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Maksa Zoltan
Két humorfesztivál elismerés után - 1982 és 1990 - 91-ben
robbant be a köztudatba a Maksa Híradó elindításával, melyet védjegyének tart. A nyolcvanas évektől napjainkig 11,
egyenként közel másfél órás előadóestet írt meg és játszott
országszerte, ezen belül ugyancsak 91-től a Rádiókabaré
szerzője, később előadója is lett.
Állandó jellegzetes mosolya közismert, az utcán rendszerint
álbajuszt ragaszt, hogy ne ismerjék fel...
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,

Kohalmi Zoltan
A szomorú bohóc? Nem is olyan szomorú, hiszen háromgyermekes,
boldog családapa és férj, Humorfesztivál-győztes, a műfaj egyik legrutinosabb képviselője. Nem politizál, nem beszél celebekről és nem káromkodik. Sikeres saját estje után a Showder Klub speciális adásában, elsőként
készíthetett önálló adást.

,
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Balint Ferenc es Toth Szabolcs
Egy blöffel és egy lánybúcsúval kezdték,
hárman - néha többen -, ma pedig már
Bonbon-díjas humoristák. Nem nyertek
humorfesztivált, de rendeztek néhányat,
hogy legyen hol fellépni. Nem gondolkodtak hosszú távban, kapcsolatuk mégis
megélte az első évtizedet.

Litkai Gergely
Többszörös Bonbon-díjas, egyszeres Karinthygyűrűs humorista (végzettségét tekintve jogász).
A Rádiókabaré egyik szóvivője, a Comedy Central
csatorna és a Dumaszínház főszerkesztője. Főleg
háttérember, de ő is a fényre vágyik. Amatőr humoristáknak szóló pályázatunk zsűrijének tagja.
Jegyár: 2000 Ft
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Bernard Slade – Stan Daniels:
Jövőre veled itt!
a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka
romantikus vígjáték két részben
Az előadás időtartama 150 perc, egy szünettel

február 8.

szombat 19.00

Doris és George - egy rostélyosnak köszönhetően - egymás mellett ébrednek 1951. februárjának egyik kellemes reggelén. Az együtt töltött éjszaka után George-nak bűntudata támad, hiszen a felesége otthon várja; majd nem sokkal később Dorist keríti hatalmába a lelkiismeret-furdalás, hiszen a férje otthon várja… Elszakadni egymástól azonban nem is olyan
egyszerű. Így hát megegyeznek, hogy minden évben ugyanazon a napon újra találkoznak
egymással; és ettől kezdve történjen velük bármi, családi örömhír vagy tragédia, ők mindig
ott lesznek egymásnak – egy évben egyszer. „Látják” felnőni egymás gyerekeit, esetenként
megmentik párjuk házasságát; mi pedig látjuk őket felnőni, változni, megöregedni, veszekedni vagy összebújni. Figyelhetjük őket 25 éven át egy kis szállodai szobában, amelyben
megállt az idő, és ahová a szerelmesek vissza-visszatérnek, hogy boldogan éljenek, amíg…?
Bernard Slade 1975-ben írt színdarabját - a színházak meghódítása után – 1978-ban filmre
is vitték: a sikeres mű négy Oscar-jelölést gyűjtött be, és azóta is minden idők egyik legjobb
romantikus alkotásaként tartják számon.
Szereplők:
Doris.................................................... Danyi Judit
George.....................................Hegedűs Zoltán
Rendezte: Szerednyey Béla
Jegyár: 2600 Ft
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Színházbérlet
2014 tél-tavasz
2014. május
Anton P. Csehov:
Egyfelvonásos komédiák
Beregszászi Illyés Gyula Színház
Főbb szerepekben:
Szűcs Nelli, Trill Zsolt
Rendező: Vidnyánszky Attila
Jegyár: 2300 Ft

2014. március
Vaszary Gábor: Klotild néni
Karinthy Színház
Főbb szerepekben:
Pápai Erika, Szacsvay László, Egri Kati
Rendező: Karinthy Márton
Jegyár: 2600 Ft

2014. június
Carlo Goldoni: A kávéház
Veszprémi Petőfi Színház
Rendező: Valló Péter
Jegyár: 2900 Ft

2014. április 28.
Paul Portner: Hajmeresztő
egri Gárdonyi Géza Színház
Szereplők:
Rácz János, Dimanopulu Afrodité,
Besenczi Árpád, Marjai Virág
Rendező: Besenczi Árpád
Jegyár: 2600 Ft

