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Ajánló

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

4. oldal

13. oldal

december 1. szombat
15. 00 Zöldág Nemzetközi Öko-Design      
              Fesztivál – Zöldág Családi Nap
15.00 Csiribiri Mikulásváró családi délután

26. oldal

december 15. szombat 1930

Mesterkoncertek – Vezényelnek a szólisták
Duna Szimfonikus Zenekar 

december 8. szombat 1800

Néptánc és muzsika- a Hubay Társaság estje

december 11. kedd 1900

Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom

december 4. kedd
„Verecke híres útján jöttem én…”
  Matl Péter szobrászművész kiállítása

január 13. vasárnap
19.00 Dalnokklub – Eclectica Acoustic Quartett
               és Joós Tamás énekmondó
19.30 Mesterkoncertek-Újévi koncert
              Duna Szimfonikus Zenekar

11. oldal

9. oldal
december 2. vasárnap 1900

Kodály emlékezete-kórushangverseny

 január 5. szombat 1500

Csiribiri Újévköszöntő családi délután

10. oldal

 18. oldal

9. oldal

15. oldal

11. oldal

január 14. hétfő 1000

Babaszínház: Zimmezumm –  Bóbita Bábszínház  19. oldal

január 20. vasárnap 1100

Családi Meseszínház: Árgyélus királyfi  19. oldal

6. oldal
 január 22. kedd 1900

Magyar Kultúra Napja – A Parnasszus csillagai



KöszöntőAjánló

Zenés ünnepvárás a Duna Szimfonikusokkal

Ilyenkor az év végén észrevétlenül beköl-
tözik lelkünkbe a muzsika. Az ünnep-
re való készülődés közben, amerre csak 
járunk, szinte mindenütt felcsendülnek az 
ismert karácsonyi dalok, zenék. Az ottho-
nunkban is felhangzó ünnepi dallamok, 
meghitté varázsolják a hideg téli estéket. 
Szilveszterkor mindenki vérmérsékleté-
nek, hangulatának megfelelő zenével mulat, vannak, akik han-
gosan, mások csendesen, családi körben koccintanak éjfélkor 
a himnusz hangjaira. Január 1-jén természetesen megnézzük 
a világszerte közvetített tradicionális zenei eseményt, a Bécsi 
Újévi Koncertet. 
És ehhez mit adhatunk még hozzá? Az élő előadások vará-
zsát, hangulatát, a fellépő művészek egyszeri és megismé-
telhetetlen játékát azoknak, akik eljönnek december 15-én 
a Kultúrkúriába. A magyar zenei élet üstököseiként feltűnt, 
rangos nemzetközi versenyeken díjazott fiatal zenészeket, 
Baráti Kristóf hegedűművészt és Várdai István gordonkamű-
vészt köszönthetjük körünkben, akik nemcsak szólistaként, 
hanem a műveket betanító karmesterként is bemutatkoznak. 
Schubert és Schumann művei által ismerhetjük meg egyedül-
álló virtuozitásukat, érzékeny és kifejező muzsikálásukat.

Újévköszöntő koncertünkön nem mást tűztünk ki célul, mint-
hogy visszaköszönjenek a mindenki által kedvelt Strauss me-
lódiák, híres kortársaik műveivel fűszerezve, valamint a mű-
sorból nem maradhat ki a mi keringőkirályunk, Lehár Ferenc 
sem. A hamisítatlan újévi hangulatról a Duna Szimfonikusok, 
és vezetőkarmesterük Deák András gondoskodik, aki rend-
szeresen vezényel a bécsi Musikverein hangversenyein, így 
szakavatott tolmácsolója ennek az örök, vidám muzsikának.   
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, tartsanak velünk év 
végi és újévkezdő koncertünkön!

Szklenár Ferenc
művészeti vezető

Duna Szimfonikus Zenekar
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Színház

Szereplők:
Sebők Imre, nyugdíjas tanár ........................Koncz Gábor  
                     Jászai Mari- és Kossuth-díjas, Érdemes Művész
Zoltán, Sebők orvos fia ...........Viczián Ottó Jászai Mari-díjas 
János, Sebők Imre rokona,  Mira apja...............Bregyán Péter  
                                                                                                                Jászai Mari-díjas
Mira, rokon kislány Erdélyből...........................Magyar Tímea
Zsófi, Sebők szomszédasszonya...Tóth Judit Jászai Mari-díjas
Jóska, Sebők veje.................... Schnell Ádám Jászai Mari-díjas
Éva, Sebők menye.......................Kocsis Judit Jászai Mari-díjas
Klári, Sebők leánya............................................... Márkó Eszter
Gábor, Sebők fia.........................................................Ömböli Pál

Rendező: Csiszár Imre
Kiváló és Érdemes művész, Jászai Mari-díjas

Sarkadi imre: 
elveSzett paradicSom

december 11. 
kedd 1900

dráma két részben
a Turay Ida Színház előadása

Sebők Zoltán, a fiatal, tehetséges agysebész, lakásán tiltott 
műtétet végez egy fiatal nőn, a szeretőjén, aki belehal az ope-
rációba. Zoltán, tisztában lévén következményeivel, elutazik 
vidéken élő apjához, hogy elbúcsúzzék tőle. Az öreg Sebők 
és Zoltán közötti ellentétet, a fiú kétségbeesett cinizmusát a 
kettejük közötti mélységes szeretet oldja fel.

Sarkadi gigantikus és nagysikerű műve nem csak a magyar 
irodalom egyik gyöngyszeme, de emléket állít az írónak, 
akinek ez volt az utolsó műve. Nem élhette meg a bemutatót, 
halálának okát még mindig rejtély és titok fedi.

Sarkadi Imre örököseinek az engedélyét a Hofra Kft. 
(www.hofra.hu) közvetítette.

Jegyár: 2800 Ft
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Színház

január  

Jean anouilh: 
Jeanne d’arc

Egyeztetési kérdések miatt az előadás időpontját 
nem tudjuk megadni. Kérjük tájékozódjanak a www.
kulturkuria.hu; a  www.facebook.com/kulturkuria ol-
dalon vagy a +36 1/392 0860 telefonszámon.
A Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka

Jeanne d’Arc fegyvert fog, hogy hazáját védje az ango-
lok ellen. Amikor a franciák az ő vezetésével győzelmeket 
érnek el, az angoloknak is érdekük, hogy megszabadulja-
nak tőle. Eretnekséggel vádolják, és őt, aki felemelte hazá-
ját, nem követett el igaztalant, máglyára ítélik. A fellobba-
nó tűzben azonban egy szent születik. 

Szereplők:

Jeanne .....................................................Trokán Anna
Cauchon / Beaudricourt .......................Szalma Tamás
Inkvizítor / Károly, a Dauphin................Sághy Tamás
Ügyész / Érsek / Hóhér............................Kőrösi Csaba
Warwick gróf / Apród .......................Keresztes Gábor

    Ladvenu testvér / Fivér /       
Boudusse / La Trémouille ................Gere Dénes Ákos
Apa / La Hire .........................................Nyirkó István
Anya / Yolande..............................Csarnóy Zsuzsanna
Agnes Sorel..........................................Terescsik Eszter

Rendező: Kéri Kitty

Jegyár: 2500 Ft
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Színház

január 22.  
kedd 1900

a parnaSSzuS cSillagai  
ŐSbemutató

Költők - versek - életek 
A Parnasszus Csillagai olyan 
idők tanúi, mely időkben a helyt-
állás gyakran volt azonos a teljes 
önfeláldozással. Ami persze 
nekik akkor természetes volt, 
de nekünk ma példaként, irány-
tűként, jelként mutatja a helyes 
utat. Két költő, két életút, de a 
kihívásokra adott válaszok ha-

sonlóak. Nem lehet tehát „csak költő”-nek jellemezni őket, 
mint ahogyan Dzsida Jenőt jellemezte Kós Károly Psalmus 
Hungaricus című versének megírásáig. A kétszer negy-
ven percbe belesűrített életek felvillantják a fiatal, élettel 
teli, a vidám, a szerelmes, a fájdalmas és tépelődő költőket.  
A csodálatosan megzenésített versek szervesen kapcsolód-
nak a színpadi játékokhoz, hangulatokhoz. Kiegészítik, és 
tovább viszik a történetet.

Különleges előadást láthat a közönség, amely két költő 
életútját mutatja be verseken, dalokon keresztül, de nem a 
megszokott pódiumi előadásmódban, hanem színdarab 
formájában.
Nagy László – Szécsi Margit – Weöres Sándor – József 
Attila – Orbán Ottó – Csoóri Sándor és Csukás István 
megzenésített versei a Sebő együttes előadásában.

Nemes Nagy Ágnes - Császár Angéla
Szécsi Margit - Juhász Róza

Rendező, dramaturg: Juhász Róza

Jegyár: 2000 Ft
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december 4., 5. 
szerda 1100

Örkény iStván: 
egyperceS tÖrténetek 
beavató Színház

Örkény évforduló kapcsán izgalmas produkció résztvevői 
lehetünk.
A tizenéves korosztály az író zseniális remekeivel és sajá-
tos színházi nyelvével egyaránt megismerkedik Quintus 
Konrád beavató színháza által.

