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augusztus 29. kedd

20.00

NapoleoN 
Boulevard 
koncert
Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad
Jegyár: 2500 Ft

18.00

Kiállításmegnyitó
luther MártoN élete 
álló- és MozgóKépeKeN
richly zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, Érdemes 
és Kiváló művész díjjal kitüntetett grafikusművész kiállítása 
a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére
A kiállítást megnyitja dr. Fabiny tamás evangélikus püspök. 

Helyszín: Nagyszalon
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Nyárvégi vigasság
arany fonálon hagyományok 
és a jövő fényei 
arany János tiszteletére
Házigazda:  dr. láng zsolt, 
 Budapest II. kerületének polgármestere
Fővédnök:  varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
 a II. kerület országgyűlési képviselője 

18.00

Kiállításmegnyitó 
„toldi írójához 
elküldöm lelkemet...”
Papp Nikolett grafikusművész 
kiállítása
A kiállítást megnyitja: hernády zsolt géza 
Közreműködik: Farkas tünde előadóművész
Helyszín: Barbakán

21.30

Kis esti varázslat
Tabulatúra régizene-együttes
Helyszín: Óperenciás udvar
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augusztus 31. csütörtökaugusztus 30. szerda
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20.00

east-
ko n cer t
Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad
Jegyár: 3000 Ft 

Czerovszky Heni - vincze Fekete vera  

Moczán Péter

Pálvölgyi géza

Takáts Tamás

Dorozsmai Péter

Madarász gábor
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19.30

Nyáry Krisztián: 
Így szeretteK őK
a városmajori szabadtéri színpad 
vendégjátéka

augusztus 31. csütörtök

Fe
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Előadók: Gryllus Dorka, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Simon Kornél
Közreműködik: Nyáry Krisztián és a Kaláka
Az együttes tagjai: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs, Becze Gábor
Dramaturg: Hevesi Judit
Díszlettervező: Szolga István
Jelmeztervező: Dőry Virág
Asszisztens-ügyelő: Tóth-Gábor Anna
Producer: Bán Teodóra
Rendező: Kőváry KataliN

Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad
Jegyár: 2500 Ft

augusztus 31. csütörtök

Ünnepi 
megnyitó

Nyáry Krisztián Így szerettek ők címmel 
megjelent irodalmi szerelmes könyvei az 
elmúlt évek legnagyobb könyvsikerének 
számítanak, amit a szakmai elismerések 
mellett az olvasóközönség nem szűnő 
érdeklődése és szeretete is bizonyít. 
Mindkét kötet negyven magyar író illet-
ve művész híres szerelmi történeteinek 
kevésbé ismert vagy elfeledett részleteire 
irányítja a figyelmet. A képes etűdök az 
érzelmeket és eseményeket feldolgozó 
művek mellett eredeti dokumentumok 
– levelek, naplórészletek, fényképek – 
segítségével hozzák közelebb a szereplő-
ket az olvasóhoz.
A romantika jegyében megrendezett  

produkció jelentős magyar írók külön-
leges párkapcsolati történeteit álmodja 
színpadra  szcenírozott formában: kiváló 
színművészek tolmácsolásában, megze-
nésített versek élő zenei kíséretével, vetí-
téssel. A zenés irodalmi időutazás során, 
melynek házigazdája maga a szerző, 
Nyáry Krisztián, olyan írók magánéleté-
be nyerhetünk bepillantást, mint Babits 
Mihály, Szabó Lőrinc, Ady Endre, Heltai 
Jenő, József Attila vagy Weöres Sándor. 
A szépirodalmi szövegek, személyes 
dokumentumok és a Kaláka népszerű 
zenéi által megelevenedő történetek az 
érzelmek titokzatos világába kalauzol-
nak bennünket.

A fesztivált megnyitja:  dr. láng zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere, 
 a fesztivál házigazdája
Fővédnök:  varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
 a II. kerület országgyűlési képviselője
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16.00

együgyü Mihók
avagy a balgaság 
szerencséjének 
egészen igaz története
Ládafia Bábszínház
Együgyű Mihók, Isten bárgyú balgája, akivel 
a dolgok megtörténnek. Lehet az bárki, feleség, 
vagy ördögök, ha ezen változtatni szeretne, mindhiába. 
Mihók kitartó jellemű férfiú, kiben a buzgalom gazdájával 
együtt szunnyad. S hogyan lehet alvás közben sikert kovácsolni? 
Erről szól ez a történet. 
Helyszín: Óperenciás udvar
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l
szeptember 1. péntekszeptember 1. péntek

14.00

Megnyílik 
a mesekert 
ismerős, új és legújabb játékok
Kézműves foglalkozások - fazekas, bőrös, kötélverő, tűzzománc, 
ékszerkészítés. Kincsvadászó fesztivál-napok. Az elejtett 
„vadakat” a nap végén megszámoljuk és kincsre beváltjuk.
Népművészeti és kézműves vásár.
Helyszín: Óperenciás udvar, Égigérő domb, Sárkányfal, 
Griffmadár fennsík

17.00

Kozma orsi
koncertje
Helyszín: Vásárszínpad
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15.00

legyél a cimborám
Korhecz imola  szabadkai származású 
előadóművész, radnóti-díjas versmondó 
zenés interaktív gyermekműsora
Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc 
és Weöres Sándor, valamint most élő költőktől, mint Kányádi Sándor, 
Kovács András Ferenc és Varró Dániel 
megzenésített versei
Közreműködnek a Cimbora Együttes 
tagjai: Juhász Csaba — gitár, 
Veér Bertalan — hegedű, 
Podhorányi Zsolt — billentyű és 
Schneider Szilveszter — 
ütőhangszerek.

Helyszín: 
Vásárszínpad
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szeptember 1. péntekszeptember 1. péntek

21.15

Csillagok titkai – csillagvizsgáló
Helyszín: Égigérő domb

21.00

Ünnepi tűzvarázs
Helyszín: Vásártér

19.00

Déry Tibor - Presser gábor -
adamis anna - Poós sándor: 

Képzelt riport 
egy aMeriKai pop-
Fesztiválról
A SZINDRA TÁRSULAT előadása üzenet 
a mai fiataloknak, hogyan veszíthetjük el 
egymást és magunkat 
egy fesztivál mámorában.

SZEREPoSZTÁS:
József: Szölösi Attila   |   Eszter: Szekér Dóra   |   Beverley: Makofka Blanka 
Kígyó: Kunert Mandula   |   René: Kunics olivér / Szentkuti Ákos
Marianne: Zavaros Anna   |   Bill: Juhász Kristóf   |   Manuel: Kelemen Márk
Juana: Rajó Zita    |   Fiú: Cseplye Dániel    |   Frantisek: Benesovics Áron
Joshua: Lakos János   |   A tanú: Koszinusz Tamás   |   Rendőr: Forgács Róbert
Pokol Angyala: Kocsis Gábor

Koreográfia: Szabados Tímea
Korrepetitor: Hunyadkürti Éva
Rendező: FÖldessy Margit
A rendező munkatársa: Cseplye Dániel, Kiss Réka 
és Benesovics Áron
Hang és fény: Forgács Péter, Major Mátyás és Langó Ádám 
Producer: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
– Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Klebelsberg Kultúrkúria

Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad
Jegyár: 2500 Ft
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8.00

Fürge Família
Családi Futóverseny
Helyszín: Ófalu utcái
Gyülekező és díjtalan regisztráció korcsoportonként 
a Kultúrkúria játszótere mellett a 4-es kapunál 8.00 órától

9.30-kor  Eredményhirdetés
        a szabadtéri nagyszínpadon

12.30

Mollini bűvészműsora
zsonglőrkabaré -
tűzfészek társulat
Helyszín: Vásártér

13.30

Marching dixiband
Helyszín: Vásárszínpad

szeptember 2. szombatszeptember 2. szombat

11.30

aranymesék
Bajusz, Fülemüle, Pázmán lovag
színpadi játék Arany János verseiből a Szekérszínház előadásában
Helyszín: Óperenciás udvar

10.30

Brass hu-Morzsák
Méhes Csaba és a Brass in The Five 
előadása kicsiknek és nagyoknak mulatságára
Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad

12.00 -18.00

Korongcsatázz velünk!
Mi hozzuk a szép, sima felületű játék-
táblákat  és a kis színes fakorongokat…  
ezen kívül már csak jókedvre és egy kis 
kézügyességre lesz szükség és már kez-
dődhetnek is a pöckölő-meccsek.  
A könnyen és gyorsan megtanulható, 
ötletes pöccintgetős társasjátékokat 
fiúk, lányok, kicsik és nagyok, sőt nagyik 
is kipróbálhatják, mert garantált a siker 
és az élvezet valamennyi érdeklődő 
számára.

A legügyesebbek pedig akár sportot 
is űzhetnek a pöckölésből, mert a 
CRoKINoLE (asztali curling, korong-
csata), a CARRoM (tradicionális indiai 
ujj-biliárd)  és a PITCHCAR (Formula-1)  
már hivatalos sportágként is megtalálha-
tóak mind  világszerte, mind Magyaror-
szágon.  Jó játékokat mindenkinek!
Helyszín: Korong-csata-tér
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szeptember 2. szombatszeptember 2. szombat

14.30

Brobya ifjúsági koncert
A legjobb hangulat akkor alakul ki, ha a közönség és a zenekar egymásra talál…  
Ehhez pedig nem kell nagyszínpad, sőt, minél közelebb, annál jobb…  aki szereti 
a spontán alakuló koncerteket, jöjjön, hallgassa meg őket!  
A Zenekar 2016-ban alakult a Bróders-duó (Létay Gáspár dobos és Létay  
Pongrác gitáros, énekes, dalszerző), valamint  Helmeczi Bianka énekesnő 
(Blanzskollektíva) együttműködéséből. Akusztikus hangzásban szólaltatnak meg  
saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt, jellemzően popos-rockos, de olykor 
más stílusban is. A Bróders első sikerét 2014-ben a Kalap-kabát utcazenész 
verseny döntőjén érte el, később rendszeres fellépői lettek a Veszprémi Utca-
zene Fesztiválnak, a balatonfüredi Vince borfesztiválnak (ahol a hordó-dalnok 
versenyt meg is nyerték),  a Sziget Fesztiválnak, a szentendrei Dumtsa korzó kon-
certjeinek, illetve a Magyar Dal Napján a Dallamos Villamosnak.  Bianka korábbi 
zenekara mellett szóló énekesként is sikereket ért el többek között a Hegyalja 
Fesztiválon, a kapolcsi Művészetek Völgyében, továbbá részt vett a Voice tehet-
ségkutató élő adásaiban és a 2014-es Euroviziós dalfesztivál selejtezőjében is.

Helyszín: Vásárszínpad

15.15

a háromágú 
tölgyfa tündére
Fabók Mancsi bábszínháza
Sűrű erdő közepében gazból gyütt boszorkány 
őriz ódon tölgyfába zárott három 
tündérleányt. Mesénk arról beszél, 
hogy éretlenke királyi fiú mint 
szabadítja meg ezeket, mint veszejt 
el közülük kettőt, s mint szeret meg 
egyet halálosan. De kettejük boldogságára 
várni kell türelmesen: hiszen a boszorkányt 
sem kell félteni! Ámító fondorlatossággal 
széjjelszakítja az egymásnak teremtetteket, 
a tündérleányt több ízben elveszejti, s haj, mi 
kegyetlenségeket nem mível! De hogy a szép, szelíd, 
erőtlen tündérleány mint kap erőre, 
s a királyi fiúból mint válik igaz, 
nyitott szemekkel élő királyi 
személy, s hogy kettejük 
szerelme legyőzi-e a sötét 
fondorlatokat, azt csak azok 
láthatják, kik megtekintik 
előadásunkat.

Díszlet, bábok: Mátravölgyi Ákos
Gapitos mester: Lénárt András
Az előadást megalkották: 
Fabók Mariann,
Keresztes Nagy Árpád

Helyszín: Óperenciás udvar
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17.20

Ötórai teadélután
Gyógytea bemutató, kóstoló, személyes tanácsadás, 
hangulatos élőzenével fűszerezve.
Helyszín: Zöldág terasz

18.00

Kolompos vigadalom
Mulatság a gyermektáncházak, gyermekszobák, óvodák állandó 
vendégeivel, a hangulatjavító együttessel, fesztiválunk elmaradhatatlan 
zenekarával. Zenéjük nyomán táncra perdül a közönség apraja és nagyja.
Nagy Zoltán - ének   |   Szántai Levente - ének   |   Barna György - hegedű   |   
Tímár Sándor - hegedű   |   Végh Gábor - nagybőgő
Helyszín: Óperenciás udvar
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szeptember 2. szombat

16.15

arany János: 
Nagyidai cigányok 
– gál Tamás
A magyar katonák már nem bírván tartani 
Nagyida várát, a helyi cigányságra bízzák, 
hogy védjék, míg ők élelmet szerezvén vissza nem 
térnek. Csóri vajda azonban túljár mind a magyarok, 
mind a labancok eszén, s megteremti „Cigányországot”. 
Vagy mégsem? Az előadás – amelyben Gál Tamás és Mester László fantasztikus imp-
rovizációs készséggel varázsolja el a közönséget, s a gyerekeket nemes egyszerűséggel 
vonja be a közös játékba – Arany János vígeposzának sajátos, bő humorú adaptációja.  
Az előadásban elhangzó cigány zenét és dalokat Bodonyi András gyűjtötte Szepsi 
környékéről.
Helyszín: Óperenciás udvar

szeptember 2. szombat

19.00

trófeák, vadak kincsre beváltása
Helyszín: Óperenciás udvar
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17.00 

solymász-
bemutató
vadászmadár Kft.
Helyszín: Óperenciás udvar

17.00

zöldág divatbemutató: 
arannyal átszőtt öko-álmok
Kortárs divattervezők természetes illetve újrahasznosított 
alapanyagokból készült környezettudatos kollekciójának 
bemutatása élőzenei aláfestéssel.
Helyszín: Vásártér

22.00

táncos mulatság
Helyszín: Vásártér
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Ötlet: Valló Péter
a magyar dalszövegeket írta: 
Fábri Péter
Díszlettervező: Darvasi Ilona, 
Kovács Yvette Alida
Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida
Koreográfus: Kinczel József
Korrepetítor: Simon Erika
Zenei vezető és karmester: 
Rimóczi Mónika
Segédrendező: Deme Gábor
Rendező: MolNár lászló

Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad
Jegyár: 3000 Ft

szeptember 2. szombatszeptember 2. szombat

19:30

vajda Katalin: 
aNCoNai 
szerelMeseK
a szolnoki szigligeti színház előadása
Zenés komédia 2 részben
Helyszín egy Adria-parti városka terecskéje a hetvenes években, ahol megesik, 
aminek meg kell. E kedves olasz kisvárosban él-éldegél Tomao Nicomaco, az eladó-
sorba került, enyhén beszédhibás gyermekét egyedül nevelő, ám szívügyekben még 
mindig naprakész, korosodó amoroso, könnyűvérű szobalányával, szomszédjában 
egy magányos panziósnővel és a környék legpocsékabb kávéját felszolgáló, saját 
ristorante után ácsingózó kávézótulajjal…
És akkor még nem is beszéltünk az idevetődő többiekről: a halmozottan 
hátrányos helyzetű vándormuzsikusról, az életunt milliomosról, 
a szentéletű bölcsről, akinek durva csuhája alatt érző szív dobog. 
Valamint a tűzrőlpattant magyar lányról, aki születendő gyermekének 
nemzőatyját igyekszik fellelni eme kies olasz vidéken.

SZEREPoSZTÁS
Tomao Nicomaco, anconai polgár: 
Nemcsák Károly
Lucia, a leánya: Jankovics Anna
Luigi del Soro, vándormuzsikus: 
Barabás Botond
Drusilla, római lány: Kertész Marcella
Lucrezio, egyetemi hallgató: Bot Gábor
Viktória, magyar lány: Molnár Nikolett
Giovanni, a cukrász: Harna Péter
Dorina, Tomao házvezetőnője: Lugosi Claudia
Agnese, a panzió tulajdonosa: Gombos Judit
Továbbá: Boda Beáta, Kiss Zsuzsanna, 
Túri Zsuzsanna, valamint
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
közreműködésével
a Szolnoki Szigligeti Színház zenekara
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szeptember 3. vasárnap

11.30

Zirano színház: 
a zöldszakállú király
A Ziránó Színház új előadása a magyar népmese-
kincs egyik különleges darabját meséli el, a tőle 
megszokott játékkedvvel, színesen és sok 
humorral. A nyughatatlanul vándorló zöld-
szakállú király felelőtlen ígéretet tesz a szakállát 
el nem eresztő ördögkirálynak; átengedi neki 
azt, amiről nem tud a birodalmában. Igen ám, 
de nem is sejti, hogy míg ő úton volt, otthon 
született egy fia… A fordulatokban, izgalmakban 
gazdag történet során aggódhatunk a királyfiért, 
megcsodálhatjuk a szerelmes királylány furfangjait, 
szurkolhatunk a szerelmesek boldogságáért.
Helyszín: Óperenciás színpad

13.00

operált operáktól a filmzenékig
vidám zenés családi vetélkedő 
nyereményekkel - Daniel speer Brass
Helyszín: Vásárszínpad

15.00

arany János: 
Jóka ördöge
kassai Csavar színház
Gál Tamás gyermekműsora
Helyszín: Vásárszínpad

10.30

eszement 
mesekaland
Malek andrea koncertje
A koncert elején Aranka, a takarítónő 
bejelentést tesz, hogy a meghívott 
művésznő hirtelen lemondta a fellépést, 
ezért őt kérték meg, hogy a gyerekeket 
versekkel, mesékkel és dalokkal 
szórakoztassa.
„Hiszen énekelni nem nehéz, 
énekelni azt mindenki tud…!“ …és 
Aranka piros bevásárló kocsijából 
a takarítás kellékein kívül előkerülnek 
Lackfi János, Varró Dániel, 
Szabó T. Anna és Bartos Erika versei.
Legtöbbjük természetesen az előadók 
által - világzenei stílusban - frissen 
megzenésítve. …és aki előadják: 
Malek Andrea (Aranka): ének, vers, próza 
Hámori Máté: akusztikus gitár.

Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad
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7.00 – 11.00

a legügyesebb horgász
horgászverseny gyerekeknek
Helyszín: Hidegkúti Horgásztó (1028 Budapest, Temető utca 65.)
Nevezni előzetes regisztrációval lehet augusztus 31-ig 
a következő e-mail címen: reokcecilia@kulturkuria.hu

11.20

Eredményhirdetés
a Kultúrkúria Óperenciás színpadán

12.00 -18.00

Korongcsatázz velünk!
Helyszín: Korong-csata-tér

szeptember 3. vasárnap
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szeptember 3. vasárnap

17.45

Nagy ünnepi felvonulás 
huszárokkal, óriás bábokkal, 
zenészekkel, közönséggel
Helyszín: Ófalu utcái   |   Útvonal: Kultúrkúria - 
- Gazda utca - Mester utca - Kultúrkúria

18.00

Fesztiválbúcsúztató
táncház
Helyszín: Szabadtéri nagyszínpad

szeptember 3. vasárnap

16.45

Cimbaliband
-koncert
A Cimbaliband  magyar világzenei zenekar. 
A 2006-ban alakult formáció számos nemzetközi fesztiválon 
képviselte Magyarországot, 2013-ban lett a Petőfi Rádió „év felfedezettje”. 
Moldva című albuma 2015-ben a World Music Charts Europe világzenei ranglista 
nyolcadik helyére került. Temperamentumos muzsikájuk minden bánatot-bút 
elfeledtet hallgatóival.
Danics Dóra - ének, Unger Balázs - cimbalom, ének,
Unger Gergő - gitár, koboz, tamburabrácsa, ének,
Babos Lőrinc - dob, ütőhangszerek, Solymosi Máté - hegedű
Tóth Gergely - nagybőgő
Helyszín: Vásárszínpad

16.00

a három 
kívánság
Bab Társulat 
Világrajöttünk viszontagságainak 
hiteles históriája a szülő választástól 
a földre születésig kikiáltóval, 
óriásbábokkal, zenészekkel
Helyszín: Vásártér
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18.30

egy KiCsit ide, 
egy KiCsit oda
Bíró Eszter és Falusi Mariann 
koncertje
Ha két nagy díva összeáll, ráadásul még egy 
kiváló zenekar kísérete is erősíti őket, akkor 
nem ronthatja el semmi a remek szórakozást! 
Kirobbanó energia, érzelmek, humor, 
játékosság, igazi felhőtlen örömzene!

Bíró Eszter és Falusi Mariann találkozása unikum 
a magyar zenei életben. Ki-ki a saját zeneiségét 
képviselve vagy épp abból kilépve olyan, hol 
népzenei, hol jazzes, hol popos, táncra hívó 
dalokat eredményezett, melyek igazi zenei 
kalandozást jelentenek a fellépőknek 
és a közönségnek egyaránt. 
Födő Sándor Fodo, a zeneszerző 
és Hegyi György, a szövegíró jegyzi 
a dalokat, amelyeket kifejezetten 
az énekesek egyéniségére formáltak. 
A végeredmény pedig sok új, friss, 
dinamikus dal tele iróniával, 
gondolatisággal, amelyek olykor húsba 
vágóan szólnak a közönséghez. 
Könnyed és rabul ejtő 
dallamok kedvenceinktől.

Jegyár: 2500 Ft
Helyszín: Színházterem

szeptember 3. vasárnap szeptember 3. vasárnap
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Fesztivál-
térKép

É

amfiteátrum

parkoló

sárkányfal

égigérő domb

Mesekert

griffmadár fennsík

Nagyszínpad

vásársétány

vásárszínpad

Óperenciás udvar

Barbakán

Főbejárat

a fesztivál a Nemzeti Kulturális alap 
támogatásával valósul meg.

a rendezvény főtámogatója: Médiatámogató:
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Beharangozó vigasság
Micsik Bélával (vajdaság), 
Kováts Marcellel (Felvidék), 
Bella péterrel a hűvösvölgyi 
végállomáson augusztus 30-án, 
31-én és szeptember 1-én 10 órakor.
szombaton és vasárnap Mesekert 
várja a gyerekeket. 
Népművészeti és kézműves vásár.
a gyermekeket hétvégén 
mesefogat utaztatja. 
a fesztivál idején bio- és hagyományos 
ételek,  tájjellegű különlegességek 
kaphatók. Biobor, hideg sör várja 
a szomjúhozó fesztivál-közönséget.

Házigazda: dr. láng zsolt, Budapest ii. kerületének polgármestere
Segítőink: 1000. számú szent Korona Cserkészcsapat    |   Mária-remete Cserkészcsapatért 
alapítvány   |   római katolikus plébánia, Ófalu   |   senectus idősek Otthona   |   Konnexio Kft.
Művészeti vezető: Hedry Mária

a fesztivál játékmestere: 
gulyás lászló vándormuzsikus

Jegyvásárlás, helyfoglalás
az előadásokra a helyfoglalás érkezési 
sorrendben történik.
a belépőjegyes előadásokra jegyek 
elővételben kaphatók a Klebelsberg 
Kultúrkúria információs pultjánál 
és az interTicket országos  JEgyPONT 
hálózatában valamint a JEgy.HU oldalon.

augusztus 31. csütörtök 19.30
Nyáry Krisztián: 

Így szeretteK őK
a városmajori szabadtéri színpad vendégjátéka
rendező: Kőváry Katalin
Jegyár: 2500 Ft

szeptember 1. péntek 19.00
Déry Tibor - Presser gábor - 
adamis anna - Poós sándor: 

Képzelt riport egy 
aMeriKai popFesztiválról
a sZiNDra TársULaT előadása
rendező: Földessy Margit
Jegyár: 2500 Ft

szeptember 2. szombat 19:30
vajda Katalin: 

aNCoNai szerelMeseK
a szolnoki szigligeti színház előadása
rendező: Molnár László
Jegyár: 3000 Ft

szeptember 3. vasárnap 18.30
egy KiCsit ide, 
egy KiCsit oda
Bíró Eszter és Falusi Mariann koncertje
Jegyár: 2500 Ft

a bérlet ára 
az esti előadásokra: 8000 Ft

Fesztiválbérlet
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A kiállítást megnyitja dr. Fabiny tamás evangélikus püspük 
2017. augusztus 30-án szerdán 18 órától.  

Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, Érdemes és Kiváló művész díjjal 
kitüntetett grafikusművész által megrajzolt Luther Márton élete c. rajzfilmsoro-
zat képanyagából készült tárlat  a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére.

Az animációs sorozat rendezője Richly Zsolt, akinek több népszerű egész 
estés TV- és mozifilmet, gyermekeknek és felnőtteknek készülő produkciót kö-
szönhetünk (Kockásfülű nyúl vagy épp a Kíváncsi Fáncsi), mégis az alkotó közel 
ötvenéves életművének meghatározóbb részét egyedi rövidfilmjei teszik ki.
A művész a Luther életéről készített grafikái látványvilágának megtervezésekor 
a XV-XVI. században használt fametszetekhez nyúlt inspirációért, amit a képre-
gények világával és eredeti dokumentumokkal ötvözött.

Kiállításunkon e grafikákból láthatnak válogatást. 
Megtekinthető díjtalanul 2017. szeptember 30-ig.

"1995-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Főiskola képgrafika szakán 
König Róbert tanítványaként. Eredetileg rézkarcokat készítettem. 2013-
ban kezdtem rajzolni versekhez; eszközöm a színes ceruza lett. 2015-ben 
négy rajzomért megkaptam a Petőfi szülőház művészeti alapítványának 
különdíját.
Jelen kiállításom az utóbbi négy évben készült munkákból áll össze. Rajza-
im nem a hagyományos értelemben vett illusztrációk, hanem igyekeztem 
az általam feldolgozott művekben – népmesei fogalommal élve – azt az 
„élő-haló forrásvizet” meglelni, mely őket azóta is az örök életre táplálja. 
Munkáimmal Arany János és Petőfi Sándor költészete, illetve kettejük 
megrendítően szép barátsága előtt szeretnék tisztelegni."

Megtekinthető díjtalanul 2017. szeptember 17-ig.

luther MártoN élete 
álló- és MozgóKépeKeN
richly Zsolt grafikusművész kiállítása

augusztus 30. 
szerda 18.00

augusztus 31. 
csütörtök 18.00

„ toldi ÍróJához 
elKÜldÖM lelKeMet...”
Papp Nikolett 
grafikusművész 
kiállítása
a kiállítást megnyitja 
hernády zsolt géza 
2017. augusztus 31-én 
csütörtökön 18 órakor.
Közreműködik: 
Farkas tünde előadóművész
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augusztus 5.
szombat 18.30

a bérlet ára: 12 800 Ft
a műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

Színházbérlet
2017 ősz-tél
szeptember 22.

Örkény istván: MaCsKaJátéK 
Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka   |   rendező: Juhász Róza
jegyár: 3000 Ft

október

Camoletti: BoeiNg, BoeiNg
Kecskeméti Katona József Színház   |   rendező: Cseke Péter
jegyár: 3200 Ft    

november 19.

Kocsis istván: tárlat az utCáN
Egri Gárdonyi Géza Színház   |   rendező: Beke Sándor
jegyár: 2800 Ft

december

Dunai Ferenc: a Nadrág
Karinthy Színház vendégjátéka   |   rendező: Karinthy Márton  
jegyár: 3000 Ft

2018 január

Harold Pinter: hazatérés
Zenthe Ferenc Színház (Salgótarján)   |   rendező: Gyuriska János        
jegyár: 2800 Ft

utcabál 
a kútnál

Hagyományosan, augusztus első 
szombatján vidám hangulatú 
batyusbálra várják a rendezők a lelkes 
környékbelieket és vendégeiket a 
Templom és az Újsor utca sarkán 
felújított kútnál. 
Beszélgetés, nótázás, tánc és tánc éjfé-
lig a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi 
Alapítvány szervezésében, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő és 
a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat támogatásával.

gazdapiac nyáron
augusztus 12., 26.
szombat 9.00-12.00

gercsei ünnep

A Hidegkút határában lévő Gercse temp-
lom újjászentelésének 20. évfordulója 
alkalmából ünnepi szentmisét celebrál 
Székely János esztergom-budapesti segéd-
püspök.

gercse 
templomának 
búcsúja

Gercse templomának búcsúja Nagy-
boldogasszony ünnepén lesz. A szent-
mise utáni agapéra szívesen fogadunk 
süteményt, üdítőt. Szeretettel várunk 
mindenkit!

augusztus 13.
vasárnap 17.00

augusztus 15.
kedd 20.00
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Várjuk a vásárlókat a cserkészházi ter-
melői piacra. (Bp., II. ker. Hímes u. 3.) 
A gyümölcsöké és általában a nyári 
vitaminbombáké a fő hangsúly. Akik 
nem nyaralnak éppen valahol távol Pes-
thidegkúttól, jöjjenek és töltődjenek fel 
egy kis hamisítatlan hazai hangulattal, 
no és vásároljanak kedvük szerint. 
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„Hungarian Treasury”
Hommage à János arany
august 30 – szeptember 3, 2017

august 29.

20.00  The Eve of the Festival
 Concert of Napoleon Boulvard
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 open Air Theatre – Tickets: 2500 HUF

august 30.

10.00  get the Feel of the Festival! gladness with
 transborder hungarian musicians
 Venue: Hűvösvölgy bus terminus
18.00  opening Ceremony – vernissage 
 luther’s life – zsolt richly’s exhibition
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, Salon
20.00  Concert of east Band
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 open Air Theatre – Tickets: 3000 HUF

august 31.

10.00  get the Feel of the Festival! 
 gladness with transborder 
 hungarian musicians
 Venue: Hűvösvölgy bus terminus
18.00  opening Ceremony – vernissage
 Nikolett papp’s graphic exhibition
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, Barbacan
19.30  opening Ceremony
 of 19th arts Festival of pesthidegkút  
 Krisztián Nyáry and Kaláka: 
 Így szerettek ők
 Literature concert-theatre
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 open Air Theatre – Tickets: 2500 HUF
21.30  Concert of tabulatura historical Music Band
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court

september 1.

10.00 get the Feel of the Festival! gladness with  
 transborder hungarian Musicians
 Venue: Hűvösvölgy bus terminus
14.00  opening of the Fairy garden
 Arts and crafts workshop: potter, fancy
 leather, enamel, rope-maker and Treasure  

 hunter   |   Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
15.00 interactive Children’s show 
 by Ilona Korhecz performer
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, Market Stage
16.00  Booby Mihók – Ládafia Puppet Theatre
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
17.00  Concert of orsi Kozma Quartet
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Stage
19.00  tibor déry – gábor presser – anna adamis  
 – sándor poós: an imaginary report on an
 american pop Festival
 SZINDRA Association
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 open Air Theatre – Tickets: 2500 HUF
21.00  gala Fire-Magic
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Square
21.15  secrets of the stars
 star-gazing with telescope 
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 open Air Theatre and the garden

september 2.

  8.00  Family running race on the streets 
 of pesthidegkút-ófalu
 Meeting point and registration: 
 Gate 4, Klebelsberg Kultúrkúria
  9.30 prize-giving Ceremony 
 of the Family running race
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 open Air Theatre
10.30 performance by Csaba Méhes and
 Brass in The Five   |   Venue: 
 Klebelsberg Kultúrkúria, open Air Theatre
11.30 arany’s Fairy tales – theatre play from 
 János Arany’s poems   |   Venue: 
 Klebelsberg Kultúrkúria, 
 End-of-the-World Court
12.30 Magicians, tumblers, grifters – Mollini
 magician and Tűzfészek Association
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Square

13.30  Concert of Marching dixiband 
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Stage
14.30  youth Concert of Brobya
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Stage
14.00-18.00   let’s disc Battle! have Fun! 
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Square of disc battle
15.15  Fairy of Three-Bladed oak tree
 Mancsi Fabók’s Puppet Theatre
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
16.15 János arany: gypsies from Nagyida
 Tamás Gál’s performance
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
17.00 eco-design Fashion show
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 Market Square
17.00 Falconry demonstration
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 End-of-the-World Court
17.20 afternoon herb tea – tasting 
 with live music   |   Venue: 
 Klebelsberg Kultúrkúria – Eco Terrace
18.00 Fun and Joy with Kolompos Band
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
19.00  redeem trofeas for treasure
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
19.30 Katalin vajda: lovers from ancona
 Musical comedy in 2 parts
 Szigligeti Theatre, Szolnok
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 open Air Theatre – Tickets: 3000 HUF
22.00  dancing entertainment
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Square

september 3.

7.00-11.00 The Best angler
 Fishing Contest for children
 Venue: Fishing Lake of Hidegkút
10.30  Crazy Fairy-adventure
 Concert of Andrea Malek
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 open Air Theatre
11.20  Fishing Contest prize-giving Ceremony
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court

11.30  zirano Theatre: The green Beard King
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
13.00 From operas to soundtracks
 musical family quiz
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Market Stage
15.00  János arany: Jóka ördöge – children’s
 program by Tamás Gál – Csavar Theatre
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 End-of-the-World Court
16.00  The Three Wishes – Bab Association
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 Market Square
16.45 Concert of Cimbaliband
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 Market Stage
17.45  Festive parade with light-horsemen, 
 Giant Puppets and Musicians
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria
 Market Square
18.00  dance house of end of Festival
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria,
 open Air Theatre
18.30  Concert of eszter Bíró and Mariann Falusi
 Venue: Klebelsberg Kultúrkúria, 
 Theatre hall – Tickets: 2500 HUF

Festival subscription tickets: 8,000 huF 
get the Feel of the Festival! – on august 30, 31, 
september 1 from 10 am there are Péter Bella, 
Marcell Kováts and Béla Micsik – transborder 
Hungarian musicians – at Hűvösvölgy bus 
terminus
Fairy Coach goes regularly in the streets 
of Ófalu on sept 2 and 3.
organic and traditional food and sweets 
are available during the Festival.
handicraft goods and workshops 
are on the Market Promenade.
tickets for the evening events can be bought 
at the information desk of Klebelsberg Kultúrkúria 
and on the network of interticket (www.jegy.hu)

Main supporter of the Festival: 
2nd district Town Hall of Budapest
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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

XiX. Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál
Eseménynaptár
augusztus 29. kedd
20.00  Napoleon Boulevard koncert

augusztus 30. szerda
10.00  Beharangozó vigasság a hűvösvölgyi végállomáson
18.00 Kiállításmegnyitó – Richly Zsolt tárlata: Luther Márton élete 
 álló- és mozgóképeken – Reformáció 500
20.00  EAST-koncert

augusztus 31. csütörtök
10.00  Beharangozó vigasság a hűvösvölgyi végállomáson
18.00 Kiállításmegnyitó – "Toldi írójához elküldöm lelkemet..."
 Papp Nikolett grafikusművész kiállítása
19.30 A XIX. Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál ünnepélyes megnyitója
 utána: Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
21.30 Kis esti varázslat – Tabulatura Régizene Együttes

szeptember 1. péntek
10.00  Beharangozó vigasság a hűvösvölgyi végállomáson
14:00 Megnyílik a mesekert
15.00  Legyél a cimborám
 Korhecz Ilona előadóművész interaktív gyermekműsora
16.00 Együgyü Mihók avagy a balgaság szerencséjének egészen igaz története   
 Ládafia Bábszínház
17.00  Kozma orsi Quartet
19.00 Déry Tibor - Presser Gábor - Adamis Anna - Poós Sándor: 
 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról - a Szindra Társulat előadása
21.00 Ünnepi tűzvarázs
21.15 Csillagok titkai – csillagvizsgáló

szeptember 2. szombat
  8.00  Fürge Família Családi Futóverseny
  9.30  A futóverseny eredményhirdetése
10.30  Brass Hu-Morzsák – Méhes Csaba és a Brass In The Five 
 előadása kicsiknek és nagyoknak

11.30  Aranymesék – színpadi játék Arany János verseiből
 Szekérszínház előadása
12.00–18.00   Korongcsatázz velünk! 
12.30  Bűvészek, zsonglőrök, mutatványosok
 Mollini bűvész és a Tűzfészek Társulat bemutatója 
13.30  Marching Dixiband 
14.30 Boyaga ifjúsági koncert
15.15 A háromágú tölgyfa tündére – Fabók Mancsi bábszínháza
16.15 Arany János: Nagyidai cigányok – Gál Tamás előadása
17.00 Divatbemutató: Arannyal átszőtt öko-álmok
17.00 Solymászbemutató – Vadászmadár Kft.
17.20  Ötórai teadélután – Gyógytea bemutató, kóstoló 
 hangulatos élőzenével fűszerezve
18.00  Kolompos vigadalom
19.00  Trófeák, vadak kincsre beváltása
19.30  Vajda Katalin: Anconai szerelmesek – zenés komédia 2 részben
 a Szolnoki Szigligeti Színház előadása
22.00  Táncos mulatság

szeptember 3. vasárnap
7.00–11.00   A legügyesebb horgász – horgászverseny gyerekeknek
10.30 Eszement mesekaland – Malek Andrea koncertje
11.20 A horgászverseny eredményhirdetése
11.30  Zirano Színház: A zöldszakállú király
12.00–18.00   Korongcsatázz velünk! 
13.00  operált operáktól a filmzenékig – vidám zenés családi vetélkedő
15.00 Arany János: Jóka ördöge – Gál Tamás gyermekműsora
 a kassai Csavar Színház előadása
16.00  A három kívánság – a Bab Társulat óriásbabjai
16.45  Cimbaliband koncert 
17.45  Ünnepi felvonulás huszárokkal, óriás bábokkal, zenészekkel
18.00  Fesztiválbúcsúztató táncház
18.30 Egy kicsit ide, egy kicsit oda
 Bíró Eszter és Falusi Mariann koncertje

34 35



Jótékonys ág i  e stek 
a  már iaremete i 
ba z i l i ka  javára

1029  Budap est , 
Templomkert  1 .esték

Templomkerti

M ű v é s z e k  a  t e m p l o m é r t  2 0 1 7

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

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.
A templomban 2017. május 13-tól látható lesz rieger tibor szobrászművész Mindszenty biborosról készült alkotásának gipszváltozata, 

melynek kőszobrát 2017. szeptember 16-án áldja meg dr. erdő péter biboros, primás, esztergom-budapesti érsek úr a templom előtt.

június 25. vasárnap
rusz MiláN: póliKa
Cigány sorsdráma – zarándokszínház
Varga Klári, Gyorgyev Bránimír, Rusz Milán és Suki István

július 8. szombat
BizáNCtól Budáig
szent Efrém Férfikar
Művészeti vezető: BuBNó taMás Liszt Ferenc-díjas, 
Magyarország érdemes művésze

augusztus 18. péntek
MagyarBól Jeles 
Kiss Kata Zenekar

szeptember 16. szombat
táNCrapszódia
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Művészeti vezető: zsuráFszKy zoltáN Kossuth-díjas, 
Kiváló művész

El
őz

et
es

szeptember 16. szombat 19.00

szeptember 18. hétfő 10.00

Babaszínház
hő-hő, Felhő!
Első színházi élmény a Bóbita Bábszínház előadásában
Jegyár: 900 Ft

szeptember 21-től

Xi. ÖtvÖsMűvészeti 
BieNNále
A kortárs magyar ötvösművészet 
legnagyobb országos tárlata
A belépés díjtalan.

szeptember 29. péntek

KutatóK éJszaKáJa
Kémiaverseny, látványos bemutatók, 
IQ akadályverseny

A belépés díjtalan.

szeptember 22. péntek 19.00

Örkény istván: 
MaCsKaJátéK 
a Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka
rendező: Juhász Róza   |   jegyár: 3000 Ft

szeptember 29-30.

i. Pesthidegkúti
sÖrFesztivál
Előadások, zene, tánc, kézműves sörök, 
finom falatok

Karthago BaNd
szabadtéri koncert



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

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: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
a műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

Támogatóink, partnereink

BérelJeN terMet a KultúrKúriáBaN!
intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófoga-
dások, 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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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820 
informacio@marczi.hu, www.marczi.hu

HŐSIES ZSIVÁNYOK ÉS 
BOTRÁNYOS KIRÁLYOK 
A MÚLT LEGHÍRHEDTEBB 
LÁZADÓI ÉS ÚJÍTÓI

Miért rajongunk úgy a lázadókért és sikeres csalókért? 
Hogyan válik ikonná vagy hőssé egy haramia, király vagy tudós?

TÖRTÉNELMI ELŐADÁSSOROZAT
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész

09.07. csütörtök 18.30 CASANOVA ÉS VELENCE 
– BOTRÁNYPOLITIKA ÉS OKKULT KALANDOK 
A FELVILÁGOSODÁS ÁRNYÉKÁBAN 

09.21. csütörtök 18.30 ROBIN HOOD ÉS OROSZLÁNSZÍVŰ RICHÁRD 
– EGY KIRÁLYPÁRTI LÁZADÓ MÍTOSZA

Belépő: 800 Ft  Diák és nyugdíjas: 500 Ft