Tervezett bérleten kívüli előadások:
Anna Gavalda: Szerettem őt
Rózsavölgyi Szalon
Rendező: Szántó Erika
A Szkalla lányok
Manna Produkció
Örkény István Macskajáték című
kisregénye alapján színpadra alkalmazta:
Berényi Gábor

2014. február 20.
Új Magyar Kamarazenekar koncertje
Mozart: F-dúr Divertimento K. 138
Kovács Zoltán: 8. Mese – Wass Albert
szövege alapján
Dvořák: Szerenád Op. 22
Narrátor: Őze Áron
Vezényel: Kovács Zoltán
Jegyár: 1800 Ft
2014. március 8.
Érdi Tamás zongoraestje a nők tiszteletére
Jegyár: 1600 Ft

A bérlet ára: 12 000 Ft

ZENE

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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2014. április 6.
Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból
alakult Grazioso Kamarazenekar
Mozart-estje
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik: Kocsis Krisztián
Műsor:
Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488
Mozart: Esz-dúr Szimfónia K. 543
Jegyár: 2400 Ft

2014. április 25.
Meskó Ilona szerzői estje
Jegyár: 1200 Ft
2014. május 14.
Tűz, tűz
A Duna Szimfonikus Zenekar koncertje
Händel: Tűzijáték zene
Haydn: 59. szimfónia, A-dúr („Tűz”)
Beethoven: Prometheus teremtményei
– a balettzene nyitánya, op.43
De Falla: Tűztánc „A bűvös szerelem” c.
táncjátékból
Liszt Ferenc: Prometheus –
szimfonikus költemény
ifj. J. Strauss: Tűzijáték-polka
Stravinsky: A tűzmadár-szvit (1919)
Vezényel: Dénes István
Jegyár: 1800 Ft
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A bérlet ára: 7 500 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ZENE

2014. február 8.
Bernard Slade - Stan Daniels:
Jövőre veled itt!
Kecskeméti Katona József Színház
Szereplők:
Danyi Judit, Hegedűs Zoltán
Rendező: Szerednyey Béla
Jegyár: 2600 Ft

Mesterkoncertek és fiatal művészek
2014 tél-tavasz

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Andrejszki Judit és Pejtsik Péter

február 9.

Az operairodalom
gyöngyszemei
Bellini: Alvajáró
A New Yorki Metropolitan Operaház előadása

február 9.

vasárnap 15.00

vasárnap 19.00

Andrejszki Judit a magyar régizenei élet emblematikus alakja. Orgona szakon végzett. A
barokk éneklés technikáját Lengyelországban sajátította el, majd Ausztriában, Londonban és
Hollandiában neves tanároknál mélyíthette el continuójáték- és historikus-előadásmódbeli
tudását. Különös hangsúlyt fektet a magyar régizene bemutatására és megismertetésére. 1987
óta énekese és csemballistája a számos lemezt kiadott Musica Profana régizene együttesnek,
tagja a Corvina Consort énekegyüttesnek.
Pejtsik Péter sokoldalú zenészegyéniség: zeneszerző, hangszerelő,
előadó, karmester. Hangszerei: cselló, basszusgitár, hegedű, ének.
Számos stílusban otthonos. Klasszikus zenei neveltetése mellett jártasságot szerzett a mai zenei köznyelvet alkotó számos irányzatban.
Zenekarával, az After Crying-gal, amelynek alapítója e forrásokat és
hatásokat szintézisként összefoglalóan mutatja be.
Zeneszerzőként kamara- és zenekari műveket, színházi és filmzenéket
jegyez. Gyakran dolgozik olyan nemzetközi megrendelők számára,
mint a BBC, az Eurodisney, vagy a Real World Records. Itthon a legkeresettebb hangszerelők egyike.
Jegyár: 700 Ft

A belépés ingyenes.

Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor zenetörténeti
sorozata kisiskolásoknak

február 14.
péntek 10.00

Hogy vagy? - avagy
a zeneszerző is lehet beteg.
Jegyár: 600 Ft
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Karmester: Evelino Pido
Szereplők: Natalie Dessay, Juan Diego Florenz
A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart:
Dr. Langermann István

Grazioso Zeneszalon
Detvay Mária Marcella népszerű
összművészeti szalonja.

február 14.
péntek 19.00

A belépés díjtalan.

Hidegkúti Tangó Szalon
Az est háziasszonya Bartha Katalin

február 28.
péntek 19.00

Közreműködik a Tango Harmony Zenekar
Táncosok: Rózsa Fekete Róbert és Laurinyecz Fanni

Mesterkoncertek

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.