A belépés díjtalan.
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SzínházSzínházbérlet
2013 tél-tavasz

2013. február   
Robert Thomas: Szegény Dániel   
a Karinthy Színház vendégjátéka

   krimi két részben
Fordította: Lackfi János

Főbb szerepekben: Simon Kornél, Újréti László,  
Kovács Adél, Tordy Géza
Rendező: Kőváry Katalin

Jegyár: 2500 Ft

2013. március
Kaffka Margit: Hangyaboly

a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka
Rendező: Dér András

Jegyár: 2500 Ft

2013. április
 Euripidész: Iphigenia Auliszban

 a Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka
Fordította: Devecseri Gábor

Főbb szerepekben: Oberfrank Pál, Kéri Kitty, Trokán Anna
Mai színpadra módosította: Szinetár Miklós

Rendező: Szinetár Miklós, Kossuth- és Jászai-díjas Kiváló és 
Érdemes művész
Jegyár: 2500 Ft

2013. május
Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre 

Orlai produkció
Szereplők: Fullajtár Andrea, Őze Áron 

Rendező: Göttinger Pál 
Jegyár: 2200 Ft

2013. június
 Heltai Jenő – Naftalin

bohózat két részben, négy képben 
a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka 
Főbb szerepekben: Dunai Tamás, Sára Bernadette,  

Esztergályos Cecília
Rendező: Cseke Péter 

Jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 10 500 Ft 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Mesterkoncertek és  

fiatal művészek bérlet

2013 tél-tavasz 

2013. január 13. péntek 1930 
Újévi koncert – Duna Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Deák András
Jegyár: 2000 Ft

2013. február 14. csütörtök 1930

Gavriel Lipkind és a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult 
Grazioso Kamarazenekar hangversenye

VJ. Haydn: C-dúr gordonkaverseny Hob.VIIb No.1 
----

P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád op. 48 
P. I. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára op.33  
(Ann Kuppens átirata gordonkára és vonószenekarra) 

Hangversenymester: Bangó Ferenc
Jegyár: 2500 Ft

2013. március 10. vasárnap 1930 
Duna Szimfonikus Zenekar

Mendelssohn: Ruy Blas nyitány Op. 95 
Szervánszky Endre: Fuvolaverseny

Beethoven: 5. c-moll szimfónia Op. 67
Közreműködik: Győri Noémi – fuvola   

Vezényel: Madaras Gergely
Jegyár: 2000 Ft

2013. április 11. csütörtök 
Schubert kamaraest

Schubert: D-dúr szonatina op. 137 
A-dúr Duo  D. 574 

A-dúr Pisztráng ötös 
Közreműködik: 

Jandó Jenő  -  zongora 
Kovács Anikó – hegedű 
Molnár Piroska – csello 

Martos Attila – nagybőgő 
Lukács Attila – brácsa

Jegyár: 2000 Ft
 

2013. május 
Grazioso Budapest Kamarazenekar koncertje

A bérlet ára: 7500 Ft 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.



Zene

9

Zene

az operairodalom gyÖngySzemei

néptánc éS muzSika
december 8. 
szombat 1900

Hubay Jenő és Kodály Zoltán 
jubileumi éve alkalmából

Műsor:
Hubay Jenő és Kodály Zoltán művei

Közreműködik:
Csillagszemű Táncegyüttes
Művészeti igazgató: Tímár Sándor  
Magyar Örökség Díjas,  Állami Díjas, Érdemes Művész

Előadók:
Csévi Annamária gordonkaművész
Csévi Flóra hegedűművész
Eckhardt Gábor – Liszt-díjas zongoraművész

A belépés díjtalan.

december 9. 
vasárnap 1500

 

2013. január 13. péntek 1930 
Újévi koncert – Duna Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Deák András
Jegyár: 2000 Ft

2013. február 14. csütörtök 1930

Gavriel Lipkind és a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult 
Grazioso Kamarazenekar hangversenye

VJ. Haydn: C-dúr gordonkaverseny Hob.VIIb No.1 
----

P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád op. 48 
P. I. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára op.33  
(Ann Kuppens átirata gordonkára és vonószenekarra) 

Hangversenymester: Bangó Ferenc
Jegyár: 2500 Ft

2013. március 10. vasárnap 1930 
Duna Szimfonikus Zenekar

Mendelssohn: Ruy Blas nyitány Op. 95 
Szervánszky Endre: Fuvolaverseny

Beethoven: 5. c-moll szimfónia Op. 67
Közreműködik: Győri Noémi – fuvola   

Vezényel: Madaras Gergely
Jegyár: 2000 Ft

2013. április 11. csütörtök 
Schubert kamaraest

Schubert: D-dúr szonatina op. 137 
A-dúr Duo  D. 574 

A-dúr Pisztráng ötös 
Közreműködik: 

Jandó Jenő  -  zongora 
Kovács Anikó – hegedű 
Molnár Piroska – csello 

Martos Attila – nagybőgő 
Lukács Attila – brácsa

Jegyár: 2000 Ft
 

2013. május 
Grazioso Budapest Kamarazenekar koncertje

A bérlet ára: 7500 Ft 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Verdi: Ernani  
a milánói Scala előadása
A programokon ismeretterjesztő bevezető  
előadást tart Dr. Langermann István.
Nyugdíjasoknak, tanulóknak, mozgás-
korlátozottaknak ingyenes.
                                                                                    Jegyár: 400 Ft

 kodály emlékezete
kóruShangverSeny 

december 2. 
vasárnap 1900

A közreműködő kórusok:
Budapesti Stúdió Kórus (karig. Strausz Kálmán),  
a Törökbálinti Kamara Kórus (karig. Boros Tibor), a százha-
lombattai Liszt Ferenc Vegyeskar (karig. Strausz Kálmán) 
és a Budapesti Belvárosi Vegyeskar (karig. Szabó Zoltán)
A hangverseny szólistái: Sipos Mariann, Bardocz Erzsébet, 
Hajdú András, Fátrai János
műsor:
Kodály Zoltán: Gömöri dal
                                 Első áldozás
                                 Naphimnusz
                                 121. Genfi zsoltár
                                 Adventi ének
                                Székelyfonó - zárójelenet (Jaj de szépen cseng a lapi)

A belépés díjtalan.
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dalnokklub 
december 16. 
vasárnap 1900

meSterkoncertek 
vezényelnek a SzóliSták 
duna SzimfonikuS zenekar

december 15. 
szombat 1930

Schubert: 
Rosamunda – kísérőzene
Schumann: 
a-moll csellóverseny –
Várdai István
Schumann: 
d-moll hegedűverseny – 
Baráti Kristóf

Vezényel: Baráti Kristóf  és Várdai István
                                                                                                      Jegyár: 2000 Ft

Versek, dallamok, gondolatok 
Házigazda a Radványi - Balog - Borzsák trió.
Vendég: a Rohoncz Folkműhely  és az Aphonia együttes

Bolya Mátyás és Szokolay 
Dongó Balázs a népzene felől 
érkezve, találkozva a történeti 
zenével a népzenei hangszerek 
a kortárs művészet engedelmes 
eszközévé értek e két művész 
kezében.

Az Aphonia (Gál Hedda és Molnár György, Balog Péter, 
Borzsák Kamilla, Clemente Gábor) főként kortárs versze-
nét játszik akusztikus előadásban. . 

Jegyár: 700 Ft

grazioSo zeneSzalon
december 14. 

péntek 1900

Karácsonyi áhitat 
Meghívott vendég: 
Kovács  János karmester 

Háziasszony: 
Detvay Mária Marcella

Közreműködik:
Balogh Ferenc Liszt díjas hegedűművész és Sztankay Klára 
zongoraművésznő
Az est során bemutatjuk Hedry Mária új mesekönyvét.

A belépés ingyenes.
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dalnokklub 
január 13. 
vasárnap 1900

Versek, dallamok, gondolatok 
Házigazda a Radványi - Balog - Borzsák trió.
Vendég: az Eclectica együttes és Joós 
Tamás énekmondó.
Az Eclectica együttes műsorán a tra-
dicionális népzene egy progresszívebb, 
modern, rockos stíluselemekből táplál-
kozó előadásmód és hangzásvilág kön-
tösében jelenik meg. 
Tagok: Szathmáry Melinda, Dévényi Zoltán, Gózon Éva, 
Szabó Dániel, vendég: Dara Vilmos
Joós Tamás énekmondó korabeli hangszerekkel kísért előadá-
sán versek megzenésítésével, történeti énekekkel és magyar 
népdalokkal egyfajta időutazáson vehetnek részt a hallgatók

Jegyár: 700 Ft

meSterkoncertek 
ÚJévi koncert 

duna SzimfonikuS zenekar
Szórakoztató, igényes Újév köszöntő koncert a Duna 
Szimfonikus Zenekar előadásában

Vezényel: Deák András
Jegyár: 2000 Ft

január 13. 
vasárnap 1930

az operairodalom gyÖngySzemei
január 20. 
vasárnap 1500

Verdi: Simon Boccanegra
a New Yorki Metropolitan Operaház előadása
A programokon ismeretterjesztő bevezető elő-
adást tart Dr. Langermann István.
A belépés nyugdíjasoknak, tanulóknak,  
mozgáskorlátozottaknak ingyenes.     Jegyár: 400 Ft

Suppé: A könnyű    
                lovasság nyitány
Lehár: Aramy és  
                ezüst keringő
Delibes: Sylvia - Pizzicati
Ivanovici: A Duna hullámain
Kálmán: Ördöglovas - palotás
Waldteufel: Korcsolyázók 
                            keringő
Offenbach: Kán-kán
Fucik: Firenzei induló
 
 

Strauss: Denevér nyitány
                  Gyorsuló dallamok
                  Tik-tak polka
                  Mennydörgés                  
                  és villámlás polka
                  Tavaszi hangok
                  keringő
                  Anna polka
                  Tere-fere polka
                  Gond nélkül polka
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Kiállítás
Fo
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T karácSonyi vándorok 

makhult gabriella grafikuSművéSz kiállítáSa

Megtekinthető: december 1-étől 2013. január 6-áig 
A kedvelt gyermekkönyv illusztrátor Lackfi János három 
királyokról szóló mesekönyvéhez teremtett varázslato-
san mozgó képi világot. Tárlatán a Karácsonyi vándorok 
című történet rajzait, valamint a téli ünnepkörhöz tartozó  
alkotásait tekinthetik meg kisebb és nagyobb látogatóink.

