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2017 februárjában kerül bemutatásra a L'art pour l'art Társulat 
legújabb, sorrendben 17. önálló színházi estje, melynek címe: 
Halványlila gőz. Az immár 31 éve fennálló Társulat ismét 
kitett magáért és vadonat új műsorszámokkal kedveskedik  
rajongóinak.

Mindenkit szeretettel invitál egy felhőtlen 
szórakozást ígérő estére a L’art pour l’art Társulat: 
Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni.
Házigazda: Maksa Zoltán

Jegyár: 2500 Ft

Pr e m i e r !

Halványlila gőz
a L’art pour l’art Társulat
legújabb önálló estje
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Kiss Csaba:
Nappalok és éjszakák
Jászai Mari Színház, Tatabánya
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150 percben, egy szünettel

Tatabányai ősbemutató. Új magyar darab, mely egy százhúsz éves 
remekmű hiányzó két évét meséli el. A történet rövid. 
mindössze néhány sor Csehov Sirály című darabjában. 
Nők harca. Férfiak árulása. Vagy kijózanodása. Sorsok és jellemek. 
A színpad mindent felnagyít. Végletessé tesz. 
A vágyat is. A másikba való esztelen beleszédülést. 
És a csalódást is. A fájdalmat. A dühöt. Az első 
egyedül töltött éjszakát. Játék a képzelettel. 
A szerelemmel. A Sirállyal.

Szereplők:
Györgyi Anna   |   Crespo rodrigo   |   Trokán Anna   |
mikola Gergő   |   Kardos róbert   |   Danis Lídia   |   
maróti Attila   |   Tóth rita   |   Varga imre Dániel   |

Díszlet: Safranek Zita   |   Jelmez: rákay Tamás 
Rendező: KiSS CSAbA

Jegyár: 2800 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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A dráma hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, 
drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb, s egyben 
legvitatottabb korszakát. Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, 
Rákóczi Ferenchez fűződő viszonya alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, 
mint anya, s egyben a hazaszeretet példátlan emblematikus személyisége jelenik 
meg az előadásban, s teszi hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Hedry Mária: Zrínyi ilona
színmű egy hangra
Klebelsberg Kamaraszínház

március 25. 
szombat 19.00

Zrínyi Ilona: Juhász Róza

Díszlet, jelmez: Libor Katalin
Zene: Rossa Levente
Dramaturg: Kulcsár Edit
Rendező: Árkosi Árpád Jászai Mari-díjas
Producer: Klebelsberg Kultúrkúria, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Jegyár: 2000 Ft   |   Diák jegyár: 1000 Ft

Támogatók:
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Házigazda:

Detvay Mária Marcella
Meghívott vendég:

Madaras Gergely karmester

március 3. 
péntek 19.00

Ze
ne

Mozart: Don Giovanni
A Bécsi Staatsoper előadása
Vezényel: Herbert von Karajan
Szereplők: Samuel Ramey, Ferriccio Furlanetto, Anna Tomowa-Sintow, 
Gösta Winbergh, Paata Burchuladze, Váradi Júlia, Kathleen Battle, Alexander Malta
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István

A belépés díjtalan.

Az opera-
irodalom 

gyöngyszemei
- filmvetítés -

március 12. 
vasárnap 15.00

A zeneszalonban különböző művészeti ágak találkozása egy kelle-
mes esten, mintha a régi híres párizsi szalonok vendégei lennénk, 
ahol híres művészek léptek fel, s a vendégek a kor legjobb tudósaival, 
filozófusaival vitatkozhattak.

A belépés díjtalan.

Grazioso 
zeneszalon
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Vezető és hangversenymester: 

bánfalvi béla Liszt-díjas 
hegedűművész

Műsor:
Holst: St-Paul’s Suite  op. 29. No. 2
Wolf: olasz szerenád
rossini: D-dúr Sonata No. 6.

elgar: Serenade op. 20
Verdi: e-moll vonósnégyes

magyar 
Kamarazenekar

Jegyár: 2500 Ft

március 17. 
péntek 19.30

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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március 19. 
vasárnap 18.00

Énekelt versek…
a Kaláka és a Szélkiáltó együttes 
közös koncertje a DALNoKKLub keretében

Ze
ne

március 18. 
szombat 14.00

XXi.
Pesthidegkúti
Kamarazenei

Fesztivál

A fesztivált huszonegyedik alkalommal 
rendezzük meg a hidegkúti zeneiskolások részére.

