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100% Girl Power – Dupla filmvetítés

Pop in Q

(2016, 95 p)
Ebben a szemet gyönyörködtetô fantasy animében
öt érettségi elôtt álló lány rendkívüli történetét követjük nyomon, akik egy ismeretlen világba
csöppenve szemben találják magukat életük legnagyobb feladatával: csak ôk menthetik meg e különös hely lakóit a közelgô pusztulás elôl.
A Japán Alapítvány részvételével

Irodalom Éjszakája

2019. március 28. 19:00–23:00
több helyszínen a vi. kerületben
A sorozatban negyedik éve megrendezésre kerülô Irodalom
Éjszakája mostanra megszokott színfolttá vált Budapest tavaszi programkavalkádjában. Az érdeklôdôk idén is izgalmas helyszíneken fedezhetnek fel új írókat és mûveket 21 ország irodalmából; a Radnóti színészei és vendégmûvészek ezúttal a
„családi fészek” témához kapcsolódó mûvekbôl olvasnak fel.
Az egész estén át tartó program a Radnóti Színház és az EUNIC
Hungary együttmûködésében valósul meg a Budapest Fôváros
Önkormányzata támogatásával. Japán irodalmát ezúttal a tragikus fiatalsággal elhunyt sci-fi író, Itó Projekt mûve képviseli. A
felolvasások helyszíneirôl valamint további részletekrôl a www.
japanalapitvany.hu oldalon tájékozódhatnak.
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2019. március 18–19. 18:00
Regisztráció R
sugár mozi, fellini terem
Tavasznyitó vetítéseinken a lányoké a fôszerep. A két magával
ragadó történet szereplôi példát állítanak kitartásukkal, s megmutatják, hogy kemény munkával igenis elérhetôk céljaink.
Szerencsére nem egyedül kell szembenézniük a nehézségekkel;
öt-öt lány más-más reményekkel vág bele az ismeretlenbe.

Shodo Girls!!

www.japanalapitvany.hu

Japán Alapítvány
1062 Budapest, Aradi u. 8–10.
Tel: 36 1 214–0775
www.japanalapitvany.hu

A Japán Alapítvány szervezésében

(2010, 120 p)
Japán egyik papírgyártásról híres kisvárosában
járunk, ahol a helyi középiskola kalligráfia klubjának tagjai még nem is sejtik, hogy életük men�nyire megváltozik majd az új helyettesítô tanár
érkezésével. A férfi meglepô zenés kalligráfiaperformansza új irányba tereli a klubtagok mindennapjait, melynek eredményeként a lányok
eddigi egyéni munkáik helyett megpróbálnak egy
közös alkotást létrehozni, hogy hozzájáruljanak a
helyi papíripar fellendítéséhez.

Regisztrációt kérünk a honlapon

Jegyekkel, regisztrációval, valamint programleírásokkal kapcsolatban
folyamatosan frissülô honlapunk Események rovatában tájékozódhat!
A programváltozás jogát fenntartjuk.
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munkáit tekintheti meg a nagyérdemû. A második napon vendégünk lesz az egyetem professzora, s egyben Japán egyik
leghíresebb animációsfilm-rendezôje, Ito Yuichi, aki megmutat nekünk néhányat saját mûveibôl, majd röviden beszél a
gyurmafilmek készítésének technikai és mûvészi aspektusairól.
Programzáró elemként a Japán Kulturális Hivatal által a fiatal animátorok gyakorlati képzésének támogatására létrehozott Anime
Tamago projekt két filmjét vetítjük.
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Tánc az Istenekkel – Japán kagura elôadás
2019. február 20. 18:00
józsef attila színház
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