Klebelsberg Kultúrkúria
2013. november

Klebelsberg Kuno Hét
2013. november 11-17.

„Valójában az erkölcsi erők megedzése, a testi erő helyreállítása és a gazdasági
termelőképesség biztosítása az, ami koncentrikusan együttműködve lényegesen
hozzájárulhat ahhoz, hogy hazánk súlyos helyzetéből kiemelkedhessék.”

Klebelsberg Kuno

november 12. kedd
18.30

Gróf Bánffy Miklós emlékkiállítás
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet vándorkiállításának
megnyitója
Közreműködik: Bandor Éva és Horányi László
További információ a Kiállítás oldalakon.

november 13. szerda

november 11. hétfő
18.00

A Klebelsberg Kuno Hét megnyitása
Hincz Gyula: Erdély kiállításának megnyitója
További információ a Kiállítás oldalakon.
Kocsis István: A fény éjszakája (budapesti ősbemutató)
az egri Gárdonyi Géza Színház előadása
További információ a Színház oldalakon.

Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása

18.00

Könyvbemutató
A Péterpál Könyvkiadó Kft. új albumai
Váradi Péter – Lőwey Lilla: A Székely Apostol – Nyirő József
Déli-Kárpátok – Ősvárak – Szórványmagyarság
További információ az Irodalom oldalon.
19.30
Visky András: Júlia – Párbeszéd a szerelemről
További információ a Színház oldalakon.

JELES NAPOK

JELES NAPOK

19.00

11.00

november 14. csütörtök
18.00

Könyvbemutató
Kurucz Gyula: Törpék és Mikulások – Az íróval Kondor Katalin beszélget
További információ az Irodalom oldalon.
Tetemre hívás – a Komáromi Jókai Színház zenés pódiumestje
A balladákat előadja: Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas)
További információ a Színház oldalakon.

november 16. szombat
16.00 Klebelsberg Kuno és a Collegium Hungaricumok
A magyar kultúra külföldön a XXI. században − kerekasztal beszélgetés

18.00

november 15. péntek

19.00

Klebelsberg Kuno Díjátadó és Gálaműsor
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított
Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása
Házigazda:
Dr. Láng Zsolt polgármester, a II. kerület országgyűlési képviselője
Fővédnök:
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő
A díjat átadja:
Dr. Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója
Fellép:
a kassai Csermely Kórus

Hubay emlékkoncert
Közreműködik: Szecsődi Ferenc, Bánfalvi Béla, Csévi Flóra
További információ a Zene oldalakon.

november 17. vasárnap
11.00 Szentmise Klebelsberg Kuno lelki üdvéért a Pesthidegkút-ófalui templomban
11.00 90 éves a Napkelet
Irodalmi csapatvetélkedő középiskolai tanárok és diákjaik számára
További információ az Ifjúsági oldalon.
19.00 Ábel a stúdióban (ősbemutató)
Bajor Ervin és Vukovári Panna ötlete alapján, Radványi Balázs zenéjével
További információ a Színház oldalakon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JELES NAPOK

JELES NAPOK

18.00

19.30 Mesterkoncertek
A Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult Grazioso Kamarazenekar koncertje
További információ a Zene oldalakon.

Kocsis István:
A fény éjszakája
Gárdonyi Géza Színház - budapesti ősbemutató
Az előadás hossza kb. 150 perc (1 szünettel)

november 11.
hétfő 19.00

Szereplők:
Németh László.................................................................................Blaskó Balázs
Bolyai János........................................................................................Nagy András
VII. Gergely pápa....................................................................Kelemen Csaba
Széchenyi István........................................................................Várhelyi Dénes
Crescence, Széchenyi Istvánné.......................Dimanopulu Afrodité
Galilei, Galileo.............................................................................Balogh András
Ii. József..............................................................................................Tunyogi Péter
Matild Grófnő.......................................................................................Bánfi Kata
Rendezte:
Beke Sándor
A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 2600 Ft, diák jegyár: 1300 Ft

KIÁLLÍTÁS
SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZ

Miképpen védelmezik a drámaírót drámáinak hősei? Németh László a dráma nyitó jelenetében különös, felfoghatatlan halálvágyról beszél. De a záró jelenetben már derűlátó, s
vidáman tervezget: – Új könyvbe kezdhetek? A befejezés reményével?
Mi történt közben? Heten indulnak el megmenteni Németh Lászlót, mind a heten történelmi drámáinak hősei. Hogy megmenthessék, főleg csodákról beszélnek… A legkülönösebb, hogy a magyar történelem nagy, derűlátást teremtő rejtélyeiről éppen VII. Gergely pápa beszél legtöbbet. Felfoghatatlan, amit mond, de nem hallgatja el a bizonyítékait se.
„Ó, Istenem! Az lenne jó, ha a mai magyarok is megtudhatnák, kik voltak a régi magyarok!
Legalább az elgondolkoztathatná őket, hogy én mindig egy nagyon régi civilizációt tanulmányoztam, amikor a magyar múlttal foglalkoztam…

Visky András: Júlia
Párbeszéd a szerelemről
monodráma
előadja: Dér Denisa
rendező: Dér András

november 13.

a Komáromi Jókai Színház zenés pódiumestje
A Tetemre hívás című előadói estet Arany balladáiból és kései lírájából állította össze Tóth
Tibor, a színház igazgatója.

november 14.
csütörtök 18.00

„Júlia – Párbeszéd a szerelemről” című
monodráma a szerző családjának tragikus sorsát mutatja be. Édesapja Magyarországon képzett református lelkész, aki
fiatal feleségével a második világháború
után Magyarországról „átszökik” Erdélybe, hogy a nyáját szolgálja. Az 1956-os
ideológiai tisztogatás következményeként
22 év börtönre ítélte őt a román kommunista diktatúra. Nem sokkal később
feleségét, Júliát hét gyermekével kitelepítik
a Duna-delta Gulágjába. Azt sem tudja,
hogy férje él-e még. Júlia az emberpróbáló
helyzetben is a szerelemről és a hűségről
ad tanúbizonyságot. Hűséges marad Istenhez, férjéhez és a magyarsághoz.

