Klebelsberg
Kultúrkúria
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Szalma Edit
grafikusművész kiállítása
május 16 - június 25.

május 11.

csütörtök 19.00

Noël Coward:

Vidám kísértet
Szolnoki Szigligeti Színház

Charles: Barabás Botond
Elvira: Kertész Marcella
Ruth: Molnár Nikolett
Madam Arcati: Gombos Judit
Edith: Sárvári Diána
Dr. Bradman: Horváth Gábor
Mrs. Bradman: Jankovics Anna

Díszlettervező: Kiss József
Jelmeztervező: Juhász Katalin
Segédrendező: Ignátz Éva
Fordította: Zöldi Gergely
Rendező: Kiss József
Jegyár: 3000 Ft

Daniel Glattauer:

Párterápia

június 12.

Színház

Színház

Charles, a jólmenő angol író készülő regényéhez tanulmányozni óhajt egy igazi
médiumot. Bár Ruth, a felesége nem lelkesedik az ötletért, meghívják Madame
Arcatit, a közelben lakó spiritisztát, hogy biciklizzen át hozzájuk, s egy kellemes
nyáresti vendégség során tartsanak egy igazi szeánszot. A háziorvosukat és annak
lelkes feleségét is meghívják, hogy az írói szándék ne lepleződjön le az érzékeny
hölgy előtt. Senki sem hisz ebben a hókusz-pókuszban, mígnem Madame Arcati
transzba nem esik, és a sötétben meg nem lebben a függöny…

hétfő 19.00

Orlai Produkció
Szereplők: Balla Eszter,
Debreczeny Csaba,
Mészáros Máté

Díszlet: Znamenák István / Szalai József
Jelmez: Cselényi Nóra
Grafika: Csáfordi László
Világítási terv: Kehi Richárd
Rendező: Znamenák István
Jegyár: 3200 Ft

A Párterápia házaspárjának életéből már
rég eltűnt az első évek izgalma. Ismerős
a helyzet: valami végleg elveszett, és mielőtt végleges döntést hozna, egy utolsó
kísérletképpen szakemberhez fordul a
férfi és a nő. Az orvos munkához lát, frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok
és meglepetések során ismerjük meg már
nem is csak a páciensek, hanem maga a
pszichiáter életét is. Glattauer vígjátéka
nagy emberismerettel és virtuozitással
sodorja nézőjét a hősökkel együtt a jövő
meglepetései felé...

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.
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Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

május 10.
szerda 19.30

Mesterkoncertek
é s f i ata l m ű v é s z e k

Farkas
Eszter

(cimbalom) és

Erős
Ditta

(zongora) koncertje
Bartók:

vasárnap 15.00

Az operairodalom gyöngyszemei
(filmvetítés)

Rossini: Hamupipőke
a milánói Scala előadása
Vezényel: Claudio Abbado
Szereplők: Frederica von Stade,
Francisco Araiza, Claudio Desderi,
Paolo Montarsolo, Paul Plishka,
Margherita Gugliulmi, Laura Zannini
Rendezte: Jean-Pierre Ponelle
Bevezető előadást tart
Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Grieg:

Zene

Zene

Román népi táncok

május 14.

Zongora szonáta

Allaga Géza:

Vihar

Heinz Provost:

Intermezzo

Debussy:

Arabesque no.1., Masques

Bach:

d-moll csellószvit:
Sarabande, Gigue

Sarasate:

Bevezetés és Tarantella
Jegyár: 2200 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
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június 11.

vasárnap 15.00

Verdi: Falstaff

a bécsi Staatsoper előadása

Vezényel: Solti György
Szereplők: Gabriel Bacquier, Richard Stilwell, Max-René Cosotti,
John Lanigen, Peter Maus, Ulrik Cold, Szirmay Márta, Karan Armstron,
Jutta-Renate Ihloff, Sylvia Lindenstrand
Rendezte: Friedrich Götz
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.
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Hangutazás
és hangfürdő
Grazioso Zeneszalon

Zene

Bánkövi Bence Sztankay Klára
cselló

zongora

Műsor:
J. S. BACH: C-dúr Prelúdium | R. SCHUMANN: Adagio és Allegro, Op.70
JULIUS KLENGEL: Scherzo, Op.6 | G. F. HÄNDEL - J. HALVORSEN: Passacaglia
O. E. NOVACEK: Perpetuum mobile | F. SCHUBERT: D-dúr szonatina,
Op.137, No.1, D 384 | SAINT SAËNS - YSAŸE EUGÉNE: Etüd keringő formában
LISZT FERENC: Tristia - Obermann völgye (trió változat)
A belépés díjtalan.

A Grazioso
Zeneszalon
évadzáró
hangversenye

június 2.

péntek 19.00

A pesthidegkúti illetőségű zenész és zeneszerző több éve tevékenykedik már
hangterapeutaként is. Tudását Nepálban szerezte a hangtálak autentikus
mestereitől és készítőitől.
A Hangutazások alatt megszülető rezgés beindítja a test és a lélek
természetes öngyógyító folyamatait. Segít ellazulni, oldani a feszültséget,
a szorongást és az ezekből eredő testi tüneteket, alvási nehézséget.
Segít tisztítani, egyensúlyba hozni és feltölteni az energiarendszert.
Hangutazásainkra a kényelmes öltözéket javasoljuk.
Lehetőség szerint hozza magával kedvenc jógamatracát, párnát,
takarót, hogy kényelemben élvezhesse a hetven perces hangutazást.

Zene másképpen

péntek 19.00

hegedű

vasárnap 17.00

Bársony Bálinttal és 40 hangtálával
Stresszoldó kikapcsolódás
a gyógyító hangtálakkal

május 5.

Balogh Ferenc

május 14.,
június 18.

Fontos! Ne késsen! Sajnos a késve érkezőket nem tudjuk fogadni,
mert megzavarnák a már beindult folyamatokat. Mobiltelefonját
a foglalkozás előtt kapcsolja ki! Gyermekeknek 14 év alatt
a foglalkozást nem javasoljuk. Megértésüket köszönjük.
Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 19.00 órától megismételjük.
Nagyné Tóth Kinga + 36 20/249 1580 | kingat@kulturkuria.hu
Jegyár: 2500 Ft

A belépés díjtalan.
Helyszín: Pesthidegkút-Ófalui
Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom
1028 Budapest, Templom u. 7.
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www.hangutazok.hu
www.facebook.com/hangutazas
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május 14.

június 11.

vasárnap 19.00

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

vasárnap 19.00

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

Vendég:

Savanya István
költő-dalszerző
Házigazda:

Savanya István Calgary-ben (Alberta, Canada) élő költő-dalszerző.
Az elmúlt harminc évben a Bow Valley College tanári munkája mellett a nyugatkanadai magyar diaszpóra kulturális életének egyik vezetője volt. Önálló szerzői
esteken énekelt verseiből adott elő Kanada, az USA nagyvárosaiban, magyar közösségeiben. Megszólalt számos hazai rádióban, televízióban, és meghívást kapott rangos
fesztiválokra, ahol lelkesítő sikerrel mutatkozott be, mint az Észak Amerikában élő
és alkotó egyetlen magyar verséneklő. Aktív koncertszervezőként számos hazai
vezető művészt mutatott be a helybeli magyar közönségnek.
Munkásságát Ezüst Serleg- és Ex-Libris-díjjal jutalmazták.
Megjelent kiadványai:
CD: Otthoni ének, Tollrajzok, Fénytörés, Időkerék, A Szőke Tisza, Mozaikkép
Kötetek: Adj jelet, A fénynek háttal
Jegyár: 900 Ft

Vendég:

a Kőbéka együttes

Zene

Zene

Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél

Házigazda:

Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél
A Kőbéka együttes megzenésített verseket ad elő klasszikus, jazz
és népzenei alapokon. Kizárólag akusztikus hangszereken játszik,
ha lehet, erősítés nélkül. A repertoáron az ókortól napjainkig szerepelnek versek,
de a fő irány a XX. és XXI. századi magyar költészet.
Játszóhelyeik az Egyetemi Színpad, a Kolibri Pince és a Karinthy Szalon volt,
ahol működött a Kőbéka klub. Ide rokon műfajokból hívtak vendég együtteseket
egy-egy közös fellépésre. Rendszeresen játszottak a Művészetek Völgyében.
Néhány éve önálló koncertjeik helyszíne a Nyitott Műhely.
Az együttes tagjai:
Deme Csaba – gitár, mandolin, bendzsó, ének
Költő Gábor – gitár, fuvola, furulya, ének
Ujházy Viola – cselló, ének
Vida Kati – hegedű, ének
Jegyár: 900 Ft
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május 21-éig

Megszerkesztett
valóság

Geometrikus-konstruktív stílusban alkotó
festőművészek csoportos tárlata

Az est háziasszonya:

Zene

Bartha Katalin
Közreműködik:

június 16.
péntek 19.00

a Tango Harmony Zenekar
Vendég:

Alejandro Szabo (argentin)
bandoneonművész
A Hidegkúti Tangó Szalon mindazoknak szól, akik a buenos aires-i milongákhoz
– argentin tangó táncestekhez – hasonló, elegáns teremben szívesen merülnek
el a szenvedélyes tánc látványában a varázslatos élőzenére, esetleg még kedvük is
nyílik kipróbálni az Argentínában minden korosztály által kedvelt tangót.

Aknay János Kossuth-díjas,
Deim Pál † Kossuth-díjas, Nemzet Művésze,
Dévényi János, Dobos Éva, Eöry Emil,
Fajó János Kossuth-díjas, Győrffy Sándor,
Halmi Horváth István, Jarmeczky István,
Kéri Mihály,
Konok Tamás Kossuth-díjas, Nemzet Művésze,
Matzon Ákos Munkácsy-díjas, Nagy Imre Gyula,
Serényi H. Zsigmond, Sz. Varga Ágnes,
Szathmáry József

s: E

s
szi
llip
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A kiállító festőművészek:

o
án

Jegyár: 1500 Ft

Pilaszanovich Irén művészettörténész

óJ
Faj

Az est házigazdája a Bartha Katalin által vezetett Tango Harmony Zenekar,
akik Astor Piazzolla és további autentikus zeneszerzők műveiből játszanak,
igazi argentin hangulatot varázsolva.
A Szalon vendégei a magával ragadó látványon túl maguk is belekóstolhatnak
a tangó világába. A táncbemutatót követően, egy kötetlen hangulatú tánckurzus
keretében lehetőségük nyílik elsajátítani az argentin tangó alapjait, majd az este
hátralévő részében kamatoztathatják is a megszerzett tudást, hiszen a táncóra
után az este a szabad tánc jegyében folytatódik.

„A konstruktív festészet immár száz éves hagyomány,
irányzat, nemcsak művészettörténeti tény, de eleven
szellemi erőforrás ma is. A geometria, mint a konstruktív festészet alapélménye és meghatározó
formavilága, egy sajátos gondokodásmód
eszköztáraként a belső rend kialakítására
és vizuális megjelenítésére szolgált és szolgál
a jelenben is. ...
E kiállítás létrehozásával akartuk-szerettük
volna e sajátos vizuális nyelvet, gondolkodásmódot közkinccsé tenni. "

Kiállítás

Hidegkúti
Tangó Szalon

át
ha
tás

A tárlat díjtalanul látogatható
április 27-étől május 21-éig naponta 10-től 18 óráig.
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Forster Jakab: Sarlós Boldogasszony templom

május 14-éig

Forster Jakab festőművész kiállítása

A tárlat alkotásait
a reformáció 500. évfordulója ihlette.

A kiállítást megnyitja
Szalai Ágnes művészettörténész
2017. május 23-án kedden 18 órakor.
Közreműködik a Pesthidegkúti Német Dalkör.
A kiállítás díjtalanul látogatható június 20-áig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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május 23.
kedd 18.00

Forster Jakab 1947-ben született
Gyönkön, Tolna megyében. 1973ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán. 1984 óta szabadfoglalkozású festő.
Kizárólag a szabadban fest: az év
minden szakában – évi nyolc-tíz –
eddig közel hatvan helyszínen. Képeinek témája elsősorban a természet,
annak békéje, fensége ragadja meg,
másrészt az épített környezet hangulata, kifejezőereje képezi festményei
tárgyát. A művész a klasszikus városképfestészet (veduta) és tájképfestészet folytatója.

Kiállítás

Kiállítás

Templomok,
tájak, titkok

Kis Dávid: Hajnali fogás

Az év
természetfotósa
2016

A hazai természetfotózás
legjobb alkotásai
24. alkalommal adták át Magyarország, és egyben a közép-európai régió
legrangosabb természetfotós szakmai elismerését, Az Év Természetfotósa díjat.
A nemzetközi szinten is a legjobbak között számon tartott hazai és határon túli,
profi és amatőr természetfotósok csaknem háromezer képe közül válogatta ki
a legjobbakat a zsűri.
„Sokan gondolják, hogy a természetfotózás szerencse kérdése. Nos, ez valóban így van – de
vajon tudjuk-e, mi a szerencse? Vallom, hogy a szerencse nem más, mint a lehetőség és a
felkészültség találkozása. A kiállítás képei mind igazolják ezt az állítást, tükrözik az alkotók
szakmai felkészültségét, és a szabad természetben lelkesen eltöltött hosszú órák emlékét.”
Kármán Balázs, fotóművész
A kiállítás díjtalanul látogatható május 14-éig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.
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május 5.

péntek 10.00

M uzsikus K lébzelet

Vetélkedő
klébzelet módra...

Eckhardt Gábor zenetörténeti előadása
Jegyár: 600 Ft

B abasz í nh á z

május 22.
hétfő 10.30

Gyuszi

Kiállítás

Szalma Edit
grafikusművész
meseillusztrációs
kiállítása

Számos mesekönyvből, gyermekverses
kötetből ismerhetjük a művész jellegzetes,
színes képi világát, gömbölyded,
sok humorral átszőtt képeit.
Tárlatunkon válogatást láthatnak a kedvelt
grafikusművész elmúlt években született és
legújabb műveiből.
A tárlat díjtalanul megtekinthető
június 25-éig hétköznap 8-20 óráig,
hétvégén 10-18 óráig.
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május 16 június 25.

Szalma Edit a Magyar Iparművészeti
Főiskolán végzett 1993-ban. Tagja
a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének, a Fiatal Iparművészek
Stúdiójának, a Magyar Grafikusművészek
Szövetségének és a Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesületének.
2011-ben az Év Illusztrátora címet kapta
(Év Gyermekkönyve Díj) a Trapp című
mesekönyv illusztrálásáért. Számos
könyvet illusztrált többek között
a Móra és Csimota kiadó
és Manó Könyvek felkérésére.

Gyerekprogram

Első színházi élmény 0-3 éveseknek
a Napsugár Bábszínház előadásában
A babaelőadás elkalauzol bennünket egy igazi
gyermeki álomvilágba, ahol a képzeletbeli barátunkkal
együtt fedezzük fel a világot. A paplanunkból
bármikor lehet tenger, egy tálkából kagyló.
Ahol a törpék kedvesek és ahol a vízisikló
a kedvünk szerint táncol…
Színre álmodók:
Juhász Anikó - rendezés, látvány
Bíró Gyula - Gyuszi
L. Deák Réka - látvány
Lovas Gábor - zene

Az előadásra egységes jegyek
korlátozott számban vásárolhatók.
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.
A későn érkezőket sajnos nem tudjuk
a már elkezdődött előadásra beengedni.
Megértésüket köszönjük!
Jegyár: 900 Ft
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május 27.

szombat 15.00-19.00

Gyerekprogram

Szerencsés
János

A Vojtina Bábszínház
előadása
Hol volt, hol nem volt, egyik országban vagy másik
országban, annak is a közepén vagy a szélén, itt
vagy ott, volt egyszer egy szegénylegény. Úgy
hívták: Szerencsés János. És hogy mit akart ez a
Szerencsés János? Hát a király lányának a kezét. A
király meg azt mondta, csak akkor adja a lányát
a Szerencsés Jánoshoz, ha a Szerencsés János az
ördög fejének a tetejéről három aranyhajszálat
elhoz. Elindult hát a Szerencsés János egyenesen
a Pokol iránt. Hogy odaért-e? Hogy az ördögöt
megtalálta-e? Hogy a fejéről a három aranyhajszálat elhozta-e? Aki kíváncsi, járjon utána!

A Makám együttes koncertje
A kelet-európai dallamvilág hagyományaiból építkező,
jellegzetes hangzásvilággal rendelkező Makám együttes
interaktív családi műsora kisebbek és nagyobbak számára egyaránt élményt jelent .
A dalok elsősorban az állatok és gyermekek világáról szólnak. A műsor játékos
formában igyekszik elénk varázsolni az erdőt, mezőt, tavat, folyót, s a benne élő
állatokat, s játékos formában hívja fel a figyelmet a természet csodáira.

Gyerekprogram

Ezen a délutánon a Kultúrkúria
igazi főszerepet biztosít
a csemetéknek, hogy érezzék, nekik szól
minden előadás, muzsika és játék.

Gyermeknapi
ákombákom

Varázspercek

Varázs Tamás bűvész műsora
FOLYAMATOS PROGRAMJAINK
Tessék, tessék, csak tekergessék! Izgalmas szerkezetek,
szórakoztató feladatok kicsiknek és nagyoknak!
TEKERGŐTÉR
Az izgalmas
szerkezetek tere

JÁTÉKOS TUDOMÁNY
Furfangos csudavilág
játszóház

KALANDJÁTÉK
MESEORSZÁGBAN
A Bóbita Bábszínház
mese-játszóháza

Mindezek mellett KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ,
ÜGYESSÉGI ÉS LOGIKAI JÁTÉKOK, ARCFESTÉS
és HEMPERGŐ várja a gyerekeket.
A belépés díjtalan.
Eső esetén a rendezvényt a Kultúrkúria épületében tartjuk meg.
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június 25.

vasárnap 16.00-21.30

Gyermekbúcsú

Hagyományos szabadtéri
évadzáró gyermekmulatság, melynek
zárásaként egy egyedülálló vízi
bábszínházi előadással várjuk
a család minden tagját.

Csizmás kandúr

A Kereplő Színház előadása

A klasszikus mese vásári bábjátékos formába öntve.
A szegény molnárfiú és a szép királylány szerelme, a
gonosz óriás legyõzése és persze egy beszélõ kandúr
okos cselszövése teszi izgalmassá mesénket, amiben a
gyerekek aktív közremûködésére számítunk.
Rendezte: Szívós Károly
Játsszák: Szívós Károly, Török Ágnes
Bábtervezõ: Török Ágnes

Gyerekprogram

A Kiskalász zenekar koncertje

Zenéjük színes, sokféle, a magyar népzenei motívumokon, a latin és cigány zenén
keresztül az arab zenéig többféle világgal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Céljuk
megkönnyíteni a verstanulást a kicsiknek fülbemászó dallamokkal, érdekes ritmusokkal és népszerűsíteni a gyerekek körében az „élő” hangszeres zenét. A zenekar mára
már a legtöbb hazai fesztiválon megfordul és igényes zenéjükkel, közvetlen hangulatú
koncertjeikkel elvarázsolják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
A zenekar tagjai: Varga Bori, Boros Attila, Mogyoró Kornél, Sántha Gábor
20 órakor pedig

Helka, a Balaton tündére
a Kabóca Bábszínhház vízi bábszínháza
Részletek a következő oldalon!

A JÁTSZÓKERTBEN:
Népmesék Világa játszóház,
kézműves játszóház, arcfestés, körhinta,
hempergő, logikai és ügyességi játékok
várják a gyerekeket, családokat.

PEGAZUS MESÉS JÁTÉKTÁR
Játék meseszereplőkkel
és a mesékben szereplő tárgyakkal

A rendezvényre a belépés díjtalan.
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Gyerekprogram

Hepehupa

május 10.

szerda 16.00-18.00

vasárnap 20.00

Ifjúsági

Európai
Önkéntes Szolgálat

június 25.

(EVS) Tanácsadás

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.

Helka, a
Balaton tündére

május 10.
M aksaméta

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Az előadás ideje: 100 perc, benne 10 perc szünet
Kérjük, hogy meleg ruhát, pokrócot hozzanak magukkal!
20

szerda 19.00

Házigazda:

Maksa Zoltán

A különleges vízi bábszínházi produkció
Nyulász Péter író az Év Gyermekkönyve Díjat is
elnyert Helka - A Burok-völgy árnyai című
regénye alapján készült.
Író: Nyulász Péter IBBY- díjas
Rendezte: Székely Andrea
Zene: Nyitrai László
Dramaturg: Sőregi Melinda
Szereplők: Érsek-Csanádi Gyöngyi mv., Baranyai Anita,
Fige Tamás, Futó Ákos, Jakab Ádám,
Lovászi Edina, Mákszem Lenke
Tervező: Gyarmathy Ágnes Munkácsy-díjas

A részvétel díjtalan.

Vendég:

Polgár Péter
Az előadás különlegessége, hogy
egy hatalmas medencében, vízen
játszódik, s a kalandos történet,
a mesés tündérvilág a Magyarországon eddig még nem alkalmazott, különleges, vízi bábtechnikával elevenedik meg. A valódi
vízzel töltött díszletben valós
és képzeletbeli helyek és lények
tűnnek fel, csodák történnek:
vízisárkány, szökőkút, vízesés és
más vízi trükkök.

Önnek is jár egy kis lazítás,
mert megérdemli! Jöjjön el, s vegyen
magához egy adagot a legcsodálatosabb
gyógyszerből, a humorból!

Humor

Gyerekprogram

a Kabóca Bábszínház vízi
bábszínháza a család
minden tagjának

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A tanácsadáson egyénileg
és kiscsoportban (2-4 fő)
lehet részt venni!

Jegyár: 1000 Ft

június 7. szerda 19.00

Meglepetés
vendég
Jegyár: 1000 Ft
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május 14.

vasárnap 17.00

május 24.
szerda 18.00

P ortré +

Kondor Katalin vendége
Bakay Kornél régészprofesszor

A professzor egyebek közt a magyar őstörténettel, az államalapítás időszakával
és az eurázsiai népvándorlás-korral foglalkozott szerteágazó munkássága során.
Markáns véleménye van a történelemoktatásról és igen széles kitekintése a világra,
már csak számtalan külföldi útja és kutatómunkája miatt is.
Jegyár: 500 Ft

A blak a nag y vil á gra

F ilmklub

Uli, a cseléd, avagy
András, a szolgalegény

szerda 18.00

elnökválasztás után,
parlamenti választás előtt

Tudástár

Film

Franciaország:

május 31.

Előadó: Prof. dr. Gazdag Ferenc,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora.
Szakterülete: nemzetközi kapcsolatok, biztonságpolitika, magyar külpolitika

A magyar felirattal ellátott kópiát most újra megtekinthetik az érdeklődők.

Az európai társadalmi-politikai fejlődés szempontjából meghatározó választások
történnek az EU országokban. Az osztrák elnök- és a holland parlamenti választások
után április 23-án és május 7-én a következő köztársasági elnökről döntenek Franciaországban, majd szeptemberben a német parlamenti választásokra kerül sor. Sportnyelven szólva, a selejtezők után a francia elődöntő és a németországi döntő következik.
És mindez a nem várt amerikai politikai földrengés (D. Trump legyőzi H. Clintont) és a
sokáig elképzelhetetlennek tűnő Brexit árnyékában. A konkrét személyek (esetünkben
11 aspiráns pályázik az elnöki székre) közötti választás valódi tétje, hogy merre fordul
az EU alapító-meghatározó állama, a nukleáris hatalom, s az ENSZ BT állandó tag Franciaország. A hatalomból lelépő szocialisták elhasználódását jól mutatja, hogy Francois
Hollande nem is indul. A tőlük balra álló további baloldali jelöltek súlytalanok, így a
tényleges választás mindössze három jelöltre korlátozódik: a centrista-jobboldali Francois Fillon-ra, a szocialista kormányt időben elhagyó, s függetlenként induló Emmauel
Macron-ra és a Nemzeti Frontot megjelenítő Marine le Pen-re.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. A regisztrációs lehetőséget a Kultúrkúria
honlapján (www.kulturkuria.hu), az esemény leírása mellett találják meg.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. A regisztrációs lehetőséget a Kultúrkúria
honlapján (www.kulturkuria.hu), az esemény leírása mellett találják meg.

fekete-fehér, magyar feliratos
svájci játékfilm, 1954

Klebelsberg Kuno könyvtárában megvolt az „András, a szolgalegény” című könyv,
Gotthelf Jeremiás (1797–1854) svájci szerző világsikert aratott „Uli a cseléd" című
regényének Boross Mihály, 1948-as szabadságharcos író által magyarított változata.
Az eredeti könyvből 1954-ben forgatott, nagysikerű svájci filmet a 2016. évi
Klebelsberg Kuno Héten mutattuk be a nagyközösségnek a Pesthidegkút Alapítvány
és a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében.
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május 30.
kedd 18.30

M ű vészet és irodalom

Róma alapítása
és római hősök
a királyság és a
köztársaság korából

május 2.
kedd 18.30

Nimfák
és héroszok

A város megalapításáról kétféle történet is ismert.
Ezek és a városállam küzdelme a szomszédos törzsekkel,
többek között a szabinokkal, a képzőművészet kedvelt témái
voltak, különösen az eszményt kereső klasszicizmus korában.
Kitűnő festők örökítették meg a hősi küzdelmet és a hozzá
kapcsolódó katonás fegyelmet. Ezekkel a történetekkel és
ábrázolásukkal ismerkedhetünk meg a művészettörténeti
sorozat előadásán.

Tudástár

A nimfák görög mitológiai nőalakok, akik
a természet erőinek megtestesítői. Szép nőként
a festészet és szobrászat kedvelt témái. A héroszok
a görög mitológia félistenei, akik istenek és földi
halandók nászából születtek. Legismertebbek közül
Héraklész, Perszeusz és Akhilleusz. A kedvelt művészettörténeti sorozat ezen előadásán a képzőművészet kedvelt nimfáival és héroszainak történetével,
ábrázolásaival ismerkedhetünk meg.

Jegyár: 800 Ft

Pompeji világa

Jegyár: 800 Ft

május 16.

A 79-ben elpusztult város belekövült a vulkáni hamuba.
Egy részét feltárták, és így hitelesen kibontakozik egy római
jómódú város élete és mindennapjai. A népszerű művészettörténeti sorozat nyári szünet előtti utolsó előadása a pompeji
épületek és az ott megmaradt művészi alkotások világát
mutatja be sok képpel illusztrálva. Ez az előadás zárja
az ókori krétai-görög-etruszk-római művészet világába
tett színes utazásunkat.

kedd 18.30

Kegyetlen istenek

Az istenek nehezen tűrték, ha földi halandók többnek
gondolták magukat náluk, netán belementek a vetélkedésbe. A versengés kimenetele nem volt kétséges,
és az istenek kegyetlenül megtorolták az emberek
nagyravágyását. Így helyre állt a világ rendje és példát
mutattak az elkövetkező generációk számára is.
Kik voltak, akik vetélkedtek és mi lett a büntetésük,
ez ezen az estén kiderül.
Jegyár: 800 Ft
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Tudástár

Ludmann Mihály
művészettörténész
előadás-sorozata

Jegyár: 800 Ft

június 13.
kedd 18.30

25

Reformáció 500

csütörtök 18.00

Gazdaságetikai kérdések
a reformáció tükrében
kerekasztal beszélgetés

Tudástár

Beszélgetőpartnerek:

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

Prof. dr. Kocziszky
György
közgazdász, egyetemi tanár,
az MNB Monetáris Tanács tagja

dr. Szabó B. András
evangélikus teológus, pestújhelyi lelkész
A beszélgetést vezeti:

dr.politológus,
Vargaegyetemi
Norbert
adjunktus

A reformáció 500. évfordulójának emlékére szervezett
programsorozatunk nyitó
rendezvényén az élet különböző területein alkotó neves
közgazdászok, egyben elkötelezett, keresztény/keresztyén
emberek vitatják meg a vallás
és a gazdaság között húzódó
látszólagos feszültség feloldásának lehetőségeit.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.
A regisztrációs lehetőséget a Kultúrkúria honlapján (www.kulturkuria.hu),
az esemény leírása mellett találják meg.
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június 14.
szerda 18.00

Az életmentő

Sztehlo Gábor munkásságáról
Keveházi László nyugdíjas evangélikus esperes,
Gaudiopolis első „miniszterelnöke” emlékezik

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész 1945 szeptemberében alapította meg Gaudiopolist,
az Örömvárost, melynek első miniszterelnöke Keveházi László lett. Több száz gyermek
talált helyet a Budakeszi úti „Farkastanyán” és a „Fecskefészekben”. Az első időben csak
evangélikus fiúkról gondoskodott a lelkész, később ezt „ökumenikussá” bővítette, sőt
már lányok is találtak nála menedéket, a létszám 700-800 főre nőtt. A gyermekállam
1950-ig működhetett, akkor államosították.
Sztehlo Gábort ekkor – éppen a kitelepítettek gyermekeit mentő tevékenysége miatt –
mellőzték. Az evangélikus egyház a fogyatékos, egyedülálló gyermekek összegyűjtését
bízta rá 1952-ben a Budai Szeretetotthon keretében. 1955-ben került Pesthidegkútra, a
mai Sarepta épületének államosítása miatt.
Sztehlo Gábor kivételes személyiségéről, mesébe illő (a Valahol Európában című film
modelljeként filmvászonra kerülő), korát messze megelőző vállalkozásáról a legilletékesebbet, Keveházi Lászlót, Sztehlo Gábor egykori munkatársát, Gaudiopolis első
miniszterelnökét hallgathatjuk.
A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.
A regisztrációs lehetőséget a Kultúrkúria honlapján (www.kulturkuria.hu),
az esemény leírása mellett találják meg.
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Tudástár

május 18.

május 4., 18.

május 16., június 13.

csütörtök 9.00

Környezettudatos
virágos ajándékok készítése
május 18-án: Környezettudatos
ajtódíszek tervezése és kivitelezése
május 4-én:

A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/Fő.

május 9.
kedd 10.00

Zöldág
Kerámia Műhely

Zöldág

Mintázás, különböző organikus anyagok felhasználásával
Részvételi lehetőség: óvodás korosztálynak
A részvétel ingyenes, az anyagköltség: 400 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött - legkésőbb az eseményt megelőző
pénteki napon.
Vezeti: Szücs Tímea keramikus

Tudatos
Táplálkozás Fórum
május 16-án:

Családbarát paleo

Vendég: Posta Renata újságiró, paleo szakácskönyvek szerzője

Az egészség
és a hivatalos táplálkozási ajánlás
június 13-án:

Előadó: Dr. Samu Terézia, sebész-érsebész szakorvos életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

május 22.
hétfő 18.00

Zöldág
Üvegfestő Műhely

Zöldág

Zöldág
Művészeti
Műhely

kedd 18.30

A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet
elsajátítani; szép színes vázákat, díszeket, tolltartókat
lehet készíteni öko-design szemlélettel.
A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft.
Előzetes regisztráció szükséges.

május 29.

Zöldág
Ékszerkészítő Műhely
hétfő 18.00

Zöldág
Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni
öko-design szemlélettel. A részvétel díjtalan,
anyagköltség 800 Ft. Előzetes regisztráció szükséges.

május 15.
hétfő 18.00
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Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit,
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!
A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft.
Előzetes regisztráció szükséges.

Zöldág programokkal
kapcsolatos információk, regisztráció:
Reök Cecília | reokcecilia@kulturkuria.hu | +36 20/299 1040
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május 13.

XIX.
Pesthidegkúti

szombat 9.00-14.00

Művészeti
Fesztivál

Civil oldal

Előzetes

Családi Nap

a II. Kerületi Önkormányzat Családés Gyermekjóléti Központ és a II. kerületi
Rendőrkapitányság szervezésében
Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Családi Nap a Klebelsberg Kultúrkúriában,
ahol hagyományosan gyermekprogramok lesznek:

kézműveskedés
örömzenélés

2017.
augusztus 30 szeptember 3.
30

bábműsor

kerékpáros kreszpálya

tehetségkutató

gyermek gospelkórus

arcfestés

táplálkozási tanácsadás

lufihajtogató bohóc

lovaglás

Megismerkedhetnek a látogatók bemutatók alkalmával a kapuérával, frizbi sportággal,
önvédelmi technikákkal, akrobatikus rock & rollal, a Roll Dance kerekesszékes
tánccsoport tagjaival és nem utolsó sorban beleshetnek a mentőautóba, rendőrautóba
és tűzoltó autóba.
A belépés díjtalan.
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május 6., június 3.

Hol-Mi vásár

szombat 9.00-12.00

A háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg Kultúrkúriában, a Budaligeti
Polgári Kör szervezésében. Az aktív részt-vevők elrendezkedése 8.00-9.00 óra között.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ: Korsós Ferenc | Tel./fax: +36 26 361 371 | +36 30/731 6181

május 13., 27., június 10., 24., július 8., 22.

május 13.

Ifjúsági pingpongverseny

szombat 10.00

A Kultúrkúria Asztalitenisz Szakosztálya 2017. május 13-án, szombaton
10 órai kezdettel Ifjúsági Nyílt Házi Versenyt rendez 18 éven aluli fiatalok számára
a Klebelsberg Kultúrkúriában. Jelentkezés a helyszínen 9 órakor.
Nevezési díj: 500 Ft. Felvilágosítás a peterklekner@freemail.hu e-mail címen kapható.
Minden pingpongszerető fiatal játékost szeretettel várunk!

szombat 7.00-12.00

Tavaszi-nyári piaci napok

A Pesthidegkúti
Evangélikus Gyülekezet
májusi és júniusi programjai
7. vasárnap 9.30 Anyák napi Istentisztelet a templomban
13. szombat 9.00 Vonat nap (játékos modellezés és fizika gyerekeknek
			
és szülőknek) a Gyülekezeti teremben
14. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet a templomban
25. csütörtök 18.00 Mennybemenetel ünnepe a templomban
június 4. vasárnap 9.30 Pünkösd ünnepe a templomban
5. hétfő
9.30 Pünkösd ünnepe a templomban.
8. csütörtök 18.00 Ökumenikus Imaest a Gercsei templomban
11. vasárnap 9.30 Templomunk 62 éves ünneplése a templomban
		
17.00 Tanévzáró hálaadás és Családi Istentisztelet
			
a templomban
18. vasárnap 9.30 Konfirmáció a templomban
28. kedd
9.00 Olvasótábor kezdés a Gyülekezeti teremben
			
folytatás egész nyáron minden héten kedden
			
9.00-17.00-ig. A tábor ökumenikus, minden gyermeket
			
szeretettel várunk.
Minden csütörtökön 19 órakor Imaközösség a Gyülekezeti teremben.
május

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal:
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
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Pesthidegkúti Német
Nemzetiségi Napok
Búcsúbál - A Pesthidegkúti
Német Nemzetiségi Alapítvány
és a Kultúrkúria szervezésében

Hagyományos Batyus bál zenével, műsorral, tombolával,
italokkal. A zenét a solymári Nosztalgia Party zenekar szolgáltatja.
Belépő: 800 Ft

Civil oldal

Civil oldal

A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u.3.) május 13-án és 27-én, június 10-én és 24-én,
valamint július 8-án és 22-én reggel 7-12 óra között lesznek gazdapiaci napok. Gyümölcsök
és zöldségek - vitaminok - hazai kavalkádja várja majd a látogatókat; no és persze a többi
megszokott finomság és a jó hangulat. Szeretettel várunk mindenkit.

július 1.

szombat 19.00

Kórustalálkozó
Német Önkormányzat szervezésében
Kórustalálkozóval egybekötött
kulturális műsor
Meghívott vendégek: Szigetszentmiklósi Dalkör,
Soroksári Favágók, Óbudai Dalkör, Sax Norbert és fiai,
Klebelsberg iskola sváb tánccsoportja,
Ökumenikus iskola diákjai, Pesthidegkúti Német Dalkör
A belépés díjtalan.

július 2.

vasárnap 15.00
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II. Kerület Napja

Templomkerti

esték

2017. június 9-10. | Millenáris

J ótéko ny s ági e stek
a máriarem etei
b a z i l i k a jav ár a
1 0 2 9 Bu d ap e st ,
Temp l o mker t 1 .

Művészek a templomért 2017

június 9. péntek

május 27. szombat

18.30 RADICS GIGI
20.00 TÁTRAI BAND

Az est fővédnöke:
Dr. Láng Zsolt
a II. kerület polgármestere
Az est háziasszonya:
Schmitt Pálné Makray
Katalin

I I . Kerül eti
Ö nko r mányz at

Állandó program
18:00 Szentmise
19:00 Templomkerti
Esték előadás
Házigazda:
Esterházy László
kanonok,
esperes plébános

június 10. szombat

9.30 KOVÁCSOVICS FRUZSINA
10.30 ALMA ZENEKAR

Fő t ám o g ató :
I I . Kerü l eti
Ö nko r mány z at

Egészségben, boldogan élni

Prof. Dr. Bagdy Emőke

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

ESTI KONCERT:

TALAMBA
ÜTŐEGYÜTTES
10.00-18.00
CSALÁDI
NAP:
Az Önkormányzat fesztiváljára a belépés díjtalan.

Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas,
Kiváló művész

KIRAKODÓVÁSÁR,
LÉGVÁRAK, ÍZEK UTCÁJA,
FŐZŐVERSENY, SZIAMARCZI!
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
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.

05.13. szombat 19.00
05.21. vasárnap 19.00
06.17. szombat 19.00

05.05.
péntek 19.00

SENA KONCERT

KÉPZELT RIPORT

EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA ÜZENET A MAI FIATALOKNAK,
HOGYAN VESZÍTHETJÜK EL EGYMÁST, ÉS MAGUNKAT
EGY FESZTIVÁL MÁMORÁBAN.

SENA DAGADU, HIPP-HOPP,
UNDERGROUND ÉNEKESNŐ,
AZ IRIE MAFFIA EGYÜTTES
OSZLOPOS TAGJA.

Rendező: FÖLDESSY MARGIT
Főbb szerepekben: SZÖLÖSI ATTILA / CSÁKVÁRI KRISZTIÁN,
SZEKÉR DÓRA / PERTICS VILLŐ,
MAKOFKA BLANKA / HUNYADKÜRTI ÉVA

Belépő: 2500 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

Belépő: 2600 Ft

Elővételben: 2200 Ft

Csoportos és diákjegy: 1500 Ft

Marczibányi Téri Művelődési Központ

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

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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Szolgáltatás

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

május

2. kedd
18:30
4. csütörtök 9:00
5. péntek
10:00
19:00
9. kedd
10:00
10. szerda
16:00
10. szerda
19:00
19:30
11. csütörtök 19:00
14. vasárnap 15:00
17:00
17:00
19:00
15. hétfő
18:00
16. kedd
18:30
18:30
18. csütörtök 9:00
18:00
22. hétfő
10:30
18:00
23. kedd
18:00
		
24. szerda
18:00
27. szombat 15:00
29. hétfő
18:00
30. kedd
18:30
31. szerda
18:00
		

Nimfák és héroszok – Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Zöldág Művészeti Műhely
Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor zenetörténeti előadása
Grazioso Zeneszalon
Zöldág Kerámia Műhely
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
Maksaméta – Vendég: Polgár Péter
Mesterkoncertek és fiatal művészek: Farkas Eszter és Erős Ditta
Noël Coward: Vidám Kísértet – Szolnoki Szigligeti Színház
Az operairodalom gyöngyszemei – Rossini: Hamupipőke
Portré+ Vendég: Bakay Kornél régészprofesszor
Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
Dalnokklub – Vendég: Savanya István költő-dalszerző
Zöldág Selyemfestő Műhely
Kegyetlen istenek – Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Tudatos Táplálkozás Fórum – Családbarát paleo
Zöldág Művészeti Műhely
REFORMÁCIÓ 500 – Gazdaságetikai kérdések a reformáció tükrében
Babaszínház: Gyuszi – Napsugár Bábszínház
Zöldág Üvegfestő Műhely
Templomok, tájak, titkok
Forster Jakab festőművész kiállításának megnyitója
Filmklub – Uli, a cseléd, avagy András, a szolgalegény
Gyermeknap
Zöldág Ékszerkészítő Műhely
Művészet és irodalom – Ludmann Mihály előadása
Ablak a nagyvilágra
Franciaország: elnökválasztás után, parlamenti választás előtt

június

2. péntek
7. szerda
11. vasárnap

Grazioso Zeneszalon évadzáró hangversenye
Maksaméta
Az operairodalom gyöngyszemei – Verdi: Falstaff
Dalnokklub – Vendég: a Kőbéka együttes
Daniel Glattauer: Párterápia – Orlai Produkció
Tudatos Táplálkozás Fórum
Pompeji világa – Ludmann Mihály előadása
REFORMÁCIÓ 500 – Az életmentő
Hidegkúti Tangó Szalon
Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
Gyermekbúcsú
Helka, a Balaton tündére – vízi bábszínház

12. hétfő
13. kedd

július

14. szerda
16. péntek
18. vasárnap
25. vasárnap

19:00
19:00
15:00
19:00
19:00
18:30
18:30
18:00
19:00
17:00
16:00
20:00

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Napok
1. szombat 19:00
Búcsúbál
2. vasárnap 15.00
Kórustalálkozó

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

