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V. Táncfesztivál
Sok szeretettel hívjuk és várjuk délután 15.00 órától 
a táncok iránt érdeklődő felnőtt és gyermek 
vendégeinket, akik kíváncsiak egy rövid tánc-
bemutatóra az intézményünkben tanított táncokból 
és ki is próbálnák azokat, így részesei 
lennének egy vidám, közös táncnak.

T á n c  v i l á g n a p J a
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a bemutatók között 5-5 perc szünetet tartunk.
a belépés díjtalan.

15.00-15.30 
Csillagszemű gyermeKTánCegyüTTes
Tímár-módszerrel oktatott gyermek-
néptánccsoport. a bemutatót vezeti 
Bacsó Sára néptáncos.

15.35-16.05
gyermeK fiTness-bemuTaTó 
a bemutatót vezeti
agácz Rita Fit-Kid edző.

16.10-16.40
argenTin Tangó
a bemutatót vezetik: 
Somos Judit és lucas Molina gazcón
argentin tangó-táncosok és tanárok

16.45-17.15
Cédrus TánCeggyüTTes 
a bemutatót vezeti lőrinc Beáta, 
a tánceggyüttes művészeti vezetője 
és  koreográfusa.

17.20-17.50
dynamiC TánCisKola
TársasTánC felnőTT TánCCsoporT
a bemutatót vezeti patay-Telek Szilvia 
táncpedagógus, a  Dynamic Tánciskola 
vezetője.

17.55-18.25
zumba fiTness 
a nyílt órát tartja papp-váry anna 
zumba- és aerobik-oktató.
a zumba foglalkozásra kényelmes 
ruházat és sportcipő ajánlott.

április 29. 
szombat 15.00

"…sem emlék, 
sem varázslat…" 
oberfrank pál Jászai Mari-
díjas színművész előadóestje 
Radnóti Miklós műveiből

Radnóti Miklós élete, tisztasága, elképesztő látása, vizualitá-
sa megragadó. Szívének dobbanása, szerelmének varázslatos 
megélése minden színész számára kihívás, verseinek áradó 
képei, szavai csak arra várnak, hogy újra meg újra halljuk, lássuk, 
érezzük őket. a magyar költészet egyik legnagyobb alakja. 
Sorsa, szenvedése, kiszolgáltatottsága, váteszi látásmódja, saját 
sorsának pontos előérzete révén figyelmeztető jelként magaso-
dik elénk. Testvérünk, barátunk, társunk a magyar történelem 
sodró, mai hullámzásában is.

a belépés díjtalan.

április 11. 
kedd 18.00

a  K ö l T é S z e T  n a p J a
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Vaszary Gábor:
Klotild néni  bohózat két részben

a Dunaalmási öregmalom 
Társulat előadása

SzeReplőK:
Macbeth: ács Tamás
lady Macbeth: Molnár anikó
Duncan, skót király, Orvos: Horányi lászló
Malcolm, a fia: papp attila
Macduff: Kovács Frigyes (Jászai-díjas)
Banquo: Horváth lászló
Ross: Savanyu gergely
lennox: Sárdy zoltán
lady Macduff: Szőcs erika

William Shakespeare: 

macbeth (tragédia)

Soproni Petőfi Színház

Jegyár: 3000 Ft

első boszorkány: Horváth zsuzsa 
 (Jászai-, aase- és Déryné-díjas)
Második boszorkány: Szlúka Brigitta
Harmadik boszorkány: Szalai Dóra
angus, első látomás: Orbók áron
Seyton, Második látomás: Major zsolt
Keithness, Harmadik látomás: Farkas Tamás
Udvarhölgy: Simon andrea
Macduff kisfia: Fajkusz Benedek
Donalbain: Horváth Dávid
Fleance: Horváth Soma andrás
Szolga: Szarka lászló
Trombitás: Horváth Tamás
Dobos: Stöckert ádám / vida Mihály

valamint: Horváth Renáta, Sasvári Krisztina, 
Szabó Barbara Szofia, Bolla Bence, Füsi zsolt,
Rovó péter, Szalai ákos

Mai színpadra alkalmazta: Katona imre
Díszlet: pataki andrás
Jelmez: Szélyes andrea
Fényterv: Szakál attila
Koreográfus: Demcsák Ottó (Harangozó-díjas)

Rendező: paTaKi anDRáS

április 13. 
csütörtök 19.00

producer: vidovszky Ferenc
Technikai munkatársak: 
Tar Szilárd és Strommer Domonkos
Díszlet: Jásdi Bea és Kotsis lászló
Súgó: entz Sárika

Rendezte: enTz láSzló

a darab igazi bohózat, amely legalább három szálon fut, alkalmat adva így 
az alapos összegabalyodáshoz, melyet vaszary csillogó humorral meg is tesz.  