„Diplomám szerint grafikusművész vagyok, de azóta fog-
lalkoztam már bábszínházzal, könyvnyomtatással, rajzo-

lással-festéssel, gye-
rekekkel, mesékkel, 
részt vettem világ-
számokban, vásári 
komédiákban. Mos-
tanában meseköny-
veket rajzolok, ké-
peket, dekorációkat 
készítek.”

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

2012. december 20 - 2013. január 2-ig zárva.
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Kiállítás
K
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TMatl Péter munkácsi szobrászművész a 2012. évi 

Szervátiusz Jenő-díj díjazottja.
A kiállítást megnyitja Perjés Klára, a Magyar Rádió 
vezető szerkesztője, a Szervátiusz Alapítvány kurátora  
2012. december 4-én 18 órakor.
Közreműködik: Bella Péter tekerőlantos.

Matl Péter Munkácson szüle-
tett, leginkább köztéri szob-
rokat, kutakat, különböző 
oltárokat alkot. Több orszá-
gos és nemzetközi szimpózi-
um résztvevője, ő készítette 
el a honfoglalás millecente-
náriumi emlékművét, me-
lyet 2008-ban avattak fel a 
Vereckei-hágón. 2003-ban 
a Magyar Köztársaság Kö-
zépkeresztjével, 2009-ben a 
Magyar Művészetért díjjal 
tüntették ki, 2012-ben pedig 
M.S. mester-díjjal ismerték el 
munkásságát.

„verecke híreS ÚtJán JÖttem én ...” 
matl péter SzobráSzművéSz kiállítáSa

Megtekinthető: december 5-étől 2013. január 3-áig

A kiállítás díjtalanul megtekinthető naponta 10-18 óráig.
2012. december 20 - 2013. január 2-ig zárva.
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Kiállítás
Fo

ly
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só
i T

á
r

la
T „állJ meg, pillanat”

SzínéSzóriáSok címlapokon 
domonkoS Sándor fotókiállítáSa

Megtekinthető: 2013. január 8-ától 2013.február 3-áig 
Domonkos Sándor fotografikus emlékei az 1960-as,  
1970-es évekből.

A tárlat felidézi a korszak emb-
lematikus művészeinek alakját, 
sokat azok közül, akik már nin-
csenek közöttünk.

A képek varázsát Domonkos ars 
poeticája tükrözi: „Ismernem és 
mindenekelőtt becsülnöm kell 
azokat a művészeket, akiket fény-
képezek. A fotografáláson nem 
volt jelen sminkes és stylist, őket 

a fotóalanyok karizmatikus kifejezőereje helyettesítette.” 
S tegyük hozzá: ezek a ragyogó portrék nem születhettek 
volna meg a fotós szeretete, tisztelete és empátiája nélkül.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet  
gyűjteménye

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Gyerekprogram

cSiribiri mikuláSváró
 cSaládi délután

december 1. 
szombat 1500 -1800

1545 „Köddé vált Mikulás”  
a Katáng együttes zenés műsora

A várakozás izgalmát, az ünnepre való készülődést állítja 
középpontba a Katáng műsora. Az együttes bensőséges han-
gulatú dalaihoz a magyar irodalom jeles költőit hívják segít-
ségül. Dalaikban, zenéjükben a kelta, a magyar és balkáni 
népzene hangulataiból építkeznek. 

Kézműves játszóház
Mikulás dísz készítése 

CD lemezből és  an-
gyalka tojástartóból.

Jegyár: 600 Ft

1700 Hol vagy, Mikulás? – Figurina Bábszínház 

Ma éjjel a kis rongybabának az „igazi” Mikulást kell megke-
resnie. A kalandokkal teli világ most a tárgyak világa: ezúttal 
a konyha bútorai, eszközei segítik, vagy gátolják hősünket. 
De végül, reméljük megtalálja a kis baba a Mikulást!



Gyerekprogram

16

mazSola-bérlet: 
Szent miklóS legendáJa

december 7. 
péntek 1000, 1230  és 1430

a Napsugár Bábszínház előadása
A történet bemutatja, hogy miként vált Miklós, a jóságos 
püspök Mikulássá.

A három történetből egybeszőtt bábjátékában fény derül 
arra, hogyan is alakult ki a varázslatos mítosz Szent Miklós 
püspök körül. A kedves történetet különleges látványvilág 
teszi még érdekesebbé. A díszletek és bábok egy titkokkal, 
csodákkal teli mesevilágba repítik a gyermekeket. S az elő-
adás végén a Mikulás ajándékot is oszt…

Jegyár: 900 Ft

magyar táncház 
december 7., 2013. január 11., 25.  

péntek 1700

Kéthetente pénteken magyar táncok, 
népi játékok, énekek, mondókák és kéz-
műves foglalkozás várja a gyerekeket.
Vezeti: Csidu (Csatai László) 

Jegyár: 500 Ft

haláSz Judit 
karácSonyi gyermekkoncertJe

december 8. 
szombat 1100 és 1600

Karácsonyi ünnepi műsorában a kedvelt dallamok mellett új 
lemezének slágereit is előadja a népszerű énekesnő.

A karácsonyi előadásokra elfogytak jegyeink, de 2013 ápri-
lisában ismét vendégünk lesz az énekesnő.
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Gyerekprogram

gyertyamártáS
december 8. 
szombat 1500 - 1900

Manapság akár saját magunk is ké-
szíthetünk különböző méretű, szí-
nű és formájú gyertyákat. Többféle 
alapanyagból készülhet, színezhet-
jük és illatosíthatjuk is őket. Sőt, 
többféle technikával díszíthetjük 
akár kívül, akár belül.
A foglalkozást tartja: Drexler Andrea

Jegyár: 500 Ft

babaSzínház: dÖdÖlle
december 10. 
hétfő 1000

a Vaskakas Bábszínház előadása
Első színházi élmény 0-3 éves korig
Az előadásra jegyek korlátozott 
számban vásárolhatók.
Nagy érdeklődés esetén az elő-
adást 11.30-kor megismételjük.

Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani 
és enni egyszerre, a világon a legjobb dolog. Főleg reggeli-
zőst, ebédelőst, uzsonnázóst, és vacsorázóst: gombócokkal, 
akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel...
Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, 
iszunk, játszunk sokat!
Játsszák: Gergely Rozi e.h. és György Zoltán Dávid e.h. 

Jegyár: 900 Ft

tádé-bérlet: 
kiSkarácSony, nagykarácSony

a Kolompos együttes 
zenés mesejátéka
A közkedvelt együt-
tes mesejátékában meg-
elevenednek a téli 
ünnepkör szokásai, 
dalai. Miklós napi
alakoskodás,  lucázás-
kotyolás, termékeny-
ségi babonák, Luca széke készítés és a kis Jézus megszületé-
sét köszöntő betlehemezés.

Jegyár: 900 Ft

december 14.
péntek 900 és 1030
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mézeSkalácS kéSzítéS
december 16. 
vasárnap 1500

Az ünnep süteménye:
a mézeskalács!
A mézeskalács olyan sütemény, 
mely változatos alakjával és díszí-
tésével sokféle jelképet jeleníthet 
meg. A foglalkozást tartja:
 Szmeló Judit

Jegyár: 500 Ft
cSiribiri ÚJévkÖSzÖntŐ 
cSaládi délután

január 5. 
szombat 1500 -1800

1545 A négy évszak boszorkánya 
a Vaskakas Bábszínház előadása

A négy évszakot varázsló világvégi bo-
szorkány nem vasorrú bába. Néha in-
kább tündér, néha banya, s néha-néha 
egy kis kedves, magányos néni.
Feladata nem könnyű: havat varázsol, 
napsütést, majd országos esőt, zivatart, 
virágnyílást, kalászérést... Soha nincs 
megállás, soha nem pihen...
Játssza: Ragán Edit

Kézműves játszóház
Malacpersely és pingvin készítése mű-
anyag palackból.

Jegyár: 500 Ft

1700 Hopplá! 
 a Magyar Cirkusz és Varieté 
Artista Stúdiójának előadása

Vidám artista és zsonglőr mű-
sor ifjú tehetségek előadásában

1630 Cirogató
Családi foglalkoztató Bor Judittal
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muzSikuS klébzelet 
zenélŐ nemzetek – nemzeti zenék

január 11. 
péntek1000

Eckhardt Gábor népszerű 
sorozata kisiskolásoknak
Baba Yaga, avagy különös 
figurák az orosz zenében
Eckhardt Gábor varázslatos 
előadása ezúttal Baba Yagát, 
az orosz népi fantázia bo-
szorkányát idézi.

