Intézmény Cím

2014

Közművelődési
Minőség Díj

2015

Jegyek kaphatók:
A Vértes Agorája
2800 Tatabánya,
Szent Borbála tér 1.
Telefon: (06 34) 688 100
E-mail: info@avertesagoraja.hu
www.avertesagoraja.hu
Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 10⁰⁰-20⁰⁰ óra
Vasárnap: 10⁰⁰-18⁰⁰ óra
Címlapon:
Lajkó Félix

A rendezvények szervezői a szereplő-, műsor- és
árváltoztatás jogát fenntartják!

Kiadja:
Agora Nonprofit Kft.

Tatabányai kulturális rendezvények támogatója a

