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„HA EURÓPÁRÓL GONDOLKODUNK, A LEGJOBB, AMIT TEHETÜNK, HOGY PROGRAMOKAT SZERVE-
ZÜNK, AHOL ZENÉT HALLGATHATUNK ÉS ÚJ ARCOKAT ISMERHETÜNK MEG. TAVALY TETTÜNK EGY 
PRÓBÁT BUDAPESTEN, ÉS ÚGY DÖNTÖTTÜNK, HOGY VISSZATÉRÜNK.”

‘THE BEST WAY TO THINK OF EUROPE IS TO HAVE PARTY WHERE YOU HEAR MUSIC AND MEET PEOPLE 
YOU DID NOT YET KNOW. WE TRIED LAST YEAR IN BUDAPEST, AND DECIDED TO COME BACK.’

A fesztivál helyszínei és jegyinformáció | Festival venues and ticket info

Helyszín | Venue Cím | Address Jegyinfó | Ticket info
Trafó – Kortárs M!vészetek Háza 1094 Budapest, Liliom utca 41. www.trafo.hu

Merlin Színház – UH Fest 1054 Budapest, Gerlóczy utca 4. www.fest2010.uh.hu

Lumen Galéria 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. www.photolumen.hu

Thália Színház 1065 Budapest, Nagymez! utca 22-24. www.thalia.hu

Szent István Bazilika 1051 Budapest, Szent István tér www." lharmoniabp.hu

A38 Hajó 1113 Budapest, Pázmány Péter sétány (Pet!"  híd budai hídf!) www.a38.hu

ELTE Néderlandisztika Tanszék 1088 Budapest, Rákóczi út 5. www.btk.elte.hu/min.neder.aspx
www.gondolatkiado.hu

SÍN Kulturális Központ 1139 Budapest, Gyutacs utca 10-18. www.sinarts.org

A fesztivál szervez!je: A Flamand Kormány Magyarországi Képviselete
# anders.gov.bud@# anders.hu

Projektkoordináció: André Hebbelinck, Lénárt Zsuzsanna

Arculat, kommunikáció: Raygun Reklámügynökség | www.raygun.hu

Szöveg: Fazekas Gergely

Sajtókapcsolatok: Tamás Dorka | tamas.dorka@chello.hu

Nyomdai kivitelezés: Premier Nyomda

A m$sorfüzet lezárva: 2010. szeptember 21.

A m$sorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervez! | Organizer:

Partnerek | Partners:

Médiapartnerek | Media Partners:

WWW.FUTURSPEKTIV.HU
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BRODSZKIJ-KONCERTEK | THE BRODSKY CONCERTS
10.10. Trafó – Kortárs M!vészetek Háza – 20.00

LOD / KRIS DEFOORT – DIRK ROOFTHOOFT
A Nobel-díjas Joszif Brodszkij m!vei nyomán | Based on works by Nobel prize-winner Joseph Brodsky
"sbemutató: 2010. szeptember 14., La Bâtie-Festival de Genève | World premier: 14/09/2010, La Bâtie-Festival de Genève
Angol nyelven, magyar felirattal | In English with Hungarian subtitles
Az el#adás után Molnár Szabolcs tánckritikus beszélget az alkotókkal | After the performance Szabolcs Molnár journalist will 
talk to the artists. SZ
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Szöveg | Text: Joszif Brodszkij
Zene/zongora | Music/piano: Kris Defoort; Dramaturgia/szöveg | Dramaturge/text: Dirk Roofthooft

‘It is better to be a total failure in democracy than a martyr or the 
crème de la crème in tyranny’ – said Joseph Brodsky (1940–1996) in 
his Nobel Lecture in 1987. The Russian poet of Jewish origin had real 
insight into the nature of democracy and tyranny. In 1964 he was 
sentenced to internal exile for social parasitism and sent to Arhangelsk 
in the north. His sentence was commuted one and a half years later as 
a result of international pressure. He was hardly allowed to publish 
and in 1972 was expelled from the Soviet Union. His broad-minded 
and profoundly European poetry is characterised by intellectual and 
emotional diversity, philosophical depth and peaceful irony. The 
members of the Flemish author duo are Kris Defoort, a well-known 
composer and jazz-pianist and the actor-director Dirk Roofthooft. 
Together they interpret this in" nitely elegant, buoyant, ironic and 
heartbreaking poetic world. In their performance the artists set out to 
create the kind of sensuousness that characterises the art of Brodsky. 
It is the very same tingle one feels when touching the face of one’s 
love.