Jegyár: 600 Ft

babaSzínház: zimmezumm
január 14. 
hétfő 1000  

A Bóbita Bábszínház előadása
Első színházi élmény – játék 3 éves kor alatti apróságoknak.
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 11.30-kor megismételjük.

Tudjátok-e, mi az a „zimmezumm”?
Lehetséges fordítása a bóbita nyelven született kifejezés-
nek: kirándulás a Kis Tücsökkel Békavárra a Vizililiomhoz, 
majd hazatérés a Nagykendőhöz, anyu ölébe…
Vagy: játékos vándorlás a zene szárnyán rügyfakadástól 
lombhullásig azoknak, akiknek egy lépés is nagy út…
Patakokban lépdelünk, egy kis dombra csücsülünk, meg-
nézzük a Napot, kinyitjuk az ablakot!

Jegyár: 900 Ft
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tádé-bérlet: 
ládafia meSe

január 18..
péntek 900 és 1030

a Kabóca Bábszínház előadása
A király lánya, Tulipán ki-
rálykisasszony kerek egy 
esztendeje nem nevet, így 
hát három testvér felkereke-
dik a királyi udvarba, hogy 
meséket rejtő ládájukból 
elővarázsolják a meséket a 
királylány felvidítására.

Tulipán királykisasszony ámulva hallgatja a történeteket.
Vajon A nyulacska harangocskája, A szárnyas királyfi és a 
Sárkány meséje mosolyra fakasztja őt?

Rendezte: Kovács Géza Blattner-díjas 
Jegyár: 900 Ft

mazSola ii. bérlet: 
világSzép nádSzálkiSaSSzony 

január 18. 
péntek 1430

zenés mesejáték a Neptun Brigád előadásában

A világ utolsó csücskében, a Szurokfekete tenger hetvenhe-
tedik szigetén raboskodik a világ legszebb lánya, akit a Vi-
lágot Járó Gonosz Boszorkány rabolt el. Világszépe folyton 
arról ábrándozik, hogy valaki majd megszabadítja...

Írta: Litvai Nelli
Zene: Wittek Béla
Koreográfia: Horgas Ádám
Rendező: Baksa Imre

Jegyár: 900 Ft
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diafilmek délutánJa
január 19. 
szombat 15 órától

Régi kedvenceinket, a dia-
filmeket vetítjük folyamato-
san, két teremben kicsiknek és 
nagyobbaknak.
A meséket felolvassa Szalay 
Kriszta színművész, a nagyob-
baknak egy izgalmas, interak-

tív, „ játékos irodalomórát”  tart  Cserna Antal színművész.
A vetítéseket zenével kíséri Hevesi Imre énekes.

A klasszikus és a legújabb mesék mellett kalandregények és 
a kötelező olvasmányok fel-
dolgozásai is láthatók. 
 
A belépés ingyenes.

Támogató: Diafilmgyártó Kft.
 www.diafilm.hu
Diafilmek kedvezményes áron vásárolhatók. 

cSaládi meSeSzínház: 
árgyéluS királyfi

január 20. 
vasárnap 1100

a Holdvilág  Kamaraszínház zenés mesejátéka két részben

Árgyélus királyfi és Tündér Ilona küzdelmes szerelmének tör-
ténete csupa csoda: tündérekké változó madarak, csoda sípok, 
varázsbocskor, varázsostor s köpönyeg, ördög s óriás képében 
megjelenő gonosz testvérek, a rút banya álmot hozó ármány-
kodásai. S a mese végére megtörténik az igazi csoda: a szerel-
mesek egymásra találása.
Gyergyai Albert költeménye és székely népmesék alapján át-
dolgozta: Malgot István Jegyár: 900 Ft
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mazSola-bérlet: 
óz, a nagy varázSló

január 25. 
péntek 1430

Új gyermekszínházi  
előadássorozataink,bérleteink

A nagy érdeklődésre való tekintettel még több előadással 
várjuk a kicsiket és nagyokat, egy-egy bemutatót pedig két 
időpontban is műsorra tűzünk. 

Tádé-bérlet óvodásoknak:
Január 18. 9.00 és 10.30
Ládafia mese  - Kabóca Bábszínház
Február 15. 9.00 és 10.30
Mese a kutyusról és a cicusról – Ciróka Bábszínház
Március 22. 9.00 és 10. 30
Majolenka hercegkisasszony -  Csodamalom Bábszínház

Mazsola- bérlet kisiskolásoknak:
Január 25. 14.30
Óz, a nagy varázsló – Harlekin Bábszínház
Február 22. 14.30
Zsiványtanya – Bartók Táncszínház
Március 22. 14.30
Az okos lány – Vojtina Bábszínház 

Mazsola II. bérlet kisiskolásoknak:
Január 18. 14.30
Világszép nádszálkisasszony – Neptun Brigád
Február 15. 14.30
Pom Pom meséi – Csodamalom Bábszínház
Március 8. 14.30
Óz, a nagy varázsló – Harlekin Bábszínház

A három előadásból álló bérlet ára: 2100 Ft, 
egy-egy előadás ára 900 Ft.

a Harlekin Bábszínház előadása
Dorkát egy na-
pon Totó ku-
tyájával együtt 
messzire, a Szi-
várványon túlra, 
Óz csodákkal 
teli országába 
repíti a forgó-
szél.

Rendező: 
Bal József

Jegyár: 900 Ft



23

Tudástár

december 11. 
kedd 1900

a kéSŐreneSzánSz éS 
a manierizmuS SzobráSzata

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A XVI. század szobrá-
szatára Michelangelo 
művészete, mint meg-
kerülhetetlen  tekin-
tély nehezedett. A 
népszerű művészet-
történeti sorozat arra 
keresi a választ, hogy 
kik voltak azok a mű-

vészek, akik tehetségüktől vezérelve tovább tudtak lépni és 
elég bátrak voltak ahhoz, hogy új utakat nyissanak a szob-
rászat világában.

Jegyár: 700 Ft

Kondor Katalin decemberi beszélgető műsora a megszo-
kott 17 órától eltérően most 16 órakor kezdődik.
Vendég Pál Ferenc, az Angyalföldi Szent Mihály 
Plébánia helyettes plébánosa
Híveinek többsége tudja, hogy Feri atya a nyolcvanas évek vé-
gének magyar magasugróbajnoka volt. Milyen út vezetett oda, 
hogy római katolikus pap lett belőle? Sok-sok embert vonz 
minden prédikációja, könyveit a fiatalok is olvassák, s ezekben 
nem csak az egyház híveihez szól. A beszélgetés az adventi kö-
telezettségek miatt 16 órakor kezdődik, utána a szokásos sze-
retetvendégség természetesen addig tart, ameddig mondani-
valónk van egymásnak.

december 16. 
vasárnap1600 portré+ 



Tudástár

24

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A flamand reneszánsz eredeti, egyedi világát a XVI. század 
elején az Itáliából kiinduló manierizmus magába olvasztja. Az 
ismert sorozat bemutatja ezt a folyamatot és azokat a művé-
szeket és életműveket, amelyek ezzel az egységesítő törekvés-
sel szemben a flamand művészeti hagyományokból kiindulva 
egyetemes értéket tudtak teremteni.

Jegyár: 700 Ft

január 8. 
kedd 1830

a flamand művéSzet 
a Xvi. Században

portré+
január 6. 

vasárnap 1700

Kondor Katalin beszélgető műsora 
2013 első Portré + ven-
dége Domján Ferenc, 
a hazai Hahota Klubok 
megalapítója
Igenis, a nevetés – ha még 
valaki nem tudná – meg-
tanulható, és bizonyítot-
tan gyógyít is. A Domján 
család másik két tagja 
az agykontroll tanfolya-
mok megalapítói. Tehát a 
család tudhat valamit, amit úgy összegeznék: saját magun-
kon is tudunk segíteni, ha akarunk. Domján Ferenc egyéb-
ként több hónapos távol-keleti útjáról tért haza október-
ben, s hogy miért volt ott, arról is mesél nekünk. Jókedvű 
estére készüljenek. 

Jegyár: 700 Ft
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Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A XVI. század elején 
Velence vitatha-
tatlanul Európa 
egyik művésze-
ti központjává vált. 
Festészetének te-
kintélyes meste-
re Tiziano volt. 
Mellette azonban 
felnőtt egy új gene-
ráció, amely új utakat 
keresett a festészet-
ben. A kedvelt mű-
vészettörténeti so-
rozat bemutatja és 
elemzi ezeket az 
újításokat és a kor 
vezető mestereinek 
életművét.

Jegyár: 700 Ft

január 23. 
szerda 1830

a velencei művéSzet a Xvi. 
Század máSodik felében

Balassi Bálint  - Takaró Mihály előadása 
Az új esztendőben is folytatódik Takaró Mihály népszerű 
előadás sorozata.
Balassi Bálint különös élete és költészete lesz az előadás témája.
A pohár bor és a zsíros kenyér ezúttal is fokozza majd a kelle-
mes hangulatot előadás után.

 Jegyár: 1300 Ft

január 14. 
hétfő 1900 boroSpince eStek 



26

Zöldág

Zöldág NemZetköZi öko-desigN FesZtivál 
Zöldág Családi Nap

2012.  december  1.  
szombat 1000-1800

Előadások:
állatismeret, növényismeret, környezetvédelem

Kincsestár öko-kézműves műhely
Organikus illetve újrahasznosított 
alapanyagok kreatív  felhaszná-
lása, művészeti vezetéssel.