A programban olyan kamaracsoportok lépnek fel, 
ahol a növendékek közül legalább egy pesthidegkúti. 
A zongora-négykezestől a gitárosokon, vonósokon 
keresztül a furulyazenekarig sokféle együttestől 
hallgathatunk kamaradarabot. 
Az előadókat szakmai zsűri minősíti.

A fesztiválra március 10-éig várjuk 
fellépő kamaracsoportok jelentkezését.

A belépés díjtalan.

A magyar és a világirodalom énekelt versei akusztikus hangszereken. 
Népzene saját feldolgozásban. Sokszínű muzsika. 
Klasszikus és népi hangszerek együttes játéka.
Jegyár: 2100 Ft   |   Diák jegyár: 1100 Ft
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out West
Iain Patterson
skót képzőművész kiállítása

Iain Patterson skót képzőművész és egyetemi tanár 1946-ban 
született. Számos egyéni és csoprtos tárlata mellett 30 éven 
át oktatott az Edinburgh-i Művészeti Egyetem (Edinburgh 
College of Art - ECA) Rajz- és Festészet karán, és alapító tagja 
és elnöke volt az Edinburgh-i Collective Gallery-nek. Műveit 
magán és nemzetközi művészeti gyűjtemények őrzik, így 
többek közt a Museum of Modern Art New York.

A tárlat díjtalanul látogatható március 2-ától 26-áig
naponta 10-től 18 óráig.

A kiállítást megnyitja P. Szabó Ernő művészettörténész 
2017. március 2-án 18 órakor. 
Közreműködik ifj. Csoóri Sándor Kossuth-díjas népzenész.
A művész vetített képes előadást tart az ősi skót építészet 
különlegességeiről 19 órától.
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március 14-éig

Fotósként képi eszközökkel próbálom átadni 
mindazt, ami adott másodpercben benne van, 
akkor és ott, előtte és utána.

Kőműves Kata AFIAP fotóművész

„Futó pillanat 
boldogsága”
Kőműves Kata fotókiállítása

A tárlat díjtalanul látogatható március 14-éig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Muzsikusok 
félfényben
Portrék a PARAFóNIA ZENEKAR tagjairól
MÉSZÁRoS ANNARóZSA fotókiállítása

A zenekart többségében értelmileg sérült fiatalok alkotják, akik 
zenepedagógusok és speciális színkották segítségével szólaltat-
ják meg a dallamokat.
A Parafónia zenekar tagjai  kitartóan és lelkesen 
dolgoznak együtt, közös erővel azon, hogy a zene 
nyelvének segítségével „másoknak”, azaz nekünk 
örömet szerezhessenek. Mészáros Annarózsa 
célja ennek az örömnek továbbítása.

A Parafónia zenekar ünnepélyes 
koncertjére és a tárlat zárására 
március 26-án 17 órától kerül sor.
A kiállítást méltatja Hódi rezső grafikusművész.

március 4 - 26.

„Mögöttünk örök csend, előttünk is örök csend, 
és létünk rövid idejét úgy kell leélnünk, 
hogy a futó pillanat boldogságával töltsük be 
a csend egész megmérhetetlen ürességét." 
(A. Ny. Tolsztoj)
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A Kozma Lajos építész, iparművész és 
grafikus, műegyetemi tanár tisztele-
tére létrehozott kézműves iparművé-
szeti ösztöndíjat 1987-ban alapították 
azzal a céllal, hogy segítse a 35 év 
alatti önálló művészi tevékenységet 
folytató, tehetséges kézműves-ipar-
művészek pályakezdését, alkotómun-
káját, művészi fejlődését, és kedvező 
feltételeket teremtsen a formanyelvé-
ben és tartalmában korszerű, színvo-
nalas művek létrehozásához.

