


Március 29., szombat
Uniós fejlesztések nyílt napja

10:00 – 11:00 Ilók és Mihók címû mûsor a gyõri Vaskakas Bábszínház elõadásában
11:00 – 11:30 Megnyitó – köszöntõk, beszédek
14:00 – 17:00 Álmodd meg saját Tûztornyod! Beszélgetéssel egybekötött makettezõ mûhely

Szücsy Róbert formatervezõ vezetésével 
15:00 – 16:00 Pendelyes Néptáncegyüttes Kárpát-medencei magyar táncok 

zenés folklór mûsora
16:30 – 17:15 Strokes, az ütõegyüttes
18:00 – 19:30 Passion Project koncert
20:00 – 22:00 NEOTON FAMÍLIA sztárjai, élõ nagykoncert

Szombaton ingyenesen látogatható a Tûztorony és a Bencés templom!
Egész napos gyerekprogramok, rendhagyó tárlatvezetések a Tûztoronyban és a Bencés temp-
lomban, a Corvinus Rádió élõ kívánságmûsora, óránként szerencsekerék Rákóczi Ferivel, a
Class FM mûsorvezetõjével, Greenbox fotózás, kézmûvesek, gasztronómia.

Március 30., vasárnap

A Szélkakas játékmasinái, képességfejlesztõ és logikai játékai. 
A Boka Színház Toldi címû elõadása
Kulturális és könnyûzenei programok, gasztronómiai és 
kézmûves vásár. 
Esti utcabál a Flört zenekarral.
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LISZT NYOMÁBAN

LIS
ZT

Zongorázik és a műveket ismerteti

Vásáry Tamás
(Kossuth-díjas)

Közreműködik:

Dobi-Kiss Veronika
énekművész

Műsoron: Liszt és Schumann művei

ÚJ IDŐPONTBAN!



Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2011.  (II.28.) rendelete

értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA
igénylésére 2014. 04. 01-től – 2014. 04. 30-ig.

A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a csatolandó 
dokumentumok letölthetők a www.sopron.hu weboldalról, 

valamint személyesen átvehetők a Humánszolgáltatási 
Osztály Szociális Csoportja irodáján (Sopron, Új u. 3.) 

kizárólag ügyfélfogadási időben.
Hétfő: 13:30-tól- 17:00-ig

Szerda: 8:00-12:00-ig, 13:00-16:00-ig
 Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon 

(Tel.:99/515-184)

 Hiteles fordítás cégeknek 
 és magánszemélyeknek

 Szakfordítás bármely szakterületen 
 és nyelven

 Tolmácsolás a bizalmas tárgyalásoktól 
 a konferenciákig

Irodánk: 9400 Sopron, Várkerület u. 19.
Telefon: +36 99 506 066
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–17.30
 Kedd-Csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
 Péntek: 8.00–14.00
E-mail:  sopron@offi.hu  www.offi.hu

Több, mint hiteles, 
Sopronban is!

_O
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ÁPRILIS 6-IG  LISZT-KÖZPONT

„A TEJ ÉS A MÉZ FÖLDJÉN”
KISS PÉTER FOTOGRÁFUS 
KIÁLLÍTÁSA

ÁPRILIS 6-IG, NAPONTA 10–18 ÓRÁIG  LISZT-KÖZPONT

FIDELISSIMART
SOPRONI KÉPZŐ- ÉS 
IPARMŰVÉSZEK ALKOTÓI 
KÖRÉNEK KIÁLLÍTÁSA

MÁRCIUS 29., SZOMBAT 14.00–18.00  LISZT-KÖZPONT

ARIADNÉ MŰHELY 4/2
MANÓSAPI NEMEZELÉSE 
M. HORVÁTH ADRIENNEL

MÁRCIUS 29., SZOMBAT 19.00  LISZT-KÖZPONT

LAJKÓ FÉLIX ÉS
IFJ. BALÁZS JÁNOS 
KONCERTJE

MÁRCIUS 30., VASÁRNAP 19.00  LISZT-KÖZPONT

LISZT FERENC HANGVERSENYBÉRLET
GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR
VEZÉNYEL: KOBAYASHI KEN-ICHIRO 

MÁRCIUS 31., HÉTFŐ 19.00  LISZT-KÖZPONT

LISZT NYOMÁBAN
VÁSÁRY TAMÁS és 
DOBI-KISS VERONIKA koncertje

programajánló
Március 26. – április 2.
www.prokultura.hu 
www.facebook.com/prokultura
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Pro Kultúra 
Sopron



2014. MÁRCIUS 29.
8 és 17 óra között

  

MIÉRT FIZETNE ÉRTE?