Új Magyar Kamarazenekar
művészeti vezető: Bánfalvi Béla

február 20.
csütörtök 19.30

Mozart: F-dúr Divertimento K. 138
Kovács Zoltán: 8. mese – Wass Albert
szövege alapján
Dvořák: Szerenád Op. 22
Vezényel: Kovács Zoltán
Próza: Őze Áron
Jegyár: 1800 Ft
Diák jegyár: 900 Ft

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.
Jegyár: 1500 Ft
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Az est házigazdája a Bartha Katalin által vezetett Tango Harmony
Zenekar, akik Astor Piazzolla és további autentikus zeneszerzők
műveiből játszanak, igazi argentin hangulatot varázsolva.

KÓTAI, MÁTÉ, MUHAROS
ötvösművészek kiállítása
A kiállítást megnyitja Fekete György professor emeritus,
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 2014. február 12-én 18 órakor.
A kortárs magyar ötvösművészet három kiemelkedő és meghatározó alakjának, Kótai Józsefnek,
Máté Jánosnak és Muharos Lajosnak közös kiállítása.
A tárlaton megtekinthető alkotások sora megmutatja a hazai ötvösművészet sokszínűségét,
gazdagságát. Az egy korosztályhoz tartozó alkotók szívüknek legkedvesebb tárgyaikat
állítják ki. Láthatóak lesznek Kótai József miniatűr ezüst kisplasztikái és éremsorai, Máté János
humorral átszőtt bronz aquamaniléi és érmei, valamint Muharos Lajos ezüst kelyhei és násfái.
Kótai József: Sellő

Muharos Lajos: Eligius

A tárlat díjtalanul megtekinthető
február 12 - február 28-ig 10-18 óráig.
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Máté János: Szárnyalás
Máté János: Szárnyalás

Árpád/70
Szabados Árpád kiállítása
Kiállításunk tisztelgés a Munkácsy-díjas képzőművész, Érdemes művész születésnapja
alkalmából
A kiállítást megnyitja Az Osztály 2014. február 18-án 18 órakor.
„Szabados Árpád – úgy érzem – bárminő pikturális ráfogás helyett a teremtő eldöntetlenséghez vonzódik. Ha igaz ez az észrevétel, kép- és látványépítő törekvését legalapvetőbben
az jellemzi, hogy magának a létesülésnek célrafutóan indeterminált alak- és formaváltozásait
puhatolja és felmutassa. Képvilága dinamikus készenlét a megvalósulás előszobájában. Sodró
és iramló híradás a Káosz rejtett struktúrájáról – s épp ennek felel meg a tűéles vonalak,
a foltok és elúszó maszatolódások prelogikus rendje, a látszat-hevenyészettség. Hiszen a
Káosz csupán a bepillantásunk mélységétől függően „kaotikus” – s végre is a fázisaira tördelt
Szent Embrió minden eleme ott van benne, akár kihalásszuk, akár nem. Szabados Árpádot
ez a halászat vonzza. Képei a teljesnek és a harmóniának az előzményét gyónják meg, a vajúdást. S mindezt egy olyan térben, mely kizárólag attól létezik, hogy létesülések színtere.”
Mészöly Miklós

A tárlat díjtalanul megtekinthető
február 18 - március 9-ig naponta 10-18 óráig.
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Szabados Árpád a kortárs képzőművészet meghatározó alakja, a Magyar Nemzeti Galéria
GYIK Műhelyének alapítója, vezetője. 25 évig a MOZGÓ VILÁG képzőművészeti szerkesztője.
Képzőművészeti műsor-sorozatokat készített gyerekek számára a Magyar Televízióban. 1991től tanszékvezető egyetemi tanár, majd rektor a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Festő
osztályt és az Egyetem Doktori Iskoláját vezette. Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, az Indiana
Egyetem tiszteletbeli professzora. Több mint nyolcvan egyéni kiállítása volt és közel háromszáz nemzetközi és hazai kiállításon vett részt.

