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15.00 JátéKoK, ahol élménnyé válik a matematika
Játssz és fedezd fel a matematika csodálatos világát 
az Élmény Műhellyel! Benne: zometool buborékparádé, 
avagy miért gömbölyű a szappanbuborék és lehetséges-e 
szögletes buborékot fújni? Ehető ékszerek készítése, 
Magyarországon először az ITSPHUN térbeli szimmetriajáték, 
csomók és trükkös ördöglakatok, Jomili kocka, óriás kirakók.

15.30 Kémiaverseny középiskolásoknak
Az online forduló után itt mérik össze erejüket azok a gim-
nazisták, akik jelentkeznek versenyünkre. A háromfős csa-
patok a helyszíni fordulóban döntik el az első helyek sorsát, 
kísérletek bemutatásával és más feladatok végrehajtásával. 
A helyezettek értékes nyereményekben részesülnek. 
Jelentkezés a kemiaverseny2016@gmail.com címen 
lehetséges 2016. szeptember 11. éjfélig.

Az országos rendezvény pesthidegkúti helyszíne hetedik 
alkalommal várja azokat, akik érdeklődnek a tudomány 
iránt, de azokat is, akik csak szimplán szeretnének tartalma-
san eltölteni egy péntek délutánt, estét.
Idei rendezvényünk kiemelt témája az élelmiszer-biztonság, 
amellyel kapcsolatosan a fiatalok és az idősebbek is érdekes 
ismereteket és maradandó élményeket szerezhetnek.

18.00 Látványos KísérLet-bemutató
Fazekas bence fiatal kutató, a Mobilis munkatársa mutat be 
látványos kísérleteket, ezúttal kiemelten foglalkozva az idei év témájával, 
az élelmiszer-biztonsággal.

19.30 3D-s FiLmvetítés
Ingyenes mozi, a legmodernebb és leglátványosabb technika segítségé-
vel: ingyenes 3D-s filmvetítés! A mozi előtt néhány szóban bemutatjuk 
a technológiát és az egész 3D-s filmforgatás működését, érdekességeit, 
lehetőségeit. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, 
melyet a www.kutatokejszakaja.hu oldalon tud megtenni.

19.30 Grazioso zeneszaLon
 a kutatók éjszakájához kapcsolódva
Vendég: Dr. Csordás zoltán orvos. Beszélgetés az idegrendszerről, a moz-
gásrutinról, a gyakorlásról, mi történik a zenész testében gyakorlás alatt...
Közreműködik szekeres Gizella és Detvay m. marcella (hegedű)

FoLyamatosan: 
- Lehet-e belőled kutató? 
     Karrier-tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok számára 
- Helyi innovatív kkv-k bemutatkozása
- Fiatal fejlesztők és eredményeik bemutatása

A belépés minden programra díjtalan!
További információk: www.kutatokejszakaja.hu
Keress minket a Facebookon is: www.facebook.com/kutatokejszakaja
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

szeptember 30. 
péntek 15.00
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szeptember 21. 
szerda 19.00

Ray Cooney:
Család ellen nincs orvosság
a Veszprémi Petőfi Színház előadása
Díszlet- és jelmeztervező: Berzsenyi Krisztina
Rendezőasszisztens: Magyar Kinga
Rendezte: Kéri Kitty

Jegyár: 2800 Ft

Egy nemzetközi konferencia, egy nős neuroló-
gus, aki élete legfontosabb előadására készül, 
egy 18 éve nem látott szerető, aki ekkor tér 
vissza szerelmük gyümölcsével, egy gyanakvó 
feleség, aki előtt mindent magára vállal 
a hűséges barát, egyre több paróka és főnővér, 
nyugtató injekció és whiskey, kerekesszék 
és ablakpárkány, őrmester nagybácsi 
és aranyér, tündérjelmez és varázspálca… 
Ray Cooney komédiáját hosszú évek óta 
fergeteges sikerrel játsszák az egész világon. 
Nevetőgörcsoldóját ne hagyja otthon!