Kozma 2016
A 2016-os Kozma Lajos ösztöndíjasok 
beszámoló kiállítása

Kiállító művészek:

Dempsey Melinda 
Gelley Kristóf András 
Gyetvai Piroska 
Koós Daniella 
Kóródi Zsuzsanna 
Mitter Anna Róza 
Pápai Lilla 
Sütő Erika
Szabó Péter
Véssey Anna

A tárlat díjtalanul látogathatóáprilis 23-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

A kiálíltás megnyitására március 30-án 18 órakor kerül sor.
Kurátor: N. Mészáros Julianna

március 30. 
csütörtök 18.00

Kóródi Zsuzsa: Led VII.
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március 17. 
péntek

A felszín alatt
fotókiállítás

A földfelszín alatti utazás mára életünk 
szerves részévé vált. Jelenleg nálunk 
található a kontinens legkorábban és 
legutoljára átadott földalatti vonala. 
Két korszak, két földalatti vasúti vonal. 
Időközben eltelt több mint száz év. 
Több rangos fotográfus kereste meg a 
kapcsolódást, ha úgy tetszik a közös 
kódot a két korszak között. Azokat 
a kapcsolódási pontokat, amelyek 
előre, vagy épp visszautalnak a másikra, 
arra, hogy az ember lement a föld alá 
utazását megkönnyítendő, és ehhez 
kialakította a maga sajátos szubkultúrális 
közegét is.

a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
Fotóművészeti Tagozatának csoportos tárlata

A kiállítás képein elsősorban a kisföldalatti 
és az M4-es metró világa jelenik meg.

A tárlat díjtalanul megtekinthető március 17-étől április 10-éig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-19 óráig.

A kiállító fotóművészek:

Dr. Agócs József, Benkő Imre, 
Chochol Károly, Csordás Gábor, 
Dékány Tibor, Gál András, 
Gáti György, Herbst Rudolf, 
Hupján Attila, Kerekes Zsuzsa, 
Kozák Albert, Láng-Miticzky András, 
Németh Andrea, Neumann Ildikó, 
Siklós Péter, Simon Csilla, 
Szél Ágnes, Szikszay Ágnes, 
Urbán Ádám, Vajda János
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Benkő Imre: Néző
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március 4. 
szombat 15.00-18.00

Kézműves 
játszóház

Icinke-Picinke tündér, 
avagy hol lakik a varázslat?
A Bábrándozók Társulat előadása
Te tudod hol lakik a varázslat? Biztos vagyok benne, hogy tudod, 
csak néha elfeledkezel róla.... S akkor bizony keresni kell!
Játsszák és az előadást rendezték: bánky Eszter és Kovács Judit

Tarkabarka dalok
A Katáng együttes 
zenés műsora
Megzenésített versek, bensőséges hangulatú dalok 
izgalmas hangszereken. Sajátos zenéjük a kelta, ma-
gyar, klezmer és balkán népzene hangulataiból merít 
és jeles magyar költők verseiből táplálkozik.
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CSiRibiRi tAvASZvÁRó 
CSALÁDi DÉLutÁN
Jegyár: 700 Ft
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Frakk, a macskák réme
a Vaskakas Bábszínház és 
a Jászai Mari Színház 
közös családi előadása

március 11. 
szombat 16.00

Lukrécia és Szerénke, a két lusta macska élete felhőtlen boldogságban telik. 
Gazdasszonyuktól, Irma nénitől megkapnak mindent, amire vágynak: 
megfelelő hőfokúra langyított tejecskét, süppedős díványpárnát, 
szerető szavakat és gondoskodást. Ám a két macskának ez sem elég: arra 
a karosszékre fáj a foguk, amiben Károly bácsi, Irma néni férje szokta 
délutánonként az újságot olvasni. 
Frakk, a kutya felbukkanása egy csapásra felforgatja a két elkényeztetett 
macska életét, és kezdetét veszi a játékos háború kutya és macska, 
illetve férfi és nő között.

