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Grazioso Zeneszalon
SZENTPÁLI ROLAND 
tubaművésszel, zeneszerzővel
április 6. péntek 19.00



A  K Ö L T É S Z E T  N A P J A
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április 7. 
szombat 19.00

William Shakespeare: 

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
a Komáromi Jókai Színház előadása

Jegyár: 3500 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával kerül bemutatásra.

Szereplők:
Béhr Márton e. h., Bárdos Judit m.v., Fabó Tibor Jászai Mari-díjas,
Losonczi Kata m. v., Skronka Tibor, Holocsy Krisztina, Bandor Éva Jászai Mari-díjas,
Szabó Viktor, Culka Ottó m. v., Tóth Károly, Mokos Attila, Olasz István,
Tóth Tibor Jászai Mari-díjas, Majorfalvi Bálint, Németh István, Bernáth Tamás,
Nagy László, Bencsík Stefánia m.v., Bukovszky Orsi m.v., Édes Lili m. v., 
Kiss Dóri m. v., Pluhár Katica m. v., Reczai Betty m. v, Schlár Gréti m. v., 
Váradi Petra m. v., Farkas Péter m. v., Forgács Attila m. v., Kedro Nikolas m. v., 
Takács Márió m. v.

Díszlettervező: Jozef Ciller m. v.   |   Jelmeztervező: Peter Čanecký m .v.
Zene: Petr Malásek m. v.   |   Dramaturg: Varga Emese
Rendező: MARTIN HUBA m.v. 

A történet, mely idős és fiatal számára egyaránt ismerős, kedves, az a Rómeó és Júlia. 
Ha újraolvassuk a történetet, azt látjuk, hogy a szerelem valóban túllép a megosztottsá-
gon..., de hogy legyőzhet-e mindent, s ha igen, milyen áron... Fiatal életek hullnak porba, 
sokat ígérő lehetőségek hunynak ki egy pillanat alatt, s miért? Mert a társadalmi megosz-
tottság megszabja a határokat és a szabályokat. Klasszikus szép mese, mondhatnánk, 
hol van ez ma már? Aztán nézzünk körül, és gondoljuk ezt át újra.
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Három különleges költőnő műveiből kínál ízelítőt Radványi Balázs, az est házigaz-
dája és a versek megzenésítője. Mezey Katalin a kortárs irodalom, jelen kulturális 
életünk egyik legjelentősebb személyisége. Gazdag életmű áll mögötte; a regénytől, 
a gyermekirodalomtól a versekig. A Széphalom Könyvműhely megalapítója, az 
MMA irodalmi osztályának vezetője, számos irodalmi díj birtokosa. Munkásságá-
nak egyik sarokpontja a fiatal írók-költők felkarolása, pályára állítása. Ezen az estén 
két fiatal költőnőt ismerhetünk meg mellette: Farkas Wellmann Évát, aki Erdélyből 
jött Magyarországra, s a napokban jelenik meg harmadik verseskötete Parancsola-
tok címen. Mirtse Zsuzsa sokszínű, izgalmas személyiségről árulkodó munkássága 
ugyancsak tartogat meglepetéseket szenvedélyes versei és meghökkentően ironikus 
prózája által. Az est különlegessége, hogy női költőket hallgathatunk, a női lélek 
bonyolult, szépségeket tükröző és a világra érzékenyen reflektáló produktumaival.

A PARNASSZUS 
ASSZONYAI - Költőnők estje
Vendégek: 
MEZEY KATALIN Kossuth-, József Attila- és Prima Primissima-díjas költő 
FARKAS WELLMANN ÉVA költő
MIRTSE ZSUZSA költő, író, szerkesztő, újságíró
Házigazda: 
RADVÁNYI BALÁZS Kossuth- és Prima Primissima-díjas

Az este élményeit a Korom Pincészet borai mellett beszélheti meg a kedves közönség.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján az esemény leírásánál lehet.
http://kulturkuria.hu/viewContent.php?category=26&event=37115

április 9. 
hétfő 18.00
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április 6. 
péntek 19.00

Meghívott vendég:

SZENTPÁLI 
ROLAND 
tubaművész, zeneszerző
Házigazda: 

Detvay M. Marcella
A belépés díjtalan.

