JAVISKO: KONCERTY NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ
/ PROMENÁDA
KULTÚRNY A GASTRONOMICKÝ FESTIVAL

Generálni partneri:

Organizátori:

8. jún, piatok, 15.00
RÓMEÓ VÉRZIK
Zakladatelia hudobnej skupiny Koppány Kovács a László Kovács
„Kova“ sa v roku 1995 rozhodli uskutočniť svoj sen a v Šamoríne založili
svoju kapelu. Ich album A három z roku 2014 sa stal zlatou platňou. Ocenenie v kategórii skladba roka a skupina roka v súťaži Harmónia – Cena
maďarskej hudby na Slovensku získali už dvakrát.

8. jún, piatok, 17.00
BUDAPEST KLEZMER BAND
Ferenc Jávori a jeho orchester zabávajú návštevníkov dynamickými a humornými koncertami už
desaťročia. Ich jedinečné kompozície obohacujú
tradičné židovské motívy o prvky cigánskej a ľudovej muziky a okoreňujú ich štipkou modernosti.
V roku 2014 získali Kossuthovu cenu a v roku
2015 cenu divákov Prima Primissima.

8. jún, piatok
20.00 OTVORENIE FESTIVALU

Deň hudby V4

20.15 KATICA ILLÉNYI a CAPPELLA
ISTROPOLITANA (HU/SK)
Huslová virtuózka Katica Illényi sa v roku 2014 stala
laureátkou Ceny Ferenca Liszta, v roku 2015 získala
titul Zaslúžilá umelkyňa Maďarska. Počas bratislavského koncertu zaznejú svetoznáme filmové melódie,
džezové skladby, talianske hity a francúzske šansóny.
Na koncerte sa predstaví aj na jedinečnom bezdotykovom hudobnom nástroji theremin.
Sólistku sprevádza Komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana, ktorý patrí k prominentným
európskym hudobným telesám.
Koncert diriguje Márton Rácz, na klavíri účinkuje
István Bundzik.

9. jún, sobota,17.00
JABLKOŇ & TROJKA ZH (CZ/SK)
K originalite pražskej kultovej skupiny JABLKOŇ nepochybne patrí ich prepojenie muzikantského umenia, humoru
a poézie, ktorého výsledkom je jedinečný a ničím nezameniteľný štýl.
Hudobné zoskupenie TROJKA ZH (Zuzana Homolová
– Samo Smetana – Miloš Železňák) interpretuje ľudové
balady a naratívne piesne netradičným spôsobom a pohybuje sa na pomedzí viacerých žánrov. Skupina kladie dôraz
na koncentrovaný výraz piesní a starých príbehov.

7. jún, 12.00–22.00
8.–10. jún, 10.00–22.00
GASTRONOMICKÝ FESTIVAL
Maďarské špeciality: bohatý výber jedál
a nápojov v stánkoch na promenáde!
8.–10. jún, 10.00–18.00
MAĎARSKÝ TURIZMUS
Ponuka Agentúry maďarskej turistiky.

9. jún, sobota,19.00
VOŁOSI (PL)
Medzinárodne uznávaná poľská kapela
predstavuje originálny štýl, ktorý sa vymyká akejkoľvek kategorizácii. Svoje hudobné nástroje používajú
pri jednotlivých melódiách prekvapujúcim a inovatívnym spôsobom, pričom kombinujú tvrdý tón poľských
Karpát s prvkami rocku a emocionálneho džezu.

10. jún, nedeľa, 16.00
PÓSFA
Hudobná skupina nesie názov obce,
v ktorej bola založená. Póšfa je jednou z ôsmich obcí tvoriacich Holice
na Ostrove. Svojou muzikou
sa snažia oživiť a vrátiť do všeobecného povedomia atmosféru
niekdajších dedinských cigánskych
kapiel z Karpatskej kotliny
a popularizovať ju medzi
mladými ľuďmi.

10. jún, nedeľa, 18.00
MIDDLEMIST RED
Middlemist Red ponúka novú interpretáciu
atmosférického a psychedelického rocku v kontexte
21. storočia. Kapela vznikla v roku 2012 a okamžite
vzbudila obrovský záujem doma aj v zahraničí.
V septembri 2017 zorganizovali prvý ročník festivalu
Vanishing Point.