Fair Trade, bio és öko-design termék bemu-
tatója, vására

Állatismereti, növényismereti és környe-
zettudatosságot elősegítő, szórakoztató  
játékok, vetélkedők

A fenntartható családi kapcsolatokért: 
együttműködő kommunikáció, mediáció 
bemutató és workshop
13.00 – 16.00 között
Vezeti: Berendi Carmel

Zöldág öko-tánc performance 1600

Zenés, táncos, öko-jelmezes performance 
a természet jegyében. A táncos koreográ-
fiát a természet szépségei ihlették, a jel-
mezek újrahasznosított alapanyagok-
ból készült egyedi darabok. 
Előadó: Wéber Mónika és 
                      Sándor Zoltán
Jelmez: Eco-Design Team

A belépés minden programra díjtalan.

Reök Cecília, 
reokcecilia@kulturkuria.hu, 

Mobil: 0620 2991040



Zöldág

27

Zöldág NemZetköZi öko-desigN FesZtivál 
Zöldág Családi Nap

 
január 29. 
kedd 1730 kertbarát fórum
A esemény célja kedvet adni és segítséget nyújtani 
közvetlen természeti környezetünk gondozására, 
megszépítésére. 
Előadó: Ács Klára
Téma: Bevándorolt kártevők és egyéb kórokozók 
elleni védelem

A részvétel ingyenes.
 
január 30. 
szerda 1800 gyógynÖvény klub
Előadó: Dr. Pethő Mária
Téma: stresszoldás a természet 
erejével

A növények gyógyhatásainak 
elméleti és gyakorlati bemuta-
tója. Természetes gyógymódok, 
egészségmegőrzés mindenki-
nek. A gyógynövények gyűjté-
se és kezelése, gyógyhatások, 
készítmények, szakirodalmak 
és praktikus tanácsok. A hónap 
gyógyteája, bemutató, kóstoló.

A részvétel ingyenes.

 
január 31. 
csütörtök 1400

kincSeStár  
Öko-kézműveS műhely

Újévi malac készítése PET 
palackból és WC-papír 
hengerekből.

Alkotás újrahasznosí-
tott és természetes alap-
anyagokból kicsiknek és 
nagyoknak.

A részvétel ingyenes.
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Előzetes

cSiribiri farSangi 
cSaládi délután

Csontkirály és Babkirály viadala – 
Róka Szabolcs és a gyerekközön-
ség dramatikus játéka
Farsangi zenebona, vigalom a
 Somos együttessel.
Kézműves játszóház

február 2. 
szombat 15.00-18.00

lgt koncert
feburár 10. 

vasárnap 1930

benkŐ ilona 
munkácSy-díJaS keramikuSművéSz 
kiállítáSa

február 1- 
február 18.

SzabadoS árpád  
képzŐművéSz tanítványainak kÖzÖS 
kiállítáSakiállítáSa

február 4- 
március 3.

robert thomaS:  
Szegény dániel   

február  
szombat 15.00-18.00

a Karinthy Színház
vendégjátéka
krimi két részben
Fordította: Lackfi János
Főbb szerepekben: 
Simon Kornél, Újréti 
László, 
Kovács Adél, Tordy Géza
Rendező: Kőváry Katalin
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meSterkoncertek 
gavriel lipkind éS a grazioSo 

kamarazenekar
február 14. 
csütörtök 1930 

J. Haydn: C-dúr gordonkaverseny 
Hob.VIIb No.1
P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonóssze-
renád op. 48
P. I. Csajkovszkij: Változatok egy 
rokokó témára op.33
(Ann Kuppens átirata gordonkára és 
vonószenekarra) 
Hangversenymester: Bangó Ferenc
Közreműködik: Gavriel Lipkind 
világhírű csellóművész (Izrael)

 zenélŐ nemzetek 
nemzeti zenék 

február 22. 
péntek 1000 

Eckhardt Gábor előadása 
kisiskolásoknak
Vadász a lesen, 
avagy a német zene 
fantasztikuma

Jegyár: 600 Ft 

a zSiványtanya 
február 22.  
péntek 1430 
a Dunaújvárosi 
Bartók Táncszínház 
táncmesejátéka

a római San pietro
február 19. 
kedd 1830 

Ludmann Mihály művé-
szettörténész sorozata

Jegyár: 700 Ft 
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1-3 éves gyerekeknek
Időpont: csütörtök 9.30-10.30
Információ és beiratkozás:
Orszáczky Ildikó, a csiri-biri torna vezetője
Telefon: +36 30/389 5500
e-mail: info@csiri-biri.hu www.babatorna.hu

Csiri-biri torna

6 hónapostól - 4 éves korig.
Időpont: szerda 10.00-10.30
Információ és beiratkozás: Dudinszky Nóra fuvolatanár
Telefon: +36 70/452 8895
e-mail: info@sunizene.hu www.sunizene.hu

süni zenebölCsi

2-6 éves gyerekeknek
Játékosan, sok dallal és verssel 
Időpont: péntek 10.15-10.45
Előzetes bejelentkezés szükséges. Információ és beiratkozás:
Sándor Anikó angol nyelvtanár Telefon: +36 30/231 8631

angolozzunk együtt!

20 hónapostól 4 éves korig
Időpont: kedd 9.15-9.55
Utolsó foglalkozás: december 18. Első foglalkozás január 8.
(folyamatos csatlakozási lehetőség, az első alkalom 
ingyenes, testvéreknek 50% kedvezmény)
Információ és beiratkozás: Kunos Kinga
Telefon: +36 30/505 1042
e-mail: kinga.kunos@gmail.com, www.szivarvany.net

szivárvány felfedező műhely

kistenyér
2-4 éves gyermekek számára 
Időpont: hétfő: Képek, színek, formák: 9.30-10.00 
Foglalkozásvezető: Veress Kinga művészet- és kézműves oktató 
Csipp-csepp muzsika: 10.00-10.30 
Foglalkozásvezető: Csévi Annamária de Pillecyn csellista, 
zeneoktató 
Információ: www.kistenyer@blogspot.com 
+36 30 365 0656 (Kinga néni) 
+36 70 667 6223 (Annamari néni)

franCia nyelv kiCsiknek voila mónika
Francia zenés-dalolós nyelvi foglalkoztató sok mozgással
2-5 éves korú gyerekeknek és szüleiknek
Időpont: szerdánként 10.45-11.30
Információ és előzetes bejelentkezés telefonon 15 óra után.
Kárpáti Mónika francia nyelvtanár v.e. edző
Telefon: 30/ 2973 445
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Időpontok: 
óvodás csoport: csütörtök 16.30-17.30 

Új iskolás csoport: csütörtök: 17.45-18.45
(az iskolás csoport 15 fő jelentkező esetén indul.) 

Előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezési határidő: január 22.

Első alkalom: január 24.
Részvételi díj: első gyermek 15 000Ft/félév

Minden további testvér: 14 000Ft/félév
Információ: Bacsó Sára tánctanár

Telefon: 30/ 553 0124

Csillagszemű néptánCCsoport

G
yerek tanfolyam

ok

5-10 éves gyerekeknek
Időpont: szerda 16.00-17.30

Információ: Veress Kinga művészettörténész, kézműves
Telefon: +36 30/365 0656

e-mail: s.veresskinga@gmail.com
www.kistenyér.blogspot.com

kistenyér

3-6 éves gyerekeknek
Zenei hallás- és ritmusképzés játékosan,

Kodály-módszerrel, francia nyelven is.
Időpont: csütörtök 16.00-17.00

Információ:  Csévi Annamária De Pillecyn zenetanár,  
szolfézsoktató, csellista.

Telefon: +36 70/667 6223
e-mail: drcsevi@t-online.hu

énekeljünk együtt

Szín-Játék-Ország
8-13 éves gyerekeknek

Dráma stúdió Földessy Margit vezetésével
Időpont: szerda: 15.00-17.00

II szemeszter 2013. február 6-június 6-ig (17 alkalom)
Jelentkezési határidő: 2013. február 1.