G r a z i o s o
z e n e s z a l o n

PESTHIDEGKÚTI 
KAMARAZENEI 
FESZTIVÁL
Huszonkettedik alkalommal rendezzük meg a fesztivált  
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 sok-
féle együttestől hallgathatunk kamaradarabot. Az előadókat szakmai zsűri minősíti.
A fesztiválra március 25-ig várjuk fellépő kamaracsoportok jelentkezését.

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:
Wenzon Gusztáv   |   0620/325-1414   |   wenzon.gusztav@kulturkuria.hu 

A belépés díjtalan.

április 14. 
szombat 10.00

Ze
ne

ÁKOS 50
JUBILEUMI KONCERT
Jegyár: 8000 Ft

április 4. 
szerda 19.30
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Cimarosa: 
A titkos házasság
A Drottingholmi 
Udvari Színház előadása
Vezényel: Hilary Griffiths
Szereplők: Szirmay Márta, Carlos Feller, Barbara Daniels, 
David Kuebler, Georgina Resick, Claudio Nicolai, Werner Sindemann
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

A z  o p e r a i r o d a l o m 
g y ö n g y s z e m e i
( f i l m v e t í t é s )

április 22. 
vasárnap 15.00

április 21. 
szombat 18.00

Echo II-koncert
A '60-as, '70-es évek slágerei 
és az Echo együttes számai
Táncos-zenés mulatság
Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás ECHO együttes 
vezetője, basszusgitárosa alapította zenész barátainak közreműködésével.
A zenekar tagjai: Csákó Tamás - szólógitár, ének, Sárközi Zsuzsa - ének,
Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, Kálóczy Egon - billentyű, ének,
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár: 1500 Ft

Ze
ne

Bársony Bálint pesthidegkúti illetőségű zenész és zeneszerző, 
több éve hangterapeutaként is dolgozik. Tudását Nepálban szerezte 
a hangtálak autentikus mestereitől és készítőitől. A hangterápia utazás 
a hangok végtelen birodalmában. Az ősi hangszerek, gongok, nepáli hangtálak, 
nádi hegedűk, csörgők, a sámándob hangjai, rezgései táplálják a lelket, segítenek 
felfedezni az emberben lévő csodát.

Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 
19.00 órától megismételjük.
Jegyár: 3000 Ft

Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

H a n g u t a z á s  é s 
h a n g f ü r d ő

április 15. 
vasárnap 17.00

Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon 
szórólapjainkról vagy az alábbi weboldalakon: 
www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, www.facebook.com/hangutazas

Ze
ne
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D a l n o k k l u b
V e r s e k ,  d a l l a m o k ,
g o n d o l a t o k

április 22. 
vasárnap 19.00

Házigazda: 
Balog Péter és gyermekei
Vendég: Heinczinger Mika, 
a Misztrál együttes alapító tagja
ÉgIgézők - Heinczinger Mika nemrég 
megjelent lemezének bemutatója
Ég-idézők: mint a tócsa-szemen megcsillanó napsugár. Égig érők: akár köd-ülte 
hajnalokon a fák koronája, a hegyek karéja. Ég-ígérők: mint a jól eltalált verssorok, 
mint a szerelmek. És mint a tücskök, énekesmadarak, virrasztó remeték: ébren őrkö-
dők. Őrködnek a világ felett, ezek az apró semmiségek. Visszhangjukat hallani 
a szélzúgásból, fűzizegésből, tűz-ropogásból. Épp a hangokon túlról. És talán ezekből 
a dalokból is: amelyek azért és úgy születtek, hogy megragadják ezt a mindenütt 
motozó, pislákoló, dolgok és arcok mélyén rejtőző semmiséget. Hiszen ég-igéző 
minden fölfelé forduló tekintet, kinyújtott kéz, felszálló sóhaj. Megigézik, megidézik, 
megragadják és megőrzik az eget. ( Nacsinák Gergely András)