Szereplők:
Irma néni – Rab viki
Károly bácsi – Szúkenyik tamás
Lukrécia – Ragán Edit
Szerénke – Gergely Rozália
Frakk – vitányi-Juhász istván

Bálint Ágnes meséje alapján írta: Nagy orsolya
Díszlet, jelmez: Miareczky Edit 
Zene: Rab viki 
Mozgás: Fitos Dezső Harangozó Gyula-díjas
Rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas

Jegyár: 1200 Ft
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A királykisasszony,
akinek nem volt birodalma
A Kabóca Bábszínház előadása 4 éven felülieknek

március 6. 
hétfő 9.30 és 14.00

Igaz történet királyfiakról, 
pónilovakról és udvari bolondokról; 
kastélyokról, tortákról meg 
koronázási jelvény-készletekről. 
Leginkább, persze, Lenke király-
kisasszonyról, akinek nem volt birodalma...

Igaz történet arról, hogy nem mind arany, 
ami fénylik – ami meg nem fénylik, 
lehet, hogy az. Imitt, amott, mindenütt.

Írta: ursula Jones és Markó Róbert
Játssza: Mákszem Lenke
Rendező: tengely Gábor-Blattner Géza-díjas

Jegyár: 700 Ft

Babaszínház: 
icurka-picurka
első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház előadásában 
0-3 éves korúaknak

március 13. 
hétfő 10.00

Egy cicuska, egy egérke, egy halacska és egy kutyuska 
kapcsolatát kísérhetik végig a gyerekek. A kedves kis állatok 
közös játékai; bújócska, fogócska, kukucska-játék a barátság 
egy-egy pillanatát villantják fel. Közismert mondókák, 
gyerekdalok, kiszámolók, dúdolók és dünnyögők a játék 
építőkövei, melyeket az anyukák, apukák, nagymamák 
haza is vihetnek, hogy otthon folytatódhasson a közös játék.

Zeneszerző: Rab viki
Tervező : bartal Kiss Rita Blattner Géza-díjas
Dramaturg-rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Játsszák: Főglein Fruzsina  és Nagy Petra
20 perc előadás + 20 perc játék

Jegyár: 900 Ft
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Az előadásra egységáras jegyek korlátozott számban 
vásárolhatók. Javasolt az előzetes jegyvásárlás. Nagy 
érdeklődés esetén az előadást 11 órától megismételjük. 
A későn érkezőket sajnos nem tudjuk a már elkezdődött 
előadásra beengedni. Megértésüket köszönjük!
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Tádé-bérlet: 
A bagoly, aki félt a sötétben
a Ciróka Bábszínház előadása

Mazsola-bérlet
Az aranyhalacska, avagy a halász 
meg a nagyravágyó felesége
a Ciróka Bábszínház előadása
kisiskolásoknak

március 24. 
péntek 14.30

Hupp bagoly. Méghozzá gyöngybagoly. És minden 
normális gyöngybagoly éjjel érzi magát igazán 
elemében. Kivéve Huppot. Aki fél a sötétben. 
Hiába is bagoly, méghozzá gyöngybagoly. És 
hiába is tudja nagyon jól, hogy minden normális 
gyöngybagoly éjjel érzi magát igazán elemében. 
Ki segít most már Huppon? Ki mutatja meg neki, 
hogy a sötétség izgalmas, kedves és csodálatos? Ki 
tanítja meg nem félni a sötétben?

Jill Tomlinson azonos című meséje alapján írta: 
markó róbert
Zeneszerző: Bakos Árpád
Tervező: Grosschmid erik
Rendező: Csató Kata
Szereplők: Apró ernő, Nyirkó Krisztina

Az előadást 4 éven felüli gyermekeknek ajánljuk!
Jegyár: 900 Ft

Író: Szabó T. Anna - Nagy Orsolya - Kuthy Ágnes
Tervező: Mátravölgyi Ákos
Zene: Monori András
Rendező: Kuthy Ágnes
Játsszák: Dénes Emőke, Krucsó Judit Rita,
Mákszem Lenke, Ivanics Tamás,
Fülöp József, Keller Dániel
Az előadást 6 éven felülieknek ajánljuk!
Jegyár: 900 Ft

március 17. 
péntek 9.00 és 10.30

A jól ismert mese helyszíne egy halászfalu, ahol bár nehéz munkával telnek 
a hétköznapok, mégis szeretetben és barátságban élnek az emberek. 
Egy nap azonban minden megváltozik. Egyikük kifogja az aranyhalacskát, 
aki megígéri, ha visszadobja a tengerbe, minden kívánságát teljesíti. 
Ettől kezdve a halász felesége egyre többet akar.
Az előadás azt a kérdést járja körbe, hogyan torzít el bennünket a hatalom 
és a birtoklás utáni vágy. 
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információ: mulicz Ferenc
tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu

A tanácsadáson egyénileg és kis-
csoportban (2-4 fő) lehet részt venni! 
A részvétel díjtalan.

Európai Önkéntes Szolgálat
(eVS) Tanácsadás
Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálat-
ról? Esetleg épp gondolkozol, hogy kipróbáld? 
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megis-
merkednél más kultúrákkal? Szívesen szereznél 
tapasztalatot más országokban? Gyere el, 
ismerkedj meg az Európai Önkéntes Szolgálat 
által nyújtotta lehetőségekkel! A tanácsadás 
célja az EU önkéntes programjának 
megismertetése a fiatalokkal.
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A lovasíjász
- filmvetítés -

március 22. 
szerda 16.00-18.00

Kassai Lajos lovasíjász nemrég vendégünk 
volt a Kultúrkúriában. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel induló filmklubunkban első 
alkalommal a róla szóló filmet vetítjük le. 
Kaszás Gézával, a film producerével 
Kondor Katalin beszélget.

A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges.
regisztrálni lehet Bercsi Katalinnál a bercsi.kati@kulturkuria.hu e-mail címen.

„Miért készült film Kassai Lajosról és egyáltalán kicsoda Kassai Lajos?

„…a Kassai féle lovasíjász módszer 2013 óta Hungarikum. Bemutatóit hívják Európa 
minden országába, Kínába, az Egyesült Államokba, Kanadába és az arab világba. 
Élő történelem óráin huszonöt éve lelkesednek diákok a magyar múltért, az általa 
szervezett és működtetett Kassai Iskola harmincnégy országgal áll kapcsolatban.”

Kaszás Géza, a film producere

„Nem az ősöket kell követni, 
hanem azt, amit az ősök követtek”

március 14. 
kedd 18.00
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Portré+
Kondor Katalin vendége 
borbás Marcsi

Tu
dá

st
ár

Tu
dá

st
ár

Ismerjük mindannyian a különleges műsor háziasszonyát, a magyar 
konyha és különösen a magyar vidék rejtett kincsestárát bemutató 
csupaszív, csupa kedvesség Borbás Marcsit.

Jegyár: 500 Ft

Építész nélküli 
építészet

Iain Patterson előadása 
a korai skót építészetről

Iain Patterson skót képzőművész varázslatos 
utazásra visz bennünket a Hebridák, Skócia szigetvilága 

ősi építészeti remekei közé.

A belépés díjtalan.

ArCHiTeCTure WiTHouT ArCHiTeCTS

március 2. 
csütörtök 19.00

március 5. 
vasárnap 17.00
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március 7-én: 
Aphrodité

m ű v é s z e t  é s  i r o d a l o m

Jegyár előadásonként: 800 Ft

március 7., 21. 
kedd  18.30

Tu
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dá

st
ár

március 10. 
péntek 18.00

A szépség és szerelem istennőjét az antik korban és az európai kultúrában 
szívesen ábrázolták. Alakja a különböző korok szépségideáljának megtestesítője 
volt, és ezért neve, különösen a latin Vénusz változatban köznyelvi kifejezéssé vált. 
Ábrázolásának számtalan változatával ismerkedhetünk meg ezen az estén.

A görög főisten gyakran megfordult az emberi világban, különösen a szépség 
vonzotta őt. Ez is közrejátszott abban, hogy alakja és a hozzá kapcsolódó történetek 
kedvelt témák voltak, különösen az újkori festészetben. Ezeket a történeteket és kép-
zőművészeti ábrázolásukat ismerhetjük meg a vetített képekkel illusztrált előadáson.