Információ és beiratkozás: Tóth Kinga szervező 
Telefon: +36 1/392 0873, +36 20/249 1580

szín-játék-ország

hip-hop - dynamiC tánCiskola
7-11 éveseknek

Időpont: hétfő 16.30-17.30
12-18 éveseknek

Időpont: hétfő 17.30-18.30
Információ: Patay-Telek Szilvia tánctanár

Telefon: +36 20/326 6628
e-mail: teleksz@freemail.hu
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4-5 éveseknek, balett előkészítő
Időpont: péntek 16.00-16.50
5-6 éveseknek, balett kezdő
Időpont: kedd, péntek 17.00-17.55
7-10 évesek, balett haladó
Időpont: kedd, péntek 18.10-19.10
Információ és beiratkozás:
Hajas Lili klasszikus balett táncpedagógus
Telefon: +36 30/399 7779

balett

5-6 éves gyerekeknek (nagycsoportosoknak)
Időpont: hétfő és szerda 09:30 – 10:30
Első alkalom 2013. január 8.
Jelentkezési határidő: 2013. január 4.
Foglalkozási díj: 8.000,- Ft/ 8 alkalom. 
Létszámtól függően ez még csökkenhet!
Információ: Szabó János karate edző, sportoktató
telefon: 06-30/930-6237
e-mail cím: gankaku@freemail.hu

ovis torna 

 
Óvodás csoport (lányok-fiúk vegyesen): 3-6 éveseknek
kedd 15.45-16.45
Előkészítő csoport: 7-17 éveseknek
csütörtök 15.45-16.45 Akrobatika óra
Fit-Kid karácsonyi gálaműsor 2012. december 18. 17.30
Információ: Borsányi Petra, Európa bajnok, fitness edző 
és koreográfus 
Telefon: +36 30/658 9265

fit-kid www.fitkid.hu 

Óvodás csoport (középső-, és nagycsoportosok részére)
Időpont: hétfő, szerda 16.15-17.00
Iskolás csoportok 
Időpontok: hétfő, szerda 17.15-18.00   (I. korcsoport)
                                         18.00-19.00  (II. korcsoport)
                                         19.00-20.00 (III. korcsoport)
Információ: Bácskay Zsolt, testnevelő tanár, (I. DAN)
Telefon: +36 20/951 4414

judo

6 éves kortól, felnőtteknek is
Időpontok: kedd, csütörtök 17.00-18.00

karate

brazil jiu jiCu
Iskolás korú gyerekeknek
Időpontok: kedd, szerda: 15.50-16.50 
Információ és beiratkozás: Szentes János karate oktató
Telefon: +36 20/339 2197, e-mail: szentesj@yahoo.com
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Felnőtt tanfolyam
ok

Kezdőtől a nyelvvizsga előkészítőig
Időpontok: 

Hétfő: 11.00-13.30
Kedd: 8.45-10.30, 11.00-12.15

Csütörtök: 8.45-10.30, 10.00-12.15 
Ajándékozzon nyelvtanfolyamot karácsonyra.

Beiratkozások: 
2012. december 5. 10.00-11.00

2013. január 7. 17.00-18.00
Január 9. 9.00-10.00

Beiratkozás és információ: 
Sándor Anikó Telefon: +36 1/214 8666 

vagy +36 30/231 8631 www.lingvarium-oma.hu

angol nyelvtanfolyam

18 éves kortól
Német beszédfejlesztő foglalkozás

Időpont:
haladó csoport: szerda 09.00-10.00

Újrakezdő: 10.00-11:00
Új kezdő csoport: szerda 11.00-12.00 

Első alkalom: 2013. február 6.
Jelentkezési határidő: 2013. február 3.

hungarian for forigners
ungarisCh für auslander

in the Community Center/im Kulturhaus in Hidegkút
„Klebelsberg Kultúrkúria” (Budapest, II. Templom u. 2-10.) 

                          Course/Kurs: from Oktober/ab Oktober
Privat lesson by graduate language teacher  on all level!

Privatstunden bei Diplomsprachlehrerin auf allen Stufen!

Information: Regina Ujj +36 30/670 3057
e-mail:regina.ujj@gmail.com

német nyelvtanfolyam

15 éves kortól
Időpontok:

Új kezdő csoport: hétfő, szerda: 10.00-11.30
Haladó és szinten tartó csoport: hétfő, csütörtök: 

16.30-17.00 
Első alkalom: január 3.

Információ és beiratkozás:
Tarnay Annamária olasz nyelvtanár

Telefon: +36 30/495 2693

olasz nyelvtanfolyam
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10-50 éves korig
Időpont: csütörtök 18.00-19.00

balett fitnesz nőknek

10-50 éves korig
Klasszikus táncművészeti képzés az alapoktól mindenkinek, 
alaktól és előképzettségtől függetlenül.
Időpont:  csütörtök 19.00-20.00
Információ és beiratkozás: 
Hajas Lili balett oktató
Telefon: +36 30/399 7779
www.balerina-leszek.hu

klasszikus balett felnőtteknek

Korhatár nélkül
Időpont: 
hétfő, péntek 09.30-11.00
kedd 18.15-19.45 
csütörtök 18.00-19.30

jóga a mindennapi életben

Korhatár nélkül
Időpont: péntek: 8.15-9.15

Információ és beiratkozás: 
Bolla Magdolna jógaoktató
Telefon: +36 30/402 4657

fitness jóga

3-1-2 meridian-öngyógyító renszer + 
egészségmegőrző és megtartó praktikák
Időpont:
csütörtök 13.00-15.00
Információ: 
Kocsányi Gabriella klubvezető
Telefon: +36 1/376 8796, +36 20/332 1630
www.egészségbiztonság.hu

meridian klub  
élj 100 évig egészségben

Korhatár nélkül
Időpontok: kedd, csütörtök 08.00-09.00
Információ és beiratkozás:
Lippai Andrea  Köztársasági Érdemkereszttel kitüntetett,
Europas és Harangozó Gyula-díjas táncművész
Telefon: +36 20/326 0793
www.flamencoshow.hu

harmónia torna
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18 éves kortól
Testművészet. Szép test, szép lélek az eredménye,

ha megtanulod a nyújtó és erőfejlesztő mozdulatok sorozatát 
nyugodt légzéstechnikával végezni. 

Torna, ahol óra közben is jól érzed magad, közelebb juthatsz 
önmagad megismeréséhez, elfogadásához.

Szeretettel várok minden újra nyitott, 
kedves régi és új vendéget.

Időpont: hétfő 08.15-09.15
Információ és beiratkozás:

 Orbán Dóra edző
Telefon: +36 30/933 7092

e-mail: orban.dora@freemail.hu

pilates badyart elemekkel 

15 éves kortól.
Vérpezsdítő, parti hangulatú, táncos fitness óra. 

Időpontok: kedd 20.00-21.00
                   csütörtök 20.15-21.15
                   péntek     20.00-21.00

Az első órára előzetes bejelentkezés szükséges!
Folyamatosan lehet csatlakozni, akár egy alkalomra is.

Információ és bejelentkezés:
Papp-Váry Anna zumba- és aerobic oktató

Telefon: +36 20/430 2445, e-mail: zumbazzannaval@gmail.com

zumba fitness

A Dynamic Tánciskola tanfolyama
18 éves kortól

Haladó, középhaladó csoport:
hétfő 19.00-20.30

Új kezdő:
hétfő 20.30-22.00, kedd 18.30-20.00

vasárnap 19.00-20.30, 18.00-19.30.
Információ: Patay-Telek Szilvia tánctanár

Telefon: +36 20/326 6628
e-mail: teleksz@freemail.hu

társastánC

18 éves kortól
Izületkímélő, alakformáló,  

erősítő gyakorlatok sok nyújtással,  
a Pilates Akadémián végzett személyi edző segítségével.

Időpont: szerda 08.15-09.15
Információ és beiratkozás: 

Tóth Irén edző
Telefon: +36 70/617 7161

női torna
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16 éves kortól
Időpont: szerda
haladók: 18.30-20.00
kezdők: 20.00-21.30
Információ: Pethő Kincső tánctanár
Telefon: +36 20/973 1042
e-mail: kincso.petho@vipmail.hu

salsa, vidámság, ritmus

16 éves kortól 
Felpörget, átmozgat formába hoz. 
Szeretnél úgy táncolni mint a klippekben a latin táncosok?
Aki hoz magával +1 főt
1000Ft  kedvezményt kap.
Időpont: 
hétfő 19.00-20.00
Információ: 
Reök Cecilia reggaeton oktató
Telefon: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@gmail.com

reggaeton

új!

Tanfolyamokkal kapcsolatos  
 információ: 

 tóth kinga szervező  
20/ 249 1580

e-mail: kingat@kulturkuria.hu

stresszkezelési tréning
A Williams Életkészségek programot a Duke Egyetem 
(Durham, NC, USA) vezető szakemberei dolgozták ki, a prog-
ram magyar adaptációja Selye János Magatartástudományi 
és Magatartásorvoslási Társaság nevéhez kötődik. A Prog-
ram keretében egyszerű, a mindennapokban jól alkalmazható 
stresszkezelő stratégiákat és kommunikációs technikákat lehet 
elsajátítani.

Időpont: 2013. február 2., 9.
Időtartam: 9.00-17.00 óra
Jelentkezési határidő: 2013. január 27.
Részvételi díj: 30 000 Ft +Áfa
Információ és jelentkezés: Barlay Gábor tréner
Telefon: +36 30/603 0275
e-mail:gbarlay@gmail.com
www.eletegeszsegek.hu
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Ha...
- szeretnél a Klebelsberg Kultúrkúria csapatához tartozni;
-szívesen tevékenykedsz rendezvényeken, kulturális és kö-
zösségi programokon, táborokban, szereted a szabadidődet
gyerekek és fiatalok között tölteni;
- örömmel megosztanád tudásodat másokkal;
- van szabadidőd és érdekel az önkéntesség...
...köztünk a helyed!

Önkéntes munkára várunk 16 és 25 év közti diákokat,  
fiatalokat!

2013. február hónapban 
képzés formájában segítünk 
felkészülni az önkéntes te-
vékenységre, amely során 
megismerheted intézmé-
nyünket, munkatársainkat.
Ha kedvedre való a feladat, a 
felkészítést követően önkén-

tes szerződést kötünk veled.
Milyen munkákat végezhetsz nálunk önkéntesként?
Rendezvényekhez, foglalkozásokhoz, táborokhoz kötődő 
szervező és megvalósító feladatok, grafikai tervezés, ren-
dezvények dokumentálása, ifjúsági közösségi térben kor-
társsegítői munka, kiadványok, szórólapok terjesztése.