Jegyár: 900 Ft

"... Sprok Antal szabad szellem; kizárólag saját, varázslatosan bontakozó, időtlen 
és kimeríthetetlen mesevilágának akar utánajárni; nem fékezi, hogy éppen kik 
minek tartják – látja, járja az útját és ez védetté teszi. Magával a tevékenységgel 
van csupán elfoglalva, akár az archaikus mesterek – jól temperált, egyenletes 
intenzitással és hallatlan hatékonysággal dolgozik; valósággal termel, akár egy gép, 
anélkül hogy ez egyedi, sajátos minőségének a rovására menne. Mindeközben jut 
energiája arra is, hogy munkásságába a megfelelő mértékben integráljon különféle 
impulzusokat; kísérletező kedve töretlen, találékonysága figyelemre méltó. Mivel 
naiv, megható törekvése, hogy mosolyt varázsoljon a megfáradt arcokra, olykor 
nem riad vissza némi önfeledt infantilitástól; de ez neki jól áll – az ő esetében 
ez inkább erénynek tekinthető, mivel itt nem az ún. „magas művészet” komor 
erdejében járunk, amelyet senki se ért: művészete napsütötte, nyílt terepen terjed 
akadálytalanul..."

Szőcs Miklós TUI Munkácsy-díjas szobrászművész, 
az MMA rendes tagja

Megtekinthető április 9-től május 3-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

FAPOFÁK
Sprok Antal képzőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Csányi Vilmos író, etológus professzor április 6-án 18 órakor.
Közreműködik Szirtes Edina Mókus zenész, előadóművész, 
valamint Lévai Viola és Dömötör Luca táncművész.

április 6. 
péntek 18.00
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25. alkalommal adták át Magyarország, és egyben a közép-európai régió 
legrangosabb természetfotós szakmai elismerését, Az Év Természetfotósa díjat. 
A pályázat legjobb képei láthatók a Kultúrkúria  lélegzetelállító tárlatán.
A nemzetközi szinten is a legjobbak között számon tartott hazai és határon túli, 
profi és amatőr természetfotósok csaknem háromezer képe közül válogatta ki 
a legjobbakat a zsűri.

AZ ÉV TERMÉSZET-
FOTÓSA 2017
Válogatás a hazai természetfotózás 
legjobb alkotásaiból

Díjtalanul látogatható hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvégén 10-től 18 óráig.
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április 6 - május 3.
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KÖLCSÖNHATÁSOK
csoportos fotókiálítás
Vers és fotó egymásra hatása 
a Költészet Napja tiszteletére

Bu
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április 4. 
szerda 18.00

A kiállítást megnyitja Szakolczay Lajos művészeti író április 4-én 18 órakor.
A kortárs magyar irodalom és a fotográfia egymásra gyakorolt kölcsönhatása tük-
röződik kiállításunkon. Meglévő, kortárs magyar irodalmi írásokra születtek a fotók 
vagy épp fordítva, egy képhez íródott pár sor, gondolat. 

„Amit léleknek nevezünk, nem más, mint az emlékek 
érzékeink által minden pillanatban pergetett filmje". 
Gerlóczy Márton
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KÖLTÉSZET NAPJA 
A SEBŐ EGYÜTTESSEL
A Sebő együttes megzenésített versei 
egy rendhagyó irodalomóra keretében
Válogatás Weöres Sándor, Orbán Ottó, Varró Dániel 
és Kovács András Ferenc verseiből
Az együttes tagjai: Sebő Ferenc, Barvich Iván, Perger László, Soós Réka és Tímár Sára.
Sebő Ferenc első dalait 1968-ban írta. Művészeti tevékenységét többek között 
Állami-díjjal, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, Pro Cultura Urbis-
díjjal és 2012-ben Kossuth-díjjal jutalmazták. 2014 óta a Nemzet Művésze.