60 év, 60 diakép
60 grafikus kiállítása
Kiállításunk áttekintés a diafilmek változatos világáról, tisztelgés és emlékezés a 60 éves
diafilm történetére.
Mindannyiunk gyerekkorának egyik meghatározó élménye a diafilmezés.
Generációk nőttek fel a különböző mesefilmeken, irodalmi adaptációkon, történeteken.
A diafilmeken szereplő képek mélyen megmaradtak emlékezetünkben, ma is mosolyt csal az
arcunkra egy-egy kocka felidézése.
A történeteket, meséket ismert és elismert grafikusok, festő- és iparművészek varázsolták elénk.
Így többek között Gyulai Líviusz, Marék Veronika, Sajdik Ferenc, Zórád Ernő is gyakorta rajzolt
diafilmeket A több száz film sok művész keze munkáját dicséri, hiszen minden egyes kocka
egy-egy önálló műalkotás is egyben. A most 60 éves Diafilmgyártó Kft-nek köszönhetően a
képek a mai napig az eredeti funkciójuknak megfelelően, diafilm formájában is élnek, léteznek
és közvetítik a gyermekek felé az irodalmat.
Tárlatunkon az 1954 óta készült filmek alkotóinak munkáiból mutatunk keresztmetszetet,
ezzel is tisztelegve munkásságuk előtt.

A tárlat díjtalanul megtekinthető
február 16-ig nyitvatartási időben.
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ZsoldosZsoldos
Vera: Suttog
fenyves
Vera: aTengerecki

Analóg 2013
fotókiállítás
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti tagozatának kiállítása
Kiállító fotóművészek:
Baricz Katalin, Benkő Imre, Chochol Károly, Gál András, Hupján Attila, Izápi Laura,
Kerekes Zsuzsa, Kurdi Zoltán, Rákoskerti László, Simon Csilla, Tulok András, Vajda János
“Analóg: hasonló; valami más, valamivel bizonyos lényegi szempontból azonos nemű; természetes, materiálisan következetes összefüggés, megfelelés áll fenn.
Az analóg meghatározás a digitális képrögzítés elterjedése óta növekvő hangsúlyt kap a
fotográfiában. Nem igen használtuk ezt a szót a megelőző másfél évszázad alatt, pedig a
fotográfiai képalkotás technikája még pár évtizeddel ezelőtt is a legevidensebb módon
analóg volt.
De hol van az már! Hovatovább nosztalgiánk ébred azok iránt a képrögzítő és képkidolgozó eljárások iránt, amelyek képesek voltak teret adni a fényérzékeny anyagok természetes és spontán reakcióiban fogant kémiai mikro-meséknek, amelyek a képkészítés
egyszeri, kézműves voltának érzését sugallták.
A kiállított képeken a mai valóság jelenik meg. Az analóg fotográfiának elkötelezett fotós
is a mában él, a mai valóságot látja, de azt a klasszikusnak mondott kémiai technikával
rögzítette filmre. Kópiái vegyszeres kidolgozással készültek el – talán még a vegyszerekben
is maga pancsolt...”
Dozvald János

Rákoskerti László: Ükapaink nyomdokán Leányfalu 2013, Móricz Zsigmond verandáján az ükunokák

A kiállítás megvalósítását az NKA támogatta.
A tárlat díjtalanul megtekinthető
február 7 - február 28-ig nyitvatartási időben.
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Mintatermészet
Somogyi Márk fotókiállítása
A kiállítást megnyitja Szamódy Zsolt, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke
február 19-én 18 órától.
“A Természet az a kimeríthetetlen művész, aki újra és újra, saját magát ismételve és mégis
mindig másképp formázva rajzolja át önmagát.
Célom, hogy természetes elemekből komponálva, olykor jelentéktelennek minősülő jelenekben rejlő csodákra hívjam fel a néző figyelmét.
Munkámban tudatosságra, szemléletemmel az értékteremtésre törekszem, mert
meggyőződésem, hogy a művészetnek pozitív élményeket és gondolatokat kell ébreszteni a közönségben. A tudatosság mellett jelen van bennem az az ellenállhatatlan érzés is,
hogy hivatásszerűen meg kell örökítenem és meg kell mutatnom azokat a kisebb nagyobb
csodákat, szépségeket és értékeket melyekkel találkozom; legyen az természet- vagy emberalkotta mulandó érték.”
Somogyi Márk
Ha nézem a világot
Azt mondom, merő idegenség
sok átsuhanó tünemény
ő feleli, nézz a tükörbe
amit ott látsz, az vagyok én.

Azt mondom, csupa valótlan
a semmiség ragyog
ő feleli, nézz meg jobban
a valóság én vagyok.

Weöres Sándor
A tárlat díjtalanul megtekinthető
február 19 - március 9-ig nyitvatartási időben.
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Ha nézem a világot
a világ visszanéz
azt mondom, összevisszaság
ő feleli, teljes egész.

Farsangi Csiribiri
Családi Délután
A szomorú királykisasszony – farsangi mese
és játék a Görömbő Kompániával
Vigalom a Somos együttessel
Kézműves játszóház

február 1.

szombat 15.00-18.00

A szomorú királykisasszony – farsangi mese és játék a Görömbő Kompániával
Kidobolják országszerte, hogy annak adja a király leányát és véle fele királyságát, ki megnevetteti a kis királyleányt. Az aranyszőrű táncos bárányt legeltető juhászlegény elindul szerencsét
próbálni. Útközben ki így, ki úgy hozzáragad a bárányhoz és végül egy táncos emberláncot
vezet a legény a király udvarába.

Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Anga Mária meséjét a Harlekin Bábszínház és
a Babszem Jankó Gyermekszínház mutatja be

február 14.

péntek 9.00 és 10.30

Az aranypatájú kiscsikó története egy tündérmese, amelyben a hős „csikó-gyermek”
felnőtté lesz, miközben megvívja saját küzdelmét, erőt merítve a „kiröpüléshez” feltétlen
szükséges, családi összetartás fontosságát jelképező testvéri szeretetből.
Az egri meseíró Anga Mária csodaszép történetben lírai érzékenységgel fogalmazza meg
egy táltos csikó cseperedésén keresztül a felnőtté válás nehézségeit.
Szereplők: Klepács Andrea, Szél Anikó, Bencze Mónika,
Kosznovszky Márton, Vitányi-Juhász István
Dramaturg és a dalszövegeket írta: Szőke Andrea
Zene: Okos Tibor
Báb- és díszlettervező: Opra Szabó Zsófia
Animátor: Boda Katalin
Jegyár: 900 Ft
Rendező: Baráth Zoltán

23

GYEREKPROGRAM

GYEREKPROGRAM

22

Farsangi zenebona, vigalom a Somos együttessel
A moldvai csángó zenét játszó zenekar nemcsak a nagyszerű hangulatról, a mulatságról gondoskodik, de a hangszereiket, s a farsanghoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat is
bemutatnak.
Zene: Nyíri László - hegedű, Földi Lehel - furulya, Róka Szabolcs - koboz, ének, Benke Grátzy - dob
Tánc és játék: Zoltán Eszter

Tádé-bérlet:
Az aranypatájú kiscsikó

Halász Judit
karácsonyi gyermekkoncert
Az előadásra elfogytak jegyeink. Megértésüket köszönjük! 2014 tavaszán azonban
ismét vendégünk lesz a népszerű énekesnő.

december 7.

szombat 11.00 és 16.00

Babaszínház:
Ha Dede
Első színházi élmény 1-3 éves gyermekeknek
Zenés tárgyjáték a Kabóca Bábszínház
és a Theater De Spiegel (Belgium)
együttműködésében

február 26.

szerda 9.30 és 11.00

Mi történik, ha egy kocka gömbökkel barátkozik? Hogyan találkoznak, hogyan ismerik meg
egymást? A gömböknek például kerek ajtajú a házuk, de hol lépjen be ezen egy kocka? Sok a
nehézség, de a kocka lépésről lépésre beilleszkedik a gömbök közé, és a kockák világa is befogadja a gömböket. A kezdeti különbségek halványodnak, sőt, szinte már észre sem lehet venni, mi
volt előbb, a kocka vagy a gömb...
A Kabóca Bábszínház és a Theater De Spiegel (Belgium) együttműködésében valósul meg
az előadás, melyben gömbökkel és kockákkal játszunk, Kiss Erzsi különleges, folyamatosan
inspiráló zenéjével-énekével kísérve.
Rendezte: Karel Van Ransbeeck
Zene: Kiss Erzsi
Szereplők: Kiss Erzsi, Szabó Balázs
Jegyár: 900 Ft
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók.
Javasolt a előzetes jegyvásárlás.
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Mazsola II-bérlet :
A csomótündér
A Ciróka Bábszínház előadása a VII. Gyermekés Ifjúsági Színházi Szemlén az év legjobb gyermekszínházi előadása elismerést érdemelte ki

február 28.

Babaszínház:
Dödölle
Első színházi élmény 0-3 éves korig a
Vaskakas Bábszínház előadásában

január 13.
hétfő 16.30

péntek 14.30

Van a világon egy csomó tündér, ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek,
villamosvezető-tündérek, satöbbi. De Csomótündér csak egyetlen egy van.
Felmerülhet a kérdés: mit is csinál pontosan a Csomótündér? Hát, kérem szépen, csomóz.
Gombolyít. Köt. Na de mit csomóz, mit gombolyít, mit köt? Cipőfűzőket, természetesen.
Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyítja, köti, csomózza össze, és nincs az az olló,
ami a Csomótündér csomóit kibonthatná. Az emberek ezt nevezik házasságnak. De mi történik, ha a Csomótündér tévedésből, nem a megfelelő cipőfűzőket köti össze? El lehet-e
vágni a kibonthatatlan csomót? Modern mese a válásról iskolásoknak.
Író: Gimesi Dóra
Tervező: Mátravölgyi Ákos
Zeneszerző: Szabó Balázs
Fény: Bujdosó Zsolt/Katona Zoltán
Szereplők:
Apró Ernő, Krucsó Júlia Rita, Fülöp József, Ivanics Tamás e.h.
Rendező: Kuthy Ágnes
Jegyár: 900 Ft
Az előadást 7 éves kor felett ajánljuk.

Zeneszerző: Rab Viki
Tervező: Sz. Nagy Mária
Dramaturg és rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Játsszák: Gergely Rozi és György Zoltán Dávid
Az esztétikai élmény, annak közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő
kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban
segíthet talán a legtöbbet.
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. Nagy érdeklődés esetén az előadást
17.30 órakor megismételjük.
Jegyár: 900 Ft
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Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni egyszerre, a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst, és vacsorázóst: gombócokkal, akár a
labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel...
Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, iszunk, játszunk sokat!

Tavaszváró Csiribiri
Családi Délután
Mese a két kicsi borzról - Mimikri Bábszínház
Kakukk - Zabszalma együttes
Kézműves játszóház

március 1.

szombat 15.00-18.00

Kakukk - a Zabszalma együttes tavaszváró műsora
Hamarosan zöldell a határ, ”Csöng csodacsendben a zöld világ”. Ébredjünk mi is a természettel
a kakukkmadár hangjára, tavaszoljunk együtt! Mesehősök helyett a természet csodáit, a növények életét, az évszakok váltakozásával megújuló gyermeki világot kutatjuk.
Kanta Judit - ének, Nyakas Péter - gitár, Horváth Károly - furulya, brácsa, tekerő, ének,
Magyar Réka - hegedű, ének, Kozma Ádám - basszusgitár, Borsos Zoltán - ütőhangszerek
Jegyár: 600 Ft

Hallottál már az Európai Önkéntes
Szolgálatról? Esetleg épp gondolkozol, hogy
kipróbáld?
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!

február 18.
kedd 15.00-18.00

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.
A tanácsadáson egyénileg és kiscsoportban (2-4 fő) lehet részt venni!
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003, e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel ingyenes.
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Mese a két kicsi borzról - a Mimikri Bábszínház előadása
Az erdő kiöregedett réme, Vicsori bácsi és semmirekellő komája, Sanda meglehetősen éhesek.
Csakhogy az ennivaló vagy pimaszul gyors, vagy kibírhatatlanul szúrós. Mit tehet ilyenkor egy
fogatlan vénség és egy lesántult szerencsétlenség? Naná, hogy szövetséget köt.
Bánd Anna bűbájos humorral, gazdag cselekménnyel megírt bábjátékát több generáció végigkacagta már. Az Állami Bábszínház éveken át nagy sikerrel játszotta az előadást, melyet a
Mimikri Bábszínház újított fel.
Írta és rendezte: Bánd Anna (Jászai Mari-díjas)
Tervező: Dallos Ibolya
Zeneszerző: Darvas Benedek
28 Bábok: Szilágyi Ágnes, László Péter
Játsszák: S.Tóth Judit, Tóth Gábor

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) tanácsadás

Borospince estek
Takaró Mihály népszerű sorozatának
főszereplője ezúttal Móra Ferenc

Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály művészettörténész
előadása

február 4.
február 3.
hétfő 19.00

A mélyen humánus szemléletéről ismert író mindannyiunk gyermekkorának egyik meghatározó
mesélője. Novellái, meséi, tanításai megható és igazságot kereső történetei olvasmányainkban a
gyermekkortól a felnőttkorig adnak megszívlelendő tanulságokat.
Az egyik legszebb magyar regény az övé, az Aranykoporsó.
Az irodalomtörténész szemszögéből új megvilágításban ismerjük meg az írót.