Szereplők:

Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas,
Rancsó Dezső, Terescsik Eszter,
Palásthy Bea Déryné- és Domján Edit-díjas,
Nagyhegyesi Zoltán, Benczédi Sándor,
Módri Györgyi,
Meszléry Judit Jászai-díjas, 

Érdemes művész, Örökös tag 
Soltis Eleonóra, Mucsi Kristóf e.h., 
Kőrösi Csaba, Nyirkó István, 
Dominek Anna
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A monodráma 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
ősbemutató – monodráma
Klebelsberg Kamaraszínház plusz

szeptember 25. 
vasárnap 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

Támogató: Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
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Mesterkoncertek
és fiatal művészek 2016 ősz-tél

a bérlet ára: 12 500 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát 
fenntartjuk! a bérlet ára: 10 000 Ft

A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

Színházbérlet 2016 ősz-tél

2016. szeptember 21.    
ray Cooney: 
Család ellen nincs orvosság
Veszprémi Petőfi Színház
Főbb szerepekben: Oberfrank Pál, 
Rancsó Dezső, Palásthy Bea        
Rendezte: Kéri Kitty
Jegyár: 2800 Ft

2016. október 17.
ingmar bergman: Őszi szonáta
Soproni Petőfi Színház
Főbb szerepekben: Farkas Ibolya, 
Molnár Anikó, Vukosavljev Iván
Rendezte: Pataki andrás
Jegyár: 2600 Ft

2016. november 14.
moliére: mizantróp
Kassai Thália Színház
Főbb szerepekben: Petrik Szilárd, 
Ollé Erik, Szabadi Emőke
Rendezte: Czajlik József
Jegyár: 2800 Ft

2016. december
Pataki éva: edith és marlene
Manna Produkció
Főbb szerepekben: Nagy-Kálózy Eszter, 
Botos Éva, Kecskés Karina
Rendezte: mészáros márta
Jegyár: 2600 Ft

2017. január
Frederick Knott: várj, míg sötét lesz
Orlai produkció
Főbb szerepekben: Kovács Patrícia,
Szabó Kimmel Tamás, Nagy Dániel Viktor,
Ficzere Béla, Horváth Virgil, Ács Berta /
Fekete Kepes Hanna / Medgyessy Lili
Rendezte: novák eszter
Jegyár: 3200 Ft

2016. szeptember 26.   |   az accord vonósnégyes koncertje
Haydn: C-dúr vonósnégyes, Op. 20/2   |   Bartók: 3. vonósnégyes
Beethoven: F-dúr vonósnégyes, Op. 135                Jegyár: 2400 Ft

2016. október 14.   |   orosz est - szabó marcell zongorakoncertje
S. Prokofjev: Tíz darab a Rómeó és Júliából, Op. 75   •   12 könnyű zongoradarab, Op. 65
S. Rahmanyinov: Etűdök, Op. 39 – részletek                              Jegyár: 2200 Ft

2016. november 6.   |   a kamarazene gyöngyszemei
Mozart: G-dúr szonáta KV 301   •   C-dúr Rondò KV 373   •   B-dúr Rondò KV 269
Mozart-Kreisler: G-dúr Rondò a Haffner szerenádbòl
Beethoven: A-dúr Kreutzer szonáta, Op. 47
Közreműködik: Kovács Anikó (hegedű), és Szenthelyi Judit (zongora)
Jegyár: 2200 Ft

2016. december   |   a Grazioso Kamarazenekar Karácsonyi koncertje
Jegyár: 2200 Ft

2017. január 14.   |   a Duna szimfonikus zenekar Újévi koncertje
Beethoven: 5. (Esz-dúr) zongoraverseny, Op. 73   •   6. (F-dúr) szimfónia („Pastorale”), Op. 68
Közreműködik: Fülei Balázs – zongora; vezényel: Medveczky Ádám
Jegyár: 2600 Ft
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szeptember 18. 
vasárnap 15.00

Vezényel: Daniel Barenboin
Szereplők: Robert Holl, Peret Seifert, 
Emily Magee, Mathias Hölle, Andreas Schmidt, 
Endrik Wotlich, Birgitta Svendén

A programokon ismeretterjesztő 
bevezető előadást tart Dr. Langermann István.

A belépés díjtalan.

Richard Wagner: 
a nürnbergi 
mesterdalnokok
A Bayreuthi Ünnepi 
Játékok előadása

Az operairodalom 
gyöngyszemei

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
az accord vonósnégyes koncertje

Ze
ne

veér Csongor                                   Ölveti mátyás                                    mező Péter                               Kondor Péter

Jegyár: 2400 Ft

Műsor:
Haydn: C-dúr vonósnégyes, Op. 20/2
Bartók: 3. vonósnégyes
Beethoven: F-dúr vonósnégyes, Op. 135

szeptember 26. 
hétfő 19.30
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“Jobbító szándék”
gróf Széchenyi István szellemi öröksége
a magyar kultúrában 
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Fotóművészeti Tagozata 
e kiállítással fejezi ki tiszteletét a nagyszabású életmű előtt, s tesz kísérletet 
a szellemi örökség bemutatására.  A tárlat alkotásai olyan képi megfogalmazásokat 
tartalmaznak, amelyek közvetett vagy közvetlen módon utalnak arra 
a kulturális hagyatékra, amelyet gróf Széchenyi Istvánnak köszönhetünk.

A kiállítást megnyitja Pelyach István történész 2016. szeptember 1-én 18 órakor.
A kiállítás díjtalanul megtekinthető szeptember 18-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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szeptember 18-áig

a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának csoportos kiállítása

Grazioso zeneszalon
a Kutatók éjszakájához 

kapcsolódva
Vendég: Dr. Csordás zoltán orvos

Beszélgetés az idegrendszerről, 
a mozgásrutinról, a gyakorlásról; 

mi történik a zenész testében gyakorlás alatt...
Közreműködik szekeres Gizella 

és Detvay m. marcella (hegedű)

A belépés díjtalan.

szeptember 30. 
péntek 19.30
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vad világunk
a Vadvilág Magyar 
Természetfotósok Egyesülete
fotókiállítása

szigligeti ede és kora
az Országos Színház-

történeti Múzeum 
és Intézet kiállítása

A kiállítás díjtalanul megtekinthető szeptember 18-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

szeptember 18-áig

A kiállítást megnyitja eifert János fotóművész 
2016. szeptember 15-én 18 órakor.

20 alkotó, 40 szempár, 10 év munkája, 3650 nap, 
közel 1.000.000 expozíció.
A kiállítás pillanatnyi érzelmi hangulatokat, természetben 
élő állatokat, a természet apró csodáit, magyarországi 
és vad tájakat közvetít a néző felé.  A kiállításon meg-
tekinthető alkotásokat a fény, a kompozíció, a látásmód 
és a természet csodálatos geometriai formái teszik izgalmassá, 
változatosságát pedig az alkotók különböző látásmódjának 
sokszínűsége adja.
Imre Tamás EFIAP fotóművész

szeptember 15. 
csütörtök 18.00
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A tárlat megtekinthető október 2-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

A tárlat Szigligetit, a drámaírót, színházszervezőt 
mint embert, alkotót, valamint Bajza József színigazgató  

gazdag pályaképét állítja középpontjába.
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„végigfestettem a XX. századot”
Breznay József (1916-2012) 
festőművész emlékkiállítása 

A kiállítás Breznay József (1916-2012) Munkácsy- és Életmű-díjas 
festőművész hetven év alkotómunkájába ad bepillantást.
Mint Szőnyi István-tanítvány, a Római Iskola művészi örökségéből 
indulva élete során egy sajátos „poétikus realizmus“-ban találta meg 
egyéni kifejezésmódját. Jelentős életművet hagyott Nyugat-Európában.
Képei sajátos önvallomások a család, az anyaság, a szerelem, a szemlélődés
témáira, de foglalkoztatják tájképek, csendéletek, mitologikus-történelmi 
ábrázolások is. Ez utóbbiakat általában modernizálja. Nyitott szellemű 
realizmusa a modern piktúra számos formaeredményét 
magába olvasztotta.
Kiállításunkon még ki nem állított akvarell festményei, rajzai láthatóak.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
október 16-áig naponta 10-18 óráig.

A tárlatot megnyitja szücs György, 
a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese, művészettörténész  
2016. szeptember 20-án 18 órakor. 

szeptember 20. 
kedd 18.00
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táDé-bérLet óvodásoknak
október 28. 9.00 és 10.30 
mosó masa mosodája 
a Kabóca Bábszínház előadása
november 18. 9.00 és 10.30 
a három kismalac
a Bóbita Bábszínház előadása
December 16. 9.00 és 10.30 
Kiskarácsony, nagykarácsony 
a Kolompos együttes zenés mesejátéka
Jegyár: 900 Ft
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft

mazsoLa bérLet kisiskolásoknak
október 21. 14.30
a mindentlátó királylány 
a Vaskakas Bábszínház előadása
november 11. 14.30
rigócsőr király 
a Ciróka Bábszínház előadása
December 2. 14.30 
szent miklós legendája 
a Napsugár Bábszínház előadása
Jegyár: 900 Ft
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft

A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Babaszínház: 
bíbele, bíbele, paccs!
Első színházi élmény 0-4 éves korig 
a Napsugár Bábszínház előadásában

A játékos előadás három kis figura találkozásáról, barátságáról mesél mondókákkal, 
dalocskákkal, hangszerekkel. Az előadás végén a pöttöm nézőket izgalmas játék várja 
a játékkockában, ahol a nekik készített hangszereket is kipróbálhatják. 
Várunk mindenkit...
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 900 Ft

szeptember 19. 
hétfő 10.30

G
ye

rm
ek

sz
ín

há
zi

 b
ér

le
te

k  
a 

Kl
eb

el
sb

er
g 

Ku
ltú

rk
úr

iá
ba

n
20

16
 ő

sz
-t

él

18 19



H
um

or

szeptember 14. 
szerda 19.00

A Klebelsberg Kultúrkúriában második 
esztendejébe lépett Maksa Zoltán humorklubja, 
a Maksaméta.
Az eddigi sikeres előadások és a törzsközönség 
nyomásának eleget téve az idén újraindul 
a sorozat; Zoltán minden hónapban más 
humorista kollégát lát vendégül. Ám a megszokott 
önálló műsorblokkokon túl Zoltán meg is interjú-
volja vendégét. A műsort bejátszások színesítik a 
meghívott vendég munkásságából, és nem utolsó 
sorban a közönség is kérdezhet, igazán interaktívvá 
varázsolva ezzel a "klubfoglalkozást"!

Jegyár: 1000 Ft

Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán
Vendég: bach szilvia

európai 
Önkéntes szolgálat
(EVS) Tanácsadás

If
jú

sá
gi

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.

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálatról? Esetleg épp gondolkozol, 
hogy kipróbáld? 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 által nyújtotta lehetőségekkel! 
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának 
megismertetése a fiatalokkal.

szeptember 14. 
szerda 15.00

21



Borospince estek
a magyar színházi élet 
a XiX. században
Takaró Mihály irodalom-
történeti előadása
A 2016/17-es évadot izgalmas, új témával nyitja 
Takaró Mihály. A reformkori színházi élet, az első 
Nemzeti Színház alapítása, Bajza és Szigligeti törekvései, 
újító szándékai, a magyar nyelv védelme a színház által 
mind-mind a kor markáns jellemzői. Az előadás után 
továbbra is várja a közönséget Korom Péter borász 
kitűnő boraival és egy jóízű zsíroskenyérrel.

Jegyár: 1400 Ft
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szeptember 12. 
hétfő 19.00Lyukasóra klub

Kalandozás a holt költők világában 
négy neves költő és egy színművész 

társaságában

szeptember 7. 
szerda 19.00

Résztvevők:

Lackfi János – moderátor
József Attila- és Prima Primissima-díjas költő, műfordító, 

irodalmi Nyugat-kutató, kreatív írás tanár

várady szabolcs
Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, szerkesztő

szabó t. anna 
József Attila-díjas költő, műfordító, író

Kőrizs imre irodalmár, 
Déry Tibor-díjas költő, műfordító, szerkesztő, irodalom-

történész, a Szépírók Társaságának tagja

Györgyi anna színművész

Jegyár: 1000 Ft
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LyuKASóRA
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A műsor keretét Vörösmarty Mihály két verse adja, elemelve, 
egyetemessé téve ezáltal az előadás mondanivalóját, melynek tartalmát 
a „Füveskertiek”, az 56-os forradalom előtt a kommunista rendszer által 
a váci börtönben fogva tartott költők börtönversei adják. 
A „Füveskertiek” - a forradalom későbbi mártír költője Gérecz Attila, 
Tollas Tibor, Kárpáti Kamill, Szatmáry György, Béri Géza, Tóth Bálint - 
1953 és 1956 között sínylődtek a kommunista diktatúra börtönében Vácott,
ahol 1954-ben a Nagy Imre-féle politikai vezetés jóvoltából 
szabadabban össze-összeülhettek a börtönkápolna melletti füves 
tisztáson (innen az elnevezés: füveskertiek). Az egykori börtönlakók 
emlékezete szerint ebédidőben s munkavégzés után itt is, mint a recski 
esteken, valódi irodalmi élet zajlott.

A versszínházi előadás két szereplős. A férfi a börtönben írja, fogalmazza meg 
gondolatait. A nő kívülről reflektálva, a különböző női sorsokat felvillantva, 
néhol Angyalként, néhol Anyaként, szerelmes lányként moderálja a férfi 
gyötrődéseit, kérdésfelvetéseit. A mű célja 1956 szellemiségének, kulturális 
örökségének ápolása – ahogy tették ezt a füveskertiek verseinek népszerűsíté-
sével az emigráns magyar irodalomban is 1956 után –, s hogy hitet tegyen 
az emberi szellem szabadsága, a nemzeti érzés elpusztíthatatlansága mellett, 
mert a versek ereje képes az olyan zsarnoki, sötét elnyomó rendszert is 
legyőzni, mint amilyen a kommunista diktatúra volt. 

Szerkesztette: rózsássy barbara József Attila-díjas költő

Az előadás után beszélgetés Rózsássy Barbara költőnő vezetésével.
A belépés díjtalan.

arccal a földön 
a XX. század
Versszínházi emlékműsor 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
60. évfordulójára 
Tallián Mariann és Lázár Balázs 
színművészek előadásában

az Ars Sacra Fesztivál keretében

Ir
od

al
om

Ir
od

al
om

szeptember 20. 
kedd 19.00
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Portré +
Kondor Katalin vendége
miháldy Kinga dietetikus, 
élelmiszerminőség-biztosító 
agrármérnök

szeptember 18. 
vasárnap 17.00

Az utóbbi hónapokban az újságok sokat írtak a gyilkos élelmiszerekről, 
no meg arról is, hogy a magyarok a legkövérebb nemzetek közé tartoznak. 
És a legbetegebbekhez, tegyük hozzá. Egészségről, betegségről, vitaminokról, 
tévhitekről beszélgetünk, és megfontolandó tanácsokat is hallunk.

Jegyár: 500 Ft

Tu
dá

st
ár

szeptember 13. 
kedd 18.30

magyar művészek a bauhausban
Ludmann Mihály 

művészettörténész előadása

Tu
dá

st
ár

A Weimarban alapított iskolának több magyar tanulója és oktatója volt, 
akiknek szemlélete és életműve szorosan összekapcsolódott 

az itt megismert művészi elvekkel. Kik voltak ők, és hol teljesedett ki 
művészetük? Ezekre keressük a választ ezen alkalommal.

Jegyár: 800 Ft
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magyar művészek 
az európai 

avantgárdban
Ludmann Mihály 

művészettörténész 
előadása

A XIX. század utolsó évtizedében 
megnőtt Párizs vonzereje a magyar 

művészek között. A francia fővárosban 
megismert új művészeti irányzatok 

sok fiatal művészre gyakoroltak 
nagy hatást, akik közül többen ott 

és más európai városokban letelepedve 
alkottak. Róluk lesz szó a kedvelt művészet-

történeti sorozat ezen előadásán.

Jegyár: 800 Ft

szeptember 27. 
kedd 18.30

Zö
ld

ág

szeptember 8. 
csütörtök 9.00

zöldág 
művészeti műhely
Környezettudatos 
asztaldíszek, nyakláncok 
tervezése és kivitelezése
Vezeti: sarnyai rita iparművész
A részvétel díjtalan, csak anyagköltség van. 
Anyagköltség: 600 Ft/fő. 
Csoportos részvétel esetén 
regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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zöldág 
művészeti műhely
Környezettudatos 
kollázsok, sálak 
tervezése és kivitelezése
Vezeti: sarnyai rita iparművész
A részvétel díjtalan. Csak anyagköltség van.
Anyagköltség: 600 Ft/fő.
Csoportos részvétel esetén 
regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

szeptember 22. 
csütörtök 9.00

Zö
ld

ág

Kertbarát Fórum
Biokert ismertetése elméleti 
és gyakorlati formában 
Aktuális kerti munkák 
Magbörze
Előadás, gyakorlati bemutató és interaktív oktatás, 
ültetés, vetőmag cserebere
Vezeti: takács László élelmiszeripari mérnök