„Jobb szerencsétlen # ótásnak lenni egy demokráciában, mint 
mártírnak vagy gondolatok urának egy zsarnokságban” – mondta 
Joszif Brodszkij (1940–1996) a Nobel-díj átvételekor tartott 
beszédében 1987-ben. A zsidó származású orosz költ! tökéletesen 
ismerte a demokrácia és a zsarnokság természetrajzát. 1964-ben 
munkakerülésért mint „él!sköd!t” öt évre az északi Arhangelszkbe 
szám$zték, ahonnan másfél év után nemzetközi nyomásra szabadult. 
Elvétve jelentek meg írásai, 1972-ben kiutasították a Szovjetunióból. 
Széles látókör$, mélyen európai költészetét intellektuális és érzelmi 
sokszín$ség, " lozó" ai mélység, csendes irónia jellemzi. Ezt a végtelenül 
elegáns, sodró lendület$, egyszerre gunyoros és szívszaggató költ!i 
világot szólaltatja meg a # amand szerz!páros, a zeneszerz!ként és 
jazz-zongoristaként ismert Kris Defoort, illetve a színész-rendez!, 
Dirk Roofthooft. Az el!adás során a két m$vész arra törekszik, hogy 
megteremtse azt a fajta érzékiséget, amely Brodszkij m$vészetét oly 
er!sen meghatározza. Azt a különös bizsergést, amit az ember az 
ujjbegyében érez, amikor megérinti szerelme arcát.

Produkció | Production: LOD; Koprodukciós partnerek | Co-production partners: Grand Théâtre de Luxembourg, deSingel (Antwerpen),
Centre de Recherche et de Formation Musicale de Wallonie (Liège)
Infó: www.trafo.hu, www.krisdefoort.com, www.lod.be
Jegyek | Tickets: 1900 HUF / diák | students: 1500 HUF / Trafó-bérlet érvényes | Trafo-cards are accepted

TH
EA

TR
E

Fotó: Kurt Van Der Erst 
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IGNATZ
10.10. Merlin Színház – UH Fest – 20.00

BRAM DEVENS (GITÁR, ELEKTRONIKA, ÉNEK) | (GUITAR, ELECTRONICS, VOCAL)
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Ignatz is a mouse born in Los Angeles in 1910. This is when the 
ingenious comic strip artist George Herriman (1880–1944) created him 
and Krazy Kat. Herriman’s comic strip stories abound in references and 
are based on a relatively simple situation: Krazy Kat, whose gender is 
impossible to determine, is in love with Ignatz who, in return, hits the 
cat on the head with a brick. In the cat’s interpretation it amounts to 
a confession of love. The Brussels-based guitar artist and composer 
Bram Devens uses the " gure of Ignatz as a kind of alter-ego to surprise 
the audience with his own musical bricks. The musical world of Devens 
does not " t into any category - a critic once called it ‘retro-futuristic 
blues folk’. It is as if we saw the legendary blues musicians of the " rst 
half of the 20th century through the glasses of the adolescent Lou 
Reed. His unique world is characterised by distorted guitar sounds, 
atonal tunes and repetitive rhythms. Ignatz’s music brings back the 
dark humour that has been missing from contemporary pop music 
for a long time.

Ignatz egy egér. 1910-ben született Los Angelesben. Ekkor pattant ki 
George Herriman (1880–1944), a zseniális képregényrajzoló fejéb!l 
Krazy Kat (Kerge Macska) társaságában. Herriman utalásokban 
gazdag képregénytörténetei igen egyszer$ szituáción alapulnak: 
a meghatározhatatlan nem$ Krazy Kat szerelmes Ignatz-ba, aki 
viszonzásképpen fejbe dobja téglával. A macska ezt szerelmi 
vallomásként értelmezi. A Brüsszelben él! gitáros-zeneszerz!, 
Bram Devens a% éle alteregóként használja Ignatz alakját, hogy a 
közönséget lepje meg saját zenei tégláival. Devens zenei világa 
nehezen beskatulyázható: retro-futurisztikus blues-folk, ahogy egyik 
kritikusa fogalmazott. Mintha a 20. század els! felének legendás 
blues-el!adóit a kamasz Lou Reed szemüvegén át látnánk (a fülével 
hallanánk). Semmire sem emlékeztet! világát torzított gitárhangok, 
atonális dallamok, repetitív ritmusok jellemzik. Ignatz zenéje a kortárs 
popzenéb!l oly régóta hiányzó !szinte mélabút hozza vissza.

Koprodukciós partner | Co-production partner: UH Fest
Infó: www.ignatz.be, www.fest2010.uh.hu
Jegyek: Az Ultrahang Fesztivál egész napra (nemcsak Ignatz koncertjére) szóló napijegyének ára 2500 HUF. A bérlettel kapcsolatban 
lásd az UH Fesztivál honlapját. | Daily tickets for Ultrahang (Ultrasound) Festival are HUF 2.500. For festival cards visit the homepage 
of UH Festival.
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Fotó: Joachim Beckers
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OST.MODERN
10.11. Lumen Galéria – 20.00

ANNEMIE AUGUSTIJNS FOTÓI | PHOTOGRAPHS OF ANNEMIE AUGUSTIJNS
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ | EXHIBITION OPENING
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There is an illusion behind reality, a lie behind the illusion, the truth 
behind the lie and reality behind the truth. The photographs of 
Annemie Augustijns depict a world becoming visible through the net 
of facts and fantasising, e% orts and failures, synergies and intentions 
– this is Eastern Europe in the 21st century. ‘Revelation’ might be too 
ceremonial an expression when describing these photos, moreover, 
it has rather strong spiritual connotations which is in stark contrast 
to a region that had an ungodly political system for more than half 
a century. And still, the pictures of Augustijns reveal too much from 
the last decade of the Eastern block to be characterised as some 
kind of a visual history. Human " gures are absent in her work – the 
atmosphere is created by hotels, museums, building interiors. Eastern 
European man is portrayed by absentees, man and modernism are 
portrayed inside out, man and his clumsy eternity shown together. 
The focus of these pictures is timeless objects and spaces, the traces 
of a culture hopefully gone forever, evoking bitter nostalgia in those 
who contemplate them.

