Klebelsberg
Kultúrkúria
2019. február

LEGENDÁS FOTÓMODELLEK
A XX. SZÁZADBÓL
Tóth József Füles fotókiállítása
február 5 – március 3.

február 14.

csütörtök 19.00

Grazioso Zeneszalon

vaszi
a 2019 tél-ta

R LE T
SZÍNHÁZBásÉa
előad

David Seidler:

A KIRÁLY BESZÉDE

február 1.
péntek 19.00

George apja halála után VI. Györgyként készül az angol trónra lépni.
Súlyos dadogása miatt azonban nem képes a nyilvános szereplésre.
Lionel Louge liberális szellemiségű beszédterapeuta segítségével készül
nagy beszédére, miközben Európát egy új szónok készül irányítása alá vonni,
Adolf Hitler.
2010-ben, Tom Hooper rendezésében, Colin Firth főszereplésével látott
napvilágot a négy Oscar-díjjal és egy Golden Globe-díjjal jutalmazott film,
mely a színpadi mű alapjául szolgál. A király beszédét Kőszegi Ákos, Zayzon Zsolt
és Bognár Gyöngyvér főszereplésével a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója,
színházunk kedvelt vendégrendezője, Béres Attila állítja színpadra.
Szereplők:
Zayzon Zsolt, Kőszegi Ákos, Bognár Gyöngyvér, Csapó Virág,
Kocsis Pál, Hegedűs Zoltán, Fazekas Géza, Körtvélyessy Zsolt,
Ferencz Bálint, Ragcsák Patrícia, Halasi Ákos, Kriskó János,
Sirkó László, Erdődi Zsolt, Kürtősi Ferenc
Díszlettervező: Horesnyi Balázs | Jelmeztervező: Pilinyi Márta
Dramaturg: Ari Nagy Barbara | Rendezőasszisztens: Tóth Kata
Rendező: BÉRES ATTILA
Jegyár: 3200 Ft
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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Meghívott vendég:

Zene

Színház

A Kecskeméti Katona József Színház
előadása

PODHORÁNYI ZSOLT

A műsorban Szekeres Gizella és
Detvay Mária Marcella
Telemann és Mozart műveiből játszik
A szalonban bemutatjuk vendégünk, Podhorányi Zsolt Dámák a kastélyban
című, decemberben megjelent könyvét.
Főrangú hölgyek sorsát követi nyomon a könyvünk, remélve, hogy a kastélyok
női lakóinak portréja megérteti velünk, milyen különleges helyzetben voltak
az elit hölgytagjai mielőtt teljes egyenrangúságukat ki nem vívták a társadalomban.
Olyan híres dámákat veszünk sorra, akiknek élete meghatározta a kort, pályájuk
jól dokumentálható, és különleges egyéniségük lámpásként világította be környezetüket. Sorsuk mintákat adott sógornőiknek és unokahúgaiknak, barátnőiknek
és ismerőseiknek, sőt a közrendűeknek, a polgári vagy paraszti sorban élőknek is.
Házigazda: Detvay Mária Marcella
A belépés díjtalan.
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február 8.
péntek 11.00

NÁRAY ERIKA
és a BUDAPEST
JAZZ ORCHESTRA

A diákok többsége nem is sejti mennyi jazzt hallott már a mesékben, például a
Macskafogóból vagy a Disney rajzfilmek varázslatos világából. Náray Erika kiváló
partnerre talált a zenekarban, akik folyamatosan keresik a lehetőséget az ifjúság
szórakoztatására és zenei nevelésére koncerteken, gyermekelőadásokon, és évek
óta futó nyári jazz táboruk keretében is. Azon túl, hogy az igényes kultúra fogyasztása, az arra való nyitottság fontos forrása a személyiség fejlődésének és a műveltségnek, a jazz különleges izgalmat is nyújt a hallgatóságának. A „rendhagyó tanórák”
évek óta nagy sikert aratnak – mind tanulói, mind pedagógusi oldalon, hiszen az
iskolán kívüli világból érkezik előadó izgalmas élménnyel és plusz ismeretekkel egészíti ki az iskolai tananyagot. Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra produkciója
ennél tovább lép: az osztályterem falain kívüli közös koncertélményt ötvözi a zenei
műfaj izgalmas, a jazz hiteles és képzett magyar előadói által mélységi titkokba való
betekintés lehetőségével, mindezt interaktív módon.
Jegyár: 800 Ft

február 10.
vasárnap 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
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Zene