Az önkéntes munka eredményesen segíti a középiskolát, 
főiskolát végzett fiatalok munkatapasztalat szerzését is.
 
Segítünk érdeklődésednek megfelelő feladatot találni!

 
Szeretettel vár a Kultúrkúria csapata!

 
Jelentkezni lehet 2013. január 15-ig az alábbi elérhetőségeken:

Mulicz Ferenc  
06-20-291-7003 mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
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baba-mama klub
kedd és csütörtök  

1000–1200

internet kortalanul
csütörtök és péntek 

830–1000 és  1030–1200

Egy hely, ahol közös játék, beszélgetés, ismerkedés és 
kézműves foglalkozás közben a baba szocializációja 
elkezdődik.
Minden szülőt, nagyszülőt, kismamát és gyerkőcöt szeretet-
tel várnak a klub házigazdái: kedden Nagy Petra iparművész, 
csütörtökön Erdélyi Ágnes pszichológus, családterapeuta,  
Simon Judit jogász.

Részvételi díj családonként: 500 Ft

mátyuS dezSŐ bridzSklub
péntek 

1800–2200

Helyszín a Közösségi Ház 1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
4 csoportban – kezdő, középhaladó és haladó szinten.
Új kezdő csoport februárban indul.
Vezeti: Polgár Mária (polgar.maria@gmail.com)
Információ: Wenzon Gusztáv, tel.: +36 20/325 1414 

Részvételi díj: 1200 Ft/hó.

Játék (párosverseny) minden pénteken. Csak a bridzselni 
tudókat várjuk előzetes egyeztetéssel.
Vezeti: Mátyus Dezső 
Telefonszám: +36 1/397 3026, +36 30/393 6948

 A részvétel ingyenes.

Tapasztalatokat illetve magyar és külföldi bélyegeket  
cserélhetnek, felértékeltethetik gyűjteményüket.
Vezeti: Faragó Sándor  A részvétel ingyenes.

hidegkÚti bélyeggyűJtŐk klubJa
szerda  

1700–1900

tere-fere  
polgári nyugdíJaS klub

december 3., január 7. 
hétfő 1630

Minden hónap első hétfőjén jó hangulatú beszélgetés, meg-
hívott előadók.  Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A részvétel ingyenes.
Sakk-kÖr
Haladó kategóriás jelentkezőket várunk most szerve-
ződő sakk-körünkbe. A játszmák helye a Kultúrkúria. 
Információ: Fülöp Tibor  +36 1/397 0502 
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német klubeStek /deutSchklub
december 20., január 31. 
csütörtök 1800

Kötetlen társalgás jó hangulatban/Lockere Unterhaltung in 
angenehmer Atmosphäre 
Állandó témáink: Film-színház-zene, utazás-gasztronómia, 
külföldi munkavállalás, gazdasági aktualitások, nyelvvizsga in-
formáció, játék mindenkinek.
Unsere Themen: Film-Theater-Musik, Reise-Gastronomie,  
Arbeit im Ausland, aktuelle Wirtschaftsfragen,  Sprach-
prüfungsinformationen, Spiele für alle.
Klubvezető/Leiterin: Ujj Regina +36 30/670 3057  
www.online-nemet.hu

A részvétel ingyenes/Kostenloser Eintritt.

peSthidegkÚti baráti kÖr
december 19., január 16. 
szerda 1700

Az eddigi hagyományt követve Baráti Körünk szeretettel várja 
azokat a helyi lakosokat, gyerekeiket, nagyszüleiket, akik részt 
kívánnak venni a kötetlen hangulatú beszélgetésen. 
Célunk a Pesthidegkútat szerető, azért tenni vágyó polgárok 
találkozási lehetőségének biztosítása. Összejöveteleink során 
szabadon beszélgetünk, megvitatjuk a lakókörnyezetünket 
érintő problémákat, eseményeket. Ezeken a találkozókon 
hangot adhatunk örömünknek, javaslatainknak és kifejezhet-
jük bosszúságainkat is. 
Összejöveteleink minden hónap harmadik szerdáján. 

helytÖrténeti kÖr
Pesthidegkút múltja iránt érdeklődők jelentkezését  
várjuk, akik szívesen részt vesznek a gyűjtő, kutató, rend-
szerező munkában.
Információ: Dr. Czaga Viktória   vicza52@t-online.hu
        Wenzon Gusztáv  06-20-325-1414

Ha kisgyermekes szülőként úgy érzi…
„Olyan jó lenne beszélgetni…” „Sokat vagyok 
egyedül…” „Nem tudok egyedül kimozdulni…” 
„Elbizonytalanodtam a gyermeknevelésben…” 
Segíthetünk? Otthon segítünk szolgálat ingyene-

sen, önkéntesekkel, szülői tapasztalattal, heti rendszerességgel
Elérhetőség: Otthon Segítünk Alapítvány
Lukács Andrea II. kerületi szervező +3630/491 4021.
lukacs.andrea@t-online.hu, www.otthonsegitunk.hu

otthon Segítünk alapítvány
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gazda piac

Helyi piac télen is 
A cserkészház kertjében decemberben 8-án és 22-én lesz 
termelői piac. Mindkét alkalommal kaphatóak lesznek téli 
finomságok. Karácsonyfa vásár is lesz. 2013 januárjában az 
első piaci nap 12-én lesz. Nyitva tartás mindhárom alka-
lommal reggel 8-12 óráig. A gazdák, a segítőim és a magam 
nevében kívánok a piacunkra látogatóknak (is) meghitt 
Karácsonyi ünnepeket és reményteli Boldog Új Esztendőt: 
Szilágyi Zsolt.

december 8 és 22., 2013. január 12.   
szombat 800-1200 

hidegkÚti Sport club

Az 1923-ban alapított egyesület Budapest bajnokságban 
szerepelő utánpótlás, felnőtt és öregfiúk csapatai szeretettel 
várják a futball kedvelőket bajnoki mérkőzéseikre, melyek 
megtekintése ingyenes.
A felnőtt csapat hazai mérkőzései:
December 1. szombat 13:00
Hidegkúti SC II - 1908. SZAC II (Budapest bajnokság IV. osztály)
December 2. vasárnap 11:00 
Hidegkúti SC - Bp. Erdért SE (Budapest bajnokság III. osztály)
Helyszín: Hidegkúti SC sporttelepe, II. ker. Szabadság u. 57.
További információ: www.hidegkuti-sc.hu

bababÖrze
december 8., 2013. január 5. 

szombat 900–1200

Jó állapotú, használt gyermekholmik vására.
Asztalfoglalás: e-mail-en: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Tóth Kinga + 36 20/ 249 1580

december 14. 
péntek 1500 iii. hidegkÚti betlehemeS

„Üdvösségünk, égi ország!” 
Interaktív betlehemes játék a Magyar Népmese Színháztól
A berettyóújfalui
Igazgyöngy 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény és a 
pesthidegkúti 
Gyermekek Háza 
Alternatív 
Alapozó Program közös karácsonyváró ünnepsége és 
gyermekrajz-kiállítása. 
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a peSthidegkÚti evangélikuS  
gyülekezet SzervezéSében

December 9. vasárnap 9.30 Családi istentisztelet
        11.00 Gyülekezeti Nap: 
                 Jézusra várva –  dr Bácskai Károly előadása 
December 16. vasárnap 9.30 Istentisztelet 
          17.30 Karácsonyi szeretetvendégség 
December 24. hétfő 14.30 Szentesti Istentisztelet
December 25., 26. 9.30 Karácsonyi Istentisztelet
December 31. hétfő 18.00 Óesztendei Istentisztelet
December 6., 13. és 20. (csütörtökönként) 
                             18.00 Adventi sorozat 
December 12. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra

Templom: Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: 1029 Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403 Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu

egalitáS alapítvány
Közlekedési nehézségekkel küzdő pesthidegkútiak helyi 
kulturális rendezvényeken való részvételét segíti az Egalitás
Alapítvány,  szállítás, szükség esetén helyszíni segítség biztosí-
tásával. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, keressék Zaymusné 
Szanka  Juditot a +36 1/274 6233 vagy a +36 30/953 3415 
telefonszámon.

Piazzolla és hagyományos tangó zenék...
Koncert, színházi előadás önállóan vagy táncosokkal, 
rendezvények, esküvők zenei és műsor szolgáltatása.
www.tangoharmony.hu  
www.facebook.com/tangoharmony

tango harmony  
ha külÖnlegeS élményt akar!



Szolgáltatás

pelenkázó kuckó
Kellemes, békés kis sziget a kisgyermekes 
családok számára, melynek díszítő elemeit, 
üvegmozaikjait Borbás Dorka iparművész 
alkotta. A pelenkázó kulcsát az információs 
pultnál lehet elkérni.

bérelJen termet a kultÚrkÚriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett 
és állófogadások, konferenci-
ák és oktatási tevékenységek 
lebonyolítására. Termeink kis 
létszámú csoportos foglalkozások 
elhelyezésén túl akár háromszáz 
fős közönség befogadására is 
alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és 
tágas kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhatnak. 

Bővebb információ: 
Tóth Kinga Tel.: +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
www.kulturkuria.hu, kingat@kulturkuria.hu

zSÚrzSolgálat
Ünnepelje gyermeke  
születésnapját és névnapját  
a Kultúrkúriában!  

