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Pápa és Vidéke

A klasszikus muzsikától a filmzenékig

Programajánló

Teltházas újévi koncert
Zsúfolásig megtelt a Jókai
Mór Mûvelõdési Központ színházterme Pápa Város Fúvószenekarának újévi koncertjére. A
hagyománnyá váló év eleji
hangversenyen elõször vezényelte a pápai fúvósokat az új
karnagy Horváth Adrián, aki a
tavalyi évben szép sikereket,
többek között koncert fúvós kategóriában arany minõsítést ért
el az 1946-ban alapított együttessel.
A január 1-jei elõadáson változatos mûsor hangzott el, a
klasszikus muzsikától a filmzenékig, popdalokig színes volt a
repertoár, amelynek egyik fénypontja a zseniális zeneszerzõ,
Ennio Morricone világhírû szerzeményeibõl összeállított válogatás volt.
Polgár Sz.

Ismert slágerek ismert elõadóktól

Musical- és operettgála
Évek óta megszokhattuk
már, hogy a Jókai Mór Mûvelõdési Központban az
esztendõ zárásaként ismert
színmûvészek közremûködésével zenés elõadás szerepel a mûsorkínálatban.
Nem volt ez másként 2008
év végén sem, amikor is

musical- és operett estre
várták a helyi publikumot a
színházterembe, ahol többek között Kállai Bori,
Mahó Andrea, Teremi Trixi,
Csengeri Attila és Bozsó József lépett a nagyközönség
elé.
A nagy érdeklõdésre te-

kintettel két elõadást tartottak Pápán, a mûsorban
részletek hangzottak el Az
operaház fantomja, Rómeó
és Júlia, Hotel Menthol musicalekbõl és természetesen
nem maradhattak el az
örökzöld operettslágerek
sem.
Polgár Sz.

Nyugat 100 busz járt Pápán is
1908-ban indult Nyugat címmel az az irodalmi folyó- dául filmen nézhették meg
irat, mely kizárólagos céljának tekintette, hogy az új mû- az érdeklõdõk Ady Endre
veltség otthona legyen. A Nyugat a modern magyar iroda- temetését.
lom bölcsõje, meghatározó mûhelye és fóruma lett.
Az irodalmi különjáratra
a felszállás ingyenes volt, a
Az évforduló alkalmából netét és fontosabb alkotóit diákok, felnõttek nyugatos
a budapesti Petõfi Irodalmi dokumentumok s fotók szá- menetjegyet kaptak emlékMúzeum utazó kiállítása zaival mutatta be, de Ady, be.
járta az országot. A busz vá- Móricz, Babits és a többiek
A Nyugat 100 busz a
rosunkba, Pápára is elju- hangfelvételek és archív Helyõrségi
Mûvelõdési
tott.
filmfelvételek segítségével Otthon elõtt várta az érdekA kiállítás a korszakos is megelevenednek.
lõdõket.
VB
jelentõségû folyóirat törtéA Nyugat 100 buszon pél-

Csellóverseny
A pápai Bartók Béla Zeneiskola csellótanárai minden lehetõséget kihasználnak arra, hogy népszerûsítsék és megszerettessék a
csellómuzsikát az intézmény növendékeivel és a
városi közönséggel is. Az
elmúlt évben immáron második alkalommal rendezte
meg a zeneiskola a Veszprém megyei csellóversenyt,
amelyre Ajkáról, Balatonfüredrõl, Veszprémbõl és
Pápáról érkezett huszonhét
diák mutatta meg tehetségét.
A házigazda pápai intézmény célja egy barátságos
légkörû, továbbmozdító élményekkel teli, örömzenélésre biztató nap megteremtése volt. Az ismert versenyizgalmak feloldására
igazi gyermekprogramok is
szolgáltak, így volt pletykafal, hangszer és kottavásár,
diák szavazólap és közös
zenélés is. A neves zsûri az
eredményhirdetéskor dicsérte a magas színvonalon
teljesítõ gyermekeket, és
elismerését fejezte ki Pápa
önkormányzatának a gyönyörû zeneiskoláért. Kiemelt nívó díjat kapott Falaki Máté, Geschitz János,
Kaufmann Eszter, Kocsis
Bálint. Arany fokozatot
Dan Kristóf, ezüst minõsítést Amberger Zsófia, Gulyás Kinga, bronz fokozatot
Fülöp Réka, Birkás Zsófia
vehetett át, míg dicsérettel
Németh Xéniát és Mayer Sára Rebekát jutalmazták. A
bartókos diákok felkészítõ
tanárai Mészáros Sándorné
és Némethné Farkas Nóra
voltak, zongorán közremûködött Németh-Vékes Erzsébet.
Polgár Sz.

Január 15-én, csütörtökön 17 órakor kezdõdik a Pápai Jókai Kör Jókay-Ihász Lajos visszaemlékezései címû
rendezvénye az Erkel-iskola aulájában.
Január 18-án, vasárnap 17.30 órától az Art moziban
(JMK színházterem) az Anna bekattanva címû spanyol
romantikus vígjátékot vetítik.
Január 19-én, hétfõn 18 órakor kezdõdik az Életmód Klub foglalkozása a JMK Várkastély 8. termében. A búzafû– búzafûlé kóstoltatása.
Január 21-én, szerdán 15 órakor a Bocsor bérletben,
19 órakor a Tarczy bérletben a Mulatság címû tragikomédia látható a Bárka Színház elõadásában a JMKban.
Január 22-én, csütörtökön 17.30 órakor nyílik a pápai alkotók kiállítása a színházépület emeleti elõterében. Ezt követõen 18 órakor kezdõdik a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó ünnepi mûsor JMK
színháztermében.
Január 23-án, pénteken 18 órától Az igazi valóságshow: Menny és pokol címmel filmvetítéssel egybekötött beszélgetést szervez A Hit Gyülekezete a JMK elõadótermében.
Január 24-én, szombaton 19 órától Jelenetek egy házasságból a Vajda bérletben, a JMK színháztermében.
A Petõfi moziban január 16-18-ig 19 órától az Amikor megállt a Föld, 17-én 17 órától a Verdák, 20-21-én
19 órától A szerelem határai, 23-25-ig 19 órától a Hazugságok hálója címû filmet vetítik.

A KoMa társulat
a Türrben
A KoMa, azaz Kortárs Magyar Társulat tartott a közelmúltban rendhagyó színielõadást a Türr István Gimnáziumban. A budapesti színitársulat Garaci László Plazma címû darabját adta elõ a türrösöknek. A Plazma modern, mai színjáték, s ennek megfelelõen nélkülözi is a
hagyományos színpadi elemeket. A darabot már
körülbelül 30 gimnáziumban bemutatták.
- Az elején eléggé féltünk, mert ez egy szabadszájú darab, mely a mai
szlenget használja. Attól
tartottunk, hogy ez a tanároknak nem fog tetszeni, illetve, hogy a diákok fognak
nevetgélni az elhangzott kifejezéseken, de mindenki
megértette, hogy ez nem
egy öncélú szóhasználat. A
diákok nagyon szeretik és
élvezik az elõadásainkat, s
ami megdöbbentõ, hogy
mindent értenek is. A darab egyébként többek között a fogyasztói társadalom visszásságairól, a családi élet mai problémáiról
szól – mondta Zrínyi Gál
Vince, a társulat vezetõje.
A KoMa társulat ezzel a
darabbal a Pécsi Színjátszófesztiválon a 30 év alatti kategóriában elnyerte a legjobb elõadás díját.

- Az iskola magyar munkaközössége nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak a klasszikus,
hanem kortárs drámákkal
is megismerkedjenek. Így
esett választásunk a KoMa
Társulat darabjára. Ha a diákok közelrõl megtapasztalják a színház varázsát,
akkor talán könnyebben rá
is tudjuk õket venni arra,
hogy el is olvassák ezeket a
darabokat. S ha ezt a célt elértük, akkor már nyert
ügyünk van – mondta dr.
Hodásziné Pingitzer Andrea,
a magyar munkaközösség
vezetõje.
Az iskola magyartanárától megtudtuk, a kortárs
mûvet bemutató elõadást a
Magyar Dráma Napja alkalmából hívták meg a Türr
Gimnáziumba.
Varga Bea

Január 21-én 15 órakor a „Bocsor”,
19 órakor a „Tarczy” bérletben

Slawomir Mrozek: MULATSÁG
- tragikomédia –
a Bárka Színház elõadása
Az elõadás idõtartama: 90 perc
Szereplõk: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Szikszai Rémusz
Rendezõ: Bérczes László
Jegyek válthatók 13-tól a 15 órás elõadásra a JMK jegypénztárában, munkanapokon 15-17.30 óráig és az elõadás elõtt 1 órával.
Egyéni 1.800 Ft, csoportos 1.600 Ft.