Zene

Gyermekkoncert - rendhagyó tanórákhoz
a 8-14 éves korosztály számára

február 10.

február 15.

vasárnap 19.00

Vendég:

A HUNGARIKUM
EGYÜTTES

Bálint napi koncert:

„EGY SZÉP TÁNCOT
JÓKEDVEMBŐL”

Válogatás a reneszánsztól a rokokóig
terjedő időszak világi zenéjéből
BOGNÁR SZILVIA - ének | KÓNYA ISTVÁN - lantok | BEDE PÉTER - furulyák

A Hungarikum Együttes üde színfolt a folkzenei palettán. Egyedi népdalfeldolgozásaik, ihletett istenes énekeik, szövegközpontú versmegzenésítéseik
és gondolatébresztő saját dalaik elviszik a hallgatóságot egy létező, de elfelejtett
világba. A két tagú formáció megszólalására a tiszta, levegős hangzás a jellemző.
Zenéjük egyszerre modern és archaikus.
Ars poetica-juk: „A dalt előadni, nem felhasználni!”

Kárpát-medencei zenei körutazásunk során ellátogatunk a királyi
és fejedelmi udvarok, városok, kastélyok, kollégiumok, templomok, kúriák,
valamint a falvak világába. Műsorunkban szerepel Tinódi, Balassi, Csokonay,
Petőfi egy-egy verses éneke, valamint a néphagyományban fennmaradt
szerelmi- és virágénekek, mulattató- és lakodalmi szokásdalok, párosítók,
amelyeket korabeli, írásos forrásokban is fellelhetünk.
Felcsendül továbbá a magyar királyi udvarokkal kapcsolatban álló, vagy itt
megfordult komponisták néhány műve; külföldi kéziratokban fennmaradt
magyar vonatkozású anonym táncok és magyar táncokat komponáló külföldi
szerzők művei, valamint magyar népi táncnóták.

Jegyár: 900 Ft

Jegyár: 1500 Ft

Házigazda: Radványi Balázs
és Balog Péter
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Zene

Zene

Dalnokklub
Versek, dallamok,
g o n d o l ato k

péntek 19.30
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február 17.
vasárnap 17.00

Donizetti:

AZ EZRED LÁNYA
február 17.
vasárnap 15.00

A Londoni Covent Garden
Royal Operaház előadása

Zene

Vezényel: Bruno Campanella
Szereplők: Natalie Dessay,
Juan Diego Florez,
Felicity Palmer,
Alessandro Corbelli
Bevezető előadást tart
Dr. Langermann István.

HANGUTAZÁS
ÉS HANGFÜRDŐ

Stresszoldó kikapcsolódás
Bársony Bálinttal
14 éves kortól

A foglalkozásokat vasárnapi napokon 17.00-18.10 óráig tartjuk.
A foglalkozásra előzetes regisztráció és jegyelővétel szükséges!
Regisztráció: kingat@kulturkuria.hu
Jegyvásárlás: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező +36 20/ 249 1580
Jegyár: 3000 Ft

Zene

Az operairodalom
gyöngyszemei
(filmvetítés)

A belépés díjtalan.

Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon
alábbi elérhetőségeinken:
www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, www.facebook.com/hangutazas
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február 8.
péntek 18.00

február 13.

LEGENDÁS
FOTÓMODELLEK
A XX. SZÁZADBÓL

Tóth József Füles fotókiállítása
Időutazás és újratalálkozás a magyar
reklámfotózás meghatározó alkotójának
emlékezetes képei által
A modellekkel való közönségtalálkozóra és a kiállítás megnyitójára
február 8-án 18 órakor kerül sor.
Tóth József Füles fotográfus reklámfotóival, plakátjaival iskolát teremtett az 1970-es
évektől kezdődően. Az átgondolt koncepció, szellemes ötletek, humor, a groteszkre
való hajlam és a látványos megjelenítés különlegesen új hangvételt, áttörést jelentett. 1972 és 1990 között számtalan reklám és emblematikus plakát került ki Füles
mester műhelyéből, melyek hétköznapjaink részévé váltak, csakúgy, mint a korszak
lenyomatát tükröző plakátokon szereplő modellek.
A kiállítás díjtalanul látogatható február 5-től március 3-ig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.
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Kiállítás

Kiállítás

Gánóczy Mária: Vian kávézó

szerda 18.00

HOMMAGE À
MEDNYÁNSZKY

A Mednyánszky Társaság kiállítása
A kiállítást megnyitja Cs. Tóth János művészeti író február 13-án 18 órakor.
A Mednyánszky Társaság kortárs képzőművészeti egyesület kiállításával
névadója, Mednyánszky László (1852–1919) előtt tiszteleg a festőművész
halálának 100. évfordulójára.
Kiállító képzőművészek:
Bálity J. András, Benkő Cs. Gyula, Breznay András, Breznay Pál,
Füzes Gergely, Galambos Tamás, Gánóczy Mária, Gyulai Líviusz, Kecskés András,
Marton Muha Enikő, Siska-Szabó Hajnalka, Somos Gyula, Szmirnov Oleg
Díjtalanul látogatható március 6-ig naponta 10-18 óráig.
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február 3-ig

FEKETE EDIT
GRAFIKUSMŰVÉSZ
ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA

Díjtalanul látogatható
február 10-ig naponta 10-18 óráig.

Kiállítás

Kiállítás

február 10-ig

KÉPZETTÁRSÍTÁSOK

Halász Gyula, Kőműves Kata
és Sándor László közös
fotókiállítása
A tárlat díjtalanul látogatható február 3-ig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.
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február 2.

február 9.

szombat 15.00-18.00

szombat 17.00

CSIRIBIRI FARSANGOLÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN

Gyerekprogram

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy falu. A faluban élt egy favágó
és a felesége, akiknek fiacskájuk született. Egy csinos asszony már
csecsemő korában megjósolta, hogy el fogja venni a király lányát feleségül...
Ebből lesz ám a nagy gubanc az ördög aranytincses hajában!
A mese megtekintését csak kiskorúak felügyelete mellett ajánljuk!
Játsszák: Szörényi Júlia, Fülöp József
Zenei közreműködő: Kormos Z. Zsolt

A KOLOMPOS EGYÜTTES
farsangi mulatsága
Farsangi mulatság a gyermektáncházak, gyermekszobák, óvodák állandó vendégeivel, a hangulatjavító együttessel. Zenéjük nyomán
táncra perdül a közönség apraja ás nagyja.

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Jegyár: 1000 Ft

Csengő-bongó délután
Dobszay-Meskó Ilona-Tarr Ferenc:
FEHÉRLÓFIA – mesés zenejáték
Lemezbemutató koncert
Mesélő: Lukácsházi Győző

A Fehérlófia az egyik legismertebb és egyben legarchaikusabb magyar népmese.
Évszázadok óta adódik szájról szájra, hiszen olyan sok bölcsességet, tudást rögzít,
ami koroktól függetlenül érdekes és érvényes mindenki számára.
Dobszay-Meskó Ilona, kortárs zeneszerzőnő és Tarr Ferenc, szövegíró ezért is döntött úgy, hogy ebből a csodálatos meséből modern hangzású zenejátékot készít.
Céljuk egyrészt ezt az izgalmas történetet hitelesen, a mai ember számára is érdekes
módon előadni, ugyanakkor céljuk az is, hogy a legfiatalabbak a darabot hallgatva
kedvet kapjanak a klasszikus zene hallgatásához. Ebben segíti őket az előadó, az
ország legjobb zenészeiből álló Ventoscala Sinfonietta, valamint Lukácsházi Győző
is, aki a műsor elején röviden megismerteti a közönséget a darabban szerepet játszó
hangszerekkel. A felnőtté váló, sok kalandot megjáró hős története reményeink
szerint nemcsak a fejlődni akarás, a küzdés, az önfeláldozás értékeit mutatja majd
be, hanem azt is, hogy a kortárs zenétől nem érdemes félni!

