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2011. július 21. [8:21]

Prince is fellép a fesztivál nulladik napján

Prince lesz az idei Sziget fesztivál nulladik napjának
sztárfellépője - közölte Vető Viktória, a
rendezvénysorozat sajtófőnöke csütörtök reggel az

MTI-vel. Mint... >>

2011. július 19. [17:44]

"Nyomtatott harangszó" - Könyv a
nándorfehérvári diadal 555. évfordulójára

A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban
címmel jelent meg könyv a nándorfehérvári diadal 555.
évfordulójára. A Visy Zsolt által szerkesztett kötetet

Hende... >>

2011. július 19. [12:37]

Martin Scorsese filmet készített George
Harrisonról

Dokumentumfilmet forgatott Martin Scorsese amerikai
rendező George Harrison életéről. A film Harrison

életének történetét tárja fel a liverpooli szerény... >>

2011. július 18. [21:33]
Könyvbemutató: Ünnepnapok a ligetben

2011. július 18. [16:57]
Vízkereszt vagy bánom is én

2011. július 18. [13:56]
Világszerte csúcsokat döntött a Harry Potter-széria
utolsó része

2011. július 17. [21:11]
Fergeteges MAdT-gála Zentán

2011. július 17. [19:20]
Urbán Andrásék két előadással is szerepelnek a
Thealteren

2011. július 17. [16:49]
Meghalt a Reszkessetek betörők szereplője

2011. július 17. [9:27]
Gyűlölet nélkül a kaboli 44-ről

2011. július 16. [18:05]
Táborosi Margaréta: mindig nagyon feltölt ez a
munka

2011. május 31. [11:10]

A Garden Quartet ünnepi hangversenye

Fennállásának ötödik évfordulója alkalmából ad ünnepi
hangversenyt június elsején Szabadkán a Garden
Quartet.
A Garden Quartet soron következő hangversenyén a
vonós-együtteshez Goran Evetović, a Zeneiskola tanára
is csatlakozik. A kvartettől nem idegen a más
művészekkel és csoportokkal való együttműködés. Az
elmúlt öt év alatt a vonósnégyes számos közös fellépést
tartott például a Juhász zenekarral és a Pro Musica
kamarakórussal, de Baráth László klarinétművész,
valamint Bobány Rebeka és Póka Éva
szopránénekesnők kísérőzenekaraként is láthatta már a
közönség. Az ötéves jubileumi koncert repertoárján
Astor Piazzolla kortárs argentin zeneszerző
szerzeményei szerepelnek, a Garden Quartet
feldolgozásában. Goran Evetović ütős hangszerekkel
gazdagítja és egészíti ki a vonós hangszerek
hangzásvilágát. A hangversenyen egy díszoklevél
kiosztására is sor kerül. Mint ismeretes a vonósnégyes
2008-ban Nagy Ferencet, a Magyar Köztársaság néhai
főkonzulját, 2009-ben pedig Bodrogi Bélát, a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat igazgatóját
tüntette ki díszoklevéllel a vonósnégyesnek nyújtott kiemelkedő anyagi és erkölcsi támogatásért.
Idén Goldschmied József, a budapesti Égtájak Iroda
programigazgatója kapja a kitüntetést.
Az ünnepi hangverseny szerdán este nyolc órakor kezdődik a szabadkai
Városháza dísztermében. A belépés ingyenes.

Kultúra: Az utóbbi egy hónap anyagai

Portálunkat jelenleg Náray Éva szerkeszti
(szerk@vajdasagma.info)

A TÜKÖR TARTALMÁBÓL

Magyar külügyi szakértő: nem
véletlen a háborús bűnösök
elfogása
2011. július 21. [13:20]

Lejárattuk magunkat!
2011. július 21. [10:36]

Szerbia 45 vádlottat küldött
Hágába
2011. július 20. [22:03]

Hadžić "karrierje"
2011. július 20. [13:20]

Bizonyítottság hiányában
mentették fel Képíró Sándort
2011. július 19. [21:04]

Útra kész a Tanyaszínház ekhós
szekere
2011. július 18. [16:52]

289% Radics Viktória – Interjú
2011. július 18. [13:13]

VÍZILABDA - Magyarország
Kazahsztán, Szerbia
Románia ellen nyert a
sanghaji vébén

Kosárlabda – Jao Ming
hivatalosan is bejelentette
visszavonulását

LABDARÚGÁS – Szerbia
győzelemmel kezdett a
romániai ifjúsági Európa-
bajnokságon

HETI KÉRDÉS

Helyeselné-e a kivételezést,
hogy a kisebbségi médiumok
esetében ne hajtsák végre a
privatizációt, s a nemzeti
tanácsok és a helyi
önkormányzatok továbbra is
tulajdonosi jogokat
gyakoroljanak?

 Igen

 Nem

 Egy köztes megoldást kell
felkutatni

A korábbi szavazásokat itt
tekintheti meg!

Ha van javaslata a következő Heti
kérdésre, küldje el címünkre:

szerk [at] vajdasagma.info