LUDMANN MIHÁLY 
MűVÉSZETTÖRTÉNÉSZ 
ELőADÁSAI

Az életrajzi regény az író szemüvegén át beszéli el az 1944-1982 közötti Magyarország 
sorsának alakulását, vagyis azt az időszakot, amit a mostani fiatal generáció 
csak a dédszülöktől, nagyszülöktől, szülöktől ismerhet.

A belépés díjtalan.

Sírva és nevetve
Dévényi István könyvének 
bemutatója
A könyvet ismerteti és a szerzővel beszélget Nagy Nikolett.

március 21-én: 
Zeusz
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Zöldág Művészeti Műhely
március 2-án: Környezettudatos virágdíszek 
tervezése és kivitelezése
március 16-án: Környezettudatos sálak 
tervezése és kivitelezése
Vezeti: Sarnyai Rita iparművész
A részvétel díjtalan, anyagköltség: 600 Ft/fő.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.

március 2., 16.
csütörtök 9.00

március 7. 
kedd 18.00

Zö
ld

ág

Gyógynövény Klub
A daganatos betegségek kezelése a természet erejével
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek.
A gyógynövények gyűjtése és kezelése, gyógyhatások, 
készítmények, szakirodalom és praktikus tanácsok. 
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Előadó: Dr. Pethő Mária
A részvétel díjtalan.

Tu
dá

st
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március 22. 
szerda 18.00

Ablak a nagyvilágra
Repülőgéppel a világ körül
New Yorktól a keleti bölcsekig
Veres András kapitány negyven évig járta a világot. ennek a negyven évnek 
legizgalmasabb történeteivel ismerteti meg vendégeinket. Többek között szó 
lesz a Földtől való elszakadás élményéről, vitorlázó- és műrepülésről, a fedélzeten 
megtörtént gyilkosságról, arról, hogy hogyan repülnek a ViP-ek és az államfők, 
a Himalája rejtett völgyeinek titkairól…
Az előadás után Veres András most megjelent könyve 
kedvezményes áron megvásárolható, és a szerző dedikálja.
A belépés díjtalan, 
de regisztráció szükséges.
regisztrálni lehet Bercsi Katalinnál 
a bercsi.kati@kulturkuria.hu 
e-mail címen.
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A műhelyeket vezeti: Sarnyai Rita iparművész.
A részvétel díjtalan, az anyagköltség 800 Ft/műhely.
előzetes regisztráció szükséges, 
legkésőbb az adott alkalom előtt 2 nappal.

március 27. hétfő 17.00
Zöldág Üvegfestő Műhely
A műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani; 
szép színes vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni öko-
design szemlélettel. Az elkészített alkotások haza is vihetők, 
lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.

március 13. hétfő 17.00
Zöldág Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design 
szemlélettel. Az elkészített alkotások haza is vihetők, 
lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.

Zö
ld

ág

március 21.
kedd 18.30

Zö
ld

ág

Zöldág programokkal kapcsolatos információk, regisztráció:
reök Cecília   |   reokcecilia@kulturkuria.hu   |   +36 20/299 1040

március 20. hétfő 17.00
Zöldág Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját 
gyűrűit, fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit! Az elkészített alkotások 
haza is vihetők, lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük. tudatos 

táplálkozás 
Fórum

A szív- és keringési betegségek 
és a táplálkozás

Előadó: Dr. Samu terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 

életmód-tanácsadó
A részvétel díjtalan.

Zöldág Eco-design 
Környezetkultúra tábor 
Környezettudatos művészet & design elméletben és gyakorlatban
A részvétel díjtalan és regisztrációhoz között!

március 20-24.
naponta 9.00 - 13.00
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április 2. 
vasárnap 11.00

április 1.
szombat 15.00-18.00

április 10. 
hétfő 19.30

el
őz

et
es

április 13. 
csütörtök 19.00

április 11. 
kedd 18.00

április 23. 
vasárnap 16.00

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
Fülei balázs zongoraestje
Jegyár: 2500 Ft

Kucok - Játssz velünk mesét!
A Tünet együttes interaktív meseszínházi előadása 
3-7 éves korú gyerekeknek
Gyerekjegy: 1400 Ft   |   Felnőttjegy: 1000 Ft

Csiribiri szeleburdi 
tavaszi családi délután
Ebcsont és Nyúlcipő - bábelőadás 

Tréfás, vidám, zenés játékok
Jegyár: 700 Ft

Kezdődhet a mulatság! 
Halász Judit gyermekkoncertje 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
ismét vendégünk lesz a kedvelt énekesnő.
Jegyár: 2400 Ft

William Shakespeare:
Macbeth
Soproni Petőfi színház
Rendezte: Pataki András
Jegyár: 3000 Ft

A Költészet Napja
"…Sem emlék, sem varázslat…" 
oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész előadóestje 
Radnóti Miklós műveiből

A belépés díjtalan.



03.25.  
szombat 11.00

BANYAMOSODA
BÁBOS-ÉNEKES VÁSÁRI KOMÉDIA 5-8 ÉVES GYEREKEKNEK

A Bohócok a Láthatáron Csoport és  
a Marczibányi Téri Művelődési Központ előadása

Az előadás időtartama 50 perc szünet nélkül.
Belépő gyermek és felnőtt vendégek számára egységesen: 1500 Ft

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu

klébi_2016.indd   5 2017.01.10.   14:34:53

FAZEKAS MűHELy
Gyerekeknek 7-14 éves korig, szombati napokon 10.00-13.00 óráig
Kamaszoknak 15 éves kortól, szombati napokon 14.00-17.00 óráig
A foglalkozások időpontjai: 
Március 4. Készülődés húsvétra: ünnepi díszek, szélcsengők készítése
Április 1. Képkeretek, virágok, ajtódíszek készítése

Jelentkezési határidő:   a foglalkozások előtt két nappal.

Hobbi viRÁGKÖtő ÉS viRÁGRENDEZő tanfolyam 
felnőtteknek, pénteki napokon 9.30-12.00 óráig.
A foglalkozás időpontjai: március 10., 17., 24., 31., április 7. 

Jelentkezési határidő:   március 6.

iNDiAi tÁNCoK RADZSASZtÁNbóL tánctanfolyam 
18 éves kortól, szombati napokon 15.00-16.00 óráig.
A foglalkozás időpontjai: március 11., 18., 25., április 22., 29.

Jelentkezési határidő:   március 8.

Márciusban induló 
új foglalkozásaink 

Jelentkezés: Nagyné tóth Kinga
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
márciusi programjai

C
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templom: ii. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti terem, Lelkészi hivatal: 
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403
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A Kultúrkúria Asztalitenisz Szakosztálya 
2017. március 25-én, szombaton,
10 órai kezdettel Nyílt Házi Versenyt 
rendez felnőtt játékosok számára. 

Jelentkezése a helyszínen 9 órakor. 
Nevezési díj: 500 Ft
Minden pingpongszerető játékost 
szeretettel várunk.

Felvilágosítás a peterklekner@freemail.hu 
e-mail címen kapható.

Márciusban 11-én és 25-én várjuk 
az érdeklődőket a cserkészházi (Bp. II.  
Hímes u. 3.) termelői piaci napokon reg-
gel 7.30 és 12 óra között. Valószínűleg 
ezeken a napokon már kapható lesz 
a friss retek és zöld hagyma, a tavasz első 
vitaminbombái. Természetesen a többi 
megszokott hazai asztalra való - füstölt 
húsok, sajtok, mézek -, és minden, ami 
ízletes, kapható lesz márciusban is. 
Várjuk a vásárlókat és mindazokat, akik 
kedvelik a piac sajátos hangulatát.

tavaszköszöntő 
piac

március 11., 25.
szombat 7.30-12.00

március 25.
szombat 10.00

Pingpong-
verseny

8. és 22. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
23. és 30. csütörtök 18.00  Böjti sorozat a templomban
12. vasárnap 17.00   Családi Istentisztelet a templomban

Urunktól áldott böjti készülődést kíván
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.
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Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa 
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!