Jegyár: 1000 Ft
Diák jegyár: 500 Ft
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CSIRIBIRI 
CSALÁDI DÉLUTÁN
CSUKÁS ISTVÁN: ÁGACSKA
A KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
A mutatványos bábos színészpár gurulós kocsijával járja a világot – így érkeznek 
az előadás helyszínére is. Dalolnak, játszanak a szokott rendben, majd egyszer 
csak letörik egy ág a föléjük magasodó fáról. Elkezdődik Ágacska története, 
amely során a kancsali Dani kacsa, az állandóan röhögő Berci béka és a bátor 
Pösze egérke elindulnak, hogy megkeressék az embert. Útjuk során igaz barátsá-
got kötnek.

VARÁZSÉNEK
HEVESI IMRE ZENÉS MŰSORA
Hevesi Imre rendszeres vendége a Kultúrkúria gyermekprogramjainak. 
A Diafilmek délutánja házigazdájaként, korábbi Csiribirik vendégeként már 
sokak számára kedves ismerős. Most önálló zenés műsorával kedveskedik 
a hidegkúti gyerekeknek.

Kézműves játszóház
Jegyár: 900 Ft

április 11. 
szerda 10.00, 11.15

április 7. 
szombat 15.00-18.00

Jó idő esetén programunkat szabadtéren tartjuk meg.
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április 20. 
péntek 9.00, 10.30

KUCOK
JÁTSSZ VELÜNK 
MESÉT!
Interaktív meseszínház 
a Tünet együttes tagjainak 
közreműködésével 3-7 éves 
gyerekeknek
A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos-
zenés foglalkozás keveréke. Barátságos rejtekhely, 
ahova behúzódva a fantázia határtalan kalandokra 
indulhat; zug, amely megannyi titkot tartogat. 
Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz-
muzsikusokkal kiegészült Tünet Együttes, 
a gyerekek segítségét kérik az elveszett 
királylány felkutatásában és az éjszaka 
lidérceinek elűzésében. Az úton a gyerekek 
a játék, a tánc és a zene részesei lesznek, 
miközben ők maguk is mesehőssé válnak. 

Rendező: Szabó Réka
Szereplők: Furulyás Dóra / Huzella Júlia / 
Lakos Fanni, Gőz István, Szabó Réka, 
Szász Dániel, Kántor Kata
Zene: Ágoston Béla / Váczi Dániel, 
Rubik Ernő Zoltán
Szöveg: Peer Krisztián

Előadásonként 35 gyerek vehet részt az interaktív játékban. 
A korlátozott férőhelyek miatt ajánlatos az előzetes jegyvásárlás.
Jegyár gyerekeknek 1500 Ft, kísérőknek 1200 Ft.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 17 órakor megismételjük.

április 21. 
szombat 16.00

FURULYÁS PALKÓ
a Kolompos együttes zenés mesejátéka
Dramatikus játék, bábukkal, élő szereplőkkel, muzsikával:
hogyan találja meg a királykisasszony párját a juhászlegény személyében.
A juhait elvesztő pásztor vagy pásztorlány zenés történetének 
meseszerű feldolgozása.

Jegyár: 900 Ft

T á d é - b é r l e t
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Kalandra vágysz? Szívesen szereznél tapasztalatot 
az önkéntes munka világában külföldön? Gyere el és tudj meg 
mindent az EVS-ről! Szeretnél önkénteskedni külföldön? 
Megismerkednél más kultúrákkal? Szívesen szereznél tapasztalatot 
más országokban? Gyere el, ismerkedj meg az Európai 
Önkéntes Szolgálat nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes 
programjának megismertetése a fiatalokkal.
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

április 19.  
csütörtök 16.00

Európai 
Önkéntes Szolgálat 
(EVS) tanácsadás

április 13. 
péntek 10.00

M U Z S I K U S  K L É B Z E L E T

Vetélkedő
klébzelet módra
Eckhardt Gábor zenetörténeti
előadása kisiskolásoknak
Jegyár: 700 Ft
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április 23. 
hétfő 10.00

B a b a s z í n h á z

Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. Nagy érdeklődés esetén 
előadásunkat 11 órától megismételjük.