Férj: entz lászló
Feleség: Sineger eleonóra
leskovics: pataky péter
Feri: nikl antal
Mari: Károlyi Dóra
Kázmér: ifj. zenthe Ferenc
iboly: Somody Tilda
Kovács: zalai Márton
zizi: Rajtó eszter
Flórián: Ujvári zoltán
csokoládégyáros: lakatos csiga

Jegyár: 1000 Ft

április 6. 
csütörtök 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

a Macbeth Shakespeare egyik legnép-
szerűbb, sokat játszott királydrámája. 
az embernek a hatalomhoz, a hatalom 
akarásához való viszonyáról alkot képet. 
azt vizsgálja, milyen lelki torzulásokat 
hoz létre az emberben a mérhetetlen 
hatalomvágy. 
Felmutatódik a bűnös tett, amely mö-
gött ott lapul öntetszelgő kérkedésünk, 
emberi kicsinyességünk és befolyásol-
hatóságunk mint mozgatórugó. az igazi 
dráma azonban a bűnhődés lelki folya-
matában rejlik – s erről Shakespeare-nél 
kevesen tudnak többet. érdemes lesz 
vele tartani, hogy belelássunk a lélek 
sötét bugyraiba, még ha a kép nem is 
lesz szívderítő.
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Műsor:

F. Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, Op. 30/1
F. Mendelssohn - liszt F.: a dalnak lenge szárnyán

F. Schubert - liszt F.: Szerenád
liszt F.: a lorelei

R. Schumann - liszt F.: ajánlás
F. Schubert: gesz-dúr impromptu, Op. 90/3
F. Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, Op. 67/4

e. grieg: az erdők békéje, Op. 71/4
Bartók B.: Három csíkmegyei népdal

Kodály z.: Marosszéki táncok

Jegyár: 2500 Ft

Fülei Balázs 
szólóestje

április 10. 
hétfő 19.30

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

ze
ne

Giordano: fedora
A New York-i Metropolitan 
Operaház előadása
vezényel: Roberto abbado
Szereplők: placido Domingo, Mirella Freni, ainhoa arteta, 
Dwayne croft, Jean-Yves Thibaudet
Bevezető előadást tart Dr. langermann istván

a belépés díjtalan.

a z  o p e r a i r o d a l o m
g y ö n g y s z e m e i
( f i l m v e t í t é s )

április 9. 
vasárnap 15.00

Jegyár: 900 Ft

Házigazda:

Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél

D a l n o k k l u b
v e r s e k ,  d a l l a m o k ,
g o n d o l a t o k

április 9. 
vasárnap 19.00

vendég:

louisiana double
Magányos apák énekei két zenészre, hat hangszerre, 
egy kortárs költőre, két torokra és három szívre.
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nagyheti hangverseny
A Grazioso zeneszalon húsvéti készülete 
a Pesthidegkút-Ófalui Plébániatemplomban

ze
ne

előadja:
szilvásy Viktória 
és detvay m. marcella - hegedű
rudolf andrás - brácsa
lukács Tünde - cselló

Helyszín: pesthidegkút-ófalui 
Sarlós Boldogasszony plébániatemplom
1028 Budapest, Templom u. 7.

a belépés díjtalan.

J. HaYDn: a megVálTó uTolsó 
héT szaVa a KereszTfán, op.51, no.1 

- atyám, bocsáss meg nekik, 
  mert nem tudják, mit cselekszenek!
- Még ma velem leszel a paradicsomban. 
- asszony, nézd: ő a te fiad… 
- istenem, istenem, miért hagytál el engem? 
- Szomjúhozom! 
- Beteljesedett. 
- atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
- Földrengés

g R a z i O S O  z e n e S z a l O n

április 12. 
szerda 18.00
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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.