Mediálni partneri:

Partneri:

GALÉRIA

FRISS VIZ
SLOVENSKO-MAĎARSKÁ OBCHODNÁ
A PRIEMYSELNÁ KOMORA

MAGYAR-SZLOVÁK KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA

FELVIDÉK ma

az első szlovákiai magyar hírportál

8. jún, piatok, 18.30
QUARTZBOX – maľovanie pieskom
Animátori Dániel Medárd Cakó (quartz) a Áron Hidvégi
(paint) premiešaním piesku a farby inovovali techniku maľovania v piesku pomocou ktorého vytvárajú celkom nový
vizuálny svet. Čiastočnou transformáciou východiskovej
vizualizácie a kombinovaním piesku, farby a viacúrovňového zobrazovania autori otvárajú nové horizonty.

Koncert mimo Bratislavy – Deň hudby V4
9. jún, sobota, 20.00
CENTRAL EUROPEAN JAZZ CONNECTION
Šamorín, Mozi Club, Bratislavská 86/27, tel.: 0919 211 322
Džezový koncert pri príležitosti maďarského predsedníctva
vo Vyšehradskej skupine.
Členovia džezovej formácie: Kuba Stankiewicz (PL) – klavír,
Matúš Jakabčic (SK) – gitara, Tomáš Baroš (CZ) – basa,
Kornél Fekete-Kovács (HU) – trúbka

9. jún, sobota, 20.30
KEREKES BAND
Beťári a bojovníci za slobodu nachádzajúce sa v piesňach ľudu sú inšpiračným zdrojom kapely Kerekes Band.
„Svojimi tradičnými nástrojmi nás vezmú na fantastický
hudobný výlet s kobzou, trojstrunnou violou a pastierskou fujarou v rukách hudobného virtuóza a vedúceho
kapely Zsombora Fehéra. V ich hudobnom prejave sa
spája punk, funky a dance s maďarskou ľudovou hudbou
podfarbenou rytmom bicích nástrojov a vynikajúcim
súzvukom. (…) Je to kapela, ktorú si nesmiete
nechať ujsť.“ (Mark Espiner, britský časopis Songlines)

Organizátori:
Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave
a Maďarský inštitút v Bratislave
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VIAC ako sused
TÝŽDEŇ
MAĎARSKEJ
KULTÚRY
V BRATISLAVE
4.–10. jún 2018

www.facebook.com/sused

10. jún, nedeľa, 20.00
BOHÉM RAGTIME BAND
Držiteľka ceny Emerton je pravdepodobne
najvšestrannejšou džezovou kapelou na
svete. Hudbou, humorom a bohémstvom
počas koncertov pripomínajú Ameriku 19101930-tych rokov, ich staré maďarské melódie
evokujú atmosféru Budapešti v „šťastných
mierových časoch“. Ideálna zábava pre
všetky vekové kategórie.
Zmena programu
vyhradená!

Vážení priatelia festivalu!
V dňoch 4.-10. júna 2018 sa pod organizačnou taktovkou Veľvyslanectva
Maďarska a Maďarského inštitútu v Bratislave uskutoční 5. ročník kultúrneho festivalu Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave.
Jubilejnú sériu kultúrnych podujatí otvorí 4. júna spoločný koncert svetoznámeho klavírneho virtuóza a laureáta Ceny F. Liszta Jánosa Balázsa
a Komorného orchestra Festivalu Cziffra vo Veľkom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu.
Tohtoročný kultúrny festival sa nesie v znamení maďarského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, čo sa odzrkadľuje aj v programovej skladbe
festivalu: 5. júna sa v Maďarskom inštitúte v Bratislave koná vernisáž
spoločnej „audio-výstavy“ textilnej výtvarníčky Zsanett Szirmay a hudobného skladateľa Bálinta Tárkány-Kovácsa s názvom SoundWeaving V4
Edition a 9. júna sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční Deň hudby
V4, počas ktorého sa predstavia kapely zastupujúce rôzne hudobné štýly.
Mimoriadny umelecký zážitok sľubuje Bartókov Tanečný Triptych v réžii
svetoznámych choreografov Pála Frenáka, László Seregiho a Zsolta
Juhásza v podaní Maďarského národného baletu, ktorý sa predstaví
7. júna v Slovenskom národnom divadle.
Zaujímavými udalosťami festivalu budú aj spoločný úvodný koncert Katice
Illényi a bratislavského komorného orchestra Cappella Istropolitana a
prehliadka kolekcie maďarských módnych návrhárov „folkTREND!“ na
terase Hotela Radisson Blu Carlton.
Sympózium Szalatnai v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku určite
poteší najmä milovníkov histórie a literatúry a priaznivci zábavy si v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava môžu pozrieť komédiu Raya Cooneyho
„A miniszter fétrelép“ (Mimo prevádzky) v podaní Štúdia Bánfalvy.