Babaszínházi előadás Bartos Erika, Gryllus Vilmos, Kukorelly Endre, 
Lackfi János, Petőcz András, Szabó T. Anna és Varró Dániel költőink 
gyermekversei alapján.
Játsszák: Gergely Rozália, Markó-Valenytik Anna
Rendező: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Zene: Rab Viki
Tervező: Michac Gábor

EGYIK KICSI, 
MÁSIK NAGYG
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Jegyár: 1200 Ft

Első színházi élmény a Vaskakas 
Bábszínház előadásában 0-3 éves korig
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DRÁMAKÖTETEINEK 
BEMUTATÓJA
a Könyvfesztivál ideje alatt

április 20. 
péntek 18.30

FELVIDÉKRŐL
KITELEPÍTETT MAGYAROK 
EMLÉKNAPJA
a Rákóczi Szövetség 
központi emlékünnepsége

április 12. 
csütörtök 15.00

Miért ír az ember?

Különleges beszélgetésre hívjuk Önöket. A drámaíróként is, színházi rendezőként 
is ismert Kiss Csaba két – nemrég megjelent – drámakötete kapcsán az írásról, 
a világról, a szenvedélyről, a férfiról és a nőről, a játékról, az ideálokról, a színház 
értelméről, Shakespeare-ről és Csehovról beszél. Hol a nevetés és a megrendülés, 
a valóság és a képzelet helye a mi világunkban? Vannak-e még új történetek?

Eddig megjelent kötetei: Hazatérés Dániába, A dög, Világtalanok.
A szerző művei a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) is olvashatók.

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján az esemény leírásánál lehet.
http://kulturkuria.hu/viewContent.php?category=18&event=38282

A Rákóczi Szövetség 2018. január 19-én pályázatot hirdetett Kárpát-me-
dencei középiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített 
magyarok április 12-ei emléknapja alkalmából. Az emléknap azért április 
12-e, mert 1947-ben e napon indult az első transzport Magyarország felé.
A felhívás célja az volt, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kap-
csolatba – önálló alkotó- vagy kutatómunkával – a Benes-dekrétumok kö-
vetkeztében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített 
több mint százezer magyar ember sorsával.
Pályázni irodalmi művel (vers, vagy próza), történelmi esszével, tanulmány-
nyal, interjúval, rövidfilmmel illetve egyéb szabadon választott műfajban 
elkészített pályamunkával lehetett.
Az eredményhirdetésnek és díjátadásnak a Rákóczi Szövetség központi em-
lékünnepségén, április 12-én 15 órától a Klebelsberg Kultúrkúria ad helyet.

A belépés díjtalan, regisztrálni a Kultúrkúria honlapján lehet.
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=38381
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április 15. 
vasárnap 17.00

Kondor Katalin vendége
Raffay Ernő történész, politikus

P O R T R É  +

Raffay Ernő a huszadik század magyar történelmét máig meghatározó eseményekkel 
feldolgozva számos könyvet jelentetett meg Trianonról, a szabadkőművesség szerepéről,  
az újkori Romániáról és a történelem számos egyéb jelenségéről. Minderről kendőzetlen 
őszinteséggel, a hamis és hazug politikai korrektség elhagyásával ír és beszél.

Jegyár: 500 Ft

M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T
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április 10. 
kedd 18.30

Emmausi vacsora
A feltámadt Jézus az emmauszi úton találkozott két tanítványával, akik nem ismerték fel őt. 
A közösen elfogyasztott vacsora során nyílt meg a szemük. Az egyik apostol, Tamás azon-
ban még ezután is kételkedett abban, hogy valóban Jézust látja, ezért a sebét megérintve 
győződött meg róla. A vacsora ábrázolása a képzőművészet kedvelt témája, és sok kitűnő 
festményen látjuk ezt a jelenetet megörökítve, hasonlóképpen Hitetlen Tamás alakját is. 
Nem véletlenül, hiszen a két téma a feltámadás csodájának megtapasztalását jelentette.

Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadásai

Tu
dá

st
ár

április 24. 
kedd 18.30

Jegyár egy-egy előadásra: 800 Ft

Mária és Szent József
Mária és József a gyermek Jézus nevelői, és emiatt a művészetben szívesen ábrázolták 
őket (A Szent Család, Menekülés Egyiptomba). Jézus halálakor Mária is jelen volt. De a ke-
reszthalál után is visszatért a művészi ábrázolásban Mária alakja, akinek halála és menny-
bevétele, majd a mennyben Jézus melletti ábrázolása is gyakran feltűnik a képeken. Me-
lyek a két ember alakjának legkedveltebb ábrázolásai, és kik voltak azok a művészek, akik 
megörökítették ezt? Erről lesz szó ezen az estén a művészettörténeti sorozat előadásán.

Zöldág 
Üvegfestő Műhely
A műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani; 
szép színes vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni 
öko-design szemlélettel. A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; 
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

Zöldág 
Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit, 
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!  A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.

A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

április 18. 
szerda 18.00

április 25. 
szerda 18.00

Zö
ld

ág
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Zöldág 
Művészeti Műhely
Környezettudatos díszek 
és használati tárgyak tervezése 
és kivitelezése
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/fő. 
A részvétel regisztrációhoz kötött; 
legkésőbb az eseményt megelőző hétfői napon.

Zöldág 
Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design szemlélettel. 
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. Előzetes regisztráció szükséges,
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

Tudatos 
Táplálkozás Fórum
A szénhidrátalapú táplákozás következményei
Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, REGISZTRÁCIÓ: 
Reök Cecília   |   reokcecilia@kulturkuria.hu   |   +36 20/299 1040

Zö
ld

ág

Ökokör
Szeretnénk egészségesek lenni, és úgy élni, hogy a legkevésbé ártunk vele magunknak 
és a környezetünknek. Együtt érhetünk el eredményt egy jobb minőségű, egészségesebb 
élet felé vezető úton a Tudatos Vásárlók Egyesülete által kidolgozott tematika alapján.
Az Ökokör Kamra foglalkozásait vezeti: Palotai Zsuzsa
Jelentkezés és további információ: +36 30/773 9194   |   palotaizs@gmail.com
A részvétel díjtalan.

április 9., 16., 23., 30. 
hétfő 18.00

április 11. 
szerda 18.30

április 5., 19. 
csütörtök 10.00

április 11. 
szerda 18.00

Zö
ld

ág

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére 2018. április 23-27. között 
ismét megrendezésre kerül a Fenntarthatósági Témahét program, melynek célja 
a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóság széles körű elterjesztése iskolai keretek között.
A Klebelsberg Kultúrkúria Fenntarthatósági Témahete keretében előadásokkal, 
workshopokal, bemutatókkal és kiállítással várja az érdeklődő oktatási intézmények 
tanárait, diákjait.
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött, 
melyet az alábbi e-mai címen lehet megtenni:
reokcecilia@kulturkuria.hu

Fenntarthatósági 
Témahét

április 23-27.

április 17. 
kedd 10.00

A fővárosi művelődési házakban működő amatőr művészetközvetítés speciális 
területeit tekintjük át meghívott előadókkal. Központi témánk a fenntarthatóság 
és a környezettudatos alkotásmódok.
TÉMAKÖRÖK:   Zöldág – A Klebelsberg Kultúrkúria alkotóműhelyei és projektjei 
az újrahasznosítás jegyében   |   Az ökodesign fogalma és térhódítása
Az esemény a Budapesti Művelődési Központtal közös szervezésben valósul meg.
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Információ és regisztráció:   06 1/371-2770
sarnyai.rita@bmknet.hu   |   http://bmknet.hu/

A fenntarthatóság 
és a környezettudatos 
alkotásmódok – Szakmai Fórum
A Fórum a Fenntarthatósági Témahét 
bevezető eseménye
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2018 nyarán is sok szeretettel várjuk 

a gyerekeket és felnőtteket 

napközis TÁBORAINKBA 

és FOGLALKOZÁSAINKRA!

  TERVEZETT TEMATIKUS FOGLALKOZÁSAINK:

 Színjáték dráma-stúdió     kerámia     sport és kreatív     selyemfestő

gyermek fitness     sport     ékszer design     üvegfestő     guzsalyas     napraforgó

hip-hop     tánc     zenebölcsis és jóga foglalkozások

valamint olasz intenzív nyelvtanfolyam
Táborok helyszíne: 

Klebelsberg Kulturkúria
1028 Budapest, Templom utca 2-10. 

