Ajánló

A hegedű virtuóza
Virtuoso of the violin

Gwendolyn Masin is a vir
tuoso violinist. She has won
many prestigious prizes, gives
master classes and is Artistic
Director of the GAIA Chamber
Music Festival. She is also the
author of “Michaela’s Music
House, The Magic of the Violin”, pub
lished by Müller & Schade. Is the work
a book, a toy or a manual?
A world-famous violinist sits down
and while telling fairy tales, teaches chil
dren to love and learn the violin. The
book is about a little girl in Ireland – not
unlike Masin must have been a few
years ago – who receives the dream ob
ject of her life: a violin. The book is an
excellent tool for children, or for par
ents who have ambitions to teach their
children to love playing music. What
makes it special for Hungarian readers
is that Masin is Hungarian on her
mother’s side. What makes it extraor
dinary for everybody is that one can
feel the author’s love of music, the
violin and for her pupils who can be
come masters of their instruments.
The publication is a brilliant book as
well as an exciting toy and guide to
music.

A virtuóz hegedűművésznő,
Gwendolyn Masin több komoly
zenei díj, elismerés nyertese. Vi
lágszerte ad mesterkurzusokat, és
a GAIA Kamara Koncert Feszti
vál Művészeti Igazgatója. Ő a
Müller & Schade Kiadó által
megjelentett Michaela Zeneháza, a He
gedű Varázsa című angol nyelvű könyv
szerzője is. Mesekönyv, játék vagy kézi
könyv ez a munka?
A világhírű hegedűművésznő leül, és
miközben mesét mond, játszani tanítja
a gyerekeket, és megszeretteti a hegedűt.
A könyv egy ír kislányról szól – aki nem
sokban különbözik attól a lánykától, aki
néhány éve a szerző maga lehetett –, aki
megkapja álmai netovábbját, egy hege
dűt. A könyv gyerekeknek kiváló segéd
eszköz csakúgy, mint azoknak a szülők
nek is, akik szeretnék gyermekükkel
megszerettetni a zenélést. Ami a magyar
olvasó számára különlegessé teszi a köny
vet az az, hogy a szerző anyai ágon magyar
származású. Ami mindenki számára kivé
telessé teszi a művet, az hogy érezheti,
mennyire szereti a szerző a zenét, a hegedűt
és tanítványait, akik hangszerük mesterei
vé válhatnak. A kiadvány egy nagyszerű
könyv, izgalmas játék és zenekalauz is.
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CRIMINAL MAGAZINE

Rendőrségi és rendészeti folyóirat

Periodical on policing and law enforcement
This magazine functions as a highly useful part of a specific
media segment. It improves the recognition of police work,
as well as the other protection agencies, including the border
guard, the customs and finance guard, the disaster control
agency and the fire department.
Interesting and useful articles, fact-finding
columns and reports are constant
parts of this magazine, pulling no
punches in critically
and openly displaying the world where
secrets ruled over
facts and the truth was
shrouded in mystery.

A média egy sajátos szeletének rendkívül hasznos részeként
szolgál. Építi a rendőrség
és a többi rendvédelmi
szerv, a határőrség, a
vám- és pénzügyőrség, a
katasztrófavédelem és a
tűzoltóság
munkájának
megismerését.
A lapban megtalálhatók
érdekes és hasznos olvasmányok, oknyomozó cikkek, tényfeltáró riportok, melyek sokszor szókimondóan és kritikusan mutatják be azt a világot,
melyben mindig is titkok uralták
a tényeket, s homályos misztikum
fedte el a lényeget.
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HEKUS Criminal
Magazine – now
at newsstands
near you!
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HEKUS Bűnügyi Magazin –
Keresse
az újságárusoknál!
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