4. jún, pondelok, 18.00
JÁNOS BALÁZS A KOMORNÝ ORCHESTER FESTIVALU
CZIFFRA – otvárací koncert /Liszt, Brahms- a Strauss-Cziffra, Bartók/
Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
Mladistvá dynamika klavírneho virtuóza Jánosa Balázsa, nositeľa
Ceny Liszta sa spája s vynikajúcou technikou a hlbokým pochopením
hudby. Jeho vystúpenia, počas ktorých má odvahu aj schopnosť prejaviť
svoje predstavy, sa vyznačujú jedinečným hudobným ponímaním.
Poslucháči si okrem okamžitého zážitku z jeho vystúpenia odnesú
pretrvávajúcu hodnotu.
Komorný orchester Festivalu Cziffra predstavuje mimoriadne
kvalitné klasické hudobné umenie, ktoré je hodno svojho menovca.
Mladí hudobníci, ktorí dosiahli mnohé medzinárodné úspechy nielen
ako členovia hudobnej formácie, ale aj ako sólisti, zanietene hľadajú
nový spôsob vyjadrenia, ktorým by svoj jedinečný individuálny prejav
premietli do spoločnej hry plnej radosti.
Koncertný majster, husľový virtuóz Péter Mező je držiteľom
Ceny Junior Prima.
Rádio Patria koncert vysiela v priamom prenose.
Vstup voľný, ale podmienený rezerváciou vstupeniek,
od 24. mája, v sieti Ticketportal: www.ticketportal.sk

5. jún, utorok,18.00
SOUNDWEAVING V4 EDITION – výstava HYBRIDART
Managementu v rámci Bratislava Design Week
Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1
Spoločné dielo textilnej umelkyne Zsanett Szirmay a hudobného skladateľa Bálinta Tárkány-Kovácsa je tradičná krížiková výšivka známa z maďarského ľudového umenia prepísaná
na hudobný prehrávač na báze diernych štítkov v kombinácii
hrajúceho hrebeňa a jej zvuková realizácia. Na základe koncepcie výstavy SoundWeaving a využijúc tradičné motívy
Vyšehradských krajín vznikla umelecká inštalácia
SoundWeaving V4 Edition. Výstava ponúka komplexný pohľad
do klenotnice motívov a melódií krajín V4.
Výstava sprístupnená do 16. júna 2018.
Sprievodné podujatie:
19.00 V4 CONNECTS ART and DESIGN – panelová diskusia
Simultánne tlmočenie zabezpečené.

6. jún, streda, 17.00
PREDSTAVUJE SA OSAS – výstava
Galéria Z, Ventúrska 9
Umelecký spolok otvorených štruktúr (Open Structures Art Society
– OSAS) vznikol v roku 2006 s cieľom zabezpečiť prezentáciu
a pokračovanie geometrického umenia, ktoré sa považuje za progresívnu tradíciu maďarskej umeleckej tvorby. Na ich prezentačnej
výstave v Bratislave sa okrem predsedníčky, akad. mal. Dóra
Maurer sa zúčastnia zakladajúci, riadni a čestní členovia OSAS-u.
Kurátorkou výstavy je kunsthistorička Júlia N. Mészáros
Prístupná do 29. júla 2018.
6. jún, streda, 19.00
Ray Cooney: MIMO PREVÁDZKY
– divadelné predstavenie
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava,
Laurinská 19
Réžia: Csaba Horváth
Účinkujú: Károly Gesztesi, Imre
Harmath, András Schlanger,
Ramóna Kiss, Gábor Urmai, Endre
Beleznay, Dénes Száraz, Ágnes
Bánfalvy, Bernadett Gregor
Predstavenie budapeštianskeho
divadla Bánfalvy Stúdió.
Predstavenie v maďarskom jazyku.
Vstup voľný, rezervácia vstupeniek
je potrebná na tel. č.: 02/ 524 429 61

7. jún, štvrtok, 14.00–16.30
MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ
A BUDÚCNOSŤ SPOLUPRÁCE
KRAJÍN V4 – sympózium a výstava o Vyšehradskej spolupráci
Slávnostná sieň Veľvyslanectva
Maďarska, Štefánikova 1
Prednášky o výsledkoch maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a o cieľoch slovenského predsedníctva V4. Následne
panelová diskusia odborníkov
Vyšehradskej štvorky.
Sprievodné podujatie:
VYŠEHRAD 1335–1991–2017
– Obrazy z histórie spolupráce
strednej Európy – výstava