A valóság mögött az illúzió áll, az illúzió mögött a hazugság, a 
hazugság mögött az igazság, az igazság mögött a valóság. A 
tények és képzelgések, nekibuzdulások és bukások, együttállások 
és szándékok e pólusai között sejlik fel az a világ, amit Annemie 
Augustijns fényképei örökítenek meg: Kelet-Európa a 21. században. 
A reveláció talán túl ünnepélyes kifejezés e fotók kapcsán, ráadásul 
er!sen vallásos színezet$, s aligha illik ahhoz a régióhoz, amelyet 
b! fél évszázadon keresztül határozott meg egy istentelen és isten 
nélküli politikai rendszer. Mégis, Augustijns képei a megvilágosodás 
erejével hatnak, hiszen jóval többet tárnak fel a keleti blokk legutolsó 
évtizedéb!l, semhogy valamiféle vizuális történetírásként lennének 
jellemezhet!k. Augustijns fotóiról hiányoznak az emberek: szállodák, 
múzeumok, épületek bels! terei hozzák létre azt az atmoszférát, 
amelyben fonákjáról, a hiánya által mutatkozik meg a kelet-európai 
ember és az a modernizmus, amely egyszerre hat izzadságszagúnak 
s fogantatása pillanatában idejétmúltnak, és egyszerre ragadja meg 
az embert bumfordi örökkévalóságával. Id!tlen tárgyak és terek 
a f!szerepl!i e képeknek, egy remélhet!leg örökre let$nt kultúra 
lenyomatai, amelyek keser$ nosztalgiát ébresztenek a néz!ben.

Koprodukciós partner | Co-production partner: Fotogra" emuseum Antwerpen
A kiállítás 2010. november 10-ig tekinthet" meg hétf"t"l péntekig 8.30 és 19.00, szombaton 10.00 és 18.00 között.
The exhibition is open till 10 November 2010. Monday - Friday 8.30-19.00, Saturday 10.00-18.00
Infó: www.annemieaugustijns.be, www.photolumen.hu
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Fotó: Annemie Augustijns



10 11

KRIS VERDONCK / A TWO DOGS COMPANY – I/II/III/IIII
10.12-13. Thália Színház – 20.00
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Koncepció / rendezés | Conception / directed by: Kris Verdonck
Közrem!ködnek | Performed by: Nikoleta Rafaelisova, Eveline Van Bauwel, Artemis Stavridi, Rózsavölgyi Zsuzsanna
Technika | Technical background: Hendrik De Smedt, Simon Salaert, Bart Verhaegen
Zene | Music: Stefaan Quix
Fény | Lights: Luc Schaltin
Jelmez | Costume: Shampoo & Conditioner

In a crucial essay Heinrich von Kleist, places marionettes in the centre 
of his aesthetic-philosophical theory: ‘Where grace is concerned, it is 
impossible for man to come anywhere near a puppet. Only a god can 
equal inanimate matter in this respect. ’The inertia of the marionettes, 
their dependence on an hidden controller, their existence exempt 
from subjectivity makes them similar to angels. And these are the 
angels present on the stage of Kris Verdonck. For this artist, working in 
architecture, visual art and theatre the dependence on machines and 
mechanisms is a determining experience. The separation between 
things created by man and things divine is given a perfect realisation 
on stage – it is impossible to decide whether you see marionettes or 
dancers. 

Az 1800 körüli id!szak talán legzseniálisabb írója, Heinrich von 
Kleist nagy hatású esszében állítja esztétikai-" lozó" ai elméletének 
középpontjába a marionettbábokat: „Az ember kecsesség dolgában 
a bábut nemhogy felülmúlná – írja Kleist –, de még csak föl sem éri. A 
holt matériával szemben ebben csak egy isten versenyezhet.” A bábok 
tehetetlensége, a rejtett mozgatótól való függés, a szubjektivitástól 
mentes lét – mindez a marionettbábokat angyalszer$ lényekké teszi. 
Ezek az angyalok jelennek meg a # amand Kris Verdonck színpadán. Az 
építészként, képz!m$vészként és színházi alkotóként egyaránt aktív 
m$vész számára meghatározó élmény a gépekt!l, mechanizmusoktól 
való függ!ség, illetve a teremtett dolgokat az isteni szférától elválasztó 
köztes lét, amely ebben az esetben tökéletes színpadi formát kap: 
eldönthetetlen, hogy a néz! bábokat lát, vagy táncosokat. 