A magyar nemzeti romantika
A 19. században a magyar képzőművészeti élet fájó pontja volt a művészeti oktatás hiánya.
Ezért festőink külföldi, elsősorban a bécsi, majd a müncheni akadémián tanultak. Itt ismerkedtek meg az akadémikus történelmi festészettel. A vérbe fojtott szabadságharc után művészeink
szívesen idézték meg a történelmi múltat. Ezzel egy új stílus született a biedermeier után, amit
mi nemzeti romantikának nevezünk. A népszerű sorozat ezen előadása bemutatja a kort és
jelentős alkotóit.
Jegyár: 800 Ft
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TUDÁSTÁR
TUDÁSTÁR

A kesztölci biobor és zsíroskenyér ezúttal is hozzájárul a baráti hangulathoz.
Jegyár: 1400 Ft

kedd 18.30

TUDÁSTÁR

Portré+
Kondor Katalin beszélgető partnere
Dr. Freund Tamás neurobiológus

Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály művészettörténész előadása

február 25.
kedd 18.30

február 16.

vasárnap 17.00

Tömérdek külföldi és magyar díjjal elismert agykutató, aki az agykéreg működését tanulmányozza, és egyebek közt olyan – mindenkit érdeklő – betegségekkel foglalkozik, mint például az epilepszia, a szorongás, a Parkinson-kór. Tudományáról közérthetően képes beszélni,
s istenhívőként vallja: az agy a teremtő műve.

A barbizoniak és Courbet festészete
Az angol példából kiindulva a francia festők között is felerősödött a természet iránti érdeklődés. A barbizoni erdőben festő művészeket a táj megjelenítése iránti érdeklődés kapcsolta
össze. A valóság iránti elkötelezett festészet azonban Millet és Courbet művészetében az
embert is témává tette. Megszületett a francia realista festészet. A kedvelt művészettörténeti sorozat ezen az estén bemutatja az irányzat születését, festői kihívásait és jelentősebb
alkotóit.
							
Jegyár: 800 Ft
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A belépés díjtalan.

TUDÁSTÁR

Gyógynövény Klub
február 11.
kedd 18.00

A szív- és érrendszeri megbetegedések
gyógyítása és megelőzése

Klímabarát Fórum
február 18.
kedd 18.00

Villanyszámla kiváltása napelemmel
Előadók: Száger Péter és dr. Mokry Tamás – Tiszta Energiák
a Földért és az Emberért Kft.

Előadó: Dr. Pethő Mária
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek. A gyógynövények gyűjtése
és kezelése, gyógyhatások, készítmények, szakirodalmak és praktikus tanácsok.
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Kincsestár öko-kézműves műhely
február 12.
szerda 10.00

Farsangi maszkok készítése
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak,
újrahasznosított és természetes alapanyagokból,
művészi vezetéssel.
Vezeti: Reök Cecilia iparművész

Kertbarát Fórum
február 25.
kedd 17.30

Dísznövény = gyógynövény
Előadó: Deák Péter
A esemény célja: kedvet adni és segítséget nyújtani a közvetlen természeti környezetünk gondozására, megszépítésére.
A belépés minden Zöldág
programra ingyenes.
Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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A Klímabarát Fórum célja, hogy segítséget nyújtson azok számára, akik az energia megtakarítására törekszenek, és házukat előbb utóbb korszerűsíteni szeretnék, de még nem tudják
hogyan, és hol kezdjék.

Vaszary Gábor: Klotild néni

Sprok Antal könyvbemutatója

Karinthy Színház - bohózat három felvonásban
Főbb szerepekben:
Pápai Erika, Szacsvay László, Egri Kati
Rendező: Karinthy Márton
Jegyár: 2600 Ft

Sprok Antal szobrászművész
szoborbútorait tartalmazó
összefoglaló album bemutatója
Közreműködik :
Szirtes Edina Mókus hegedűn.
A belépés díjtalan.

március 14. péntek 18.00

március

Mazsola-bérlet: Hamupipő
március 7. péntek 14.30

a Bóbita Bábszínház előadása
Jegyár: 900 Ft

Az akadémiák művészete
március 18. kedd 18.30

Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Jegyár: 800 Ft

Mesterkoncertek és fiatal
művészek március 8. szombat 19.30
Csiribiri – Halász Judit koncert

április 26. szombat 11.00 és 16.00
A koncertre a belépőjegy egységesen
(gyermekek számára is) 2200 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók.
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Érdi Tamás zongoraestje a nők tiszteletére
Schubert: Esz-moll zongoradarab
Op.Posth., D.946
Beethoven: D-moll szonáta Op.31. Nr.2
Chopin: Desz-dúr prelüd Op.28 Nr.15
Chopin: Asz-dúr polonaise Op.53
Chopin: Berceuse Op.57
Liszt Ferenc: Velence és Nápoly
Jegyár: 1600 Ft