Kedvezményezett: ii. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41

béreljen termet a Kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. Terme-
ink kis létszámú csoportos foglalkozá-
sok elhelyezésén túl akár háromszáz fős 
közönség befogadására is alkalmasak. 
Szabadtéri program esetén amfiteátru-
munk és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri 
színpad
Bővebb információ: Nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját és 
névnapját a Kultúrkúriában!
Bővebb információ: N. tóth Kinga 
(zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Mobil: +36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

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

ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, hétköznap 7.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860.
Rendezvényeinkre a helyszínen, a www.
jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél 
(Andrássy út 18.), a Broadway jegyiro-
dáiban, Solymáron a Travelplaza utazási 
irodában tud jegyet venni.

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!

iMPRESSZuM

ii. Kerületi Kulturális 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: Csontos Lilla
Grafikus: Pálmai András

Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Támogatóink, partnereink
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Megjelenik 9 000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás 

jogát fenntartjuk!

A borítón: Iain Patterson fotója

Tisztelt Látogatóink!
Jelen számunkkal kiadványunk búcsúzik 

eddigi formátumától. Áprilistól havi 
programjaink a Budai Polgárral együtt, 

megújult külsővel fog megjelenni.
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

20
17

. m
ár

ci
us  1. szerda  19:00  Kiss Csaba: Nappalok és éjszakák – Tatabányai Jászai Mari Színház 

  2. csütörtök    9:00  Zöldág Művészeti Műhely
 18:00  Kiállítás-megnyitó: Out West – Iain Patterson skót képzőművész tárlata
 19:00  Iain Patterson előadása a korai skót építészetről – Építész nélküli építészet
  3. péntek  19:00  Grazioso Zeneszalon – vendég: Madaras Gergely karmester
  4. szombat 15:00  Csiribiri tavaszváró családi délután
  5. vasárnap 17:00  Portré+   Kondor Katalin vendége: Borbás Marcsi
  6. hétfő        9:30 és  14:00  A királykisasszony, akinek nem volt birodalma – Kabóca Bábszínház
  7. kedd 18:00  Gyógynövény Klub
 18:30  Aphrodité ábrázolása a képzőművészetben
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
  8. szerda 19:00  Humorpercek – Halványlila gőz – a L'art pour l'art Társulat legújabb önálló estje
10. péntek 18:00  Könyvbemutató – Dévényi István: Sírva és nevetve
11. szombat 16:00  Frakk, a macskák réme
  Vaskakas Bábszínház és a Jászai Mari Színház koprodukciója
12. vasárnap  15:00  Az operairodalom gyöngyszemei – Mozart: Don Giovanni
13. hétfő  10:00  Babaszínház: Icurka-picurka – Vaskakas Bábszínház
 17:00  Zöldág Selyemfestő Műhely
14. kedd 18:00  A lovasíjász – Kaszás Géza filmje
16. csütörtök   9:00  Zöldág Művészeti Műhely
17. péntek    9:00 és  10:30  Tádé-bérlet: A bagoly, aki félt a sötétben – Ciróka Bábszínház 
 19:30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – a Magyar Kamarazenekar koncertje
18. szombat  14:00  Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
19. vasárnap  18:00  Dalnokklub: Énekelt versek… – a Kaláka és a Szélkiáltó együttes
20. hétfő 17:00 Zöldág Ékszerkészítő Műhely
21. kedd  18:30  Tudatos Táplálkozás Fórum
 18:30  Zeusz - Ludmann Mihály művészettörténész előadása
22 szerda 16:00  EVS tanácsadás
 18:00  Ablak a nagyvilágra - Repülőgéppel a világ körül
24. péntek  14:30  Mazsola-bérlet: Az aranyhalacska, avagy a halász meg a nagyravágyó felesége – Ciróka Bábszínház
25. szombat 19:00  Hedry Mária: Zrínyi Ilona – színmű egy hangra
26. vasárnap 17:00  Parafónia zenekar ünnepélyes koncertje és Mészáros Annarózsa fotókiállításának zárása
27. hétfő 17:00  Zöldág Üvegfestő Műhely
28. kedd   9:30  Zöldág Kerámia Műhely
30. csütörtök 18:00  Kiállítás-megnyitó: Kozma Lajos-ösztöndíjasok tárlata