Együttm$köd! partnerek | Co-operating partners: Kaaitheater, Kunstencentrum Vooruit, Buda Kunstencentrum, Trafó, 
Budapesti #szi Fesztivál
A Flamand Kormány támogatásával | With the support of the Flemish Government
Infó: www.atwodogscompany.org, www.trafo.hu
Jegyek | Tickets: 3500 HUF / 2500 HUF / 1500 HUF
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Fotó: Hendrik De Smedt

© A Two Dogs Company
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CAPILLA FLAMENCA – ROYNE DES FLOURS
10.14. Szent István Bazilika – 20.00

ALEXANDER AGRICOLA (CA. 1456–1506) VILÁGI M$VEI |
SECULAR WORKS OF ALEXANDER AGRICOLA (CA. 1456–1506)
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Capilla Flamenca
Marnix De Cat (alt | alto)
Tore Denys (tenor)
Lieven Termont (bariton | baritone)
Dirk Snellings (basszus | bass)
Jan Van Outryve (lant | lute)
Liam Fennelly, Piet Stryckers, Thomas Baeté (viola da gamba)
Patrick Denecker (furulyák | recorders); Dirk Snellings (m!vészeti vezet" | artistic director)

Crazy and extraordinary - this is how a contemporary source 
characterises the music written by Alexandre Agricola, one of the most 
in# uential composers of the end of the 15th century. He seems to have 
been teleported to the 1490s from the early baroque era. This clumsy 
simile captures the stupefying and in" nitely changeable imagination 
of the Ghent-born Agricola well. His secular works bear the marks of 
both court culture and the worldly art to be born a century later. His 
mannerist exaggeration and shrewd humour are not unlike Pieter 
Brueghel the Elder. Capilla Flamenca presents us with a selection of 
these secular compositions. The internationally appreciated ensemble 
borrows its name from the court choir of Charles V and their repertoire 
is based on the music of Flanders in the 14th – 16th centuries.

&rült és különös. Ekként jellemezte egy kortársi feljegyzés azt a zenét, 
amit Alexander Agricola, a 15. század végének egyik legjelent!sebb 
zeneszerz!je írt. Képzeljünk el egy kora barokk komponistát, 
teleportáljuk az 1490-es évekbe, hagyjuk, hogy magába szívja a 
korszak zenei nyelvét, közben !rizze meg saját korának érzelmi 
intenzitását. A genti születés$ Agricola elképeszt! és végtelenül 
változékony képzeletvilága ezzel a csetl!-botló hasonlattal ragadható 
meg. Világi m$vei az udvari kultúra, illetve a szület!félben lév! 
polgári világ lenyomatai, s egyszerre jellemzi !ket a korszak stílusának 
némiképp manierista túlhajtása, illetve ra" nált humor, hasonlóan 
id!sebb Pieter Brueghel képeihez. Ezekb!l a világi kompozíciókból 
válogat a # amand Capilla Flamenca – napjaink egyik legjelent!sebb 
régizenei formációja –, amely nevét V. Károly udvari kórusától vette, 
repertoárja pedig els!sorban a 14–16. század Flandriájának zenei 
világát fedi le. 

Produkció | Production: Capilla Flamenca, Leuven and STAM, Ghent
Koprodukciós partner  | Co-operating partner: Filharmónia Kft. | Filharmónia Ltd
Infó: www.capilla.be, www.$ lharmoniabp.hu
Jegyek | Tickets: 3000 HUF / Filharmónia-bérlet érvényes | Filharmonia cards are accepted

Fotó: Miel Pieters
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21.00 GRAND MEXICAN WARLOCK 
22.00 TRIGGERFINGER 
23.00 NEMJUCI 

10.14. A38 Hajó – 21.00
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Trigger$ nger: Ruben Block (ének, gitár | vocals, guitar); Mario Goossens (dob | drums); Monsieur Paul (basszusgitár | bass)
Grand Mexican Warlock: Óbasz Ólszál (gitár, ének | guitar, vocals); Yzcódob Nátloz (ének | vocals); Ólmos Leinád (dob | drums);
Icsáhom Sátyám (basszusgitár | bass); Hcier Sámat (gitár | guitar); Igyeh Norá (zongora, rhodes | piano, rhodes)
Nemjuci: Németh Juci (ének | vocals); Faragó Tomi (gitár | guitar); Vasaló Áron (dob | drums); Matyi! (basszusgitár | bass)

When it comes to luring explosive energy from the classic guitar-bass-
drums set-up, Antwerp-based Trigger" nger has only a few rivals. What 
we have here is the compound of the in" nitely intensive voice and 
extremely punctual guitar style of the 100% frontman Ruben Block, 
Paul van Bruystegem’s bass with its merciless momentum, and Mario 
Goossens and his hard, pulsating drums – well, this formula would 
undoubtedly explode in any country and with any audience. It is 
relevant that they’ve released three albums already, however, where 
the trio really feels at home is the stage, not the studio, and the real, 
powerful rock’n’roll of the turn of the millennium. Rolling Stones, Led 
Zeppelin, Motörhead mixed with some blues, coated, staged. So as 
not to have a Hungarian audience totally cold, the special guest will be 
the freshest and most exhilarating psychedelic rock band of Hungary, 
the Grand Mexican Warlock, while after the concert souls and soles are 
targeted by Nemjuci who shares the basic philosophy of Trigger" nger 
100% - nothing electronic, loads of guitar, honesty and headbang.