„Nem titok, hogy ez elsősorban a középiskolák és egyetemek diákjai számára készült.
Az összeállításban vannak részek, melyek szigorúan a tananyagra épülnek, s vannak benne
igazi érdekességek, melyekkel nem találkozhatnak a diákok az iskolai órák folyamán…” –
vallja az Arany János verseit megszólaltató színész. „Arany János lírája megáll a saját lábán
is, nem kell különösebb hókuszpókusz ahhoz, hogy érdekessé tegyük. Viszont ha szélesebb tömeghez akarunk szólni, s nemcsak a költészet kedvelőihez, érdemes valamilyen
népszerűbb megoldáshoz folyamodni. Ilyenkor jön a megzenésítés…”
Az előadásban elhangzó balladák:
Walesi bárdok • Szőke Panni • Az ördög elvitte a fináncot • V. László • Vásárban • Árva fiú •
Tengeri hántás • Tetemre hívás • Néma bú • Kortársam R.A. halálán • Epilógus

A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 1200 Ft

A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

A balladákat előadja: Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas)
A megzenésített balladákat megszólaltatják: Farnbauer Péter, Kováts Marcell és
Madarász András
Szerkesztette és rendezte: Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas)

SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZ

szerda 19.30

Tetemre hívás

Radványi-Bajor-Vukovári:
Ábel és Ábel
zenés ifjúsági színházi előadás 2 felvonásban
ősbemutató
Radványi Balázs, Bajor Ervin, Vukovári Panna
Tékozló Fiúk című műve alapján bemutatja a
Marczi Stúdió

november 17.

vasárnap 19.00

A tékozló fiú hazatérése a Biblia egyik legszebb, megható
története. Vannak-e napjainkban tékozló fiúk?

Rendezte: Árkosi Árpád
Jászai Mari-díjas

Az előadás különlegessége elsősorban a közösségi alkotás erejében rejlik. A rendező, az író, a látványtervező
és a színészek közösen alkották meg a történetet,
közösen formálják tovább minden egyes próbán és az
előadásokon is…
Dramaturg: Hajós Zsuzsa
Dalszövegek: Vukovári Panna, Bajor Ervin
Zene: Radványi Balázs, Kossuth-díjas
Zenei munkatárs: Balog Péter
Mozgás: Lisztóczky Hajnal
Látvány: Ondraschek Péter
A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 900 Ft

A Biblia szubjektív szemmel

november 4.
hétfő 18.30

Bibliai rögtönzések - a Meglepetés Színház társulatának interaktív előadása
A Biblia személyesen szólít meg bennünket. Történetei és szereplői segítségével fellelhetők
saját kérdések, kétségek, válaszok, tanúságtételek. Ebben a színházban úgy játsszák az Óés Újszövetséget, hogy a néző kéri a történetet, és választ szereplőket. Így sajátja lesz,
amit lát, hall, átél. Sodró dinamikáját a közönség és a rögtönző színészek alakítják egy
játékvezető segítségével.
Játékmesterek: Molnár Ildikó, Nyáry Péter, Potzner Irén, Timár Béláné (Zsu)
Minden korosztálynak ajánlott. Az előadást a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat támogatja.
A belépés díjtalan.

november 29.
péntek 19.00

Molnár Ferenc: Az üvegcipő

A Szindra Társulat előadása
Molnár Ferenc Üvegcipő című remekműve a 20. század elején játszódik. Sipos Lajos
műbútorasztalos és egy kiscseléd, Szabó Irma minden akadályt elsöprő szerelmének
megható története. Költészet, humor, megoldhatatlannak tűnő akadályok, összeomló
és felépülő kapcsolatok szövik át a fordulatos vígjátékot. A bolondos Irma, a józsefvárosi
Hamupipőke álomvilágban él, amelyben csak Sipos úr létezik, akinek a csitri mindent elnéz
cserébe a reményért, hogy egyszer kölcsönössé lesz a szerelem. Az Üvegcipő a jóság, a tisztaság, az áhítat játéka.
Író: Molnár Ferenc
Rendező: Földessy Margit
Jegyár: 1500 Ft

SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZ

Szereplők:
Kriszta ...................................Szalay Kriszta
Konci................................Quintus Konrád
Miki..............................................Farkas Atilla
Kinga........................................Jobbágy Kata
Laci.............................................Bora Levente
Anna.............................Bagaméry Orsolya
Karesz.........................................Boros Ádám
Hajni.......................................Manyasz Erika
Viktor.....................................Resetár Dániel
Réka...............................................Benya Kata
Tomi.......................................Szilvási Dániel

Vendégelőadások

ÁKOS
KARCOLATOK 20
A jubileumi koncertsorozat bemelegítő előadása

november 3.
vasárnap 19.00

Ákos idén szólókarrierjének 20 éves fennállását ünnepli: 1993. március 23-án jelent meg
első szólólemeze, a KARCOLATOK. Az album olyan slágereket vonultatott fel, mint a Hello,
a Hold on, a Tanulékony szörnyeteg vagy A lámpagyújtogató dala. Nyugodtan állíthatjuk,
hogy a KARCOLATOK a ’90-es évek egyik meghatározó korongja lett és egyben Ákos
szólókarrierének igen erős nyitánya.
Ákos erre a kerek évfordulóra egy jubileumi koncertsorozattal készül, ahol az első korong
valamennyi dala előadásra kerül, de nem maradhatnak ki a jól ismert Ákos-slágerek sem,
mind akusztikus megszólalásban.
A kísérőzenekar az idén 10 éves jubileumát ünneplő Andante-turné zenészeiből áll össze: a
Főhős, Ákos mellett Szakos Krisztián és Lepés Gábor szintetizátoros, Kékkői Zalán gitáros,
Bánfalvi Sándor dobos, valamint Fekete Tibor Samu basszusgitáros lép színpadra.

ZENE

ZENE

Jegyár: 8000 Ft

Hubay emlékkoncert
Évfordulók nyomában - Hubay nagydíjasok
és tanítványaik koncertje

november 15.
péntek 19.00

A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

A Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult
Grazioso Kamarazenekar koncertje

november 16.
szombat 19.30

Műsor:
Beethoven: B-dúr zongoraverseny op.19.
Beethoven: F-dúr románc
Beethoven: G-dúr románc
Mozart: A-dúr szimfónia K.201

Közreműködik:
Ránki Fülöp – zongora
Bangó Ferenc – hegedű
Vezényel: Jack Martin Händler
A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 2200 Ft, diák jegyár: 1200 Ft

Grazioso Zeneszalon
november 22.
péntek 10.00

Detvay Mária Marcella népszerű összművészeti szalonja
A szalon keretében: Malajzia, Szingapúr
a kulturális szivárvány országai című könyv bemutatója

Műsor:
Bartók Béla: Válogatás a 44 duó két hegedűre sorozatból
Arnold Schönberg: Verklärte Nacht (Megdicsőült éj) vonósszextett
Előadja:
Papp Dániel és Miczki Rita – hegedű
Kertész Sándor és Balogh Enikő – brácsa
Deák György és Zsoldos János – gordonka
Sztankov Iván – bőgő
A belépés díjtalan.

Vendégek:
Jolsvai Sándor nyugalmazott nagykövet,
a Magyar Köztársaság Malajzia fővárosába
akkreditált korábbi nagykövete
Varga Gyula professor emeritus, e könyv egyik
szerzője, közgazdász és ez esetben „magánutazó”

ZENE

ZENE

Műsor:
F. Schubert: C-dúr Vonósötös Op. 163. I-II. tétel
Hubay-Vieuxtemps Quintett
Beethoven: D-dúr Szonáta Op. 19. I. tétel
Bánfalvi Béla Liszt-díjas hegedűművész
Kodály-Szigeti: Intermezzo a Háry János c. dalműből
Szecsődi Ferenc Liszt-díjas hegedűművész
Wagner: Feuille de l’Album
Csévi Flóra hegedűművész
Sosztakovics: 3 Duett
Szecsődi Ferenc és Farkas Erzsébet e.h.
Tóth Péter: Rapszódia
Farkas Erzsébet
Hubay Jenő: II. Csárdajelenet
Szecsődi Ferenc hegedűművész
Zongorán közreműködik: Szentpéteri Gabriella zongoraművész
Moderátor: Gombos László zenetörténész

Mesterkoncertek és
fiatal művészek

Dalnokklub
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Kőbéka együttes és Németh Viktor
gitáros-énekes, dalszerző

november 24.

Fiatal művészek fóruma
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
növendékeinek hangversenye

november 26.
kedd 19.00

vasárnap 19.00

Németh Viktor Budapesten élő, sokféle zenei műfajban
alkotó, gyakran fellépő előadó. A Dalnokklubban
versmegzenésítéseiből játszik, főleg Üzenet, Másképp c.
lemezéről, melyen kortárs sóvidéki (erdélyi) költők énekelt
versei hallhatók.

Műsor:
C. Debussy: G-dúr trió
J. Brahms: c-moll trió, Op. 101
A. Piazzolla: Négy évszak - Tavasz

Közreműködik:
Biczó Bernadett – hegedű
Géczi Teodóra – cselló
Hotzi Panni – zongora

Jegyár: 900 Ft

Jegyár: 700 Ft

ZENE

ZENE

A Kőbéka együttes megzenésített verseket játszik klasszikus, jazz és népzenei alapokon,
kizárólag akusztikus hangszereken. A repertoárjukon az ókortól napjainkig szerepelnek
versek, de a fő irány a XX. és XXI. századi magyar költészet. Különös kedvencek a nonszenszés a kortárs költészet. S főleg a kettő együtt!
A jelenlegi formáció 2002 óta létezik, tagjai:
Vida Kati – hegedű, ének
Ujházy Viola – cselló, ének
Kun Jáger Zoltán – bőgő, ének
Deme Csaba – gitár, mandolin, bendzsó, ének
Költő Gábor – gitár, fuvola, furulya, ének

Erdély
Hincz Gyula kiállítása
A kiállítást megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író november 11-én 18 órakor.
Közreműködik Sík Dóra gordonkaművész.
Kiállításunk a művész székelyföldi ösztöndíjasként készített, erdélyi tematikájú alkotásait
állítja középpontba, de a tárlaton a gazdag és sokszínű életmű más alkotásai is szerepelnek.
Hincz Gyulát (1904-1986) a legtöbben Weöres Sándor Bóbita
című verseskötetének illusztrátoraként ismerik, holott a gyermekkorunkból ismert rajzok mellett festményei, grafikái sőt épületdíszítései is kiemelt figyelemre méltóak.
1922-ben kezdte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán, ahol Rudnay Gyula és Vaszary János iskoláján nevelkedett. Berlinben, Rómában, Párizsban ismerkedett a modern
művészeti irányzatokkal. Legtöbbjükben kipróbálta magát, de
soha nem fogadta el, ha valamelyik stílushoz sorolták.
A háborút követően az Iparművészeti Főiskola és a Képzőművészeti Főiskola tanára volt,
munkásságát Kossuth- és Munkácsy-díjjal ismerték el.
Méltánytalanul elhanyagolt munkássága tulajdonképpen egy folyamatos útkeresést rejt.

A Klebelsberg Kuno Hét programja
A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg.
A tárlat díjtalanul megtekinthető
november 11 - december 1-ig naponta 10-18 óráig.

KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÁS

A váci Pannónia Ház gyűjteménye.

gróf Bánffy Miklós
emlékkiállítása
A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Bandor Éva és Horányi László színművészek Szebeni
Zsuzsával, a kiállítás kurátorával dramatikus tárlatvezetést tartanak. Ezt követően levetítjük a
Bánffy Miklós életéről, munkásságáról szóló dokumentumfilmet november 12-én 18.30-tól.
A kiállítás a feledésbe merült gróf Bánffy Miklósnak, a művésznek és közéleti embernek kíván
emléket állítani.
„Senki sem siet, legalábbis nem tudok nagyobb előkészületekről, hogy törlesztenénk valamennyit abból az erkölcsi adósságból, amivel Bánffy Miklósnak, a regényírónak, festőművésznek,
grafikusnak, könyvillusztrátornak, karikaturistának, díszlettervezőnek, színházszervezőnek,
rendezőnek, politikusnak, diplomatának… a mintagazdának és lótenyésztőnek, egyházi
elöljárónak (...) ahogy magamban nevezem, a bonchidai Prosperonak tartozunk.”
Marosi Ildikó irodalomtörténész
Ezt az erkölcsi adósságot hivatott részben törleszteni a kiállítás. A tárlat 17 magyarországi és
erdélyi társintézmény, múzeum, levéltár és könyvtár, valamint számos magánszemély anyagainak felhasználásából állt össze.
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteménye.
A Klebelsberg Kuno Hét programja

KIÁLLÍTÁS

A tárlat díjtalanul megtekinthető
november 12 - november 19-ig naponta 10-18 óráig.

A fényképezőgép mindig
a lételemem volt…
Dr. Szentpétery Tibor fotográfus, haditudósító válogatott felvételei

2013. november 22. péntek 17.00 órakor bemutatjuk a Dr. Szentpétery Tibor életművét
bemutató emlékülésen elhangzott előadásokból készült kötetet.
A tárlat díjtalanul megtekinthető
november 19 - december 4-ig nyitvatartási időben.

KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÁS

Dr. Szentpétery Tibor életét meghatározta a fényképezés szeretete.
1916-ban született Budapesten régi magyar-örmény családban.
Jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Önként
jelentkezett a frontra, haditudósító lett. A Don-kanyarnál súlyosan
megsebesült, a szeme előtt tartott Leica fényképezőgépe felfogta és eltérítette a neki szánt lövedéket. 1945 januárjában Németországba vezényelték, ahol amerikai fogságba esett.
1946-ban hazaérkezett Budapestre. 1950-ig, az államosításig a Krisztina
körúti Budai Gyermek Fotó műtermében dolgozott, családokat fényképezett.
Az 1956-os forradalom eseményeit napról napra, percről percre hűségesen követte és
örökítette meg a kabátja alá rejtett fényképezőgépével.
Természetjáróként fotózott a történelmi Magyarország tájain. Fényképezte a Budai Vár háború
utáni feltárását, a Néprajzi Múzeum cseréptárát, az Aquincumi Múzeum ásatásait. A Budapesti
Városszépítő, majd Városvédő Egyesület fotócsoportjának élén szervezte az épületek dokumentálását.
Elveihez hűen örökítette meg a XX. század második felének minden fontos eseményét. Több,
mint harmincezer felvétele századunk sajátos tükörképe.
A kiállítás felidézi a gazdag és sokrétű alkotó munkásságát.

Arcok, helyek
a II. kerületből
Molnár Beatrix és Eisenmann József fotói a
Budai Polgár lapjairól
Szomszédaink, kerületünk ismert közéleti
szereplői és művészei, kerületi épületek és
helyek köszönnek vissza ránk a Budai Polgár
két fotósa által készített meleg hangulatú
fotókról
A Klebelsberg Kuno Hét kísérő rendezvény.
A tárlat díjtalanul megtekinthető
november 8 - november 18-ig nyitvatartási időben.

Ablak a múltra
Kerényi Zoltán kiállítása

A tárlat díjtalanul megtekinthető
november 7-ig nyitvatartási időben.

A sorozat vitorlásversenyeken nemesen
vetélkedő ember és hajója szimbiózisát
mutatja be.
“Mindig is elbűvölt a balatoni vitorláshajók, a regatták látványa. Bár személyes gyakorlati élményeim alig adódtak, hosszasan
néztem a hajók szépségét, mozgásukat, az
épített „műtárgy” és közegének a víznek
küzdelmét és egyben szimbiózisát, a vitorlás versenyek, külső szemlélő számára
kaotikus mozgalmasságát. A hajósok
összehangolt munkája sikeresen fogja be,
szelidíti meg és hasznosítja a szél és a víz
rakoncátlan energiáit...
...Az egyes képekben a főszereplő vonalak sokasága, orientációja, kuszasága – kaotikussága,
a vonalak íveltsége ill. ezek egymásba hurkolódása, egymásnak feszülése a mozgást a dinamizmust, a vitorlás versenyek feszültségét, intenzitását, ugyanakkor a víznek is hullámzását,
örvénylő áramlását kívánja érzékeltetni.”
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
A tárlat díjtalanul megtekinthető
november 10-ig nyitvatartási időben.

Matzon Ákos
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Budapest múltja és jelene olvad egybe Kerényi Zoltán különlegesen izgalmas fotómontázsain,
“ablakot” nyit a múltra, különleges benyomásokat keltve, szinte elmosva a fizikai idő által
felállított határokat.

Fej vagy/és vitorla
Matzon Ákos kiállítása

Vasútmodell kiállítás

Vasútmodell kiállítás
Ez a program mindenki számára érdekes lehet, aki egy kicsi érdeklődést mutat a modellvasutak, legóból összerakott városok iránt. Az 1-es Villamos Klub
jóvoltából több méternyi terepasztalos, működő vasútmodell bemutató várja
majd az érdeklődőket.

november 22-24.
péntek-vasárnap

A kiállításon látható lesz: 35 méter hosszú, H0-s méretarányú terepasztalunk
vasút, villamos és autóbusz közlekedéssel, éjszakai vonatozás.
LEGO város működő vasutakkal, RC helikopter bemutató.
Interaktív játszóház: irányítható H0-s Thomas vasút, tologatható Thomas
vasút, favonatok.

A kiállítás nyitvatartási ideje:
péntek 9.00-18.00
szombat 10.00-18.00
vasárnap 10.00-17.00
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Jegyár: 700 Ft (18 éves kortól)
Gyermek jegyár: 500 Ft (2 éves kortól)
Családi jegyár: 2200 Ft (4-6 fő)
Csoportos jegyár: 400 Ft (10 főtől)

Tádé-bérlet:
A Holdkirály palotája

Berg Judit:
Mesék a Tejúton túlról
Berg Judit meséjét az Aranyszamár Színház adja elő

a Kabóca Bábszínház előadása óvodásoknak
Írta: Szász Ilona
Rendezte: Szívós Károly Blattner-díjas
Zene: Novák János Jászai-díjas
Szereplők: Baranyai Anita, Érsek-Csanádi
Gyöngyi mv., Jakab Ádám
Tervező: Orosz Klaudia Jászai-díjas

november 8.

péntek 9.00 és 10.30

november 8.
péntek 14.30
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“Laimét a Holdkirály magával ragadta, fekete várába hét lakattal zárta.
Nyergeld fel lovadat, indulj messzi útra, fel az égbe, alá a tengerbe, a látóhatáron túlra...”
Te is segíthetsz kiszabadítani a szépséges leányt: locsogj, mint a tenger, kopogj, mint a
kövek, ciripelj, mint a kabócák, s meglátod, a szerelmesek újra egymásra találnak.
Jegyár: 900 Ft
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Márton-napi Csiribiri
Családi Délután
Balzsam tündér meséi Márton-napra
a Magyar Népmese Színház előadása
Hangvilla – a Bogár Muzsika zenekar koncertje
Kézműves játszóház

november 9.

Mazsola-bérlet: Árgyélus
királyfi és Tündérszép Ilona
a Bóbita Bábszínház előadása a királyfi
és a tündérleány egymásratalálásáról

november 15.
péntek 14.30

szombat 15.00-18.00

Hangvilla – a Bogár Muzsika zenekar koncertje
A 2011 decemberében Bogár Muzsika címmel megjelent gyermeklemez egyedülállónak
számít a hazai palettán. A világzenei elemekkel tarkított albumot Nagy Bandó András káprázatos megzenésített költeményei, Pálfy Zsolt zenész, színész és meseíró gyermekekhez
közvetlenül szóló előadásmódja és Pintér Mónika énekes-zenepedagógus azonos néven évek
óta odaadó tudatossággal működő zenés és mondókás gyermekfoglalkozásainak szellemisége egyaránt áthatják.
A zenekar tagjai: Pintér Mónika – ének; Pálfy Zsolt – gitár, ének; Nemes Zoltán –
billentyűs hangszerek, ének; Demjén András – basszusgitár, lant; Adorján Gyula – dobok,
ütőhangszerek
Kézműves játszóházban ludas lámpás és palackból bagoly készül.
Jegyár: 600 Ft

Árgyélus királyfi lenn a földön folyton az eget kémleli, Tündérszép Ilona
fenn az égben egyre a földet lesi. Egymás után vágyakoznak - s az Ilona
könnyéből sarjadt aranyalmafa tövénél végre találkoznak...
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Balzsam tündér meséi Márton-napra – a Magyar Népmese Színház gyerekekkel közös előadása
Balzsam tündér Márton napján tele tarisznyával érkezik. Hoz nekünk játékot, meséket, zenét,
táncot és azt is megtudhatjuk, hogy mi Márton és a ludak története.

Babaszínház:
Szivárványhinta
Első színházi élmény 0-3 éveseknek
a Bóbita Bábszínház előadásában

november 18.
hétfő 16.30

A 20 perces előadásban egy utazáson
vehetnek részt az apróságok: elkísérhetik a kedves nyuszikat a hétszínű
szivárvány selyemfelhő csíkjaihoz,
kocsin, hajón, vonaton, hintán röpülve, ismert mondókák és gyerekdalok
varázslatával, anya ölében ringva.

Rendező: Kocsis Rozi
Zeneszerző: Rab Viki
Tervező: Bartal Kiss Rita
Játsszák: Csizmadia Gabi és
Illés Ilona
Jegyár: 900 Ft
Az előadásra korlátozott számban
kaphatók jegyeink. Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Hóhullásban – az Eszter-lánc mesezenekar
interaktív Mikulás-csalogató mesekoncertje
Mikulás az erdőben – a Meseerdő Bábszínház
Kézműves játszóház

november 30.
szombat 15.00-18.00

Hóhullásban – az Eszter-lánc mesezenekar interaktív Mikulás-csalogató mesekoncertje
Az Eszter-lánc mesezenekar mese-erdő közepébe hív minden gyereket és gyerek-lelkű
felnőttet. A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt, és a havas mesében talán
még a Mikulással is találkozunk. Kortárs költők megzenésített versei kísérnek minket utunkon, és a dalok talán a Mikulást is közénk csalogatják...
Mikulás az erdőben – a Meseerdő Bábszínház előadása
A Mikulás ellátogat a Meseerdőbe, hogy megajándékozza annak lakóit. Természetesen az
ünnepi pillanatból nem hiányoznak az izgalmas fordulatok, de végül minden jóra fordul
épp, mint a mesében. S talán a Mikulás is ellátogat végül hozzánk…
A Kézműves játszóházban joghurtos pohárból Mikulás figura és
csipeszből angyalka készül.
Jegyár: 600 Ft

GYEREKPROGRAM

GYEREKPROGRAM

Az előadást követően az apróságok
megfoghatják, megsimogatják, dögönyözhetik a játékban szereplő
bábokat, díszleteket, kipróbálhatják,
játszhatnak vele.

Mikulásváró Csiribiri
Családi Délután

80 perc alatt a Föld körül
Amadinda ütőegyüttes
Az Amadinda ütőegyüttes gyerekkoncertje

december 1.

vasárnap 11.00

„Családi koncertjeink műsorát nem kizárólag
gyermekek részére állítjuk össze. Úgy gondoljuk, hogy egy felfedezőút az ütőhangszerek
világába felnőttek számára épp olyan szórakoztató lehet, mint a legfiatalabbaknak.
Elő hát a térképpel! Ám ezúttal csupán 80 perc alatt és Willie Fog nélkül kerüljük meg a
Földet. A koncert valódi utazássá válik, miközben Afrika, Európa, Amerika, Ázsia és Óceánia
zenéi követik egymást színes forgatagként. A koncert igazi fesztiválhangulatot ígér: a kis
mütyüröktől az óriás kivájt fadobokig minden hangszer szóhoz jut és elmondhatja saját
történetét…”
Jegyár: 1500 Ft

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

november 19.
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.