Jegyárak:

Felnőtt:
1200 Ft

Családi:
(1-2 felnőtt +
1-3 gyerek)
2400 Ft

Diák:
600 Ft
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Gyerekprogram

AZ ÖRDÖG HÁROM
ARANYHAJSZÁLA
a Pupetta Társulás előadása

február 11.

február 15.

hétfő 10.00

TÜTÜ-TUTU AUTÓ

Első színházi élmény 0-3 éveseknek
a Vaskakas Bábszínház előadásában
Tütü-tutu autó, felharsan a dudaszó!
Tütü, vigyázz, gyorsan jövök, fát, virágot kikerülök.
Autóval, kishajóval, robogóval, vagy traktorral,
Én senkit el nem ütök.
A Vaskakas Bábszínház játéka utazásra hívja a legkisebbeket.
Útra kelnek, vízre szálnak, felhők közt is kocsikáznak!
Dramaturg és rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Zeneszerző: Rab Viki
Játssza: Bora Levente és Vitányi-Juhász István
Jegyek korlátozott számban kaphatók.
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órakor megismételjük.
Jegyár: 1200 Ft

Mazsola-bérlet:

LÚDAS MATYI

a Bóbita Bábszínház előadása
kisiskolásoknak
A zsarnokságot, a pöffeszkedést meg a hatalmaskodást nem állhatja senki. De igen
kevesen mernek szembeszállni a zsarnoksággal, a pöffeszkedéssel meg hatalmaskodással. Pláne annyira kérlelhetetlenül és megingathatatlanul, mint Lúdas Matyi!
A szegény libapásztorfiú történetén keresztül gondolkozhatunk arról, szabad-e
bűnbeesnünk a jó cél érdekében, jogos-e az egyszeres vétekért a háromszoros
büntetés. Meg arról, mihez kezdünk a hatalommal, ha hozzánk kerül. Hogyan nem
leszünk például zsarnokok, pöffeszkedők meg hatalmaskodók. Mert a zsarnokságot,
a pöffeszkedést meg a hatalmaskodást, ugye, nem állhatja senki…
Fazekas Mihály műve alapján írta: Szálinger Balázs József Attila-díjas.
Dramaturg: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Tervező: Boráros Szilárd
Zeneszerző: Rab Viki
Koreográfus: Fitos Dezső Harangozó Gyula-díjas
Rendező: Markó Róbert
Játsszák: Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor,
Matta Lóránt, Illés Ilona, Balog Zita Mária
Jegyár: 1200 Ft
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Gyerekprogram

Gyerekprogram

Babaszínház:

péntek 14.30

február 15.
péntek 10.00

február 22.

péntek 9.00, 10.30

MUZSIKUS
KLÉBZELET

Gyerekprogram

Eckhardt Gábor
zongoraművész
előadása
kisiskolásoknak

Tádé-bérlet:

HOLLE ANYÓ

a Csodamalom Bábszínház előadása
A Grimm testvérek meséje különös világba röpít el bennünket. Itt beszél
az almafa, a kemence, megsértődik a fazék és énekelnek a hópihék.
Holle anyóhoz bárki betévedhet egy szép napon és csak a látogatón múlik,
hogy mit hoz el magával ebből a titokzatos kunyhóból. Az árva lány története
a kitartásról, bizalomról, a segítő szándékról szól. A boldogság elérhető,
de nem elég csak kinyújtani a kezünket, tenni is kell érte....
a Grimm testvérek meséje nyomán írta: Veres András
Tervező: Grosschmid Erik | Rendező: Varga Péter | Zene: Takács Dániel
Játsszák: Heiszmann Ildikó, Horváth Alexandra mv., Lukács Gábor
Jegyár: 1200 Ft
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EURÓPAI
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT
(EVS) - Tanácsadás
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.