Kevesen  vannak, akik képesek a klasszikus gitár-basszus-dob 
felállásból olyan energiákat el!csalni, mint az antwerpeni székhely$ 
Trigger" nger. A tet!t!l talpig frontember Ruben Block végtelenül 
intenzív énekhangja és óram$ pontosságú gitárjátéka, Paul Van 
Bruystegem kérlelhetetlen lendület$ basszusa és Mario Goossens 
k!keményen lüktet! dobolása olyan vegyüléket hoz létre, amely 
üzembiztosan berobban, bármely ország közönsége nyújtsa is a 
gyúanyagot. Három stúdióalbumuk nem elhanyagolható, a trió 
valódi terepe mégsem a stúdió, hanem a színpad és a valódi, izmos, 
ezredfordulós rock’n’roll. Rolling Stones, Led Zeppelin, Motörhead 
némi blueszal keverve, megforgatva, bepanírozva, színpadra állítva. 
Hogy a budapesti közönséget ne a nulláról kelljen felspannolniuk, 
Magyarország legfrissebb és legboszorkányosabb pszichedelikus 
rockzenekara, a Grand Mexican Warlock lép fel el!ttük, a koncert után 
pedig a trigger" ngeri alap" lozó" át – semmi elektronika, sok gitár, 
!szinteség, headbang – maximálisan osztó Nemjuci küldi a lélekbe- 
és talpalávalót.

Produkció | Production: A38
Infó: www.a38.hu, www.trigger$ nger.net
Jegyek | Tickets: 1500 HUF
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Nemjuci

Grand Mexican Warlock

Trigger" nger Fotó: Kósa Péter
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20.00 – FLAT EARTH SOCIETY – CHEER ME, PERVERTS!
21.15 – AKA MOON FEAT. BABA SISSOKO

10.16. Trafó – Kortárs M!vészetek Háza – 20.00
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The " rst performer of the two-part evening is Flat Earth Society, a 15-
strong Flemish big band. It is not easy to categorise their style – their 
latest album ‘Cheer me, Perverts!’ (the title is an anagram from the 
name of Peter Vermeersch, the leader of the band, clarinet player and 
composer) combines the energy and quite frequently the anarchy of 
punk with the most astonishing harmonies of wind instruments and 
polyphonic structures. References to Zappa and Ellington, brass winds 
from the Balkans combined with progressive rock from the seventies 
and so on – it is as if we were listening to a wandering circus touring 
the post-industrial Eastern Europe. 
Aka Moon explores di% erent waters in the second part of the evening. 
The members of the trio are all-eaters in music, they regularly cooperate 
with the most important dance companies and they play traditional 
jazz as well as African music. The three members are the most wanted 
session-musicians in the Low Countries, they often play with bands 
like Zap Mama or Zawinul Syndicate. In their concert in Budapest their 
special guest will be Baba Sissoko, a descendant of the ancient, great 
griot dynasty of Mali. The griots are the keepers of the cultural heritage 
of Africa and they can soothe heart and soul with the help of music.

A kétrészes este els! f!szerepl!je a tizenöt tagú # amand big band, 
a Flat Earth Society. Zenei stílusuk nem egykönnyen behatárolható: 
Cheer me, Perverts! cím$ legújabb lemezükön – a cím a zenekarvezet!-
klarinétos-zeneszerz! Peter Vermeersch nevének anagrammája – a 
punk energiáját és nemritkán anarchiáját oltják a legelképeszt!bb 
fúvós harmóniákba és polifón struktúrákba. Zappa- és Ellington-
áthallások, balkáni rezekkel ötvözött hetvenes évekbeli progresszív 
rock, és így tovább: mintha a posztindusztriális Kelet-Európán 
végigszántó vándorcirkusz hangjait hallanánk. A Flat Earth Society a 
jöv! big bandjének múltja!
Más vizekre evez az este második részében az Aka Moon. A trió tagjai 
zenei mindenev!k, rendszeresen dolgoznak együtt a legjelent!sebb 
táncegyüttesekkel, hagyományos jazzt éppúgy játszanak, mint afrikai 
zenét, a három muzsikus pedig Németalföld legkeresettebb session-
zenésze, a Zap Mamától a Zawinul Syndicate-ig jó néhány jelent!s 
együttes foglalkoztatja !ket. Budapesti koncertjükön különleges 
m$vész lesz a partnerük: Baba Sissoko, Mali !si, nagy griot-
dinasztiájának leszármazottja. A griot-k, Afrika kulturális örökségének 
!rz!i, a zene segítségével képesek lecsillapítani a lelket és a szívet.