A mélymulcsozás előnyei:
• melegen tartja a talajt, 
  ezért hamarabb lehet kezdeni a vetést
• megőrzi a talaj nedvességét
• nincs szükség gépi beavatkozásra a talaj fellazításához
• így megspórolhatunk némi káros anyag kibocsátást is
• segít megőrizni a talaj minőségét

A részvétel díjtalan.

szeptember 12. 
hétfő 18.00

Tudatos Táplálkozás Fórum
miért jó a paleo?
Előadó: Dr. samu terézia sebész-érsebész szakorvos, 
életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

szeptember 13. 
kedd 18.30
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október 1.
szombat 15.00

október 14.
péntek 19.30

október 15.
szombat 16.00

október 17.
hétfő 19.00

október 18-tól
keddtől

október 
19.00

Fedák sári
Szűcs Nelli előadóestje
a Nemzeti Színház vendégjátéka
Jegyár: 2200 Ft

Őszköszöntő családi délután
Kipp-kopp, mi kopog?  
Lévai Tímea – Poppre Ádám Duó gyerekkoncertje
szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
az Álomzug Társulás előadása
Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft

Mesterkoncertek és fiatal művészek
szabó marcell zongoraestje
S. Prokofjev: Tíz darab a Rómeó és Júliából, Op. 75
S. Prokofjev: 12 könnyű zongoradarab, Op. 65
S. Rahmanyinov: Etűdök, Op. 39 – részletek
Jegyár: 2200 Ft

Kucok
Játssz velünk mesét!
a Tünet együttes interaktív meseszínháza 
3-7 éves gyerekek számára

Ingmar Bergman: Őszi szonáta
Soproni Petőfi Színház 
Főbb szerepekben: Farkas Ibolya, Molnár Anikó, 
Vukosavljev Iván
Rendezte: Pataki andrás
Jegyár: 2600 Ft

Pesthidegkútról a forra-
dalomba – fotókiállítás
A kiállítás eredeti dokumentumok 
és dr. Szentpétery Tibor fotói alapján idézi fel 
az eddig feltáratlan pesthidegkúti történéseket.



szeptember 24. 
szombat 9.00-12.00

C
iv
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al

templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti terem, Lelkészi hivatal: 
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

szeptember 10., 24. 
szombat 7.00-12.00

C
iv

il
 o

ld
alHol-mi vásár

A háztartási holmik hagyományos 
vására a Klebelsberg Kultúrkúriában 
lesz, a Budaligeti Polgári Kör szervezé-
sében. 
Az aktív résztvevők elrendezkedése 
8.00-9.00 óra között.
Előre jelentkezni szükséges!

Információ: simon imre 
Tel./fax: +36 1/376 9325, 
+36 30/978 0298  vagy +36 20/328 6585
e-mail: imericus3@t-online.hu

Koraőszi 
gazdapiaci napok
A kora ősz hazai zöldségei és gyümöl-
csei és a szokott finomságok várják az 
érdeklődőket a Cserkészház kertjében 
(Bp. II. Hímes u. 3.).
A gazdák minél több vásárlót várnak, 
mert az élelmiszerláncok nyomott 
áraikkal és ismeretlen eredetű élelmi-
szereikkel igen komoly versenyhelyzetet 
teremtenek. A legkisebb vásárlásainkkal 
is segítsük a hazai termelőket!

viii. Pesthidegkúti 
Festőverseny 
alkotásainak tárlata
A Budai Képzőművész Egyesület által 
szervezett festőversenyre benevezett 
alkotások tárlata
A kiállítás megnyitására és a díjátadásra 
2016. szeptember 26-án 18 órakor 
kerül sor. Köszöntőt mond és a díjakat 
átadjaTarcsányi Ottilia festőművész, 
a BUKET elnöke.
Közreműködik Kranabeth Fadil Nagham 
hegedűn és Szöllős Luca szaxofonon.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
október 9-éig naponta 10-18 óráig.

