Vincze Lilla és a KOCKACUKOR – mesék a kávéillatú Budapestről
Múlt év végén Vincze Lilla a Benczúr Házban koncertezett. Az énekesnő beleszeretett a Ház
atmoszférájába, nyugalmat árasztó, fennkölt és mégis nyüzsgő és barátságos hangulatába. Ez
a Ház kicsit olyan, mint Lilla maga: elegáns, arisztokratikus, kicsit múltba révedő és bohó,
naprakész és „dögös”. Talán ezért is találtak egymásra: Lilla, a Benczúr Ház és a budapesti
programok új színfoltjaként elinduló Kockacukor című talk show gondolata.
Ismét együtt szállhatunk Vincze Lillával. A Napoleon Boulevard zenekar frontembereként ismertté váló
énekesnő számos műfajban és helyzetben megmutatta már zenei tehetségét. Az éneklés, sanzonok,
korhű dalok mellett műsorvezetője lesz egy izgalmasnak ígérkező programsorozatnak a Benczúr
Házban. Aki szereti vagy keresi a régi kávéházak hangulatát; érdekli egy beszélgetős, zenés
szalonesten, feltétlenül menjen el a Kockacukor című, havonta mindig új témával jelentkező estre.
De mire is számíthatnak az érdeklődők – kérdeztük az új műsor kapcsán Vincze Lillától és Szilágyi
Mayától, a Benczúr Ház ügyvezető igazgatójától.
Sz. M.: Sajnos ma egyre kevesebbet
beszélgetünk egymással. Chatelünk a metrón
ülve, vagy este a számítógép elől, ha készen
vagyunk az aznapi feladatokkal. Egyre ritkábban
van lehetőségünk a személyes találkozásra.
Régen klubokba, kávéházakba jártak az
emberek beszélgetni, és színházba, moziba
szórakozni, élményeket szerezni. Ez az új
műsor ötvözi a baráti találkozót a kulturális
kikapcsolódással és feltöltődéssel. A Benczúr
Ház díszterme XIX. századi kávéházzá alakul
havonta egy estére. Lágy zongoramuzsika, egy
finom kávé, tea és sütemény fogyasztása mellett
beszélgethetünk; verset, zenét hallgathatunk –
most első alkalommal az elmúlt korok budapesti
kávéházairól.
V. L.:A kávéházi hangulat mellett minden
alkalommal érdekes beszélgetőtársakat
hívunk
vendégségbe
a
Kockacukor
asztalához.
Első alkalommal Bencze Ilona Jászai Maridíjas színművésznő; Saly Noémi Budapestés irodalomtörténész, muzeológus, számos
izgalmas Budapest-történeti könyv és
tanulmány írója; Térey János író, költő,
drámaíró, műfordító; Zeke Gyula szépírótörténész lesznek a beszélgetőtársak. Ők
mesélnek a kávéillatú Budapestről, repítenek
vissza kicsit a „boldog békeidőkbe”. Viczián
Gábor – zenész és zenetanár – lesz a
bárzongoristánk, akinek oldalán magam is
kávéházi dizőzzé változok majd.

A február 27-ei első esthez alkalmi kiállításként csatlakoznak Rákóczifalva Macimúzeum kávézójának
mackói is.
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