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.

Jegyár: 2500 Ft

hangutazás 
és hangfürdő 
Bársony Bálinttal és 40 hangtálával
Stresszoldó kikapcsolódás 
a gyógyító hangtálakkal

április 30. 
vasárnap 17.00

www.hangutazok.hu
www.facebook.com/hangutazas
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a kiállítást megnyitja novotny Tihamér művészeti író 
2017. április 27-én 18 órakor.
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április 27. 
csütörtök

„A konstruktív festészet immár száz éves hagyomány, 
irányzat, nemcsak művészettörténeti tény, de eleven 
szellemi erőforrás ma is. A geometria, mint a kon-
struktív 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, gondolkodás-
módot közkinccsé tenni. "

Pilaszanovich Irén művészettörténész

megszerkesztett valóság
Geometrikus-konstruktív stílusban alkotó 
festőművészek csoportos tárlata

a kiállító festőművészek: 

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

a tárlat díjtalanul látogatható 
április 27-étől május 21-éig naponta 10-től 18 óráig.

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.

Ki
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A hazai természetfotózás 
legjobb alkotásai

a kiállítás díjtalanul látogatható április 12-étől május 14-éig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

Az év
természetfotósa 
2016

„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

április 12. 
szerda
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Fajó János: Ellipszis áthatás
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a Kozma lajos építész, iparművész és grafikus, 
műegyetemi tanár tiszteletére létrehozott 
kézműves iparművészeti ösztöndíjat 1987-ban 
alapították azzal a céllal, hogy segítse a 35 év 
alatti önálló művészi tevékenységet folytató, 
tehetséges kézműves-iparművészek pályakez-
dését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, 
és kedvező feltételeket teremtsen formanyel-
vében és tartalmában korszerű, színvonalas 
művek létrehozásához.

Kozma 2016
A 2016-os Kozma Lajos ösztöndíjasok 
beszámoló kiállítása

Kiállító művészek:

Dempsey Melinda 
Gelley Kristóf András 
Gyetvai Piroska 
Koós Daniella 
Kóródi Zsuzsanna 
Mitter Anna Róza 
Pápai Lilla 
Sütő Erika
Szabó Péter
Véssey Anna

a tárlat díjtalanul látogatható április 23-áig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

a kiálíltás megnyitására március 30-án 18 órakor kerül sor.
Kurátor: n. mészáros Julianna

április 23-áig

a kiállítás képein elsősorban a kisföldalatti 
és az M4-es metró világa jelenik meg.

a tárlat díjtalanul megtekinthető március 17-étől április 10-éig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

a földfelszín alatti utazás mára életünk 
szerves részévé vált. Jelenleg nálunk találha-
tó a kontinens legkorábban és legutoljára 
átadott földalatti vonala. Két korszak, két 
földalatti vasúti vonal. időközben eltelt 
több mint száz év. Több rangos fotográfus 
kereste meg a kapcsolódást, ha úgy tetszik 
a közös kódot a két korszak között. azokat 
a kapcsolódási pontokat, amelyek előre, 
vagy épp visszautalnak a másikra, arra, 
hogy az ember lement a föld alá utazását 
megkönnyítendő, és ehhez kialakította a 
maga sajátos szubkultúrális közegét is.

a kiállító fotóművészek:

Dr. Agócs József, Benkő Imre, 
Chochol Károly, Csordás Gábor, 
Dékány Tibor, Gál András, 
Gáti György, Herbst Rudolf, 
Hupján Attila, Kerekes Zsuzsa, 
Kozák Albert, Láng-Miticzky András, 
Németh Andrea, Neumann Ildikó, 
Siklós Péter, Simon Csilla, 
Szél Ágnes, Szikszay Ágnes, 
Urbán Ádám, Vajda János

április 10-ig

a felszín alatt - fotókiállítás
a Magyar alkotóművészek Országos egyesülete 
Fotóművészeti Tagozatának 
csoportos tárlata
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április 1. 
szombat  15.00-18.00

ebcsont és nyúlcipő
a Napsugár Bábszínház előadása
a mese egy nyusziról és egy vadászkutyáról szól, akik gazdáik sürgős teendői 
miatt kettesben maradnak a kutya otthonában.
az agyonfegyelmezett kutya és az elkényeztetett nyúl nagyon különbözőkép-
pen látják a világot. nemigen találják a közös hangot, folyamatosan konflik-
tusba keverednek, de mikor a játék hevében sikerül teljesen felfordítaniuk a 
lakást, a közös gond összehozza őket, barátság szövődik köztük.