Adventi koszorú készítés
Kézműves játszóház kicsiknek és nagyoknak
A résztvevők egyedi, saját ízlésüknek megfelelő
koszorúkat készíthetnek szakképzett virágkötő segítségével.
Vezeti: Roskó Gábor virágkötő
Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.
Adventi koszorú anyagköltsége: 2800 Ft
Ajtókopogtató anyagköltsége: 2000 Ft

90 éves a Napkelet
Irodalmi csapatvetélkedő középiskolai tanárok és diákjaik számára
Klebelsberg Kuno, a folyóirat alapítójának szellemiségében
vasárnap 11.00
A vetélkedőt a Tormay Cécile Kör szervezi.
Fővédnök: Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatója
Támogatók: Rákóczi Szövetség, Klebelsberg Kultúrkúria,
Nemzeti Értékvédő Egyesület és más civilszervezetek
A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

november 17.
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december 1. vasárnap 15.00-19.00

Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály festőművész,
művészettörténész előadása

Klebelsberg Kuno és a
Collegium Hungaricumok
A magyar kultúra külföldön a XXI.
században – kerekasztal beszélgetés

november 16.
szombat 16.00

november 5.

A külföldi magyar intézetek munkatársaival
beszélget Kondor Katalin.

A fényképezőgép
mindig a lételemem volt…

kedd 18.30

A magyar klasszicizmus
A késő-barokk fellendülés megteremtette az európai szintű magyar művészetet. Ennek
köszönhetően az új korstílus, a klasszicizmus már nem késve jelent meg hazánkban. Így
rangos épületek születhettek. Képzőművészetünk azonban még nem küzdött le minden
hátrányt. A kiteljesedéshez még sok feltétel hiányzott. A népszerű előadás-sorozat ezen az
estén a magyar klasszicizmus kiemelkedő alkotóit és műveit mutatja be.
Jegyár: 800 Ft

Dr. Szentpétery Tibor életművét bemutató emlékülésen elhangzott előadásokból készült
kötet bemutatása.

november 22.
péntek 17.00

Az est háziasszonya Cservenka Judit

november 19.
A biedermeier világa
Közép-Európában meglehetősen korlátozott volt a képzőművészet iránti igény. Fokozottan
érvényes ez a félgyarmati sorban levő Magyarországra. Hiányoztak még azok az intézmények
is, amelyek a művészképzést szolgálták. Hazánkban azonban a reformkor lendülete jótékonyan hatott művészeti életünkre is.
Kik voltak a kor meghatározó alkotói és mit takar ez a különös elnevezés? Erre keresi a választ
a népszerű művészettörténeti sorozat ezen az estén.
Jegyár: 800 Ft

A Klebelsberg Kultúrkúria és a család 2013. április 20-án emlékülést szervezett dr. Szentpétery
Tibor fotográfus, a XX. század krónikásának tiszteletére. Az emlékülést nagysikerű egynapos
kiállítás kísérte a második világháborúban, az 1956-os forradalom napjaiban, illetve az erdélyi
szász erődtemplomokról készített fotóiból.
Az emlékülésen elhangzott előadásokat a Kultúrkúria írott formában, kötetben is megjelenteti. A kötet bemutatásakor ismét sor kerül a Sárközy Réka által rendezett portréfilm levetítésére, valamint a kötetben szereplő képekből egy hosszabb kiállítás megrendezése.
A 2013. november 19. kedd – 2013. december 4. szerda között megrendezésre kerülő
kiállítás kísérő rendezvénye
A belépés díjtalan.
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kedd 18.30

Portré +
Kondor Katalin vendége Varga István

Könyvbemutatók
A Klebelsberg Kuno Hét programjai

november 13.
november 24.

vasárnap 17.00

Varga István közgazdász, üzletember azok közé tartozik, akik közérthetően tudják elmagyarázni azokat a közgazdasági jelenségeket, intézkedéseket, amiket legtöbbször „bikfanyelven”
hallunk. Elég csak a félrevezetett devizahiteles ezrekre gondolnunk, akik még ma sem fogták
fel, mi történt velük.
Portréműsorunkban persze szó esik a rablóprivatizációról is, kiderül majd, hogyan fordulhatott elő, hogy a legjobb pályázat – nevezetesen éppen Varga Istváné – nem nyert.
A belépés díjtalan.

csütörtök 18.00

november 25.
hétfő 19.00

Kurucz Gyula: Törpék és Mikulások
A szerzővel Kondor Katalin beszélget
„Regényei után szokatlan kötettel lép elénk Kurucz Gyula. Számtalan mozaikból rak össze egy
lüktető, zsibongó világot. Szereplői törpék, Mikulások, tejbe taszított kisegerek, elkényeztetett
kutyák, ragadozóvá permetezett gyíkok... Mindőjük fölött ott lebeg a globális világ erőszakos,
nyomasztó hatalma. Ám öreg vagy fiatal, törpe vagy óriás, minden szereplő törekszik a harmónia és a szépség felé. És belesodródik fekete humorú, groteszk vagy éppen kacagtató kalandokba. Sikerül nekik vagy nem, az álmaikat, hitüket, reményüket nem adják fel. Akkor sem, ha
fojtogatja őket az az irányított káosz, amit posztmodern társadalomnak nevezünk.”
A könyvbemutatókra a belépés díjtalan.
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Takaró Mihály előadása Mikes Kelemenről

Zsíroskenyér és egy pohár bor várja a közönséget az
izgalmas előadás után.
Jegyár: 1300 Ft

Déli-Kárpátok – Ősvárak – Szórványmagyarság – új honismereti fotóalbum sorozat
A sorozat 1. kötetét bemutatja Raffay Ernő történész

november 14.

