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Felvételi felhívások Athénben énekelnek
A Vörösmarty Művelődési Ház és a Független Színpad Színi 

Tanodát indít 18-22 éves fiatalok részére, akik színész, illetve 
színházrendező mesterséget kívánnak tanulni. Fakultatív mó
don díszlet- és jelmeztervezést lis oktatnak. A Színi Tanoda ve
zetője; Ruszt József, tanárai a Független Színpad tagjai. Fel
vételi vizsga: szeptember 17-én 14—18-tig. Jelentkezni lehet o 
113-0606 vagy a 113-7840 telefonszámon.

A Palladium Színházi Műhely felvételt hirdet. A színészszek- 
oió felvételi meghallgatása 15—20 éveseknek szeptember 10-én 
és 12-én 16 órakor lesz. A táncszekcióban balettra, musicalre 
és dzsessztáncra lehet beiratkozni; haladóknak szeptember 10- 
én 16-19 óráig, kezdőknek szeptember 11-én és 12-én 16-19 
óráig — az Eötvös Klubban (V., Károlyi M. u. 9.).

A budapesti Harlekin Gyermekszínpad felvételt hirdet a szín
padi és filmbeli szerepléshez kedvet és kitartást érző 6—25 éves 
korú fiatalok részére. Felvételi vizsgát nem ikell tenni, azonban 
a rendezők és színészek irányításával működő stúdiókban kép
zési folyamatban kell számot adni tehetségükről a jelentkezők
nek. A Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakára ké
szülőknek előkészítő csoportok indulnak. Jelentkezés személye
sen szeptember minden hétfőjén és csütörtökén 15-19 óráig a 
VII. kerület, Dob u. 69. sz. alatti műteremben. Érdeklődni ugyan
ebben az időben a 141-2472 telefonszámon lehet.

Előzmények: Megalakult a Kortárs Táncművészeti Egyesület 
(székhelye: Bp. VI., Gorkij fasor 38.), melynek célja az új tánc- 
művészeti törekvések támogatása, rövid távon a létező csírák 
alapítványi támogatása, hosszabb távon a műfaj országos in
tézményi hátterének megteremtése.

Létrejött az Új Előadóművészeti Alapítvány (székhelye: Bp. 
VI., Gorkij fasor 38.), melynek célja a magyarországi előadó- 
művészetek — elsősorban a progresszív tánc- és színházművé
szet -  feltámasztása Csipkerózsika-álmából. Az alapítvány se
gítse hozzá e művészeti ágak képviselőit álmaik megvalósításá
hoz. Az alapítvány támogassa a legkiválóbb művészeket, a leg
ígéretesebb tehetségeket, a leghatékonyabb művészeti mene
dzsereket és mindenkit, aki kéri a segítségét és beterjesztett 
elképzelése a fenti célt szolgálja. (Számlaszám: MHB 222- 
10300-7203).

Modern Tánciskola indul ez év októberében, melynek célja 
a modern és posztmodern tánctechnikák magas szintű oktatá
sa és a korszerű hivatásos táncos képzés. A hivatásos jelleg 
biztosítéka magyar és külföldi művészpedagógusák által veze
tett rendszeres technikai és kreatív munka. A hazai pedagó
gusok közül egyelőre Angelus Ivánt, Berger Gyulát és Kálmán 
Ferencet kérték fel. Az 1990. október 1-jétől 1991. július 28-ig 
tartó első tanévben egy haladó és egy középhaladó osztály 
indul. Az alsó korhatár 16 év. Érdeklődni lehet a Magyar Tánc
művészek Szövetségében (1068 Bp., Gorkij fasor 38. Telefon: 
142-9865 vagy 121-1120/17 m.

A Vámpír a Petőfi Csarnokban
A 180-as Csoport ismét egy különleges estére hívja meg kö

zönségét. A világhírű francia együttessel, az Art Zoyd dzsessz- 
kortárs zenei formációval adnak közös koncertet. Az Art Zoyd 
muzsikusai a világ összes kontinensét bejárták, több mint har
mincöt fesztivál vendégei lehettek az elmúlt hat év során.