Írta: Kolozsi angéla   |   Tervező: Sipos Katalin és Rumi zsófia   |
látvány: csiki csaba   |   Rendező: Kolozsi angéla   |
Játsszák: Szőts Orsi és Balázs csongor

Kézműves játszóház

Világszám! 
Zenés bohóctréfák 
és játékok

Jegyár: 700 Ft
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a kedvelt énekesnő a már klasszikusnak számító megzenésített gyermekverseivel va-
lamint legújabb lemezének dalaival örvendeztet meg bennünket. Halász Judit magyar 
költők verseit énekli közel harminc éve a magyar könnyűzene legjobbjainak megzené-
sítésében. generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben. zenei és előadói 
igényessége mellett játékosság, humor és szeretet jellemzi dalait, koncertjeit.

zenekarának tagjai:
anti Tamás: akusztikus gitár, mandolin, ének;
Bartha Tibor: billentyűsök, hegedű, furulya, ének; 
Födő Sándor: basszusgitár, ének;
FODO: dob, ütőhangszerek; 
Móricz Mihály: gitár, ének

Jegyár: 2400 Ft

Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit gyermekkoncertje

április 2. 
vasárnap 11.00
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az előadást 4 éven felüli 
gyerekeknek ajánljuk

Bigyó, Kamilla-Karamella és Tip-Top is 
szeretne szerződést kapni a nagyvilág cirkuszba, 
s mindent elkövetnek, hogy elnyerjék 
a cirkuszigazgató tetszését....
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nyáron nyaralunk, télen telelünk, 
tavasszal tavaszolunk, ősszel őszölünk! 
Közben pedig napozunk, koszolunk, 
eszegetünk, iszogatunk, teregetünk, 
körbe, körbe karikázunk, akár az 
évszakok. és még mennyi mindent! 
legújabb, immár tizedik apró Színházi 
előadásunkkal a négy évszak játékai 
köré hívjuk a legkisebbeket.

az előadásra egységáras jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órakor megismételjük. Javasolt az előzetes 
jegyvásárlás. a későn érkezőket sajnos nem tudjuk a már elkezdődött előadásra 
beengedni. Megértésüket köszönjük!

Jegyár: 900 Ft

B a b a s z í n h á z

Dramaturg: Kocsis Rozi Blattner géza-díjas
Tervező: horváth Márk e.h.
zeneszerző: Rab Viki 
Mozgás: Fejes Kitty 
Rendező: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Játsszák: bora Levente, 
Kovács Domokos e.h., Ragán edit

20 perc előadás + 20 perc játék

Körbe-körb
e 

ka
ri

ká
ba

Első színházi élmény

a Vaskakas B
áb
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a Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos-zenés foglalkozás keveréke.
Barátságos rejtekhely, ahova behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat, 
zug, amely megannyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazzmuzsiku-
sokkal kiegészült Tünet együttes, a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány 
felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. az úton a gyerekek a játék, 
a tánc és a zene részesei lesznek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. 

Rendező: szabó réka
Szereplők: gőz istván, Kántor Katalin, lakos fenni, szabó réka, Valcz péter
zene: ágoston béla, rubik ernő zoltán
Szöveg: peer Krisztián

Kucok
Interaktív meseszínház a Tünet együttes 
tagjainak közreműködésével 
3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek

előadásonként 35 gyerek vehet részt az interaktív játékban. 
a korlátozott férőhelyek miatt ajánlatos az előzetes jegyvásárlás.
Jegyár gyerekeknek 1400 Ft, kísérőknek 1000 Ft.
nagy érdeklődés esetén az előadást 17 órakor megismételjük.