Borospince estek
A Törökországi levelek szerzője, a bujdosó Rákóczi fejedelmet rodostói száműzetésébe elkísérő Mikes Kelemen
élete a szeretet és hűség egyik legszebb példája a magyar
történelemben.

szerda 18.00

Váradi Péter – Lőwey Lilla: A Székely Apostol
– Nyirő József – irodalmi fotóalbum
Kurucz Gyula: Törpék és Mikulások
„A költő munkásságáról szóló tanulmánnyal,
írásaiból ollózott történetekkel és színes fotókkal mutatjuk be a Székely Apostol életét,
küzdelmeit, halálát és hazatérését.”
Verset mond: Soós Andrea előadóművész, kísér: Cseke Szabolcs népzenész
Az album képeit bemutatja: Váradi Péter Pál fotógráfus
A Székely Apostolt bemutatja: Lőwey Lilla irodalmi szerkesztő

Klímabarát Fórum
november 5.
kedd 18.00

Villanyszámla kiváltása napelemmel
Előadók: Száger Péter és dr. Mokry Tamás
Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft.
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. Azok számára, akik nem rendelkeznek a korszerűsítés teljes
összegével, ezért szeretnének állami támogatásban részesülni, de nem tudják, hogy ennek
érdekében mit tegyenek. A cél tehát nem csupán az ismeretterjesztés, hanem közös gondolkodás a megoldások felett, akár egy konkrét családi ház problémáin, valamint segítségnyújtás műszaki és pályázati ügyekben is.

Gyógynövény Klub
november 20.
szerda18.00

Gyermekváró teák és gyerekbetegségek
kezelése a természet erejével
Előadó: Dr. Pethő Mária

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

Kertbarát Fórum
november 26.
kedd 17.30

Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
november 7.

A belépés minden Zöldág
programra ingyenes.
Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

ZÖLDÁG

ZÖLDÁG

csütörtök 14.00

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

Itt a tél, de készüljünk elő a tavaszra is...
Előadó: Deák Péter
Az előadás célja kedvet adni és segítséget nyújtani közvetlen természeti környezetünk gondozásához, szépítéséhez.

Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál
A rendezvény sorozat fővédnökei:
Dr. Láng Zsolt polgármester
Dr. Fazekas Sándor
a II. kerület országgyűlési képviselője
vidékfejlesztési miniszter
Díszvendég: Hanne Tornøe, Dán Kulturális Intézet igazgatója

december 1. vasárnap 17.00
Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál
és Kiállítás megnyitó
Kiállítók:
Észt Intézet – válogatás az Észt Művészeti Akadémia
design anyagából
Dán Kulturális Intézet – Monumental Motion –
Koppenhága, a bringások paradicsoma
Mikael Colville-Andersen fotókiállítása
Terbe Design Kft., Medence Csoport,
Recycle Mission Hungary, Eco-Design Team,
Konkrét-Labor, DNS Group, 1Mind1, Retextil

Észt és magyar kortárs designerek alkotásainak
bemutatója

Bio élelmiszer bemutató és
kóstoló

Fair trade, bio és termelői étel - ital finomságok

december 7. szombat 10.00-18.00
Zöldág Fesztivál Családi Nap

Öko-díszek és dekorációk – előadás és bemutató
Növény és ruha csere-bere
Klímabarát Fórum
Bemutató és kóstoló: Fair trade, bio és termelői étel - ital finomságok

december 14. szombat 10.00-18.00
Zöldág Fesztivál Családi Nap
Öko-Kézműves Műhely
Természetes növényvédelem – előadás és bemutató
Öko-design bemutató és vásár
Teadélután, előadás és gyógytea kóstoló
Bemutató és kóstoló: Fair trade,
bio és termelői étel - ital finomságok
A belépés minden programra díjtalan.
Zöldág információ:
Reök Cecília
projekt manager
Mobil: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

ZÖLDÁG

ZÖLDÁG

Zöldág Nemzetközi
Öko-Divatbemutató

Green Bough International Eco Design Festival

Vitéz Miklós-Vadnai László:
Meseautó december 9. hétfő 19.00

A francia romantika
december 3. kedd 18.30

Kecskeméti Katona József Színház
Rendező: Benedek Miklós
Jegyár: 2600 Ft

Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Jegyár: 800 Ft

Mikulás és a varázsdob
december 6. péntek 10.00 és 14.30

a Csodamalom Bábszínház előadása
Mikuláshoz megérkeznek az utolsó karácsonyi
kívánságlisták – s köztük egy megsárgult papírra rajzolt különös ábra. Ám sem Mikulás, sem a
manói nem tudnak rájönni, mit ábrázol a kép…

Halász Judit karácsonyi koncert
A koncertre a belépőjegy egységesen
(gyermekek számára is) 2200 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók.
A lefoglalt jegyek átvételének határideje:
2013. november 17.

december 8. vasárnap 15.00
Gyertyaöntés
december 14. szombat 15.00
Mézeskalács készítés
Az ünnep süteménye! Most mindenki elkészítheti
egyedi mézeskalácsát.
Jegyár: 500 Ft

Karácsonyi Koncert

december 18. szerda 19.30
Vezényel: Medveczky Ádám
Közreműködik:
Duna Szimfonikus Zenekar
Kovács Anikó (hegedű)
Jegyár: 2200 Ft

ELŐZETES

ELŐZETES

december 7. szombat 11.00 és 16.00

Adventi készülődés

A Pesthidegkúti Evangélikus
Gyülekezet programjai
November 4. vasárnap 9.30 Istentisztelet: Emlékezés 5, 10, 15, 20 éve elhunyt testvéreinkre.
November 8. szombat 16.00 Könyvfaló Klub a gyülekezeti teremben
November 10. vasárnap 17.00 Családi istentisztelet
November 24. vasárnap 9.30 Családi istentisztelet
		
11.00 Gyülekezeti nap
		
dr. Varga Gyöngyi: Áldás a hétköznapokban és a személyes életben
November 13. és 27. szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben.
Templom: II. kerület , Ördögárok utca 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: II. kerület Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403

Ezeken a hidegebb őszi napokon november 9-én és 23-án, szombaton reggel 8 és 12 óra
között várjuk a gazdákkal együtt a télálló krumpli, hagyma, alma és hasonló hazai termékek
vásárlóit a cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u . 3.) .
A Marczibányi Téri Művelődési Központban (Bp. II. Marczibányi tér 5/A) november 16-án,
szombaton 7-12 óráig lesz termelői piaci nap.
Természetesen a megszokott ízek, savanyúság, sajt, méz és sok minden más is kapható lesz
így késő ősszel is.