Az estén leghíresebb produkciójukat mutatják be, amely szá
mukra a világhírt jelentette. Az expresszionista Friedrich Wil
helm Murnau: Nosferatu című alkotására készített egyórás 
kompozíciójukat mutatják be. A Charlie Chaplin által a világ 
legjobb némafilmrendezőjének tartott Murnau ösztönösen mo
dern Nosferatuja a mai világ számára is izgalmas, nyilván ezért 
ragadta meg az Art Zoyd fantáziáját, alkotókedvét. Az évek 
során a film és a zene egyre inkább természetes egységgé ér
lelődött.

Az Art Zoyd nyolc albumot és öt CD-lemezt adott ki, több 
balettzene szerzője, számtalan díjat nyert speciális videófilm
jeivel. Jelenleg a muzsikusok a Macbeth filmoperán dolgoz
nak.

A Petőfi Csarnokban szeptember 13-án este nyolc órától lép
nek színre.

Június 8-án kezdődött és szeptember 25-ig tart az Athéni 
Fesztivál, ez a neves nemzetközi művészeti seregszemle, ame
lyen már mi is többször részt vettünk. Ezidén az Állami Hang
versenyzenekar után a Magyar Állami Operaház lépett és lép 
a közönség elé: szeptember 5-én és 6-án A végzet hatalmá
val vendégszerepeit dalszínházunk, 8-án és 9-én pedig a Pil
langókisasszonyt mutatják be. Verdi operájában Begányi Fe
renc és Kenesey Gábor, Tokody Ilona és Lukács Gyöngyi, KáI- 
mándi Mihály és Gurbán János, Kelen Péter és Szergej Larin, 
Pánczél Éva és Gémes Katalin, Polgár László, Kováts Kolos és 
Bordás György lépett a görög közönség elé. A Pillangókisasz- 
szony főbb szereplői: Kincses Veronika és Pitti Katalin, Bokor 
Jutta és Takács Tamara, Gulyás Dénes és Daróczy Tamás, 
Bende Zsolt és ötvös Csaba. Karmesterek: Oberfrank Géza és 
Medveczky Ádám. -  Képühkön: Kincses Veronika, mint Pillan
gókisasszony. (Fotó: Mezey)

A magyar művészetért
Idén szeptember 7-én harmadszor ül össze a kuratórium 

(melynek tagjai Sára Sándor, Kosa Ferenc, Szokolay Sándor, 
Makovecz Imre, Czine Mihály, Markó Iván, Cserhalmi György, 
Csoóri Sándor, Kornis Péter, Pozsgay Imre, Sinkovits Imre, Gub- 
csi Lajos), hogy odaítélje a Magyar Művészetért Alapítvány dí
jait. Az ünnepélyes díjátadás november 8-án lesz a Nemzeti 
Színházban a Csongor és Tünde előadás előtt.

Névváltozás
A Magyar Posta Vállalat, a Magyar Távközlési Vállalat és a 

Magyar Műsorszóró Vállalat 1990. január 1-jével nyitott alapít
ványt hozott létre a több mint nyolcvanéves Magyar P^sta 
Szimfonikus Zenekara működésének finanszírozására. Az ala
pító Okiratban a zenekar új neve: Magyar Szimfonikus Ze
nekar.

A z Odin Színház Pesten
A Szkéné Színház örömmel értesített minket, hogy a világ

hírű Odin Színház ismét Budapestre érkezik. Mi továbbítjuk e 
hírt: szeptember 28-án, 29-én és 30-án este nyolc órakor a 
Lágymányosi Közösségi Házban (1117 Bp. XI. kér., Körösy J. u. 
17.) mutatják be új előadásukat, melynek címe: Talabot. A 
rendező: Eugenio Barba. Jegyek szeptember 3-tól már vásárol
hatók a BME Kulturális Titkárságán. A vendégjáték szervezője 
a Szkéné Színház. Támogatói a Dán Királyság kormánya és a 
Művelődési Minisztérium.
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