április 23. 
vasárnap 16.00

g
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április 10. 
hétfő 10.00

16 17



Házigazda: 

Maksa Zoltán
vendég: 

lorán barnabás 
”Trabarna”

április 26. 
szerda 19.00

önnek is jár egy kis lazítás, mert megérdemli! 
Jöjjön el, s vegyen magához egy adagot 
a legcsodálatosabb gyógyszerből, a humorból!
Jegyár: 1000 Ft

M a K S a M é T a

H
um

or

európai 
Önkéntes szolgálat
(EVS) Tanácsadás

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! 

a részvétel díjtalan.

Hallottál már az európai önkéntes Szolgálat-
ról? 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.

if
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április 7. 
péntek 10.00

Vetélkedő 
klébzelet módra...
Eckhardt Gábor 
zenetörténeti előadása
Jegyár: 600 Ft

M U z S i K U S  K l é B z e l e T

Fi
lm

oknyomozás a közelmúlt történelmében 
a Hamvas Intézet kutatásai alapján
hUth GeRGeLy úJ FiLMJe
magyar dokumentumfilm, 49 perc, 2016

április 27. 
csütörtök 18.00

a Hamvas intézet éK '87-ről szóló kutatása 
valóságos aranybánya, hiszen a feltárt ál-
lambiztonsági iratok a ma is ismert, illetve 
már háttérbe húzódott értelmiségiek, 
politikusok számos konfliktusát dokumen-
tálják a nyolcvanas évekből.

a dokumentumfilm megszólalói: 
alexa Károly irodalomtörténész, 
bálint lászló kutató, volt kémelhárító, 
deutsch Tamás politikus, fodor gábor 
politikus, Jakab lajos egykori szamizdatos, 
horváth attila (a felvétel óta alkotmány-
bíróvá választott) jogtörténész, 
Kukorelly endre költő, pesty lászló film-
rendező, szokolay zoltán költő.

Rendezte:  Huth gergely
Forgatókönyv:  Mező gábor
Dramaturg:  Kerekes andrás
producer:  Skrabski Fruzsina
vezető operatőr: Barta zoltán
gyártásvezető:  zsalakó Réka
zene:   Sándor csaba
narrátor:  Mécs Károly

A dokumentumfilmet Pásztor Tamás 
animációi, számos eredeti dokumentum, 
fotó és filmrészlet és egy eddig ismeretlen, 
kordokumentum értékű házi videó teszi 
különlegessé, alapját pedig Hankiss Ágnes 
és munkatársai a Hamvas Intézetnél 
folytatott múltfeltárása adja.a belépés díjtalan, regisztráció a 

bercsi.kati@kulturkuria.hu e-mail címen.

szétszakadt 
magyarország 

április 12. 
szerda 16.00 -18.00
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április 4-én:

héraklész
zeusz és alkméné nagyerejű fiának tettei a görög mitológia szívesen ábrázolt 
témái. az archaikus metopé domborműveken ugyanúgy megtalálható alakja, 
mint az újkori európai festészetben. ezekből az alkotásokból láthatunk szép 
számmal ezen az estén a vetített képes előadáson, és ezeknek segítségével 
megismerhetjük Héraklész-Herkules életét és tetteit.

április 18-án:

orpheusz 
és narkisszosz
Orpheusz a legendás lantjátékos és a szép narkisszosz, bár mind a ketten egy-egy 
folyamisten gyermekei, sorsuk nagyon is emberi. emberi a szerelmük, de egészen 
másként élik meg. Sorsuk gyakran megihlette a művészeket, és alakjukat gyakran 
ábrázolták. a népszerű művészettörténeti sorozat vetített képei ezekből mutatnak be 
az adott korokra jellemző műveket, amelyek nem csak a történetet, hanem a korokra 
jellemző képi világot is segítenek értelmezni.