INGYENES 
Tavaszi Átvizsgálás 
az Iniciál Autóháznál

Időpontfoglalás: 
99/508-140, info.szerviz@inicial.hu

Amíg autóját ellenőrizzük,tesztelje új 
modelljeinket és kérjen értékbecslést autójára.

INICIÁL AUTÓHÁZ 
Sopron, Balfi u. 160/b.  Tel.: 99/508-140
www.inicial.hu



Március 29., szombat 19.00
Liszt-központ

LAJKÓ FÉLIX
(hegedű)

és

IFJ. BALÁZS JÁNOS
(zongora)

KONCERTJE







2014. március 26.12
Az oldalt összeállította: KÓCZÁN BÁLINT  www.sopronitema.hu

Sztárok itt és ott

EGÉSZ NAPOS KALANDOZÁS A
KÖNYVEK, MESÉK, VERSEK VARÁZSLATOS VILÁGÁBAN

DÉLELŐTTI PROGRAMOK 10–12 ÓRÁIG

1000 Kreatív foglalkozás a
 „Mindenki tud rajzolni” című könyv szerzőivel

1030 Cók-mók Bábszínház: Berg Judit: A szél

1030 Játékos irodalmi kalandozás
 Dávid Ádám Iró cimborával.
 Átszáguld Sopronon a Millennium expressz!
 Időutazás egy vonatos kalandregény világába:
 vetítés, beszélgetés egy regény megírásának
 műhelytitkairól (10 éves kortól)

DÉLUTÁNI PROGRAMOK 14–18 ÓRÁIG

1400-1600 Kreatív foglalkozás a
 „Mindenki tud rajzolni” című könyv szerzőivel

1400-1600 Játékos irodalmi kalandozás
 Dávid Ádám Iró cimborával.
 Versfaragás, közös meseírás és
 képeskönyvkészítés kicsiknek

1400-1800 A sakkpalota rejtélyei
 Játssz és küzdj!

16.00 AZ ALMA EGYÜTTES KONCERTJE

FOLYAMATOS PROGRAMOK 10–18 ÓRÁIG

∎ MESEKÖNYV-ÁRUSÍTÁS
∎ KÖNYVES BOLHAPIAC
∎ MESÉLŐ KÉPEK: BERNÁTH BARBARA kiállítása

Berg Judit–Polgár Judit:
ALMA című könyvéhez készült illusztrációiból

∎ PAPÍRSZÍNHÁZ
Az Alma együttes koncertjére a belépő 2.000 Ft, a többi program ingyenes.

Nemzetközi 
gyermek könyvnap

ÁPRILIS 5. 
SZOMBAT 

10.00–18.00
LISZT-KÖZPONT

SOPRONI TAVASZI 

NAPOK 2014

PARTNERÜNK:

A közelmúltban útjára indí-
totta a Belga a második 15 
évét egy nagyszabású bulival. 
A koncert az „Elkezdődött a má -
sodik 15 év party” nevet kapta. 
A nemrég öttagúvá vált csapat 
nagy tervekkel néz a jövő elé. 

– Fantasztikusan telt az elmúlt 
2 hónapunk – mesélte Tokyo. – 
Volt benne vagy egy hónap kon-

certszünet, és ez olyan csodála-
tos érzés, mint amikor azt érzed, 
hogy igen, ezt kiérdemeltem. 
Sikerült fiatalodnunk is picit. 
Természetesen ennél már csak 
az lesz jobb, amikor újra elin-
dul a buli. Nagyon sok ötlet ránk 
maradt még az előző 15 évből is, 
és már gyűlnek az újak, nehéz is 
menedzselni és kivitelezni őket.

A Belga 15 éve

A mindössze 24 éves Rita Ora 
a zenén túl a filmes világ-

ban is szép karrier elé néz. 
A szürke ötven árnyalata 

című produkcióban sza-
bályosan sokkolni 

akarja a közönséget.

