
Csütörtök – szeptember 24.

EGYETEM TÉR - ÉLŐ program

18:00–19:00 POP-UP fELOLvasás  
+ HOGYan aLszanak az áLLaTOk kOncERT
zenés POP-UP felolvasás az Egyetem téren. A szabadtéri „gerillafelolvasással” 
a fesztivál résztvevői és szervezői (írók, fordítók, színészek) kedveskednek 
a járókelőknek. Magyarul és eredeti nyelven felolvasnak azoktól 
a szerzőktől, akik a határzár miatt nem lehetnek fizikailag jelen a fesztiválon. 
Az akciót Marie Štumpfová és Jiří Dvořák könyvének, a Csirimojó 
Kiadónál megjelent Hogyan alszanak az állatoknak a megzenésített 
szövegei és a MOME hallgatóinak interaktív installációi színesítik.

a38 HaJÓ kIáLLÍTÓTÉR –  ÉLŐ PROGRaM És OnLInE sTREaM

20:00–21:00 sHakEsPEaRE LIvE
A zenével vegyített felolvasás középpontját a Tilos az Á Könyvek gondozásában 
megjelent Hogyne szeretnélek! című kötet adja, mely Shakespeare Papolczy 
Péter által újrafordított szonettjeit is tartalmazza. A zenei részt a WH formáció 
képezi, mely a mai zenei világba emeli Shakespeare szonettjeit és dalait. 
A formáció tagjai a magyar zenei élet népszerű szereplői: sena Dagadu (Irie 
Maffia), Márkos albert, Gryllus samu és G. szabó Hunor. Nevük eredete: 
Shakespeare szonettjeit egy titokzatos Mr. W. H.-nak ajánlotta. Papolczy Péter Hogyne 
szeretnélek! fordításkötetéből felolvas: szalay Henrietta, Molnár György.

 
péntek – szeptember 25.

OnLInE sTREaM

17:00–18:00 szERzŐI JOGI kEREkaszTaL-bEszÉLGETÉs
Online, élőben streamelt zoom beszélgetés a PesText digitális felületein. 
Középpontban szerzői jogi témákkal, különös tekintettel az illusztrációkra 
vonatkozó kérdésekkel. A beszélgetés végén az érdeklődőknek alkalmuk nyílik 
kérdezni Dr. békés Gergely jogásztól az aktuális szerzői jogi problémákkal 
kapcsolatban. Moderátor: Mészáros Márton és szekeres nikoletta.

PETŐfI IRODaLMI MÚzEUM, áRkáD – ÉLŐ program

19:30–21:00 EGYáLTaLán, DOkTOR ÚR, nEM TUDOk 
REnDEsEn aLUDnI – csáTH-kIáLLÍTás
a csáth Géza-díj a fiatal Írók szövetsége 2016-ban alapított irodalmi díja,  
amely mellé egy fél sertést, illetve névre szóló hentesbárdot kap a díjazott.  
A díjat a Fiatal Írók Szövetsége szeptember 25-én 18 órakor adja át a Neurológiai 
Klinikánál, majd a szervezők és látogatók közösen sétálnak át a PIM árkádjai alatt 
megszervezett pop-up kiállításra. A Csáth Géza művészetére és életére reflektáló 
kiállítás finisszázsára hívjuk az érdeklődőket, zenei programokkal és felolvasásokkal.

www.pestextfestival.hu • facebook, instagram: @pestext.festival 