Jegyár eőadásonként: 800 Ft

április 4., 18. 
kedd 18.30

M ű V é S Z E T 
é S  I R O D A L O M

Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadásai

Tu
dá

st
ár

Kondor Katalin vendége 
baráth györgy, 
a Magyar Detektívszövetség elnöke
Baráth györgy a Magyar Detektívszövetség elnöke, valamint egy magánnyomozó 
ügynökség vezetője. Sok siker van már mögöttük, de számos problémáról is be tud 
számolni. Szívesen segítenének többet a rendőrségnek, például körözött személyek és 
gépkocsik előkerítésében. a technika fejlődése is sok bűnözési formát teremtett, szóval 
témában nem lesz hiány, és krimikről is beszélgetünk

Jegyár: 500 Ft

április 9. 
vasárnap 17.00

p O R T R é  +

Tu
dá

st
ár

Dr. Bencze istván vezetésével 2016. szeptember 9-én érkezett Bakuba a Selyemút 
lóháton Történelmi lovas expedíció küldöttsége. az expedíció több hetes Szerbi-
án, Bulgárián, georgián át vezető csaknem 15 ezer kilométeres utat megtéve 2016. 
augusztus 24-én lépett be azerbajdzsán területére és több azeri történelmi telepü-
lést (Sheki, Oquz, gebele, ismayil) érintve érte el Bakut. az expedíció célja a nagy 
Selyemút hagyományainak felelevenítése, az itt élő népek kapcsolatainak erősítése, 
a közös történelmi gyökerek és a lovaskultúra ápolása volt. a szervezők szándéka 
szerint a Bakuban véget ért első szakaszt követően, 2017-2018 folyamán tovább 
folytatódik az expedíció küldetése, amely átfogja a nagy Selyemút többi országát 
is. a kezdeményezés élvezi a nemzeti Kulturális alap támogatását.

a fantasztikus utazásról dr. bencze istván tart vetített képes előadást 
a Klebelsberg Kultúrkúriában.
a belépés díjtalan.

selyemút lóháton
Történelmi Lovas Expedíció
Dr. Bencze István előadása

a B l a K  a  n a g Y v i l á g R a
április 19. 
szerda 18.00
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Kertbarát fórum
Biokert ismertetése elméleti és gyakorlati formában
aktuális kertimunkák   |   Magbörze
előadás, gyakorlati bemutató és interaktív oktatás. 
a részvétel díjtalan.

Zöldág programokkal kapcsolatos információk, 
regisztráció: Reök cecília
reokcecilia@kulturkuria.hu
+36 20/299 1040

zö
ld

ág

zöldág 
üvegfestő műhely
a Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet 
elsajátítani; szép színes vázákat, díszeket, tolltar-
tókat lehet készíteni öko-design szemlélettel. 
a részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
előzetes regisztráció szükséges.

gyógynövény 
Klub
a női betegségek kezelése a természet 
erejével. a részvétel díjtalan.

zöldág 
művészeti műhely
április 6-án: Környezettudatos húsvéti 
asztaldíszek tervezése és kivitelezése
április 20-én: Környezettudatos medálok 
tervezése és kivitelezése
a részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/Fő.

zöldág 
ékszerkészítő műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti 
saját gyűrűit, fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!  
a részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
előzetes regisztráció szükséges.

Tudatos 
Táplálkozás fórum
Beszélgessünk az autoimmun betegségekről!
előadó: dr. samu Terézia, sebész-érsebész 
szakorvos, életmód tanácsadó.
a részvétel díjtalan.

zöldág 
selyemfestő műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni 
öko-design szemlélettel. a részvétel díjtalan, 
anyagköltség 800 Ft. előzetes regisztráció 
szükséges.

április 3. 
hétfő 17.00

április 4. 
kedd 18.00

április 6., 20. 
csütörtök 9.00

április 10. 
hétfő 17.00

április 24. 
hétfő 17.00

április 18. 
kedd 18.30

április 24. 
hétfő 18.00
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 2017 nyarán is sok szeretettel várjuk 

 a gyerekeket és felnőtteket 

napközis   táborainkba 

és foglalkozásainkra!

táborok helyszínei:
Klebelsberg Kultúrkúria 
1028 Budapest, Templom utca 2-10   |   Telefon: +36 1/392 0860
hidegkúti horgásztó 1028 Budapest, Temető u. 65.

