Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.

Hallókészülék elem

65 Ft/db
GEERS
S Hallókés
Hallókészülék Szaküzlet
Sopro
n, Várkerü
Sopron,
Várkerület 106. • Tel.: 99/887-008
hétfő-szerda: 8-16:30 óráig;
Nyitva tartás: hét
ütö ök 8
18 ó
csütörök:
8-18
óráig; péntek: 8-14:00 óráig

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

Rendel: Dr. Fücsek Mihály
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0/182-182

www.geers.hu
Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem minősül ajánlatnak. Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció.
További információért forduljon a GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.

RAJZPÁLYÁZAT

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Várjuk valamennyi korosztály: óvodások, általános és
középiskolás diákok, főiskolások és felnőttek rajzait!

A pályázat témája: koronás fák – énekes madarak
Beadási határidő: 2013. április 26.
Részletek: www.prokultura.hu

A gyermekrajzpályázat
díjkiosztója
és az
alkotások
kiállításmegnyitója
Molnár V. József
gyermekrajzszakértővel
május 10-én,
pénteken
16 órakor
lesz a
Liszt-központban.

Kérjük adója 1%-val támogassa a

Szép Erdészkollégium Alapítványt,
amelynek célja a
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
kollégiumi körülményeinek javítása,
az otthonos környezet kialakítása, valamint
a folyamatos fejlesztés, felújítás.

Adószám: 18075247-2-08

ÁPRILIS 24., SZERDA 18.00 – LISZT-KÖZPONT

Koraesti hangverseny
Vox Humana bérlet

A gregorián vonzásában
Allegri, Bach művei és pszalmodizáló népdalok
Kórus Spontánusz
Capella Savaria
(hangversenymester-művészeti vezető: Kalló Zsolt)
Guessous Majda Mária, Junior Prima díjas népzenész
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

ÁPRILIS 27., SZOMBAT 19.30 – LISZT-KÖZPONT

Muzsika + Szó

A gregorián vonzásában
(Az április 24-i koncert megismétlése)
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Molnár Kálmán parkettázó
WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

Hogyan ettem kutyát?
Stúdiószínházi bemutató április 27-én
A Hogyan ettem kutyát? című darabot a kalinyingrádi születésű, kortárs orosz színészdrámaíró személyes élményei alapján írta: a
csendes-óceáni orosz ﬂottánál töltött három
évét dolgozta fel benne - megrázóan, egyúttal
szórakoztatóan.
Ezért a drámájáért Griskovec 1999-ben Három
nővér-díjat kapott.
Az előadás az
Epopteia Társulással
együttműködésben
jön létre.
Szereplő: Gál Tamás
Konzultáns: Huncik Péter
Rendező: Czajlik József
Előadások:
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z
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 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu
% MAILªINFO MOLNARPARKETTAHUªsª4ELª  

SOPRONI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Levélcím: 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10.
5FMr'BYr&NBJMUJULBSTBH!TPT[JIV

A Soproni Szociális Intézmény – májusi munkakezdéssel – felvételt hirdet:

szorgalmas, munkájára igényes
TAKARÍTÓI, valamint PORTÁS
munkakörök betöltésére
(a jogszabályi változások miatt nyugdíjas munkavállalót
NEM ÁLL módunkban foglalkoztatni!)
Jelentkezni írásban lehet, rövid önéletrajzzal az alábbi címen:
Soproni Szociális Intézmény
9400 Sopron, Kossuth L. u. 10. – Titkárság
e-mail cím: titkarsag@soszi.hu

TÁNCVARÁZS

a Tánc Világnapja alkalmából rendezett gálaműsor

Liszt-központ

2013. ÁPRILIS 28., VASÁRNAP15.00
Fellépnek:
A Soproni Petőﬁ Színház tánctagozata
Tánctagozatvezető: Demcsák Ottó (Harangozó díjas balettművész)
Soproni és Sopron környéki tánccsoportok
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Sztárok itt és ott
Az oldalt összeállította: KÓCZÁN BÁLINT

Idén július 3–6. között a kempingben tartják meg a fesztivált

VOLT: lesz is, marad is

Marad a helyszín: 2017-ig a megszokott helyszínen, a Lövér Kempingben marad a VOLT
Fesztivál, majd új helyre kell költöznie FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
Botár László

2017-ig, azaz még öt alkalommal rendezik az
utóbbi években megszokott helyen, a Lövér
Kemping területén Sopron egyik legnépszerűbb, nemzetközileg leg(el)ismertebb rendezvényét, a VOLT Fesztivált. Az ideire, sorrendben
a huszonegyedikre július 3–6. között kerül sor.
A soproniak és a fesztiválozók
számára jó hírt, hogy még 5
évig ugyanott lesz a VOLT, ezt
dr. Illés Zoltán, a környezet és

természetvédelemért, valamint
a vízügyekért felelős államtitkár
jelentette be a fesztivál budapesti sajtótájékoztatóján.