szeptember 26. 
hétfő 18.00

A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
szeptemberi programjai
7., 21. szerda 19.00 
Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
11. vasárnap 17.00 
Családi Istentisztelet és Tanévnyitó 
Hálaadás a templomban
15. csütörtök 18.00 
Ökumenikus Imaest a gercsei templomban
18. vasárnap 10.00 a Sarepta Szeretetott-
hon 65. születésnapja a templomban
25. vasárnap 
      9.30 Aratási Hálaadás a templomban
    11.00 prof. dr. Ligetvári Ferenc 
előadása Földünk és vizeink védelmében 
címmel a Teremtés Ünnepe alkalmából 
a Gyülekezeti teremben 
Péntekenként 19.00 Imafélóra a templomban
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Jótékonys ág i  e stek 
a  már iaremete i  ba z i l i ka  javára
1029  Budap est ,  Templomkert  1 .esték

Templomkerti

Az est fővédnöke:
Dr. Láng Zsolt, 

a II. kerület polgármestere

Az est háziasszonya:
Schmitt Pálné Makray Katalin 

ÁllAndó progrAm
18:00 Szentmise

19:00 Templomkerti 
Esték előadás

Házigazda: 
Esterházy László

kanonok, 
esperes plébános

A rendezvény programjai díjtalanok, de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.

Művészek  a  templomér t  2016

szeptember 10. szombat 19:00

GÖRGEy GÁBOR: 
miKszátH 
KüLÖnÖs 
HázassáGai
Szereplők: 
Piros ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
és mikó istván Jászai Mari-díjas színművészek

a turay ida színház produkciója

Főt ámo gató :
I I .  Kerü let i
Önkormányz at

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

09.24. 
szombat 

19.00

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
AKI AUTÓN ÓHAJT JÁRNI / AZ UTCA NAPOS OLDALÁN · lemezbemutató koncert

A Budapest Jazz Orchestra Magyarország legnépszerűbb big bandje. Évek óta világ-
színvonalon mutatja be a korabeli swing zenét, illetve a jazz szinte minden válfaját. 
A lemez négy énekes szólistája: Fehér Adrienn, Urbán Orsolya, Farkas Gábor Gábriel, 
és Mujahid Zoltán.
Belépő: 2500 Ft

2016 h feszt oldal.indd   16 2016.06.24.   10:27:15



Támogatóink, partnereink

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!

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.

Sz
ol

gá
lt

at
ás

Sz
ol

gá
lt

at
ás

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: Mulicz Ferenc
Grafikus: Pálmai András

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

Megjelenik 9 000 példányban.
A műsor- és időpont-

változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón 
Imre Tamás Lágy ölelés című fotója
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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

2016. szeptemberi eseménynaptár
7. szerda  19.00  Lyukasóra Klub
8. csütörtök    9.00  Zöldág Művészeti Műhely
12. hétfő 18.00  Kertbarát Fórum
 19.00  A magyar színházi élet a XIX. században – Takaró Mihály előadása
13. kedd 18.30  Magyar művészek a Bauhausban – Ludmann Mihály előadása
 18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
14. szerda 15.00  EVS tanácsadás
 19.00  Maksaméta – vendég: Bach Szilvia
15. csütörtök 18.00  Vad világunk – csoportos fotókiállítás
18. vasárnap 15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
 17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Miháldy Kinga
19. hétfő 10.30 Babaszínház: Bíbele, bíbele, paccs! – Napsugár Bábszínház
20. kedd 18.00  Breznay József festőművész emlékkiállítása
 19.00 Arccal a földön a XX. század
21. szerda  19.00  Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság – Veszprémi Petőfi Színház
22. csütörtök    9.00  Zöldág Művészeti Műhely
25. vasárnap  19.00  Hedry Mária: Zrínyi Ilona – ősbemutató
26. hétfő  19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Accord Vonósnégyes
27. kedd  18.30  Magyar művészek az európai avantgárdban – Ludmann Mihály előadása
30. péntek  15.00 Kutatók éjszakája
 19.30  Grazioso Zeneszalon