Ifjúsági

Gyerekprogram

Jegyár: 700 Ft

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

február 12.
kedd 16.00
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET

február 5.

február 19.
kedd 18.30

Tudástár

Tudástár

kedd 18.30

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

SZENT ÁGOTA
ÉS DOROTTYA

SZENT ISTVÁN,
IMRE ÉS LÁSZLÓ

Ludmann Mihály művészettörténész előadása

Ludmann Mihály művészettörténész előadása

Ágota Szicíliában született és ott szenvedett vértanúhalált. Rómában már
a VI. században, hazánkban pedig a XII. századtól elterjedt a tisztelete, amely
az Anjouk magyar trónra kerülése csak felerősített. Dorottya is ókeresztény
mártír, ő azonban Kis-Ázsiában élt. A két női szent legendája sok mindent
elárul az ókeresztény időszak vértanúiról és ábrázolásuk, valamint a nekik
szentelt templomok sokfelé megtalálhatók.

Az Árpád-ház már a XI. században három Európa-szerte ismert
és tisztelt szentet adott a kereszténységnek. Személyüket már
Anonymus és később a Képes Krónika is megörökítette. Alakjuk
a képzőművészetben is gyakran feltűnik. Ezeket a művészi ábrázolásukat
nézhetjük meg ezen az estén a vetített képekkel illusztrált
művészettörténeti előadáson.

Jegyár: 800 Ft

Jegyár: 800 Ft
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február 3.

február 26.

vasárnap 17.00

kedd 19.00

Humorpercek

Tudástár

PORTRÉ +

Kondor Katalin vendége

GRÓF
NÁDASDY BORBÁLA

A nemesi Nádasdy család tagját igencsak megpróbálta az élet.
A kommunizmus idején megbélyegezték, vagyonukat elkobozták.
'56-ban az ország elhagyására kényszerült. Volt filmszínésznő Bécsben,
balettmester Párizsban, majd a rendszerváltást követő években
úgy döntött, hazatelepül. Remek regényekben írt eseménydús életéről
és a nagyvilágban szerzett tapasztalatairól.
Jegyár: 600 Ft

Humor

KŐHALMI
ZOLTÁN
önálló estje
Ibicsoki Zoltán, meteorbecsapódásemlékhely, gesztenyével megdobált
menyasszony, toló uszály, szotyivonal. Aki szereti a stand-up comedy
műfaját, annak az előző kifejezések
olvastán minden bizonnyal beugrik
a Dumaszínház egyik legnépszerűbb
humoristájának neve.
Ahogy szülővárosában, Szentesen
sokan ismerik, Kőhalminé Zolika
azonban nem a dumaszínpadon
kezdte a pályát. A Karinthygyűrűvel kitüntetett, pályaelhagyó
építészmérnök valójában sosem
akart kiállni és beszélni, jól érezte
magát a háttérben. Szerencsére, mégis
megpróbálta.
A szomorú bohóc nem is olyan szomorú,
hiszen háromgyermekes, boldog
családapa és férj, Humorfesztiválgyőztes, a műfaj egyik legrutinosabb
képviselője. Nem politizál, nem beszél
celebekről és nem káromkodik.
Sikeres saját estje után a Showder Klub
speciális adásában, elsőként
készíthetett önálló adást.

Jegyár: 2500 Ft
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február 9.

február 13.

február 13.

február 20.

ECOPRINT
selyemkendő- és
fonalfestés

Kertbarát és
természetbarát fórum

Tudatos
Táplálkozás
Fórum

Szépítő
Természet
Műhely

Fessünk szépséges színeket növényekkel
finom gyapjúfonalra és selyemkendőre!
A foglalkozáson egy kötött sapkára
elegendő merinógyapjú fonalat és egy
90 x 90 cm-es selyemkendőt festhet
minden vállalkozó kedvű résztvevő.
Vezeti: Szöllősi Anna,
az Annás kertje megálmodója
Díja: minden alapanyaggal együtt
12 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött;
az annas@annas.hu e-mai címen.