Flat Earth Society: Peter Vermeersch (zeneszerz", klarinét | composer, clarinet); Stefaan Blancke (harsona | trombone); Benjamin Boutreur 
(altszaxofon | alto saxophone); Michel Mast (tenorszaxofon | tenor saxophone); Bruno Vansina (baritonszaxofon, fuvola | baritone 
saxophone, % ute); Berlinde Deman (tuba); Bart Maris (trombita | trumpet); Marc Meeuwissen (harsona | trombone); Kristof Roseeuw (b"g" 
| contrabass); Luc Van Lieshout (trombita | trumpet); Peter Vandenberghe (zongora, billenty!sök | piano, keyboards); Teun Verbruggen 
(üt"k | percussions); Wim Willaert (harmonika, ének | accordion, vocals); Tom Wouters (klarinét, xilofon, vibrafon | clarinet, xylophone, 
vibraphone); Pierre Vervloesem (gitár | guitar)
Aka Moon: Fabrizio Cassol (altszaxofon | alto saxophone); Michel Hatzigeorgiou (basszusgitár | bass); Stéphane Galland (üt"k | percussions)
Baba Sissoko (ének, énekl" dobok | vocals, percussions, singing bowls)   

Produkció | Production: Trafó – Kortárs M!vészetek Háza; Infó: www.fes.be, www.akamoon.com, www.trafo.hu
Jegyek | Tickets: el"vételben 2500 HUF / a koncert napján 3000 HUF / Trafó-bérlet érvényes |
booking: HUF 2.500 / on the day of the concert: HUF 3.000 / Trafo cards are accepted

Fotó: Mich Fab

Flat Earth Society Aka Moon feat. Baba Sissoko
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LAUNDRY DAY
10.16. A38 Hajó – 22.00

ELECTRO PARTY
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Koncertterem | Concert hall:
22.00-24.00 Bergi & Svindler (Monkey6)
24.00-01.30 DR LEKTROLUV (Lektroluv / N.E.W.S. )
01.30-02.30 MUMBAI SCIENCE (Lektroluv / N.E.W.S.)
02.30-03.30 GTRONIC 
03.30-05.00 Plastickids & Buzzlight (NoiseLife / Robotrock)

The drums are the detergent, the bass is the rinse and the water is 
the over# owing party-feeling. This is the essence of Laundry Day. The 
most important electronic music festival of Belgium started out as a 
birthday party on the famous ‘fashion street’ of Antwerp, signi" cant 
only for the local people. However, in a few years’ time it became 
a mega-party with 14 stages, 127 performers and 60.000 people 
partying. On this day the name of the game is pulsation and fashion. 
Pulsation itself is provided by DJs of all sizes, shapes and sensitivity, 
and fashion is of crucial importance, since the festival is closely linked 
to a city that has been and is de" ning a chapter of fashion history. For 
one night Laundry Day relocates itself to A38, where the emblematic 
" gures of the contemporary Flemish electronic scene put the water 
of the Danube into motion and, together with it, the party-sensitive 
audience of Budapest. The festival is open to everything from techno 
to drum’n’bass, mishmash, rave, minimal, house or any other dance 
trend of the turn of the millennium. No doubt the quay of south 
Buda or at least the Danube bed needs to be reconstructed after 
the strange, green electro-techno and amazing robot-image of Dr 
Lektroluv, the delicately glowing indie-trance of Mumbai Science or 
the brutally wonderful trash-techno of Gtronic.

A mosószer a dob, az öblít! a basszus, a víz pedig a mindent elárasztó 
party-feeling. Ez a Patyolat-nap lényege. Belgium legjelent!sebb 
elektronikus zenei fesztiválja Antwerpen híres „divatutcájának” 
helyi érdek$ születésnapi bulijából néhány év alatt komolyan 
kin!tte magát: mára 14 színpadon 127 el!adóval 60.000 embert 
megmozgató megapartyvá avanzsált. A nap lényege a lüktetés 
és a divat. A lüktetésr!l gondoskodnak a legkülönfélébb méret$, 
alakú és érzékenység$ DJ-k, a divat pedig meghatározó, hiszen egy 
olyan városhoz köt!dik a fesztivál, amely divattörténelmet írt és ír. 
A Laundry Day költözik most egy este erejéig az A38 Hajóra, ahol a 
kortárs # amand elektronikus szcéna vezet! különlegességei egy 
csomagban forgatják meg a Duna vizét és a party-érzékeny budapesti 
közönség arra érdemes részét. Legyen szó technóról, drum’n’bass-
r!l, mishmash-r!l, rave-r!l, minimálról, house-ról vagy bármely más 
ezredfordulós táncm$fajról, a fesztivál nyitott mindenre. Dr. Lektroluv 
furcsa zöld elektró-technója és elképeszt! robot-imidzse, a Mumbai 
Science " noman beizzító indie-trance-e, avagy a Gtronic elképeszt! 
trash-technója után alighanem újra kell rendezni a dél-budai rakpartot, 
de legalábbis a Duna medrét.