A Máriaremetei Werner Alajos Kórus felvételt hirdet minden szólamba!
Elsősorban azokra számítunk 9-99 éves korig, akik szeretnek és
tudnak énekelni, és a kottaolvasás sem ismeretlen előttük.
Szólamvezetők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni a sekrestyében, illetve új karnagyunknál,
Barlay Zsuzsánál lehet: +36 30/582-6401
zsbarlay@yahoo.com.

Hidegkúti Sport Club
Az 1923-ban alapított, idén 90 éves Hidegkúti Sport Club várja az
érdeklődőket, hazai mérkőzéseire. Az utánpótlás, felnőtt és
öregfiú mérkőzések pontos időpontjait megtalálják honlapunkon.
www.hidegkuti-sc.hu

Hol Mi vásár

november 23. szombat 9.00-12.00
Háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg Kultúrkúriában, a Budaligeti
Polgári Kör szervezésében. Az aktív résztvevők elrendezkedése 8.00-9.00 között.
Előre jelentkezni szükséges: Simon Imre
tel./fax:+36 1/ 376 9325, +36 20/805 4942 vagy +36 70/652 5959
e-mail: imericus3@t-online.hu.

CIVIL OLDAL

CIVIL OLDAL

Novemberi termelői piacok a II. kerületben

Máriaremetei Bazilika

Színház- és koncertjegy elővétel

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:

Czaga-Tóth Erika (céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/340 6659 • czagatotherika@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.

Kedves Olvasónk!
Ha szeretné a műsorfüzetet elektronikus úton megkapni, kérjük,
küldjön egy e-mailt az info@kulturkuria.hu címre!

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

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: F&F Print Line Kft. 2013 Pomáz, Mogyoró utca 32.
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Támogatóink, partnereink

SZOLGÁLTATÁS

SZOLGÁLTATÁS

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.
Intézményünk programjaira a helyszínen, az InterTicket országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), a Broadway
jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud jegyet venni.
Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu e-mail címen lehetséges.
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.

Klebelsberg Kuno Hét
2013. november 11-17.

november 11. hétfő
18.00 A Klebelsberg Kuno Hét megnyitása
Erdély: Hincz Gyula című kiállításának megnyitója
19.00 Kocsis István: A fény éjszakája ŐSBEMUTATÓ
az egri Gárdonyi Géza Színház előadása

Belépő: 3500 Ft

november 12. kedd
18.30 Gróf Bánffy Miklós emlékkiállítás
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet vándorkiállításának megnyitója
november 13. szerda
11.00 Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása
18.00 Váradi Péter-Lőwey Lilla : Erdély –
A székely apostol: Nyírő József - könyvbemutató
19.30 Visky András: Júlia - Párbeszéd a szerelemről

		

11.28. csütörtök 19.00

Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest Marczibányi tér 5/a

Tel.: (06 1) 212-2820 web: www.marczi.hu

Információ: informacio@marczi.hu

november 14. csütörtök
18.00 Kurucz Gyula: Törpék és mikulások könyvbemutató
18.00 Tetemre hívás - zenés pódium est
november 15. péntek
18.00 Klebelsberg Kuno Díjátadó Gála
19.00 Hubay emlékkoncert
november 16. szombat
16.00 Kerekasztal beszélgetés
Klebelsberg Kuno és a Collegium Hungaricumok
19.30 Mesterkoncertek
a Grazioso Kamarazenekar koncertje
november 17. vasárnap
11.00 Szentmise Klebelsberg Kuno lelki üdvéért
a Pesthidegkút-ófalui templomban
11.00 90 éves a Napkelet - vetélkedő
19.00 Radványi Balázs-Bajor Ervin-Vukovári Anna:
Ábel és Ábel ŐSBEMUTATÓ

2013. november eseménynaptár
03. vasárnap 19.00 Ákos – Karcolatok 20 – Jubileumi koncert
04. hétfő 18.30 A Biblia szubjektív szemmel - Meglepetés Színház
05. kedd
18.00 Klímabarát Fórum
18.30 A biedermeier világa – Ludmann Mihály előadása
07. csütörtök 14.00 Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
08. péntek
9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: A holdkirály palotája – Kabóca Bábszínház
14.30 Mesék a Tejúton túlról – Aranyszamár Színház
09. szombat 15.00 Márton-napi Csiribiri Családi Délután
15. péntek 14.30 Mazsola-bérlet: Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona
11-17. Klebelsberg Kuno Hét
18. hétfő 16.30 Babaszínház: Szivárványhinta – Bóbita Bábszínház
19. kedd 15.00 EVS tanácsadás
20. szerda 18.00 Gyógynövény Klub
22. péntek
9.00 Vasútmodell kiállítás
17.00 A fényképezőgép mindig a lételemem volt… című könyv bemutatója
19.00 Grazioso Zeneszalon
24. vasárnap
17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Varga István
19.00 Dalnokklub – Németh Viktor és a Kőbéka együttes
25. hétfő 19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása – Mikes Kelemen
26. kedd
17.30 Kertbarát Fórum
19.00 Fiatal művészek fóruma
29. péntek 19.00 Molnár Ferenc: Az üvegcipő – Szindra Társulat
30. szombat 15.00 Mikulásváró Csiribiri Családi Délután

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

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

