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FELKAPJA A PUTTONYÁT, S CSIZMÁJA
MESSZE LÉP, IDELÁTSZIK MÁR A VÁROS,

CSENG A NÓTASZÓ: „JÖJJ EL, TÉLAPÓ!”
TÖBBET VESZÜNK

KEVESEBB ÜZLETBEN

Karácsony, 2006.

A karácsonykor összesen tizenhét

négyzetméteren zajló kiskereskedelem

egyre nagyobb hányadát bonyolítják a

jellemzően ezer négyzetméternél

nagyobb alapterületű üzletekben.

Ugyanígy az eltelt években a

fogyasztás élénkítésében nagy

szerepet játszanak alacsony áraikkal a

diszkont jellegű üzletek - ezek piaci

részaránya jelenleg 40 százalék fölötti.

Az AC Nielsen nemrég készült

összesítése szerint a hagyományosan

erős üzleti pozíciókkal rendelkező

hipermarketek mellett egyre inkább

felsorakoznak a hazai tulajdonú

üzletláncok is, pozíciójukat vélhetőleg

a kis, önálló boltok is erősítik, amelyek

a nagyokkal való versenyben

csatlakoznak hozzájuk.
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Forrás: Halász Glória

NAGYKARÁCSONY
A füves lúzerek bajba

kerülnek: a 40 éves szűz
alkotóinak filmje

EZEK A FIATALOK

Istentelenül drága a
Minden6ó című film

folytatása

SZÁZEZER KÖNYV INGYEN

Faggassa Bacsót! A rendező
lesz a Nyitott Műhely következő

vendége

Mint arról már korábban

beszámoltunk, gőzerővel folynak a

Vámpírok Bálja musical budapesti

bemutatójának előkészületei. A

szereplőket 430 jelentkező közül

válogatták, a végső szereposztást a

vezetőrendező, Roman Polanski az

elmúlt héten hagyta jóvá. Vámpír, vér,

hó Budapesten. Mint arról már

korábban beszámoltunk, gőzerővel

folynak a Vámpírok Bálja musical

budapestibemutatójának előkészületei.

A szereplőket 430 jelentkező közül

válogatták, a végső szereposztást a

vezetőrendező, Roman Polanski az

elmúlt héten hagyta jóvá. A PS

produkció csapata, Simon Edit

producer vezetésével két éve dolgozik

azon, hogy a musicalt - amely a

filmrendező 1967-ben készült, horror-

mese történetének színpadi változata,

- a magyar közönség is megismerje. A

több alkalommal is világsikerű

produkciókat alkotó nemzetközi

kreatív team tagja Cornelius Baltus,

rendező, Dennis Callahan, koreográ-

fus, Gabor Rivo, a bécsi előadás

karmestere is. Michael Kuncze

szövegét magyar nyelvre adaptálja

Miklós Tibor. Az elmúlt héten Roman

Polanski a díszletterv makettjének

bemutatásakor Kentaur munkáját

izgalmasnak, különlegesnek, az eddigi

díszletektől eltérő, ötletekkel teli

alkotásnak nevezte. A vezetőrendező

jóváhagyta a szereposztást is, amit

még nem hoztak nyilvánosságra. A

bemutató 2007 nyarán lesz, a Pesti

Magyar Színházban. A jegyértékesítés

már elkezdődött. Jegyek az ismert

jegyirodákban és az Interneten is

vásárolhatók. A PS Produkció csapata

Simon Edit producer vezetésével két

éve dolgozik azon, hogy a magyar

közönség számára egy elismert, több

alkalommal is világsikerű produkció-

kat alkotó nemzetközi kreatív team

segítségével. Kentaur munkáját izgal-

masnak, különlegesnek, az eddigi

díszletektől eltérő, ötletekkel teli

alkotásnak nevezte. A vezetőrendező

jóváhagyta a szereposztást is, a próbák

várhatóan februárban kezdődnek.

Folytatás a 17. oldalon

Negyven évet késett a
Liversing első lemeze

Nemrégiben mindenféle média-

hullámverés nélkül megjelent a

Liversing együttes első nagylemeze.

Bő negyven évvel azután, hogy az

anyagot a zenekar egyik törzshelyén,

a Danuvia Művelődési Házban

rögzítették. Hamarosan újabb album

lát tőlük napvilágot: a Magnetic

Depths and Electric Heights című

lemez az együttes 1967-es évét

dokumentálja. Mindez néhány lelkes

gyűjtőnek és a Moiras Records

mákanevű lemezsorozatot gondozó

Kovács Lászlónak köszönhető. Bár az

első album felvételeinek többségét a

zenekar 2005-ben szűk körben CD-n

már publikálta, a Moiras Records

fontosnak tartotta, hogy hagyományos

(vinyl) lemezen is megjelentesse. Mint

Kovács László hangsúlyozta, így

sokkal szebb és maradandóbb,

ugyanakkor az is benne van, hogy

nehezebb másolni. Igaz, lejátszani sem

könnyű, hisz ma már keveseknek van

hagyományos lemezjátszója. De a

világban van egy olyan réteg, amely

ezt folyamatosan veszi-viszi, és a

Moiras Records sorozata is azért jött

létre, hogy felmutassa a magyar zene

olyan értékeit, ami korábban nem

jelent meg a nagyvilágban. A

Liversing-koronggal egy időben

ugyanis további két vinyl lemezt

publikált a Moiras: a kemény rockot

játszó Metropol és a folkduó

Kettőspont egy-egy, szintén elfelejtett

felvételét. Mindkét ismert formáció

Nagyváradhoz kötődik, a lemezek

egyazon évben, 1978-ban jelentek meg

a román állami Electrecord kiadónál.

Kovács László még lemezgyűjtőként

találkozott ezekkel az anyagokkal,

beleszeretett a jó zenékbe, később

sikerült a zenészekkel is barátságot

kötnie. A Metropol egyetlen magyar

nyelvű lemeze állítólag egy, a hetvenes

évek elején létrejött nemzetiségi

paktum eredménye, melynek keretén

belül az Electrecord égisze alatt

minden évben 2-3 magyar lemez

megjelenhetett Romániában. (Ez a 2-3

korong persze mindent magában

foglalt: kislemezt, nagylemezt az

autentikus folktól a hagyományos

mulatós és tánczenén át a rockig.)

Aztán az első albumot követően a

Metropol tagjainak is döntenie kellett:

ha nem 2 millió, hanem 23 millió

embert akarnak megszólítani, akkor

románul kell énekelniük. Ezért

elkezdték lefordítani a dalokat

románra (nem az összeset), az újakat

eleve két nyelven írták. A koncerteken

pedig – az adott helység nemzetiségi

összetételétől függően – hol románul,

hol magyarul játszották. Lemezt

azonban a továbbiakban már csak

románul készíthettek, még három

albumuk jelent meg 1986-ig.

Folytatás a 7. oldalon
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Inkvizíció és kommunizmus

BOTRÁNYHŐS
Polanski jóváhagyta a

Vámpírok bálja
díszlettervét

VALAHOL SZECSUÁNBAN

Versmondó és
sanzonversenyt hirdet

a MASZK

BORAT NEM SZABAD MENNI

A Budapesti Tavaszi Fesztivál
jövőre is szervez
Fringe Fesztivált

A rádió Szórakoztatózenei

Osztályának akkori vezetőjeként Bolba

Lajos azt szerette volna, hogy legyen

végre a magyar zenei életnek egy

olyan elismerése is, amellyel a

könnyűzenei műfajok szerzőit és

előadóit díjazzák. Azóta az eMeRTon

díj évről évre a legszélesebb műfaji

skálán ismeri el a szólistákat és az

együtteseket, a zeneszerzőket és a

szövegírókat - a rock- és popzenétől a

musical-en át a folkmuzsikáig. Ezúttal

11 kategóriában hirdetnek győztest.

Elmúlt évi produkcióik alapján őket

találta az eMeRTon díjra leginkább

érdemesnek a zenei szakemberek-

alkotta zsűri, amely a hagyományok-

nak megfelelően titkos szavazással

döntött. A friss kitüntetettekkel 247-ra

növekedett azoknak a művészeknek a

száma, akik ennek az elismerésnek a

birtokosai. Az ünnepélyes díjátadás ah

agyományok-hoz híven egy gálaest

keretében történik, amelyet az MR zrt.

Petőfi Rádiója szer-vez és rendez. A

koncertnek, amely november 19.

vasárnap, 19 órakor kezdődik, a

Délbudai Kulturális és Szabadidőköz-

pont, közismert nevén a KUSZA

színházterme ad otthont. Az esten a

kitüntetettek mellett több más neves

előadóművész is fellép. Közreműködik

a Stúdió 11., az est karmestere Wolf

Péter, szerkesztője Victor Máté. Az

ünnepi eseményt a Petőfi Rádió élőben

közvetíti.

Kazah kitüntetés Boratnak
Kazahsztán egyik legelismertebb

írója hazájában azzal sokkolja a

közvéleményt, hogy komoly díjra

terjesztette fel Sacha Baron Cohent - a

kazah nemzet népszerűsítéséért.

Sapabek Asip-uly kazah regényíró

felszólította a Kazah Művészetpártolók

Klubját, hogy évente kiosztott díjukat

ezúttal a brit komikusnak ítéljék oda.

Az író erről a Vremja című kazah

lapban publikált nyílt levelében

beszélt.

„Borat világszerte hatalmas

érdeklődést váltott ki Kazahsztán iránt

az emberek körében” – mondta el a

kazahsztáni kulturális attasé.

Folytatás a 8. oldalon

Hét év szünet után ismét a kamerák

mögé állt a filmtörténet egyik

legnagyobb hatású, ma is élő

rendezője, Milos Forman. Legújabb

művének, a Goya szellemeinek

világpremierje kedd este volt

Madridban. A film a XVIII-XIX. század

fordulóján játszódik: fiktív történet,

amelyben valós és kitalált figurákkal

találkozunk, többek közt a neves

festőművésszel, Francisco de Goyaval.

A film főszerepeit Javier Bardem,

Natalie Portman és Stellan Skarsgard

alakítják. Ötven évvel ezelőtt épp

egy könyvet olvasott a spanyol

inkvizícióról, amikor meghallotta a

rádióban egy koncepciós per élő

közvetítését, ahol magas beosztású

emberek éppen beismertek olyan

bűnöket, amelyeket nyilvánvalóan nem

követhettek el. A legkülönfélébb

kínzások után vallottak be mindent.

Tizenöten voltak vádlottak, abból

tizenkettőt azonnal kivégeztek, a

többit életfogytiglani börtönre ítélték.

A filmet jövő nyáron mutatják be.

DÍJAZOTT A VALAHOL SZECSUÁNBAN
Részlet a győztes előadásból

RÓZSA GYURI:
SZENDVICS

Próbálkozik a TV2, el lenál l
az RTL: táncműsorok

versenye

INDIANA JONES NŐBEN

A rajongók bánatára
romantikus sorozat lett

a 24-ből

Az ABC nézői mostantól keddenként

tekinthetik meg a Big Day című

komédiasorozatot, amely valóban a

Nagy Nap, vagyis egy esküvő

előkészületeit, illetve magát az esküvőt

mutatja be. A csavar a történetben az,

hogy a 24-hez hasonlóan, ez a széria is

valóságos időben játszódik, tehát fél

órába tényleg félórányi történést

sűrítenek bele a szereplők. Bár a 24

bevallottan hatott a készítőkre (az ABC

honlapjának sorozat-ismertetőjében is

utal erre), a műsor egyik producere,

Josh Goldman azonban nem győzi

hangsúlyozni, hogy csak a szerkezetet

vették át, a megközelítés és a téma

teljesen más: "A szereplőknek itt nem

egy atombombát vagy katasztrófát kell

hatástalanítaniuk, ők a saláta miatt

jobban aggódnak" - nyilatkozott.A

mennyasszonyt (feleséget) egyébként

Marla Sokoloff játssza, aki a szintén az

ABC-n futó The Practice című sorozat

bajkeverő recepciósaként vált

ismertté. A vőlegény (férj) szerepébe

bújt Josh Cooke-ot is láthattuk már

egy-két, többé-kevésbé vicces

sorozatban, például a Comitted-ben

vagy a Four Kings-ben. Az természetes

egy komédiasorozat esetében, hogy az

esküvő nem mehet le simán, mert arra

nincs igénye a közönségnek.

Folytatás a 4. oldalon

MŰVÉSZEK
FORRADALMA

Bush-t szidja, majd
szexuál is élményéről mesél

az újságíró

ÉLEDEZIK A MEGATÁNC

Szezám utca: bő
négyezer rész futott
százhúsz országban

Dobó Kata esete is bizonyítja, hogy

nem könnyű hollywoodi karriert

csinálni - még tévésorozatokban sem,

nemhogy nagy költségvetésű

mozifilmekben. Gáti Katinak kisebb

szerepei már voltak világszerte ismert

sorozatokban, így felbukkant a 24-ben,

a Született feleségek-ben, meg

korábban a Vészhelyzet-ben is. Nálunk

ez is siker, ennek is örülni kell, pláne,

hogy a művésznő alulról kezdte: első

színpadi fellépésén egy patkányt

alakított – igaz, ekkor még csak

hároméves volt. Olvasóink egy héten

át szavazhattak. "Lesz majd más, igazi

tévészárunk?" – így hangzott a kérdés,

és a többség magyarosan borúlátó,

mert tízből heten egyáltalán nem

bíznak ebben. A legtöbben (22,7%) úgy

vélik, nagyon sok pénz kell ahhoz,

hogy valaki befusson az Államokban,

hogy komoly tévészerepekhez jusson.

17,6 százalék gondolja úgy, hogy ez

nem annyira az anyagiak, inkább

talentum kérdése – azaz nem lesz

magyar világsztár A szökés-ben vagy a

Feleségek-ben, mert hiányzik a

tehetség. "Lesz majd más, igazi

tévészárunk?" – így hangzott a kérdés,

és a többség magyarosan borúlátó.

Nehéz karriert csinálni az Egyesült

Államokban.

Folytatás a 20. oldalon
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ABBA ALBUM

Ördögi angyal – már a
boltokban Rúzsa Magdi

debütalbuma

ELHUNYT ANITA O’DAY

Csajok gitárral és
dobbal, de férfiak nélkül

játszanak

KÁDÁR JÁNOS NAGYRÓL

Az idén második alkalommal
rendezik meg az INTRO Fesztivált

Budapesten

A drámákat főszerepekre írják, de

az epizodisták teszik hitelessé azokat"–

mondta Schneider Márta, az Oktatási

és Kulturális Minisztérium szakállam-

titkára a Bajor Gizi Színészmúzeum-

ban múlt pénteken megtartott

ünnepségen, hozzátéve: ezt Gobbi

Hilda tudta talán a legjobban, akinek

élete volt a színház, a színészet. Az

epizodisták számára, Gobbi Hilda által

alapított elismerést az idén Bende

Ildikó, Blasek Gyöngyi, Valkay Pál és

Krum Ádám színművész kapta.Gobbi

Hilda színművész végakaratának

megfelelően évente adják át az

emlékezetes percek, pillanatok,

szavak, mozdulatok főszereplői, vagyis

az epizodisták számára alapított díjat,

amelyet minden esztendőben négyen

kaphatnak meg. A díj elnevezése

Henrik Ibsen: Peer Gynt című drámai

költeményéből született, amelyben

Aase-anyó szerepe a díj alapítójának

egyik felejthetetlen epizódalakítása

volt. Schneider Márta elmondta: a

díjakat 18 éve adják át, a mostani

díjazottakkal együtt a szervezők eddig

72 kitüntetettet köszönthettek. Az idei

Aase-díjasok közül Bende Ildikó több

évtizede a Győri Nemzeti Színház

tagja. Szatirikus hangvételű művekből

összeállított igényes előadóestjeivel és

gyermekműsoraival sok más vidéki

színházban is szerepelt. Blasek

Gyöngyi több mint negyven éve a

Budapesti Bábszínház művésze, az

árny-technika elismert művelője,

tudását évek óta adja át a jövő

bábjátékosainak. Valkay Pál a

Budapesti Kamaraszínház tagja. Krum

Ádám a Pécsi Nemzeti Színház tagja

volt több mint tíz évig, jelenleg a Pécsi

Harmadik Színház előadásaiban

látható. Az Aase-díj kuratóriumát öt

színművész alkotja: tavaly óta a

testület tagja Molnár Piroska, Felföldi

Anikó, Csikos Sándor, Epres Attila és

Őze Áron. Vajda Márta, a Magyar

Színházi Társaság ügyvezető titkára a

hétfői ünnepségen átadta a Bálint

Lajos-emlékgyúrút. Bálint Lajos a

Nemzeti színház művsésze és

dramaturgja volt.

Folytatás a 2. oldalon

SIEMENS-BOTRÁNY
Elton kellemetlen
hányásszünete
koncert közben

CASINO ROYALE

Virul a
képregénykiadás: Kevin

Smith magyarul

BÉRELJEN ZARÁNDOKOT!

Veszélyben egy megatáncos,Túri
Lajos megsérült, Karsai Zita

repedt lábfeje is fáj

III. Repertoár Színházi
Fesztivál Pesten

A magyar színházi életben általában

a gyermekelőadások létrehozói között

a és ma már a táncszínházasok mellett

gyermek- és ifjúsági színházi, báb- és

táncelőadásokat létrehozó együttesek

működnek jelentős előadásszámot, és

jelentős nézőszámot képviselve. Évente

több ismert fesztiválon vannak jelen

gyermekelőadások, melyek rangos

események. Ezek közül a kétévente

megrendezésre kerülő népszerű

Marczibányi téri Gyermekszínházi

szemlét, és a Kaposvári Biennále -t

fontos és jó színházi rendezvénynek

tekintjük, mégis úgy ítéljük meg, hogy

eltérő koncepciójuk és profiljuk miatt

nem töltik be azt a szerepet, amelyre

szükségünk volna az igényes színházi

műhelymunkához, az erős szakmai

továbbfejlődéshez. Ezért a Spiritusz

Egyesület kezdeményezésére színházi

találkozó megrendezését szorgalmaztá

k a szervezők a jövőben is.

Folytatás a 11. oldalon

Méltósággal viselt, hosszan
tartó betegség után elhunyt K.
P. K.P.-t a lap saját halottjának
tartja. Nyugodjék békében!

Fotó: Hamlet.ro
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A szerzői jogok kizárólag Halász Glóriát illetik meg
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„Nyúzzunk le róla
még egy bőrt!”

HETI VÁRKALAUZ:
TÁTIKA VÁRA

Sok gúnynevet kapott
már az olajból politikát

csináló Chávez 

BUDAPEST–BÁZEL LÉGIJÁRAT

Az exkém rej té lyes halálán
dolgozó br i t  nyomozók
mennek az oroszokhoz

A Minimax csatornán decembertől

szombat és vasárnap délelőttönként a

Szezám utca című blokkban a legújabb

sorozatokat, így a Játsszunk a Szezám

utcában!, az Elmo világa és a Világjáró

Grover legfrissebb epizódjait ismer -

hetik meg a magyar gyerekek. A

Szezám utca világszerte népszerű,

számos Emmy-díjjal jutalmazták (A

Wikipedia 109-ről tud), és számos

tanulmányban bebizonyították, hogy

fejleszti a gyerekek képességeit. Az

óvodások a Játsszunk a Szezám

utcában! sorozat nézése közben a

képernyő előtt játszhatnak a

szereplőkkel.

Folytatás a 15. oldalon 

IDŐJÁRÁS
Mikulás meghozta a havat. Az ország
nagy részén hóesés várható. Miután csi
zmáikat kivet ték az ablakból, minden -
képpen csukják be be azt.

„Vásároljon Baker szappant!” – a legjobb
minőségű szappan kizárólag Bakernél
kapható. 

A bécsi vonat reggel 6 óra 30 perckor indul
a Nyugati pályaudvar 7-es vágányáról. 

Bio eredetű bébitápaszerek kaphatók a
nemrég megnyílt MANDALA élelmiszer -
üzletben (Mazsolau. 23.). 

MIKULÁS HÁZHOGY MEGY Évek óta
munkaviszonyban álló, tapasztalt Mikulás
vállalja szülők kisegítését. Amennyiben
megrendeli szolgáltatásunlkat, egy
krampuszt ajándékba adunk. Felhívjuk
figyelmüket, hogy az ajándékokat Önöknek
kell megvásárolniuk. 

Gyermekfelügyeletet vállal érettségizett,
referenciával, tapasztalattal rendelkező
középkorú nő Nyíregyházán. Olyan mego -
dás is érdekel, hogy a gyerek itt lak -
jon amig Önnek dolga van. Szilveszterkor is
lehetséges, ünnepnapokon. Bármilyen kicsi
baba lehet.

Eladó (Balaton déli parton megtekinthető)
egy alsó héj kék-, felső héj fehér, B-21
vitorlás hajó. Felszerlve, vizsgáztatva. 

A Romeó és Júlia című előadásra szóló
jegyemet elcserélném Rudolfra, kizárólag a
földszint első sorába szóló jegyre. 

Luc, erdei fenyő, vörös fenyő kedvezményes
áron a kereszteződésben. A fákat karácsony
után visszavesszük. 