Bővebb információ: 
Tóth Kinga +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu
 

Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad
További információk a termekről:  
Tóth Kinga +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu 
www.kulturkuria.hu/teremberlet

eSküvŐ- éS rendezvénySzervezéS
www.orokkeszep.hu

ingyen internet a kultÚrkÚriában!
Nyitástól 20 óráig használható. 

kedveS olvaSónk!
Ha szeretné a műsorfüzetet elektronikus úton megkapni, 
kérjük, küldjön egy e-mailt az info@kulturkuria.hu címre!

tartSa eSküvŐJét a kultÚrkÚriában!
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Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének a programjá-
ra és számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a 
Kultúrkúria információs pultjánál, hétköznap 07.30–19.30, 
hétvégén 10.00–18.00 óra között. Telefon: +36 1/392 0860. 
Intézményünk programjaira a helyszínen, az InterTicket  
országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU 
oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), a Broadway 
jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud 
jegyet venni.
Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu 
e-mail címen vagy a www.kulturkuria.hu honlap adott 
rendezvényhez tartozó oldalán lehetséges.
II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni Tagsági Kártyára az 
1000 Ft feletti jegyárú színházi előadásokra és koncertekre 
10% kedvezményt adunk. 

A sorban állás elkerülése érdekében jegyét lehetőleg ne az adott 
rendezvény napján, hanem elővételben vásárolja meg. Egy prog-
ramot megelőző utolsó órában csak az aktuális rendezvényre 
lehet jegyet venni, az elővétel ekkor más előadásokra szünetel.  
A Kultúrkúria jegypénztárában elfogadjuk: 

II. KERÜLETI KULTUR ÁLIS KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. HAVI KIADVÁNYA
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a., tel.: +36 1/392 0860 
e-mail: info@kulturkuria.hu, web: www.kulturkuria.hu
felelős kiadó: Dolhai István 
szerkesztő: Bercsi Katalin, grafikus: Ladányi Norbert
nyomda: F&F  Print Line Kft. 2013 Pomáz, Mogyoró utca 32. 
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
Hirdetésfelvétel: Wenzon Gusztáv tel.: +36 1/ 392 0873
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Színház- éS koncertJegy elŐvétel



SZERETETKÖNYV
színházi est Müller Péter művéből
December 13. csütörtök, 19.00
a SPIRIT SZÍNHÁZ előadása a szerelemről, a barátságról, 
a női és a férfi  sorsról. A színésznő: PAPADIMITRIU ATHINA

VÁRI ÉVA EDITH PIAF ESTJE 
Orlai Produkció
Január 20. vasárnap, 17.00 
Edith piaf hihetetlenül gazdag, sok tekintetben 
tragikus, mégis felemelő életútjának hiteles története.

Spirit Színház
A KARNEVÁL VÉGE
Február 2. szombat, 17.00 
Életmese állatokról és emberekről, 
POPPER PÉTER Részemről mondjuk mancsot és 
a Ne menj a romok közé! című könyvei alapján.
Szereplők: PERJÉS JÁNOS, MALEK ANDREA

ECKHARDT GÁBOR zongoraestje
Képes bolyongások a komoly- és a könnyűzene mezsgyéjén.
december 2. vasárnap, 19.00

SZIAMARCZI családi program
RUTKAI BORI 
ÉS A HÉBE-HÓBA BANDA KONCERTJE 
december 8. szombat, 16.00
Mit csinál a Télapó, ha elmúlnak az ünnepek?

OROSZ ZOLTÁN 
harmonikaművész koncertje
december 14. péntek, 19.00
Válogatás a francia sanzontól a karácsonyi ünnepi hangulatig.

KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ DÉLUTÁN
december 15. szombat, 15.00–19.00
Kézműves kavalkádunkra kreatív ötletekkel várjuk 
a gyerekeket és a felnőtteket.

CSÁNGÓ KARÁCSONY 
Műsorokkal ékesített karácsonyi bál  
december 20. csütörtök, 20.00–02.00
Moldvai és gyimesi táncok, koncertek, ádventi, karácsonyi 
énekek, kántálás, aprószentekelés….

KALÁKA KARÁCSONYI KONCERT
Vendég: MAJOR GÁBOR 
december 25. kedd, 19.00

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest Marczibányi tér 5/a

Információ: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu
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Eseménynaptár – december

Konténeres sitt-, szemét- és törmelékszállí-
tás  4, 6, 8, 10 m3-es konténerekkel,  
gépi földmunka, tereprendezés,  
sóder-, homok-, termőföldszállítás.
Tel.: +36 1/376 9926, +36 30/991 2739
Pesthidegkút vonzáskörzetében

kretz kft.

Angol nyelv
Időpontok:
Hétfő: 11.00-13.30
Kedd: 8.45-10.30, 11.00-12.15
Csütörtök: 8.45-10.30, 10.00-12.15.
Ajándékozzon nyelvtanfolyamot karácsonyra!
Nyelvtanulási ajándékutalvánnyal lepje meg szeretteit!
Beiratkozások: 
2012. december 5. 10.00-11.00
2013. január 7. 17.00-18.00
               Január 9. 9.00-10.00

Sándor Anikó 
Telefon: +36 1/214 8666 

vagy +36 30/231 8631 
www.lingvarium-oma.hu



Eseménynaptár – december

december 2. vasárnap 1900 

Kodály emlékezete-kórushangverseny

december 5. szerda 1100

Örkény egypercesek-Quintus Konrád beavató színháza

december 7. péntek

1000; 1230 és 1430 Szent Miklós legendája – a Napsugár Bábszínház
1700 Magyar táncház gyermekeknek

december 4. kedd

1100  Örkény egypercesek-Quintus Konrád beavató színháza
1800 „Verecke híres útján jöttem én…”- Matl Péter szobrászművész kiállítása

december 8. szombat

1100 és 1600 Halász Judit karácsonyi gyermekkoncertje
1500 Gyertyamártás
1900 Néptánc és muzsika- a Hubay Társaság estje
december 9. vasárnap 1500

Az operairodalom gyöngyszemei – Verdi: Ernani

december 10. hétfő 1000

Babaszínház: Dödölle- a Vaskakas Bábszínház

december 11. kedd

1830 A későreneszánsz és a manierizmus szobrászata – Ludmann Mihály 
művészettörténész sorozata
1900 Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom – Turay Ida Színház

december 14. péntek

900 és 1030 Tádé-bérlet: Kiskarácsony, nagykarácsony
1900 Grazioso Zeneszalon 

december 15. szombat 1930

9. oldal

6. oldal

16. oldal
17. oldal
9. oldal

9. oldal

17. oldal

23. oldal

4. oldal

16. oldal
16. oldal

6. oldal
13. oldal

17. oldal
10. oldal

10. oldalMesterkoncertek – Vezényelnek a szólisták – Duna Szimfonikus Zenekar 

december 1. szombat

1500 Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál – Zöldág Családi Nap
1500 Csiribiri Mikulásváró családi délután

26. oldal
15. oldal

december 16. vasárnap

1500 Mézeskalács készítés
1600 Portré+ - vendég Pál Ferenc
1700 Dalnokklub – Rohoncz Folkműhely valamint az Aphonia együttes

18. oldal
23. oldal
10. oldal



Eseménynaptár – január

január 5. szombat 1500

Csiribiri Újévköszöntő családi délután

január 8. kedd

1000 „Állj meg, pillanat” – színészóriások címlapokon 
       Domonkos Sándor fotókiállítása
1830 A flamand művészet a XVI. Században – Ludmann Mihály 

január 11. péntek        

1000 Zenélő nemzetek-nemzeti zenék – Eckhardt Gábor előadása
1700 Magyar táncház gyermekeknek

január 6. vasárnap 1700

Portré+ - vendége Domján Ferenc

január  13. vasárnap

1900 Dalnokklub – Eclectica Acoustic Quartett és Joós Tamás
1930 Mesterkoncertek-Újévi koncert-Duna Szimfonikus Zenekar

január  14. hétfő

1000 Babaszínház: Zimmezumm – a Bóbita Bábszínház
1900 Borospince estek – Balassi Bálint – Takaró Mihály előadása 

január 18. péntek

900 és 1030 Tádé-bérlet: Ládafia mese
1430 Mazsola II.-bérlet: Világszép Nádszálkisasszony

január 19. szombat 1500

Diafilmek délutánja

január 20. vasárnap

1100 Családi Meseszínház: Árgyélus királyfi
1500 Az operairodalom gyöngyszemei – Verdi: Simon Boccanegra

január 22. kedd 1900

18. oldal

14. oldal

24. oldal

11. oldal
11. oldal

19. oldal
25. oldal

20. oldal
20. oldal

21. oldal

19. oldal
16. oldal

24. oldal

21. oldal
11. oldal

6. oldal
Magyar Kultúra Napja – A Parnasszus csillagai

január

Jean Anouilh: Jeanne d’ Arc – Veszprémi Petőfi Színház 5. oldal

január 25. péntek

22. oldal
16. oldal

1430 Mazsola-bérlet: Óz, a nagy varázsló
1700 Magyar táncház gyermekeknek.

Kertbarát fórum

január  29. kedd  1730

Gyógynövény klub

január  30. szerda 1800

27. oldal

27. oldal

Kincsestár öko-kézműves műhely

január  31. csütörtök 1400

27. oldal

A velencei művészet a XVI. század második felében

január 23. szerda 1830

6. oldal

24. oldal


