3. Erdélyi Művészek Hete
3rd Transylvanian Artists’ Week

Balett, opera, exkluzív tárlatvezetés és képzőművészeti kiállítás is
várja a 3. Erdélyi Művészek Hete (EMH) látogatóit 2017. október
14–20. között Budapesten. A programsorozat fővédnöke Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke.

Ballet, opera, exclusive exhibition tour and art exhibition are in the
programme of the 3rd Transylvanian Artists’ Week (EMH) between 1420 October in Budapest. The main patron of the programme series is
János Latorcai, Deputy Speaker of the National Assembly of Hungary.

A Simó Klára által létrehozott Transilvanum Alapítvány ismét
megrendezi az Erdélyi Művészek Hete kulturális rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy a lehető legszélesebb körben mutassa be a
modern és sokszínű erdélyi kultúrát. Három impozáns helyszínen
számos fellépő és máshol nem látható előadás várja az érdeklődőket.
Az ünnepélyes megnyitón, az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében dr. Boka László igazgató, az est díszvendégeként mutatja be
az intézményt, a könyvtár kiemelt kiállítása tárlatvezetéssel tekinthető meg, és a közönség itt találkozhat először a Transilvanum Mecénás Program legújabb támogatott tehetségével, Pircsuk Dániel
operaénekessel. A Duna Palotában üvegfestmény-kiállítás, művészettörténeti beszélgetés és koncert várja az érdeklődőket. Az EMH a
Marczibányi Téri Színházteremben zárul, ahol fellépnek a kolozsvári Octavian Stroia Balett és Színművészeti Líceum növendékei, valamint a Magyar Táncművészeti Főiskola erdélyi származású hallgatói,
és koncertet ad a Budapesti Operettszínház kolozsvári származású
művésznője, Dancs Annamari, aki népszerű opera-, operett- és musicalrészleteket ad elő. A Transilvanum Alapítvány hisz a kultúra
erejében és meggyőződéssel vallja, hogy a közös kulturális élmények
az összetartozás kulcsfontosságú és emlékezetes pillanatai.

The Transilvanum Foundation established by Klára Simó will organise the Transylvanian Artists’ Week again. The purpose is to introduce the modern and multicolour Transylvanian culture in a wider
circle. Visitors can see several performers and unique shows at three
impressive venues. At the official opening in the ceremonial hall of the
National Széchényi Library Director Dr László Boka, guest of honour
of the evening will introduce his institution. The library can be visited
with a special guided tour and here the participants can first meet the
opera singer Dániel Picsuk, who is the latest of the talented artists
sponsored by the Transilvanum Maecenas Programme. Stained glass
exhibition, art history talks and concerts will be held in the Duna
Palota. The EMH will conclude at the Theatre of Marczibányi tér,
where the students of the Octavian Stroia Ballet and Dramatic Art
Secondary School in Kolozsvár (Cluj) and the attendees of Transylvanian origin from the Hungarian Dance Academy will perform. Annamari Dancs, singer of Transylvanian origin, member of the Budapest
Operetta Theatre will have a concert with popular opera, operetta and
musical pieces. Transilvanum Foundation believes in the power of
culture and is confident to say that common cultural experiences are
the most important and memorable moments of togetherness.

Részletes program, regisztráció és jegyvásárlás:
transilvanum@transilvanum.hu

Detailed programme, registration and tickets are available on:
transilvanum@transilvanum.hu
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