Motorbár | Motorbar:
22.00-00.30 Tolo & Fez & Falcao (LavaLava)
00.30-02.30 Max Factor (Monkey6)
02.30-05.00 Elbow & Rudolph (Wbr)

Produkció | Production: A38
Infó: www.a38.hu, www.laundryday.be, www.drlektroluv.be
Jegyek | Tickets: 1500 HUF
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Fotó: Kemizz.com

Mumbai Science

Bergi & Svindler

Gtronic

Dr Lektroluv

Plastickids & Buzzlight
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KOEN PEETERS – GROTE EUROPESE ROMAN 
10.18. ELTE Néderlandisztika Tanszék – 15.00

NAGY EURÓPAI REGÉNY – A GONDOLAT KIADÓ KÖNYVBEMUTATÓJA | 
GREAT EUROPEAN NOVEL – AN INTRODUCTION BY GONDOLAT PUBLISHING HOUSE
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Résztvev"k | Participants: Koen Peeters, Varga Orsolya (fordító | translator); Gera Judit (sorozatszerkeszt" | series editor)
Boris János (a Gondolat Kiadó irodalmi f"szerkeszt"je | the literary chief editor of Gondolat Publishing House)

Koen Peeters (1959) is one of the key writers of his generation. The 
dialogues de" ning all the ten novels he has written stand for the 
di'  culty of human communication – they alternate between clichés 
and funny anecdotes, resembling sometimes a chat in a pub, at other 
times the humanist-didactic dialogues of Erasmus or Rousseau. 
The reader encounters plenty of small details, historical data and 
document-fragments in his writings but these details never compose 
a full, round entirety, they never become a vision of the world or an 
ideology. His books resemble lexicons in that they are compilations 
with no systematic content and no lessons to learn. His novel ‘Great 
European Novel’ was published in 2007 and it is at the same time the 
" rst novel by Koen Peeters translated into Hungarian. In the novel, 
translated by Orsolya Varga, there are two lines intertwined: the story 
of Theo Marchand, businessman and that of his employee’s Robin’s. 
Robin’s task is to write reports about the activity of his boss travelling 
around Europe and in the meantime he writes a travelogue for himself 
as well. The two texts interact with each other in an exciting way and 
this constant vibration serves as a background to the picture Peeters 
paints about Europe at the turn of the millennium with attention to 
every little detail. And though on the surface the old continent seems 
to be coherent as a result of the business-like interchangeability of the 
modern world, the never-forgotten tragedies of the past are lurking 
in the depth.

Generációjának egyik meghatározó # amand írója Koen Peeters 
(1959). Tíz regényét mindvégig meghatározó dialógusai, amelyek az 
emberi kommunikáció nehézségét testesítik meg, klisék és vicces 
anekdoták között cikáznak, olykor kocsmai fecsegésre, máskor 
Erasmus vagy Rousseau humanista-didaktikus párbeszédeire 
emlékeztetnek. Az olvasó rengeteg apró ténnyel, történeti adattal, 
dokumentumtöredékkel ismerkedik meg a m$veiben, a részletek 
azonban soha nem állnak össze kerek egésszé, nem válnak világképpé 
vagy ideológiává. Könyvei a lexikonokhoz hasonlóan tartalmi 
rendszer nélküli gy$jtemények, amelyek nem szolgálnak semmiféle 
tanulsággal. Nagy Európai Regény cím$ kötete 2007-ben jelent 
meg, és életm$véb!l els!ként Varga Orsolya fordításában magyarul 
is olvasható lesz. A regényben két szál kapcsolódik össze: Theo 
Marchand üzletember és beosztottja, Robin története. Robin feladata, 
hogy Európa-szerte utazó f!nökének tevékenységér!l jelentéseket 
írjon, eközben azonban saját maga számára is készít egy útinaplót. A 
kétféle szöveg izgalmasan üti egymást, s e soha feloldást nem nyer! 
feszültség adja a hátterét annak a képnek, amelyet bélyeggy$jt!höz 
méltó aprólékossággal, kicsiny ecsetvonásokkal fest meg Peeters 
az ezredforduló Európájáról. És bár az öreg kontinens a felszínen 
egységesnek mutatja magát, ilyenné teszi a „csereszabatos” üzleti 
világ, a mélyben ott lappanganak a soha fel nem dolgozható múlt 
tragédiái.

Koprodukciós partner | Co-production partner: Flamand Irodalmi Alap, Gondolat Kiadó, ELTE Néderlandisztika Tanszék | The Flemish 
Literary Fund, Gondolat Publishing House, ELTE University Department of Dutch Studies
Infó: www.v% .be, www.elte.hu, www.gondolatkiado.hu

Fotó: Koen Broos
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MARC VANRUNXT – LAMENTATIO 
10.19. SÍN Kulturális Központ – 20.00

TÁ
N

C

Koreográ$ a | Choreography: Marc Vanrunxt
El"adja | Performed by: Marie De Corte
Zene | Music: Krzysztof Penderecki (Lamentatio), Nana April Jun (The Ontology of Noise)

The art of the Flemish dancer-choreographer Marc Vanrunxt is 
characterised by the special friction between clear aesthetics and 
a kind of social sensitivity. He has rebelled against the prescribed 
rules of contemporary dance for twenty years using motionlessness, 
repetitive movements, exaggeration and excess backed by his ability 
to match the unmatchable: kitsch with cult, pop music and baroque. 
In his choreography composed for Marie De Corte he uses the Polish 
Krzysztof Penderecki’s three-part Dies Irae as a basis. Vanrunxt uses 
exclusively the music of the Lamentatio but the arch from collapse 
to a new start is perfectly visible in this cathartic performance. Can 
we hope that the ability to begin again is inexhaustible? Is the new 
resignation already there in resurrection?

A # amand táncos-koreográfus, Marc Vanrunxt m$vészetét a tiszta 
esztétikum és a szociális érzékenység között fennálló sajátos 
súrlódás teszi igazán izgalmassá. Húsz éven keresztül ellenszegült a 
kortárs tánc el!írásainak a mozdulatlanság, a repetitív mozdulatok, 
a túlzás és a mértéktelenség eszközeivel, azzal, hogy képes volt 
a giccset és a kultuszt, a popzenét és a barokk zenét, az egymással 
összeilleszthetetlent összeilleszteni. A Marie De Corte számára 
komponált koreográ" ában Marc Vanrunxt a lengyel zeneszerz!, 
Krzysztof Penderecki háromrészes Dies Irae-jét használja 
alapanyagként. Vanrunxt kizárólag a Lamentatio zenéjét használja, de 
az összeomlástól az újraindulásig tartó ív így is kirajzolódik a megrázó 
el!adásból. Reménykedhetünk vajon az újrakezdésre való képesség 
kimeríthetetlenségében? A feltámadásban vajon benne rejlik már az 
új lemondás? 

Producer: Kunst/Werk, Antwerpen; Co-producer: SÍN Kulturális Központ | SÍN Cultural Center; Támogató | Sponsor: 
Infó: www.sinarts.org, www.kunst-werk.be
Október 20. és 24. között Vanrunxt workshopot tart a SÍN Kulturális Központban | Workshop by Vanrunxt: SIN Cultural Centre,
20 – 24 October.
Jegyek | Tickets: 1400 HUF / diák | students 700 HUF 
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Fotó: Raymond Mallentjer

A SÍN megközelíthet!sége: a 3-as metró Forgách utcai megállója mindössze hét perc sétára található a SÍN-t!l. A belváros fel!l érkezve az els! ajtón 
érdemes leszállni és elöl elhagyni az aluljárót. Jobbra kell fordulni a Forgách utcára, a végéig elsétálni, s jobbra már látható is a SÍN épülete. Autóval – a 
belvárosból – a Váci úton a Fáy utcáig kell haladni, ott jobbra fordulni, majd a Fáy utcáról balra a Hajdú utcába. Az els! lehet!ség balra a Gyutacs utca.
How to get there: the Forgách street station of Metro line 3 is only a few minutes’ walk from SÍN. From the direction of the city centre get o%  at the front 
door and leave the subway on the front. Turn right into Forgách street and walk right to the end where you will " nd the building of SÍN to the right. By car 
– from the city centre – drive on Váci road to Fáy street, turn right into Fáy street then left into Hajdú street. The " rst turning to the left is Gyutacs street.
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10.16. 20.00 és 21.15
Trafó – Kortárs M!vészetek Háza 
Flat Earth Society – Cheer Me, Perverts!
Aka Moon feat. Baba Sissoko
[KONCERT]

10.16. 22.00 A38 Hajó 
Laundry Day – electro party [ELECTRO]

10.18. 15.00 ELTE Néderlandisztika Tanszék 
Koen Peeters – Nagy Európai Regény 
(Grote Europese Roman)
A Gondolat Kiadó könyvbemutatója
[IRODALOM - KÖNYVBEMUTATÓ]

10.19. 20.00 SÍN Kulturális Központ
Marc Vanrunxt – Lamentatio [TÁNC]

Futurspektiv2
Valódi és virtuális m!vészeti körkép Flandriából
A Flamand Kormány és Budapest legjelent#sebb 
nemzetközi el#adóm!vészeti központjainak közös 
kezdeményezése az Európai Unió belga–magyar 
elnöksége alkalmából.

10.10. 20.00 Trafó – Kortárs M!vészetek Háza
Brodszkij-koncertek
LOD / Kris Defoort – Dirk Roofthooft
[SZÍNHÁZ]

10.10. 20.00 Merlin Színház – az UH Fest keretében
Ignatz
[KONCERT]

10.11. 20.00 Lumen Galéria 
OST.MODERN
Annemie Augustijns fotói
[KÉPZ"M$VÉSZET]

10.12-13. 20.00 Thália Színház 
Kris Verdonck / A Two Dogs Company–
I/II/III/IIII [TÁNC]

10.14. 19.30 Szent István Bazilika 
Capilla Flamenca – Royne des Flours 
Alexander Agricola (ca. 1456–1506) világi m!vei
[KOMOLYZENE]

10.14. 21.00 A38 Hajó 
Grand Mexican Warlock 
Triggerfi nger 
Nemjuci
[KONCERT, ROCK] 


