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A Yunus Emre
Enstitüsü Budapesti Török
Kulturális Központ és a Japán
Alapítvány szervezésében

Regisztrációt kérünk a honlapon

www.japanalapitvany.hu

Jegyekkel, regisztrációval, valamint programleírásokkal kapcsolatban
folyamatosan frissülô honlapunk események rovatában tájékozódhat!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Török–japán teafesztivál

2018. június 9.
yunus emre enstitüsü budapesti török kulturális központ

Végre itt a nyár, és vele a remek idô, így egy szabadtéri programmal készülünk a tea szerelmeseinek. A világon nincs ma már olyan
ország, ahol ne fogyasztanának tealevelekbôl készült fôzetet,
azonban számos különleges fajta létezik, melyet a magyar közönség még kevésbé ismer. Ilyen például a kétrészes kannában fôzött,
speciális üvegpohárban felszolgált török fekete tea, valamint a jellegzetes aromával rendelkezô japán sencha. A nap folyamán e csodás italokat kóstolhatják meg a rendezvényre látogatók, az apróbbak pedig kipróbálhatnak néhány tradicionális japán és török
játékot is. Mindemellett – a januári nagy sikerre való tekintettel
– újból vetítésre kerül az Ertuğrul címû, török-japán koprodukcióban készült film, így aki korábban lemaradt róla, most megtekintheti ezt a megható történelmi drámát.
Köszönetet mondunk a Yunus Emre Intézetnek szíves közre
mûködésükért és a csodás helyszín biztosításáért.

Japán Alapítvány
1062 Budapest, Aradi u. 8–10.
Tel: 36 1 214–0775
www.japanalapitvany.hu
Aranytíz Kultúrház
1051 Budapest, Arany János u. 10.
Tel.: (1) 354–3400
www.aranytiz.hu

Toldi Mozi
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Tel.: (1) 472–0397
www.toldimozi.hu

Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Mûvészeti Galéria
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.
Tel.: (1) 266–0482
www.deak17galeria.hu

Eötvös 10 Közösségi és
Kulturális Színtér
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel.: (1) 690–0970
www.eotvos10.hu

Budapesti Francia Intézet
1011 Budapest, Fô u. 17.
Tel.: (1) 489–4200
www.franciaintezet.hu

Yunus Emre Enstitüsü
Budapesti Török Kulturális Központ
1062 Budapest, Andrássy út 62.
Tel.: (1) 301–0034
budapeste.yee.org.tr

A Japán Alapítvány szervezésében, a Japán Kulturális Hivatal
(Agency for Cultural Affairs) támogatásával

Rókjoku: a samiszen kísértes elbeszélés
mûvészete – Tamagava Nanafuku világa
2018. június. 20. 18:00
eötvös 10, kamaraterem
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A rókjoku a japán zenei
elbeszélés (katarimono)
egyik alfaja. Gyökerei
az ôsi japán vallási zene
egyes elemeihez nyúlnak vissza. Általában ketten szerepelnek benne: a
zenész samiszenen kíséri
az elôadót. Míg az énekelt részben (fusi) a történet hátterét, illetve a
szereplôk érzéseit ismer© Yoshinori Mido
teti meg a nézôvel, a prózai szakaszban (tanka) a szereplôk közötti párbeszédeket játsza
el. A rókjokuról az a mondás járja, hogy ha száz elôadó van,
akkor mind a száz különbözô módon énekel. Egy elôadó, ha meg
is örökli iskolája családnevét, valamint mestere mûvészi technikáját, akkor is meg kell alkotnia saját fusiját, azaz énekstílusát.
Tamagava Nanafuku a Japán Kulturális Hivatal által a kultúra terjesztésére választott kulturális nagykövetként érkezik hazánkba.
Klasszikusoktól a modernig, az általa elôadott rókjoku darabok
széles skálát ölelnek fel, s maga is ír újdarabokat. Programunkon
Tamagava mester röviden bemutatja a rókjoku mûfajt, valamint
két darabot is elôad. Samiszenen Szavamura Mifune kíséri.
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