Nagyon rákapott a filmezésre 
Rita Ora, miután volt egy 
rövid megjelenése a Halá-
los iramban 6-ban. A szexi 
albán származású énekesnő 
legközelebb A szürke ötven 
árnyalatában lesz látható 
a filmvásznon, aminek 
annyira örül, hogy már most 
elkottyantotta: sokkolni 
fogja a közönséget. Rita a fő -
hős, Christian Grey húgát, 
Miát alakítja a filmben. 

– Akkora sokk lesz, hogy a fal 
adja a másikat – mondta az éne-
kesnő az MTV-nek. – Egyébként 
igen ideges voltam a forgatáson, 
mert ez az első „beszélő” szere-
pem, és ez egészen más, mint 
az éneklés. Viszont mindenki 
nagyon rendes volt, úgyhogy el 
tudtam lazulni, amikor kamera 
elé kerültem.

A film E. L. James erotikus tri-
lógiájának első kötete alapján 
készül, és jövőre, Valentin-nap 
előtt kerül a közönség elé. A kö -
tet egyébként elérte a „Harry 
Potter kategóriát”, miután 
eladták belőle a százmilliomo-
dik példányt is. A bestsellert 
eddig 51 nyelvre fordították le. 
A szerző, E. L. James a Twitteren 
köszönte meg rajongóinak 
a rekordot. 

Westernvígjátékkal áll elő 
a Family Guy és a Ted alkotója, 
Seth MacFarlane, aki titokban 
regényt is írt a produkció for-
gatókönyve alapján. A Hogyan 
rohanj a veszTEDbe a vadnyugat 
mítoszáról rántja le a leplet, per-
sze a szerző tabukat nem ismerő 
stílusában. 

A regény megjelenése alkal-
mából a tekintélyes Wall 
Street Journal közölt cikket 
MacFarlane-ről, betekintést 
engedve az alkotó boszor-
kánykonyhájába. Kiderül pél-
dául, hogy a Hogyan rohanj 

a veszTEDbe egy vicc, és Woody 
Allen egyik régi filmje nyomán 
született. 

A Family Guy készítése során 
MacFarlane és barátai gyak-
ran azon poénkodtak, annyira 
unalmas lehetett az élet a vad-
nyugaton, hogy abba lehetett 
belegebedni, nem a folytonos 
pisztolypárbajokba. A wes tern -
víg játék másik inspirációs for-
rása a napóleoni háborúk ide-
jén játszódó Szerelem és halál 
című Woody Allen film volt, 
amelyben az Oscar-díjas ren-
dező gyáva katonát alakít. 

Három országban, Jamaicában, 
Uruguayban és Magyarországon 
forgatta legújabb videoklipjét a 
Pannonia Allstars Ska Orchestra 
(PASO). A Rum, Sweet Rum című 
dal a csapat első mento stílusban 
írt szerzeménye, további külön-
legessége pedig, hogy az Irie 
Maffia énekesnője, Sena is köz-
reműködik benne. – Régi bará-
tommal, Élő Mártonnal (ELO), 
az Irie Maffia zenekar tagjával 
tavaly volt szerencsénk auten-
tikus környezetben, Jamaicán 
elmerülni a karibi életérzésben, 

amiből egy jó adagot haza is hoz-
tunk – mesélte KRSA, a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra frontem-
bere. – A klip nagy részét kitevő, 
Kingston Townban és Ocho 
Rios városában készült felvé-
telek mellé Dél-Amerikában, 
Uruguay-ban is filmeztünk egy 
keveset, ebből az anyagból is lát-
ható pár kocka a kisfilmben. 

A karibi életérzést várhatóan 
idén is elhozza a VOLT-ra a PASO, 
amelynek frontembere, KRSA 
más formációkban is fel szokott 
lépni a soproni a fesztiválon. 

A világhírű szupersztár 
Pharrell Williams a közel-
múltban debütált Girl című 
albumával, amelyen a népszerű 
Happy című sláger is szere-
pel. A dal kapcsán egyéb-
ként soproni fiatalok is 
forgattak egy jópofa 
k l i p e t ,  a m e ly 
megtekinthető 
a népszerű vi deo-
megosztón. (Írásunk 
a Soproni Téma 2014. már-
cius 5-i számában olvasható.) 

– Amikor a Columbia 
Records felajánlotta 
nekem az album 
e l k é s z í t é s é -
nek lehetősé-
gét, három 
dolog jutott 
az eszembe 
– mesélte 
P h a r r e l l . 

– Először is hatalmas megtisz-
teltetésnek éreztem, hogy tény-
leg érdekli őket annak az album-

nak a közös elkészítése, amely-
ről mindig is álmodoztam. 

Másodszor, hogy 
ezt sürgősen 
ö s s z e  ke l l 
rakni. És har-

m a d s z o r r a , 
rögtön tudtam, 

hogy GIRL lesz 
a címe. Remélem, 

tetszik. 

Pharrell sűrű heteken van 
túl, Londonban lépett fel a Brit 
Awards díjkiosztó estéjén, hétvé-
gén pedig énekelt a 86. Oscar-díj-
kiosztó gálán, továbbá egy elké-
pesztő show-val nyitotta meg az 
NBA All Star gálát, eddigi legna-
gyobb slágereinek válogatásával.

A tehetséges sztár csak az 
elmúlt hónapban négy Grammy- 
dí  jat vitt haza, így már hétnél jár. 

De ki is ő? Újradefiniálta 
a „menő” fogalmát az új gene-
ráció számára, Pharrell Williams 
egy olyan kreatív erő, aki a zenét, 
a divatot és a designt használja 
egyedi stílusának kifejezéséhez, 
produceri munkáinak eladása 
100 millió darab felett jár. Új gon-
dolkodásmódot fektetett le a már 
befutott sztárokat illetően, mint 
Snoop Dogg, Madonna vagy akár 
a Rolling Stones. 

Óriási jövő előtt áll még!

A zenei világ után a filmet is készül meghódítani

Rita Ora sokkol

Pharrel, a globális világsztár
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pcsán egyéb-
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ről mindig is álmodoztam.
Másodszor, hogy

ezt sürgősen
ö s s z e  ke l l
rakni. És har-

m a d s z o r r a ,
rögtön tudtam,

hogy GIRL lesz
a címe. Remélem,

tetszik. 

 A maga nemében egyedül-
álló film lesz a Terminator: 
Genesis, amely az időutazó 
kiborgról szóló sorozat ötö-
dik része lesz. 
Jó ideje folynak a találga-
tások, mi lesz az új epizód: 
folytatás, előzményfilm 
vagy reboot, azaz olyan 
mozi, amely új színészekkel 
elölről kezdi az egész törté-
netet, ahogyan a Star Trek 
esetében is történt nagy si-
kerrel. 
Nos, lehullt a lepel: a Movie-
hole értesülései szerint 
az új Terminátor-film 3 az 
1-ben darab lesz, azaz egy-
szerre lesz folytatás, előz-
ményfilm és reboot. Ilyen 
még nem fordult elő eddig 
a filmtörténetben.

Terminátor:
az időutazó 
visszatér

A mindössze 24 éves Rita
a zenén túl a filmes vil

ban is szép karrier el
A szürke ötven árn

című produkciób
bályosan sokko

akarja a közö

Nagyon rákapo
Rita Ora, mi
rövid megje
los iramban
albán szárm
legközelebb 
árnyalatába
a filmvász
annyira örül
elkottyant
fogja a közö
hős, Christi
Miát alakít

A zenei világ után a filme

FOTÓ: UPIMEDIA

FOTÓ: COLUMBIA RECORDS

A slágergyáros Jason Derulo 
„Talk Dirt” című felvétele az 
elmúlt hónapok egyik legna-
gyobb durranása volt – ha-
zánkban a dal még mindig a 
legjátszottabbak között sze-
repel. A soron következő kis-
lemez, a Trumpets egy laza 
és vidám életérzést közvetí-
tő könnyed, szerelmes pop-
nóta, amivel Jason újabb ol-
dalát mutatja be a közön-
ségnek. Már most nagyon 
szeretik világszerte. 

Jason 
Derulo 
új oldala

Jamaicában forgatott a PASO

Vicces western

FOTÓ: UPIMEDIA