szerda 18.30

A természet megóvása, a növények
természetes ápolása az egészségünk
megőrzése érdekében.
Előadás, tanácsadás a természetes
növényvédelemről.
Előadó:
Paniti Judit természetgyógyász
A részvétel díjtalan.

szerda 18.30

A táplálkozás és az
autoimmun betegségek
Előadó: Dr. Samu Terézia
sebész-érsebész szakorvos,
életmód-tanácsadó
A részvétel díjtalan.

február 27.
szerda 18.30

Gyógynövény
Klub

Immunrendszer erősítése
és egészségünk védelme
gyógynövényekkel.
Teázás, előadás és személyes
tanácsadás.
Előadó:
Paniti Judit természetgyógyász

szerda 18.30

Bőrünk természetes megóvása
natúrkozmetikumokkal, szépítőés tisztálkodási szerek.
Előadás, tanácsadás.
Szépüljünk külsőleg és belsőleg
egyaránt! Ápolás és táplálás az épség
és a szépség nevében. Az eseményen
a természetes szépségápolás rejtelmeibe kaphatunk betekintést,
valamint krémkészítési és szappankészítési recepteket sajátíthatunk el.
Ez alkalommal a szépségápoláson
belül a hidratálásé lesz a főszerep.
A részvétel díjtalan.
ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Reök Cecília
reokcecilia@kulturkuria.hu
+36 20/299 1040

A részvétel díjtalan.
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Zöldág

Zöldág

szombat 11.00-16.00

március 2. szombat 15.00-18.00

MÁRCIUS 9. SZOMBAT 10.00

TAVASZKÖSZÖNTŐ
CSALÁDI DÉLUTÁN

Ákombákom – a Makám együttes műsora
Szépenszóló Fütyöri – az Álomzug Társulás előadása
Kézműves játszóház | Jegyár: 1000 Ft

március 8. péntek 11.00

NÁRAY ERIKA ÉS A
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

Gyermekkoncert - rendhagyó tanórákhoz
a 8-14 éves korosztály számára | Jegyár: 800 Ft

március 11– április 4.

Előzetes

TOKIÓI PILLANATOK
Erdős Attila fotókiállítása

A tárlat bepillantást enged a hagyományok és a
modernitás kettősségében lévő főváros mindennapjaiba.

március 18. hétfő 10.00

Babaszínház:
KITYI KOTYI KITYI KOTTY,
avagy utazás a csacsifogaton
a Napsugár Bábszínház előadása
Jegyár: 1200 Ft

március 23. szombat 14.00

PESTHIDEGKÚTI
KAMARAZENEI FESZTIVÁL

Az együttesek jelentkezését március 12-ig várjuk.
(1028. Templom u. 2-10., Tel/fax: 392-0860, 392-0862,
e-mail: wenzon.gusztav@kulturkuria.hu)

március 25. hétfő 19.00

William Nicholson:
VISSZAVONULÁS

a Rózsavölgyi Szalon előadása | Rendező: Valló Péter
Rátóti Zoltán, Söptei Andrea, Porogi Ádám
Jegyár: 3000 Ft

KISKALÁSZ
SZÜLINAPI KONCERT

A 10 éves szülinapi bulin elhangzanak majd a legnagyobb
Kiskalász slágerek és meglepetésekben sem lesz hiány.

PROGRAM:
10.00 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Zöldségfaragás, a gyermekek részére meglepetés ajándék!
11.00 KISKALÁSZ KONCERT
A játszóházba a belépés díjtalan
az Eisberg Hungary Kft. támogatásával.
Belépő a koncertre gyermekek és felnőttek
számára egységesen: 1400 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

szombat 7.30-11.30

GAZDAPIAC
FEBRUÁRBAN

Civil oldal

Február 16-án, szombaton 7.30-tól 11.30-ig
várjuk az érdeklődőket a cserkészház kertjébe.
(Bp. II. ker. Hímes u. 3.)
A megszokott téli finomságok, füstölt húsok,
savanyúságok mellett minden kapható lesz,
kivéve a liszt, mert sajnos a Szabó-malom
nem győzte kapacitással. Tudunk elérhetőségeket
adni. Reméljük nem lesz szélsőséges az időjárás
és meg tudjuk tartani a piaci napot. A parkolás
a kihelyezett táblák szerint, szabályos legyen!!!
Szeretettel várunk mindenkit.