7. jún, štvrtok, 19.00
BARTÓKOV Tanečný triptych – predstavenie Maďarského
národného baletu v sprievode orchestra Maďarskej
štátnej opery
Nová budova Slovenského národného divadla, Pribinova 17
Diriguje: János Kovács
Drevený princ (50´)
Choreografia: Pál Frenák
Zázračný mandarín (32´)
Choreografia: László Seregi
Tanečná suita (17´)
Choreografia: Zsolt Juhász
Pri príležitosti 100. výročia vzniku diela Drevený princ
od Bélu Bartóka svetoznámy choreograf moderného tanca
Pál Frenák zinscenoval celkom novú interpretáciu, ktorej
tanečné predstavenie je spoločnou produkciou súboru
moderného tanca Compagnie Pal Frenak a Maďarského
národného baletu. Okrem tohoto predstavenia si môžete
pozrieť aj nové spracovanie Zázračného mandarína choreografa László Seregiho a Tanečnú suitu choreografa
Zsolta Juhásza, ktorá spája prvky ľudového tanca a baletu.
Bartókove dielo inšpirované ľudovou hudbou predstavia
umelci Umeleckého súboru Duna a Maďarského
národného baletu.
Predstavenie v rámci festivalu Eurokontext,
www.eurokontext.sk
Hlavný organizátor: Slovenské národné divadlo
Predpredaj vstupeniek: SND, Pribinova 17,
tel.: 02/204 72 299, 02/204 72 298

Okrem vyššie uvedených na Vás od pondelka až do nedeľe čakajú mnohé
ďalšie kultúrne podujatia, výstavy a detské predstavenia. Dúfame, že si nenecháte ujsť ani maľovanie viacrozmerných obrazov do piesku Quartzbox
či koncerty skupín Rómeó Vérzik, Budapest Klezmer Band, Pósfa,
Middlemist Red, Kerekes Band a Bohém Ragtime Band.
Predstavitelia maďarskej gastronómie a vinárstva Vás budú aj tento rok
očakávať s maďarskými špecialitami a remeselnými výrobkami pred
pódiom na Hviezdoslavovom námestí. Ďalšie informácie nájdete v programovej brožúrke.
Na všetky podujatia festivalu Vás srdečne pozývame!
Nad podujatím prevzali záštitu primátor hlavného mesta
SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta mestkej časti
Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík.

5. jún, utorok, 16.30
RODINNÝ PORTRÉT – Rodina Bárdosovcov
Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1
Rozhovor o každodennom živote všestranne nadaných členov maďarskej rodiny na Slovensku.
S členmi rodiny sa redaktorka Mária Haják Szabó
neviazane zhovára o rodine a kariére, spoločnej
práci, úspechoch a plánoch do budúcnosti.
Rodina Bárdosovcov: Gyula Bárdos politik, Ágnes
Bárdos redaktorka a moderátorka,
Kinga Bárdos poetka, Judit Bárdos herečka.
Simultánne tlmočenie zabezpečené.

6. jún, streda, 10.30
POSTOJE A LITERATÚRA – SPOMIENKA
NA REZSŐ SZALATNAIA – sympózium
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18
Život a dielo Rezső Szalatnaia, spisovateľa, literárneho historika, kritika sa úzko spája s osudom
Maďarov v Československu. Sympózium je sprievodným podujatím pamätnej výstavy Rezső Szalatnai a jeho odkaz. Zámerom sympózia je, aby tento
odkaz natrvalo zostal organickou súčasťou našej
kultúrnej pamäti.
Hlavný organizátor: SNM – Múzeum kultúry
Maďarov na Slovensku
Podujatie v maďarskom jazyku.

7. jún, štvrtok, 10.00
PASTIER ČO ROZUMEL REČI ZVIERAT
– detské predstavenie bábkového divadla
Aranyszamár Színház
Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1
Jarmočné bábkové divadlo na motívy ľudovej
rozprávky s množstvom živej hudby a humoru.
Rozprávka rozvíri fantáziu detí. Aké by to bolo,
keby sme rozumeli reči zvierat?
Predstavenie v maďarskom jazyku.

7. jún, štvrtok, 14.00
MAĎARSKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÉ FÓRUM
V budove Veľvyslanectva Maďarska, Sedlárska 3
Hungariká – prezentácia spojená s ochutnávkou
maďarských špecialít.
Odborný program pre pozvaných hostí!
Organizátor podujatia: Obchodná kancelária
Veľvyslanectva Maďarska

10. jún, nedeľa, 15.00
„folkTREND! – Tradícia je stará,
štýl nový“ – módna prehliadka
Hviezdoslavovo námestie,
Radisson Blu Carlton Hotel, terasa
Cieľom módnej
prehliadky je predstaviť verejnosti
tradičný štýl odievania a doplnkov
v novom ponímaní, vhodné na každodenné nosenie. Na módnej prehliadke
uvidíte modely od maďarských návrhárov: Igéző, Anni Pásztor, Szervető,
Auróra a Zema