2013. április 17.
www.sopronitema.hu

Hozzátette, az Európai Unió
szigorú környezetvédelmi előírásai miatt utána új helyszínt
kell keresniük a szervezőknek.
Az államtitkár elmondta – és
ezt a tájékoztatón résztvevő
dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere is megerősítette –,
sok egyeztetés előzte meg, hogy
bejelenthessék: évekig ugyanaz
marad a fesztivál helyszíne. Dr.
Fodor Tamás kiemelte, Sopron vezetősége ahogy eddig, a
jövőben is mindent megtesz

a fesztivál minél magasabb
szintű megrendezéséért. Ez a
sok Sopronba látogató vendég
miatt a város hazai és külföldi
megítélése, valamint gazdasági
szempontból is nagyon fontos.
A két főszervező, Lobenwein
Norbert és Fülöp Zoltán ki emelte, a szokásoknak megfelelően ismét rengeteg ismert külföldi és hazai zenész és együttes lép föl a fesztiválon. Eljön
többek között a Hurts, a Thirty
seconds to Mars, a Queen of the
Stone Age, Martin Solveig és a
Skream. A hazai előadók, „bandák” közül pedig fellép – a teljesség igénye nélkül – Ákos, a
Kiscsillag, a Quimby, a Compact
Disco és Rúzsa Magdi.
Az idei VOLT szimbólumai
a robotok lesznek, kísérőrendezvényként lesz robotszépségverseny. Akik nem kimondottan az esti zenei rendezvényekre kíváncsiak, azok
szá má ra az idei VOLT-nak is
lesz „szabadegyetem”-jellegű
része is, olyan neves vendégekkel, mint Csernus Imre vagy
Zacher Gábor.
Minden bizonnyal sokak által
kedvelt helyszíne lesz majd az
idei fesztiválnak az élménypark, amelyben lesz egy kimagasló kilátótorony, má szó fal
és egy közel 100 méter hosszú
lesiklópálya.
A programok sokszínűsége
garancia arra, hogy minden
fesztiválozó megtalálja a maga
szórakozását.

Jewel összegezte
eddigi pályáját
A szépséges Jewel összegyűjtötte legjobban sikerült dalait, és karrierjét egy válogatáslemezen összegezte. Nemrég kiadta a Greatest Hits elnevezésű korongot. Az amerikai énekesnő a zene mellett most családanyai feladataira koncentrál és nagyon boldog.
Karrierösszegző albumot jelentetett meg Jewel. A szőke multitalentum és újdonsült anyuka a 90-es években robbant be a köztudatba, és több igencsak fülbemászó sláger, például a Stand fűződik az ő nevéhez. Nem véletlenül lett énekesnő, tudatosan készült
erre a pályára, és már gyerekként is énekelt, dalokat jegyzett, és
szüleivel járta a bárokat. Miután Jewel megszerezte a diplomát,
sokféle munkát elvállalt, dolgozott pincérnőként is, de közben
folyamatosan képezte magát.
Jókor volt jó helyen, és 1993 végén kínáltak neki lemezszerződést,
miután bandájával több helyen fellépett. Neil Young stúdiójában
rögzítették első lemezét, amely két évvel később robbant be a köztudatba Pieces Of You elnevezéssel, és tette híressé az énekesnőt.
Ezután beindult a pályája, és összesen tíz korong jött ki a nevével.
Jewel 2011-ben adott életet első gyermekének, és nagy boldogsággal tölti el az anyai szerep. A karrierösszegző lemezen tizenhat dal
található, helyet kapott a már jól ismert slágerei mellett a Kelly
Clarksonnal közös duett, a Foolish Games és egy másik együttműködés is a You Were Meant For Me a Pistol Annies triójával.

Veled utazom, Ákos
A hazai könnyűzene egyik
emblematikus figurája ismét
valami újjal rukkolt elő. Ákos
első 2013-as kiadványa ez a
minialbumnak is beillő remixgyűjtemény. A 2084 című platinalemezes stúdióalbum sikerdala, a Veled utazom nyolc (!)
változata hallható a csaknem
40 perces anyagon. Az eredeti
mellett megdörren a Sportarénában rögzített koncertfelvétel,
valamint élő vonóskari átirat is.
Ákos egyébként idén is ellátogat
a soproni VOLT Fesztiválra, ahol
július 6-án lép fel.

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Májusban újra a Petőﬁ Színházban!

SingSingSing Musical show
A sok meglepetést ígérő produkcióban népszerű zenés darabokból, musicalekből csendülnek fel dalok. Szakál Attila rendező-koreográfus célja az, hogy igényes kikapcsolódást
nyújtson azoknak, akik kedvelik ezt a műfajt és a hétköznapi gondok mellett szeretnének
egy felhőtlen estet eltölteni a színházban.
Szereplők:
Feke Pál/Szomor György/Mészáros Árpád Zsolt
Vastag Csaba
Vastag Tamás
Buch Tibor
Fésüs Nelly/ Halas Adelaida
Füredi Nikolett/ Végvári Eszter
Horváth Andor
Savanyu Gergely
Simon Andrea
Szőcs Erika
Előadások:

Bérlet

2013. 05. 09.

19.00 (PALOTAY)

2013. 05. 10.

19.00 (DÉRYNÉ)

2013. 05. 11.

19.00 (LACKNER)

2013. 05. 16.

19.00 (MEDGYASZAY)

2013. 05. 17.

19.00 (SZÉCHENYI)

2013. 05. 18.

19.00 (BLAHA)

2013. 05. 23.

19.00 (RAJZ)

2013. 05. 24.

19.00 (CSATKAI)

2013. 05. 25.

19.00 (LÖSZL)

2013. 05. 31.

19.00 (JÁVOR)

korosztály:
7–14 évesek

XIV. Városi

2013. április 27., szombat
Liszt-központ, Sopron, Liszt F. u. 1.

9.00–13.00-ig ének, hangszeres zene, pop-rock együttes,
néptánc, modern tánc és aerobic
15.00–19.00-ig vers, próza, színjátszás és egyéb kategóriák

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA
WWW.PROKULTURA.HU