A PESTHIDEGKÚTI
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
februári programjai
február 6., 20. szerda
19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
február 10.
vasárnap 17.00 Családi istentisztelet a templomban
			
Igehirdető: Péter Zoltán budavári lelkész
február 17.
vasárnap 9.30 Házassági áldás a templomban
február 25
vasárnap 11.00 Gyülekezeti nap a gyülekezeti teremben
Istentisztelet minden vasárnap 9.30 a templomban
Sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket.
Próba minden kedden 19.15-től a templomban.
Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
Honlap: http://pesthidegkut.lutheran.hu/
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február 9.

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

Civil oldal

február 16.

Kultúrkúria
Baráti
Kör

KEDVES
PESTHIDEGKÚTI POLGÁROK!

Megalakítottuk a Kultúrkúria Baráti Körét.
A tagság semmilyen kötelezettséggel nem jár, de regisztrált
tagjainkat mindig hírlevelekben értesítjük a legfontosabb
programokról, emlékeztetőket küldünk
az eseményekről, azok hátteréről.
Csatlakozzatok hozzánk!
Lépj be a honlapunkra! Töltsd ki a regisztrációs
dobozt, és máris csatlakoztál a Kultúrkúria
Baráti Köréhez.
KAPCSOLAT A SZERKESZTŐKKEL:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu
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Tartsa esküvőjét

nálunk!

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

Szolgáltatás

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!

Bé re l h ető t er mek , t erek:

Színházterem
Nagyszalon-Télikert
Vinotéka Szabadtéri színpad
Barbakán

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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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: Czirják Adrienn | Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. | 1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Tóth József Füles fotója
Támogatóink, partnereink

Szolgáltatás

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

2019. februári
eseménynaptár
1. péntek
2. szombat
3. vasárnap
5. kedd
8. péntek

19.00
15.00-18.00
17.00
18.30
11.00
18.00
		
9. szombat
11.00-16.00
17.00
		
10. vasárnap
18.00
19.00
11. hétfő
10.00
12. kedd
16.00
13. szerda
18.00
		
18.30
18.30
14. csütörtök
19.00
		
15. péntek
10.00
14.30
19.30
17. vasárnap
15.00
17.00
19. kedd
18.30
20. szerda
18.30
22. péntek
9.00, 10.30
26. kedd
19.00
27. szerda
18.30

Grazioso Zeneszalon – Vendég: Podhorányi Zsolt
Farsangoló családi délután
Portré + | Kondor Katalin vendége Gróf Nádasdy Borbála
Szent Ágota és Dorottya – Ludmann Mihály előadása
Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra – Gyermekkoncert
Legendás fotómodellek a XX. századból
Tóth József Füles fotókiállításának megnyitója
Ecoprint – Selyemkendő- és fonalfestés
Csengő-bongó délután
Dobszay-Meskó Ilona – Tarr Ferenc: Fehérlófia
ECHO II.-koncert – Táncos-zenés mulatság
Dalnokklub – Vendég a Hungarikum együttes
Babaszínház: Tütü-tutu autó – Vaskakas Bábszínház
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
Hommage à Mednyánszky
A Mednyánszky Társaság kiállításának megnyitója
Kertbarát- és természetbarát fórum
Tudatos táplálkozás fórum
David Seidler: A király beszéde
Kecskeméti Katona József Színház
Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor előadása kisiskolásoknak
Mazsola-bérlet: Lúdas Matyi – Bóbita Bábszínház
„Egy szép táncot jókedvemből” – Bálint napi koncert
Az operairodalom gyöngyszemei
Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
Szent István, Imre és László – Ludmann Mihály előadása
Szépítő természet műhely
Tádé-bérlet: Holle anyó – Csodamalom Bábszínház
Humorpercek – Kőhalmi Zoltán önálló estje
Gyógynövény klub

Klebelsberg Kultúrkúria

1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860 | +36 20/322 7171
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

