KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
Csillagos Éjszakánk lesz sok-sok fényképpel
A fotóművészet lesz a főszereplő az idei zirci Múzeumok Éjszakáján. Már ami a
programnak azt a részét illeti, ami nem ismétlődik évről évre. A Múzeumok Éjszakája
plakátján ezt olvashatjuk: „Az első két éjszakás kaland”. Ezzel kapcsolatban kérdeztem
Németh Gábor szervezőt, aki elmondta: nem lesz kétnapos a program, mindössze arról
van szó, hogy a főváros és a vidék idén nem egy napon rendezi meg a múzeumi
fesztivált. Az egyik, ha nem a legizgalmasabb program éppen a műemlékkönyvtár
nevéhez fűződik. A látogatók előtt nem csak a Vörös-torony, az égbolt is megnyílik. Igaz,
hogy korlátozott létszámban lehet csak csillagokat lesni Zirc tetejéről Horváth Ferenc
csillagásszal. Összesen 75 főnek van erre
lehetősége, 21, 22 és 23 órakor tekinthető meg a
csillagos
ég,
egy-egy
foglalkozás
háromnegyedórás lesz. A csillagok alatt kincsek:
szabadon bejárható az április 1-jén nyílott, a
ciszterci apátság értékeit bemutató tárlat. A zirci
Múzeumok Éjszakája június 18-án 17.30-kor
kezdődik, amikor a Bakonyi Természettudományi
Múzeum SarokGalériájában megnyílik Szabó Béla
„Fényképezőgéppel Rómer Flóris nyomában, a
Bakonyban” című kiállítása. Hasonlóan a tavalyi
kiállításhoz,
a
tárlatot
Talabér
Márta
országgyűlési
képviselő
nyitja
meg,
a Fénypont az égen az őszi múzeumok
közreműködő csoport pedig Kreutz Károly fesztiválján, az apátsági udvarról fotózva.
Sok ilyet láthat és sokkal közelebbről az
művészeti
vezetésével
az
„Égigérő
Fa” első 75 regisztráló
Hagyományőrző és Néptánccsoport. A kiállító
előadást is tart a témáról fél hétkor a múzeum új épületének udvarán. Fotós kiállítás a
természettudományi múzeumban, természetfotós kiállítás a művelődési házban. Az
aranydiplomás Gyurom János „Fénnyel festett élővilág” című tárlata szombaton 18 órától
várja az érdeklődőket.
A Liszt-jubileumról sem feledkeznek meg
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepeljük idén. Ebből az
alkalomból kerül sor egy hangversenyre a bazilikában, ahol 21 és 21.30
között a tavalyi évben „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetésben
részesülő Kapitány Dénes orgonaművészt hallgathatjuk. Az apátságban
ezen a napon lesz még egy koncert, bár nem a Múzeumok Éjszakájának
keretében. Egy Zala megyei népdalkör és citerazenekar lép fel délelőtt fél
tíztől. Az 1978-ban Pacsán alakult egyesületet többször is elismerték
megyéjükben. A nyári éjszakára már csütörtökön hangolódhatunk, amikor
is a Rondo Quartet koncertezik a művelődési ház udvarán. A
Zeneakadémia növendékeiből alakult együttes több hazai és külföldi
városban lépett fel, a négyes két hegedűsből, egy brácsásból és egy csellósból áll össze,
fő zenei repertoárjuk pedig az elmúlt három évszázad kvartettjeiből kerül ki.
Rendezvénynaptár és a Betyárnapok a naptárunkban
A Bakonyi Betyárnapokra idén augusztus 12-13-án kerül sor a fesztivál imázsának
megfelelő programokkal, amelyek közül jól hangzanak a „Csepü-Lapu-Gongyola” népi
sportjátékok. A ’60-as, ’70-es évek sztárénekesével, Kovács Katival is találkozhatnak
idén a vendégek. Ez a rendezvény egészen biztosan bekerül Somogyi Bence rendezvénynaptárába, amelynek első száma júniusban jelent meg. A jól szerkesztett kiadvány
előnye, hogy egy helyen megtalálható minden zirci program, a legfontosabb információk
mellett a még kevésbé ismert fellépők bemutatása is megtörténik a plakáton, amellyel
találkozhatunk egyebek mellett a polgármesteri hivatal faliújságán és a városi könyvtár
hirdetőszekrényében.
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