
Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület 

programja 

 

2018. február 1. csütörtök 18 óra 

Könyvbemutató és kiállítás 

  

2018. első rendezvényén bemutatjuk Sarány István: Szertelen szószedet, valamint Ambrus 

Attila: Szóbeszéd  című publicisztikakötetét. A Léphaft Pál ájvidéki karikaturista által 

illusztrált, a Hargita Népe kiadásában megjelent ikerkötet, a két újságíró válogatott írásait 

tartalmazza. 

A szerzőkkel Ambrus Melinda beszélget. 

  



 

A könyvbemutató után Sólyom Ernő és Sztolyka Csaba: Láss, ne csak nézz! közös 

fotókiállításának megnyitójára kerül sor.  

A kiállítást Hlavathy Károly, a sepsiszentgyörgyi Mohos fotóklub elnöke nyitja meg. 

  

A rendezvény keretében, zongorán játszik Sólyom Tamás. 

 

 

 

 



2018. február 8. csütörtök 18 óra 

Kiállítás, könyvbemutató és filmvetítés 

  

Mesélő jelmezek – Elfeledett kincsek színháztörténetünk múltjából 

 

A kiállítás, Tordai Hajnal jelmeztervező, a Magyar Köztársaság Arany 

Érdemkeresztjének kitüntetettje, Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, a Márk Tivadar - 

Emlékplakett első díjazottja által válogatott színházi jelmezeket mutat be. Tordai Hajnal, a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező tanszékének óraadó tanára, a Magyar 

Művészeti Akadémia színházi tagozatának rendes tagja, akadémikusa több mint 500 

színdarab, opera, operett és musical jelmeztervét készítette el a Magyar Állami Operaház, a 

győri Kisfaludy Színház, a budapesti Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház és  számos 

más színházi előadás jelmeztervezőjeként. Egy rövid dokumentumfilmben  a 

Cirkuszhercegnő című operett jelmezeinek gyártása közben láthatjuk a jelmeztervezőt, 

miközben szakmája néhány kulisszatitkát osztja meg a nézővel. 

Ugyanakkor, bemutatjuk Turnai Tímea, az Országos Színháztörténeti Múzeum és 

Intézet főmuzeológusa, szcenikai gyűjtemények vezetője Mesélő jelmezek című könyvét, 

amelyből az az Intézet jelmeztárának rejtett kincsei ismerhetők meg.  

A tárlatot az OSZMI valamint a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének 

felajánlásával láthatja a brassói közönség.  

Az est meghívottja Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a Balassi Intézet fiókszervezetének 

vezetője, akivel Bartha Réka színikritikus beszélget. 

 



Jótékonysági hangverseny 

2018. február 9 – én, pénteken 18.00 óra 

  

A Brassói Transilvania Tudományegyetem Zenetagozatának hallgatói jótékonysági 

kamarazene-estet tartanak 2018. február 9 – én, pénteken 18.00 órai kezdette a Reménység 

Házában.  

Fellépnek a Hanke Katalin előadó tanár kamarazene osztálya:  

·         Irene Morales Martín (Spanyolország) - hegedű,  

·         Filip Zsombor – klasszikus gitár,  

·         Karácsony Noémi – alt, 

 