A Pesthidegkúti Evangélikus
Gyülekezet programjai
Február 5., 19., szerdánként 19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
Február 9. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet
Február 23. vasárnap 11. 00 Gyülekezeti nap
Dr. Böröcz Enikő: Egyházunk a Kádár korszakban
Templom: II. kerület , Ördögárok utca 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: II. kerület Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
Honlap: www.pesthidegkut.lutheran.hu

Az Ökumenikus
Iskola szervezésében
Alapfokú gombaismereti tanfolyam
8 elméleti képzés, 5 terepgyakorlat,
vizsgalehetőség
Kezdés március 12-én az
Ökumenikus Iskolában.
Információ: Gábor Emese,
06 20/535 2166

Gazdapiaci napok
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Téli piaci kínálattal február 8-án
szombaton 7.30-12.00-ig várják a
cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes
u. 3.) vásárlókat a szervezők. Ha a
kert megtelik hóval és lelkes polgártársainkkal nem sikerül letakarítani
(eddig mindig sikerült) akkor sajnos
le kell majd mondjuk az eseményt.
A Marczibányi téri piac februárban
szünetel.

Jegyinformációk

Béreljen termet a Kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófogadások, konferenciák
és oktatási tevékenységek 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.

Tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:
Színházterem, Nagyszalon - Télikert,
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját és
névnapját a Kultúrkúriában!

Impresszum

Bővebb információ:

Öveges Tímea (céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/526 0628 • oveges.timea@kulturkuria.hu
Vörös Judit (zsúrszolgálat, tanfolyamok)
Mobil: +36 20/390 5775 • voros.judit@kulturkuria.hu

Pelenkázó kuckó
Kellemes, békés kis sziget a kisgyermekes 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.
Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!
Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41

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: Ladányi Norbert
Nyomda: PHARMA PRESS Nyomdaipari Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Támogatóink, partnereink
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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. Egy programot megelőző utolsó órában csak az aktuális rendezvényre lehet jegyet venni, az elővétel ekkor más előadásokra szünetel.

02.21.

péntek
19.00

DRESCH
KERÉNYI
VIZELI

ZENÉS VERSIMPRÓ
AVAGY KÖLTÉSZETI
LÁTVÁNYPÉKSÉG

KONCERT

02.23.

vasárnap
19.00

Házigazda: LACKFI JÁNOS, Prima Primissima
és József Attila-díjas író, költő
Vendég: MOLNÁR KRISZTINA RITA költő
Zene:
FERENCZI GYÖRGY és a RACKAJAM
Belépő: 800 Ft

Három prímás, három
nagy egyéniség, a
magyar zenei élet
kiemelkedő alakjai.
Mindhármukat az
a bartóki szemlélet
köti össze, amelyet
a hagyománytisztelet
és az értékmegőrzés
jellemez.
DRESCH MIHÁLY
Liszt-díjas – szaxofon, furulya
KERÉNYI RÓBERT
furulya
VIZELI BALÁZS
Artisjus-díjas – hegedű
Közreműködik:
TINTÉR GABRIELLA
MESTER LÁSZLÓ
DOÓR RÓBERT

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

Belépő: 1500 Ft
Elővételben: 1100 Ft

2014. február eseménynaptár
01. szombat 15.00 Farsangi Csiribiri Családi Délután
03. hétfő 19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása – Móra Ferenc
04. kedd 18.30 A magyar nemzeti romantika – Ludmann Mihály előadása
08. szombat 19.00 Slade-Daniels: Jövőre veled itt! – Kecskeméti Katona József Színház
09. vasárnap
15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
19.00 Dalnokklub – Andrejszki Judit és Pejtsik Péter
11. kedd 18.00 Gyógynövény Klub
12. szerda
10.00 Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
18.00 Kótai, Máté, Muharos ötvösművészek kiállítása
14. péntek
9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Az aranypajtájú kiscsikó
10.00 Muzsikus Klébzelet
19.30 Grazioso Zeneszalon
16. vasárnap 17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Dr. Freund Tamás
18. kedd
15.00 EVS tanácsadás
18.00 Klímabarát Fórum
18.00 Árpád/70 – Szabados Árpád képzőművész kiállítása
19.18.00 Somogyi Márk fotókiállítása
20. csütörtök 19.30 Mesterkoncertek és fiatal művészek – Új Magyar Kamarazenekar
25. kedd
17.30 Kertbarát Fórum
18.30 A barbizoniak és Courbet festészete – Ludmann Mihály előadása
26. szerda 9.30 és 11.00 Babaszínház: Ha Dede – Ciróka Bábszínház
28. péntek
14.30 Mazsola II-bérlet: A csomótündér
19.00 Humorpercek
19.00 Hidegkúti Tangó Szalon

Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860

www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria

