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TOM JONES  
november 22., Budapest 
Sportaréna, Hangversenyterem
A népszerűségét több mint négy 
évtizede töretlenül őrző énekes a 
tavaly megjelent Praise & Blame 
lemezéről karrierje legjobb kritikáit 
kapta. Hetvenegy évesen vette 
a bátorságot, hogy Johny Cash 
nyomdokaiba lépve olyan stílust 
szólaltasson meg, amelyet egy 
érett férfi a lehető leghitelesebben 
képviselhet: a blues és a gospel 
őszinte, életösszegző, jóval és 
rosszal harcoló kliséiből formál 
egészen bámulatos egyveleget. 
Ahogyan az egyik kritikusa 
megjegyezte: „Ez az énekes 
újjászületett, és az újabb felfedezése 
a cél” – ezt most mi is megtehetjük!

CD

BUDAPEST BÁR: HOPPÁ!
Sony Music Entertainment

Öt kitűnő zenész, tíz nagyszerű 
énekes előadó – Behumi Dóri, 
Farkas Mihály, Farkas Richárd, 
Farkas Róbert, Ferenczi György, 
Frenk, Keleti András, Kisvári Ferenc, 
Kiss Tibor, Kollár-Klemencz László, 
Lovasi András, Németh Juci, 
Ökrös Károly, Rutkai Bori, Szűcs 
Krisztián – és fantasztikus dalok. 
A magyar cigányzenekarok régóta 
híresek arról, hogy szivacsként 
szívják magukba a különböző zenei 
műfajokat, és kívánság szerint 

FILM

HÁROM TESTŐR
Színes, magyarul beszélő 
romantikus kalandfilm
Szereplők: Logan Lerman, 
Ray Stevenson, Matthew 
MacFadyen, Milla Jovovich

Kulturális ajánló

bármit eljátszanak. A Budapest 
Bár is ezt teszi, csak szokatlan 
repertoárral, hangszereléssel és 
előadásmóddal. Hoppá! című új 
lemezével a Budapest Bár végképp 
megtalálta igazi hangját, és új stílust 
teremtett. A CD kapható az Allee 
Libri Könyváruházban. 

A Dumas tollát dicsérő, 
klasszikus romantikus történet 
újra és újra megmozgatja a 
filmesek fantáziáját. Most francia-
amerikai-angol-német összefogás 
eredményeként izgulhatjuk végig 
a három (bár D’Artagnannal 
valójában négy) rettenthetetlen 
hős kalandjait, és drukkolhatunk 
a cselszövéssel szemben az igaz 
szerelemnek. A szereposztás 
most is igen meggyőző, Athos 
kardját például az a Matthew 
MacFadyen forgatja, akire 
Mr. Darcyként emlékezhetünk 
a Büszkeség és balítélet 
filmváltozatából. Az ármánykodó 
Milady abroncsos szoknyájában 
visszatér a filmvászonra a 
szépséges Milla Jovovich, míg 
Orlando Bloom rajongói külön 
bónuszként a francia királyné hű 
lovagjaként, Buckingham herceg 
szerepében láthatják az angol 
színészt. A film megtekinthető 
október 13-tól a Cinema City 
Allee-ban.
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AL DI MEOLA WORLD 
SINFONIA
2011. november 3., Budapest 
Kongresszusi Központ

A világ egyik legjobb 
dzsesszgitárosa az 

KÖNYV

ZSÉDA 2012 – Nem 
mindennapi útmutató a 
mindennapokhoz

Zsédenyi Adrienn tizenhét éve 
állócsillag a magyar zenei élet 
egén. Három platina- és két 
aranylemezén túl egy olyan 
kifinomult stílussal rendelkezik, 
amely minden szépség iránt 
érzékeny embert magával ragad.
Zsédenyi Adrienn kiadványa 
egy különleges kalendárium. 
Egy köteten belül ötvöződnek 
az énekesnő stílustanácsai és 
kedvenc üzleteinek ajánlói egy 
teljes éves határidőnaplóval – így 
365 napon keresztül a stílusos 
életvitel praktikus útmutatója lehet 
az Olvasónak. Sőt, talán még 
barátnője is. A könyv kapható 
az Allee Libri Könyváruházban.

GASZTROTÚRA

DELICATESSEN VÁROSI 
GASZTRONÓMIAI TÚRA 

Budapest többet tartogat 
számunkra, mint a többi 
világváros. Tele van 
történetekkel, felfedezésre 
váró rejtett kincsekkel. Minden 
visszatéréskor egy másik 
arcát mutatja a városba 
látogatónak. A Delicatessen 
városi gasztronómiai 
túra izgalmas pesti 
gasztrohelyszíneken kalauzol 
végig, ahol megkóstolhatjuk 
a jellegzetes magyar étel- és 
italkülönlegességeket. Ilyen 
élmény-helyszín például 
a Nagyvásárcsarnok vagy 
a Hentes, de a séta alatt 
ellátogathatunk egy történelmi 
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KIÁLLÍTÁS

UNPOLISHED – Kortárs 
lengyel dizájnkiállítás a 
Design Hét Budapest 2011 
keretében
2011. október 1. – november 13.
Iparművészeti Múzeum

A kiállítás célja, hogy 
olyan jellegzetes példákon 
keresztül mutassák be a 
lengyel dizájnt, ami alapján az 
megkülönböztethetővé válik 
más országokhoz képest. A 
hasonlóságot vagy inkább 
a különbözőséget szerették 
volna hangsúlyozni? A kiállítás 
mindkét esetre szolgál példával.
A világ a rendszerváltás óta 
Magyarországhoz hasonlóan 
Lengyelország számára 
is megnyílt. Mindannyian 
kedvünkre utazhatunk, 
megfigyelhetünk, és 
tapasztalatokat cserélhetünk. 
Egy lengyel vagy egy magyar 
formatervező ma szinte bárhol 
elhelyezkedhet Európában. 
Felkészült, és él ezzel a 
lehetőséggel. Éppen ezért 
egyre kevésbé beszélhetünk 
nemzeti formatervezésről, a 
sokszínűséget ma már inkább 
az egyéni alkotások szintjén 
tapasztaljuk. A kiállítás kurátorai 
azonban kísérletet tesznek arra, 
hogy bebizonyítsák: a lengyel 
dizájn egyedi. 

ezredfordulón életre hívta az 
Al Di Meola World Sinfonia 
2000 elnevezésű produkciót 
argentin, kubai és izraeli 
zenészekkel. Tizenegy évvel 
később ennek folytatásaként 
elkészítette Pursuit of Radical 
Rhapsody című albumát olyan 
vendégzenészekkel, mint Peter 
Erskine vagy Barry Miles. A 
szenzációs produkciót most 
a hazai rajongók is láthatják 
és hallhatják élőben: Al Di 
Meola világhírű zenésztársaival 
– a gitáros Peo Alfonsival, a 
harmonikás Fausto Beccalossival 
és az itthoni közönség számára 
jól ismert magyar dobossal, 
Kaszás Péterrel – áll színpadra.

kávéházba és egy ma divatos 
romkocsmába is. További 
információ: www.underguide.com


