A 84. Ünnepi Könyvhét programsorozatához idén első alkalommal a Zero Art Cafe is
kapcsolódik színes, érdekes és különleges programokkal. A Zero Art Cafe egy idén januárban nyílt
új művészkávézó és klubhelyiség, ami a művészetek és a kultúra találkozási pontjaként kíván
megjelenni Szegeden, főként az egyetemisták, a fiatalok és fiatal felnőttek körében.
A Zero az Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesülettel karöltve azon munkálkodik, hogy a fiatal
tehetségeknek megmutatkozási lehetőséget kínáljon mind kiállítások, fellépések, koncertek, színházi
előadások szervezése és megvalósítása által, mind pedig a fiatalok saját ötleteinek teret,
infrastruktúrát és szakmai segítséget biztosítva. A Zero egy úgynevezett „kulturális inkubátorház”
ötletét szeretné meghonosítani Szegeden, illetve egy a fiatalok igényeire építő, s egyben hiánypótló
kulturális közösségi tér létrehozása a célja, ahol a fiatalok nem a megszokott formában találkoznak a
kulturális és művészeti programokkal, emellett kikapcsolódhatnak és szórakozhatnak is egy
barátságos, nyitott szellemiségű környezetben. Megannyi önkéntes és lelkes fiatal segítségével,
összefogásával dolgozunk. Az Ünnepi Könyvhétre kínált programok is mind, egytől egyig ilyen
kezdeményezések eredményeként születtek meg vagy kaptak teret és lehetőséget.
A rendezvénysorozatához kapcsolódva szegedi amatőr színházi társulatok előadásait,
akusztikus koncertet, irodalmi estet és könyvbemutatót és könyvklubot is kínálunk a kedves
érdeklődőknek. Programjaink szervezői és közreműködő partnerei többek között a Genéziusz Színház
társulata, a Lábjegyzet Színház társulata, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákjai, a Lehetséges
Világok Összművészeti Önképzőkör, a moly.hu könyves közösségi oldal most alakuló szegedi
klubjának tagjai, valamint a Reflected zenekar. Rendezvényeinken jelen lesznek továbbá: Paudits
Zoltán író, Bene Zoltán író, Jan Kuntur orosz író, Vándor Anna fordító és Zsirmik István a Yenisei
együttes vezetője is.
PROGRAMOK:
 június 4. (kedd) | 17:00 | Molyrajzás - A Szegedi Moly Klub alakuló rajzása.
 június 4. (kedd) | 20:00 | „Egyperces Hosszú Szavak” - Örkény és Karinthy Est egy
felvonásban a Lábjegyzet Színház előadásában. Belépő: 600 és 800 Ft
 június 5. (szerda) | 16:30 és 18:00 | „Válasz a Semmire” - Janne Teller: Semmi című
regényének színházi adaptációja a szegedi Radnóti Gimnázium diákjainak előadásában.
 június 6. (csütörtök) | 18:00 | Jan Kuntur: A perem-lét könyve - könyvbemutató. A
szerzővel beszélget: Vándor Anna. Közreműködik: Zsirmik István.
 június 7. (péntek) | 18:30 | „Mellékdal” - József Attila versek a Lehetséges Világok
Összművészeti Önképzőkör előadásában.
 június 7. (péntek) | 20:30 | Paudits Zoltán: A hószárnyú pillangók princípiuma - Verses,
zenés est a Genéziusz Színház előadásában. Vendég: Paudits Zoltán.
 június 8. (szombat) | 20:00 | Reflected koncert akusztikus hangszerelésben. Belépő: 700 Ft
 június 10. (hétfő) | 19:30 | „Színészek, íróbőrben” - A Genéziusz Színház színészei bemutatják saját írásaikat, azok
egy-egy részletét rendezik színpadra, majd Bene Zoltánnal beszélgetnek arról, hogyan kapcsolódik össze a színház, a
rendezés, a színészet és az írás az életükben. Műveiket bemutatják: Veres Kitti, Hajdú Róbert, Kun Áron, Üllei Kovács
Gizella Anna és Horváth István.

A Zero Art Cafe és az Art-Tour Egyesület június 10-én a Dugonics téren is megtalálható lesz,
ahol ismerkedhetnek velünk az érdeklődők. A felsorolt programokról további információkat a
facebook oldalunkon olvashatnak (www.facebook.com/zeroszeged), illetve személyesen vagy emailben kérhetnek tőlünk.
Szeged, 2013. május 30.

Zero Art Cafe ,
Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesület

