
18:00-19:00 Elveszett lelkek
a nézőművészeti Kft. felolvasószínházi előadása
Felolvasószínházi előadásunkban kortárs, irodalmi Nobel-díjas szerzők műveiből válogattunk. Az 
írások a csend és a kapaszkodók megtalálásának lehetőségeit keresik korunk zajos és átlát-
hatatlan dzsungelében. A hiány, a gyász vagy a várakozás nyomasztó ürességében szinte felis-
merhetetlenné lesz a csönd mélyén megbújó isteni harmónia. Az irodalmi szövegeket élő zenei 
aláfestés is kíséri, melyek Joanna Concejo grafikáival együtt még inkább segítenek egy összmű-
vészeti élmény megteremtésében.

Az előadásban elhangzanak szövegek többek között Olga Tokarczuktól, Szvetlana Alekszijevics-
től és Louise Glücktől.

Előadják: Udvaros Dorottya, Kőszegi Mária, Katona László, Kovács Krisztián, Marton Róbert, 
Scherer Péter. Technikus: Ács István. Zene: Marton Róbert. Szerkesztette: Antal Nikolett és Gyulay 
Eszter.

19:00-20:00 nehézfiúk
David schalkóval Bezsenyi tamás beszélget
David Schalko osztrák író, német nyelvterületen rendezőként, forgatókönyvíróként, filmes és 
televíziós alkotóként, valamint színészként és televíziós személyiségként meglehetős kultusznak 
örvend. Magyarországon elsőként a Nehéz csontok című regénye jelent meg, amelyben nemcsak 
a náci uralom alatti Ausztriát, de a bécsi alvilágot is szemléletesen bemutatja.

20:00-21:00 napfonat: szól a világ
a napfonat zenekar koncertje
A Napfonat öt nő energikus acappella együttese. Öt szabad hang polifonikus összefonódása, 
amely együtt, ütőhangszerekkel kiegészítve valami többet, nagyobbat alkot. Első lemezük, 
a Hangvetőnél idén májusban megjelent Szól a Világ izgalmas, stílusokon, világokon, sorsokon 
átívelő utazás – zsigeri, elmélyült, tiszta élmény. A Napfonat a magyar és más népek kultúrájának 
közös zenei magjához nyúl le, ebben keresi a választ az élet és mindannyiunk nagy kérdéseire. 
A zenekar tagjai: Farkas Krisztina, Szalay Heni, Szarka Anita, Tóth Eszter, Tóth Orsi.

21:00-22:30 Ködből és költészetből születtek
az isna trio koncertje
Szjarhej Douhusau, Alexej Varszoba és Andrej Jeudakimau tapasztalt belarusz zenészek, akik 
2019-2021 során arra kényszerültek, hogy elhagyják hazájukat. Zenéjükben a kortárs költészet 
találkozik az álomszerű hangzásokkal és a belorusz folklórral.

Az Isna Trio 2021 júniusában a köddel borított rétek és a közép-európai költészet hatására 
alakult meg a lengyel-ukrán határ közelében fekvő Gorajec faluban egy művészeti workshop 
alkalmával, ahol a zenészeken kívül írók, műfordítók, képzőművészek is megfordultak Közép-Eu-
rópából, közte Magyarországról is. Álomszerű zenei világuk így a közép- és kelet-európai kortárs 
költészettel lép kölcsönhatásba. Dalaikat többek között a magyar Jónás Tamás, a lengyel Agata 


