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Filmhét Program
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Akanezora – Bíbor égbolt
(2007, 120 p)

Japán Alapítvány
1062 Budapest, Aradi u. 8–10.
Tel: 36 1 214–0775
www.japanalapitvany.hu

Június 14. 19:00
Tengerfedô (2015, 84 p)
Június 15. 19:00
Szôlôkönnyek (2014, 117 p)

Déri Múzeum
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: (52) 322–207
www.derimuzeum.hu

Június 16. 19:00
Ezüstkanál (2014, 111 p)

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

Június 17. 19:00
Karaage USA (2014, 95 p)
© kara-age FILM PARTNERS

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel.: (1) 690–0970
www.eotvos10.hu
© [A Drop of the Grapevine] Film’s Partners
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Tankönyvjegyzéken
a Dekiru 1.
Áprilisban meghirdették a 2017–
2018-as tanévre vonatkozó tan
könyvjegyzéket, melyen már a
Dekiru 1. is szerepel. A tankönyv
jegyzékrôl elsôs orban okta
tási intézmények tudnak na
gyobb számban tankönyveket
rendelni, a bolti árhoz képest
jelentôsen olcsóbban, 3580 Ftos áron.

November
Június

Regisztrációt kérünk a honlapon

www.japanalapitvany.hu

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

2017
tavasz
– nyár
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A Japán Alapítvány támogatásával

2. Japánnyelvi Prezentációverseny

(japán babakiállítás debrecenben)
2017. március 26. – 2017. június 24.
debrecen, déri múzeum
A debreceni Déri Múzeumban nagyszabású
Japán-témájú kiállítás látható, melynek középpontjában a babák állnak. A japán babák fából, papírból, textilbôl vagy agyagból, különbözô technikák alkalmazásával készülnek; kifejezésmódjukban a visszafogott szépség és a színek gazdagsága érvényesül. Mivel ezek a babák nem csupán egyszerû játékok, hanem egyben – mûvészi kidolgozottságuknak köszönhetôen – mûalkotások
is, a kézmûvesség egy önálló ágát hozták létre Japánban. A Japán
Alapítvány babagyûjteménye mellett a Déri Múzeum, valamint a
Debreceni Színjátszó Stúdió Független Színház és Japán Kulturális
Szolgáltatóközpont Közhasznú Egyesület gyûjteményét, TóthVásárhelyi Réka kokeshikészítô mûvész gyûjteményét és alkotásait, illetve több magángyûjteménybôl kölcsönzött alkotást tekinthetnek meg a látogatók. További részletek a múzeum weboldalán
olvashatók: www.derimuzeum.hu
Belépô
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Japán filmklubunk következô filmje a Tûzijáték neked, melyben egy
testvérpár megható történetét ismerhetjük meg. Hana épp a híres
Katakai Tûzijáték Fesztivál napján jön ki a kórházból, ahol fél évig
leukémiával kezelték. Idôközben bátyja, Taro teljesen elzárkózott a külvilágtól és minden idejét szobájában tölti. Hana mindent
megtesz, hogy bátyját visszavezesse a közösségbe, és megpróbálja rávenni, hogy csatlakozzon a fesztivál szervezôihez. Bár terve
csôdöt mond, továbbra is azon dolgozik, hogy bátyja ismét nyitottabbá váljon. Taro lassan újra megnyílik, viszont Hana állapota ros�szabbodik és visszakerül a kórházba. Taro rájön, hogy húgának
mennyire fontos a tûzijáték, így a kedvéért újabb kísérletet tesz,
hogy a fesztivál szervezôjeként örömet szerezhessen neki.
A filmet japán nyelven, angol felirattal és magyar hangalámondással vetítjük. A vetítés ingyenes, a regisztrációs jegyeket a Toldi mozi
jegypénztárában vehetik át.
© 2010 "Fireworks from the Heart" Film Partners
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A Japán Alapítvány Budapesti Iroda másodszorra hirdette meg Japánnyelvi
Prezentációverseny címû programját. A verseny célja, hogy fejlessze a japánnyelv-tanulók kommunikációs készségeit, ösztönözze a nyelvtanulást.
A résztvevôk japánul fejtik ki véleményüket a különbözô, Magyarországgal
kapcsolatos témákról, ezzel is elômozdítva a két ország közötti kölcsönös
megértést. A versenyzôk az alábbi három téma egyikérôl tartanak prezentációt: 1. Hogyan csalogassunk még több japán turistát Magyarországra?,
2. Hogyan terjesszük Magyarország varázsát Japánban?, 3. Hogyan lehetne
még jobban elmélyíteni a magyar-japán kapcsolatokat?
a prezentációverseny élôben követhetô az alábbi weboldalon:

goo.gl/co9idh
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2017. május 30. 18:00
eötvös 10, kamaraterem