Tel: + 36 1/392 0860

Információ: 
Nagyné Tóth Kinga   |   + 36 20/ 249 1580

kingat@kulturkuria.hu
kulturkuria.hu/taborok

SZENIOR ÖRÖMTÁNCMozgás, öröm, agytornaNyugdíjas korosztály számára

Kíméletes mozgás, mely illeszkedik az idősödő ember szervezetéhez. Közösségi táncforma, mely nem igényel előzetes tánctudást, sem táncpartnert. Agytorna, mert minden órán új tánclépéseket és koreográfiákat tanulunk. Folyamatosan lehet csatlakozni! Célszerű hozni váltócipőt és ivóvizet.Időpont:   szerda 11.00-12.00Részvételi díj:  600Ft/fő/alkalomTánctanárok: Hinsenkamp Anikó és Erdőfyné Rieder EdinaInformáció:  Nagyné Tóth Kinga szervező   +36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu

május 5-től

BARTOS ERIKA GRAFIKÁI 
és az általa készített Bogyó és 
Babóca bábok, díszletek kiállítása

május 4. péntek 19.30

Az AUER TRIÓ 
és RUMY BALÁZS 
klarinétművész koncertje
Jegyár: 2500 Ft

május 28. hétfő 19.00

Molnár Ferenc: A TESTŐR
Katona József Színház, Kecskemét  
rendező: CSEKE PÉTER
jegyár: 3200 Ft

május 26. szombat 15.30

GYERMEKNAP
Kiskalász zenekar   |   Max és Móric - Ciróka Bábszínház 
a fergeteges Feak Fusion Cabaret cirkuszi műsora
Lovagi torna   |   Tekergőtér   |   Játszóház   |   Ügyességi 
és logikai játéktár   |   Kézműves játszóház   |   Hempergő

Madarak és Fák Napja
SOLYMÁSZBEMUTATÓ
A belépés díjtalan.

május 11. péntek 10.00El
őz

et
es

május 3. csütörtök 19.30

KORÁL - koncert
Amikor vége 
az utolsó dalnak is…



SZAKONYI KÁROLY: 

KÉT NŐ 
cekkerdráma

Nóra: ZSURZS KATI
Edina: TÓTH ENIKŐ 
Rendező: CSEH JUDIT 
A neves drámaíró új komédiája

két nő különös találkozásáról… 

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

ÁPRILIS 11. 
szerda 19.00

Klébi_mf_április_képzeltriport.indd   11 2018.02.23.   14:01:48

április 20. 
péntek 14.30
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TAVASZ-
KÖSZÖNTŐ BÁL 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
ismét megrendezésre kerül 
a Tavaszköszöntő bál - retró zenével.
Délután 14.30 és 18.30 óra között mindenkit várunk szeretettel, 
aki szereti a jó zenét, szeret táncolni és mulatni. 
Zenél: Kelemen Gyula előadóművész.
Büfé igénybe vehető, a belépés díjtalan.
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
áprilisi programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Új Sarepta: II. kerület, Máriaremetei út 80.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

április 14. 
szombat 9.00-12.00

HOL-MI vásár
Háztartási holmik 
hagyományos vására
Hagyományos HOL-MI piac a Klebelsberg Kultúrkúriában, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. Az aktív résztvevők elrendezkedése 
8.00-9.00 óra között. Előzetes  jelentkezés szükséges!
Információ: Korsós Ferenc
Tel./fax:  +36 26 361 371, +36 30/731 6181

április 14., 28. 
szombat 7.00-12.00

Tavaszi 
gazdapiaci napok
A tél elmúltával, április 14-én és 28-án reggel 7-től 12 óráig 
várjuk az érdeklődőket a cserkészházi (Budapest, II. Hímes u. 3.) 
gazdapiaci napokon. Csak és kizárólag ismert eredetű, hazai élelmi-
szerekkel várjuk az idelátogatókat. Jöjjünk minél többen, mert a 
vásárlásokon kívül mód nyílik egy kiadósat beszélgetni rég nem látott 
ismerősökkel is. 

PINGPONG-
VERSENY
A Kultúrkúria Asztalitenisz 
Szakosztálya 2018. április 14-én, 
szombaton Nyílt Házi Versenyt 
rendez felnőtt játékosok számára.
Jelentkezés a helyszínen 9.00 órakor
Nevezési díj: 500 Ft
Felvilágosítás a peterklekner@freemail.hu 
e-mail címen kapható. 

Minden pingpongszerető játékost 
szeretettel várunk.

április 14. 
szombat 9.30

Sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket. 
Próba minden kedden 19.15-től a templomban.

Urunktól áldott Húsvéti Ünnepeket kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.

1. vasárnap    9.30  Húsvét Ünnepe - Istentisztelet a templomban
2.  hétfő    9.30  Húsvét 2. Ünnepe - Istentisztelet a templomban
4. szerda  19.00  Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
8. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
18. szerda  19.00  Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
22. vasárnap  11.00  Gyülekezeti nap  Gyülekezeti teremben
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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   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Szerpent   |   Fotó: Szecsődi Balázs

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófogadások, 
konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására. Termeink kis létszámú csoportos 
foglalkozások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség befogadására is alkalmasak. 
Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas kertünk is rendezvényhelyszínül 
szolgálhat.
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

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

JEGYINFORMÁCIÓK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos vidéki rendezvényre 
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 jegyirodáiban, 
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!
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Támogatóink, partnereink

Tartsa esküvőjétTartsa esküvőjétTartsa esküvőjét
nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek:

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

eskuvos_oldal.indd   1 2017.02.28.   14:41:31
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Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy a később érkezők
CSAK SZÜNETBEN foglalhatják el helyeiket.



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

2018. áprilisi
eseménynaptár
4. szerda 18.00 Kölcsönhatások - fotókiállítás-megnyitó
 19.30 Ákos 50 - Jubileumi koncert
5., 19. csütörtök 10.00 Zöldág művészeti műhely
6. péntek 18.00 Fapofák - Sprok Antal kiállításának megnyitója
 19.00 Grazioso Zeneszalon Szentpáli Roland tubaművésszel
7. szombat 15.00 Csiribiri családi délután
 19.00 William Shakespeare: Rómeó és Júlia
  A Komáromi Jókai Színház előadása  
9. hétfő  18.00 A Parnasszus asszonyai - Költőnők estje
  a Költészet Napja tiszteletére
  Ökokör   |   További időpontok: április 16., 23., 30. hétfő 18.00

10. kedd 18.30 Emmausi vacsora - Ludmann Mihály előadása
11. szerda 10.00, 11.15 Költészet Napja a Sebő együttessel
 18.00 Zöldág selyemfestő műhely
 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
12. csütörtök 15.00 Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja
  a Rákóczi Szövetség központi emlékünnepsége
13. péntek 10.00 Muzsikus klébzelet - Vetélkedő klébzelet módra
14. szombat 10.00 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
15. vasárnap 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Raffay Ernő
17. kedd 10.00 A fenntarthatóság és a környezettudatos alkotásmódok
18. szerda 18.00 Zöldág üvegfestő műhely
19. csütörtök 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
20. péntek 9.00, 10.30 Tádé-bérlet: Furulyás Palkó - Kolompos együttes
 18.30 Kiss Csaba drámaköteteinek bemutatója
21. szombat 16.00 Kucok - Játssz velünk mesét!
 18.00 Echo II. koncert - Táncos-zenés mulatság
22. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 19.00 Dalnokklub - Vendég: Heinczinger Mika
23. hétfő 10.00 Babaszínház: Egyik kicsi, másik nagy - Vaskakas Bábszínház
23 - 27.  Fenntarthatósági témahét
24. kedd 18.30 Mária és Szent József - Ludmann Mihály előadása
25. szerda 18.00 Zöldág ékszerkészítő műhely