Hogyan ünnepel egy modern japán család? Mi áll az ünnep középpontjában:
a gyerekek vagy a fogyasztás? Az ünnepek híven tükrözik egy adott nép kultúráját, vallási hagyományait, értékrendszerét. Dr. Papp Melinda (adjunktus,
Eötvös Loránd Tudományegyetem) elôadása a japán család ünnepeirôl, azon
belül a gyermekeket, gyermekkort körülölelô rítusokról és ünnepekrôl szól.
Emellett bemutatja a japán család szokásrendszerének változásait, a gyerekek szerepét a családban, és a felnôtt társadalom gyerekekrôl alkotott véleményét. A ma élô ünnepi alkalmak gyakran a modernizáció elôtti Japán tradícióit ötvözik a jelenkori modern, urbanizált és magasan technologizált Japán
szokásaival. Ezért is szolgálhat érdekes tanulságokkal számunkra ez a téma.
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Regisztrációt kérünk a honlapon
A Japán Alapítvány szervezésében, a Japán Kulturális Hivatal
(Agency for Cultural Affairs) támogatásával
2017. június. 12. 18:00
eötvös 10, kamaraterem

2017. május 23. 19:00 – toldi mozi
rendezte: kunimoto masahiro

Gyerek, család,
ünnep a mai Japánban

Idôpont: 2017. május 27. 13:00–15:30
élô közvetítés az interneten

Nihon bujó – Japán tánc (elôadás és bemutató)

A Japán Alapítvány szervezésében
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Regisztrációt kérünk a honlapon
A Japán Alapítvány szervezésében

A Japán Alapítvány szervezésében

Nihon ningjó –
Rítus és játék

Tûzijáték neked (2010)
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A japán tánc – bár Nyugaton kevésbé ismert, mint a nó, kabuki és egyéb színházi mûfajok – a tradicionális japán elôadómûvészet egyik fontos ága. A 17.
század elején a kabukival együtt fejlôdött ki, eredetileg kabuki-tánc volt,
ugyanakkor az ôsi elôadómûfajok (bugaku, nó), valamint a népi mûvészetek
elemeibôl is merített. Ezek letisztult keverékébôl jött létre a nihon bujó,
mely sajátos ötvözetét képezi az ókori és modern japán elôadómûvészeti
formáknak. Eseményünkön Fudzsima Rankó japán tánc-mûvész vezeti be a
nézôket a japán tánc világába; a szóbeli ismertetô mellett pedig bemutatót
is tart e különleges mûfajból. Fudzsima 5 évesen kezdte el tanulni a táncot,
rá egy évvel pedig már a színpadon is bemutatkozott. Jelenleg ô a Fudzsimairányzatot képviselô Daicsi-Fudzsima© Kishin Shinoyama
iskola vezetôje. Pályafutása során számtalan díjat nyert, több neves nemzetközi
táncverseny zsûrijébe is beválogatták.
Fudzsima Rankó 2017 egyik japán kulturális nagykövete: küldetése, hogy
a japán táncot a világ különbözô országaiban megismertesse a közönséggel.
A Japán Kulturális Hivatal (Agency for
Cultural Affairs) 2003 óta nevez ki „kulturális nagyköveteket”. A címet olyan
mûvészek vagy kultúrspecialisták kapják, akik különösen kiemelkedô kulturális
tevékenységet folytatnak. A kezdeményezés célja mélyíteni a nemzetközi közösség
japán kultúra iránti megértését, valamint
kapcsolatokat építeni japán és külföldi
mûvészek között.

A Japán Alapítvány szervezésében

Japán Filmhét – Gasztrofilmek a terítéken
2017. június 13–17.
toldi mozi

Belépô
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Az idei Japán Filmhét témája a gasztronómia. Az idén bemutatott öt filmbôl
nemcsak a tradicionális japán konyhamûvészetbe nyerhetünk betekintést, hanem egy nem mindennapi borászat és egy tejgazdaság világába
is. A filmek változatos mûfajúak, van köztük történelmi dráma és vígjáték
is, egy valami azonban mindegyik történetben közös: a fôszereplôk fáradhatatlanul küzdenek, hogy elsajátítsák választott mesterségük fortélyait.
Történeteikbôl láthatjuk, ahogy a gasztronómia hagyományain keresztül
saját gyökereikhez is utat találnak.
Az elmúlt évek filmtermésébôl kiválasztott öt
alkotást most elôször láthatja moziban a magyar
közönség. A filmeket japánul, angol felirattal és
magyar hangalámondással vetítjük. A belépôdíj
vetítésenként 500 Ft, a jegyek a Toldi mozi jegypénztárában kaphatók.
© 2006 Akanezora Beyond
the Crimson Sky LLP
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