információ:
nagyné Tóth Kinga +36 20/ 249 1580
kingat@kulturkuria.hu   |   kulturkuria.hu/taborok

el
őz

et
es

Tervezett 
tematikus foglalkozásaink:

színjáték dráma-stúdió,   kerámia,   horgász, 

sport és kreatív,   festő,   biciklis,   selyemfestő,

szószövő,   gyermek fitness,   sport,   ékszerkészítő design, 

üvegfestő,   guzsalyas,   kézműves napközis táborok,

zenebölcsis és jóga foglalkozások,

olasz intenzív nyelvtanfolyam

május 12. péntek

május 22. hétfő 10.30

május 27. szombat 15.00

május 11. csütörtök 19.00el
őz

et
es

május

május 10. szerda

Babaszínház: gyuszi kalandjai
a Napsugár Bábszínház előadása
első színházi élmény 0-3 éveseknek
Jegyár: 900 Ft

gyermeknap
Makám zenekar   |   Szerencsés János   |   Tekergőtér   |
Kalandozás Meseországban   |   Furfangos csudavilág   |
Játékos Tudomány   |   Ügyességi és logikai játéktár   |
Kézműves játszóház   |   Hempergő

Noël Coward: vidám kísértet
Szolnoki Szigligeti Színház
Főbb szerepekben: Barabás Botond, Kertész Marcella, 
Molnár nikolett   |   Rendezte: Kiss József
Jegyár: 3000 Ft

Madarak és Fák Napja
Solymászbemutató
a belépés díjtalan.

andrás, a szolgalegény 
a 2016. évi Klebelsberg Kuno héten vetített film 
nyilvános bemutatója
a belépés díjtalan.

Mesterkoncertek és fiatal művészek

Farkas eszter (cimbalom) és
erős Ditta (zongora) koncertje
Jegyár: 2200 Ft



a pesthidegkúti 
evangélikus gyülekezet 
áprilisi programjai

Templom: ii. kerület, ördögárok u. 9. 
gyülekezeti Terem, lelkészi hivatal: 1029 Budapest, zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

6. csütörtök 18.00  Böjti Sorozat a templomban
9. vasárnap 17.00   családi istentisztelet a templomban
14. nagypéntek 18.00  passió a templomban
16. Húsvét Ünnepe 9.30  istentisztelet a templomban
26. szerda 17.00   Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti Teremben

Urunktól áldott böjti készülődést és Húsvéti Ünnepeket kíván 
a pesthidegkúti evangélikus egyházközség.

egészségügyi 
fórum 
mindenkinek
Hogyan segítsünk 
a bajba jutott 
kisgyereken?

Dr. Kőnig Róbert gyermeksebésszel 
a váratlan helyzetekben célszerű maga-
tartásról, a gyerekeket megnyugtató 
együttműködési módokról beszélgetünk; 
németh Franciska szakápoló pedig egy 
nagyszerű kezdeményezést, a gyermekSOS 
Magyarország első online sürgősségi 
ügyeletkeresőjét mutatja be.
Minden érdeklődő kisgyermekes hozzá-
tartozót, fejlesztőt, gondozót, pedagógust 
és az érintett szakdolgozókat, orvosokat 
és betegápolókat is szeretettel várunk!
a belépés díjtalan.

április 5. 
szerda 18.00-20.00

április 8., 22. 
szombat 7.00-12.00

c
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április 8-án és 22-én, szombati napokon 
reggel 7 és 12 óra között várunk min-
denkit a cserkészház kertjébe. 
(Bp., ii. Hímes u. 3.)
a húsvéti sonka és füstölt-hús különle-
gességeken kívül a tavaszi saláták, zöld 
hagymák, retkek és a reszelni való torma 
is kaphatóak lesznek a sok megszokott 
hazai finomságokon kívül. és egyre in-
kább igaz, hogy aki ilyen gazdapiacokon 
vásárol az hazai gazda családokat támo-
gat és ellenőrzött forrású élelmiszereket 
tehet családja asztalára.

a Tere-fere polgári nyugdíjas Klub a fiatalos, aktív, kirándulni  szerető 
nyugdíjasok klubja.Klubdélutánok minden hónap első hétfőjén 
16.30-tól 18.30-ig  a Kultúrkúriában.

április 3. 
hétfő 16.30

Tere-fere polgári 
nyugdíjas Klub

Kultúrkúria 
Baráti 
Kör

Kedves 
pesthidegkúti polgárok!
Megalakítottuk a Kultúrkúria Baráti Körét. 
a tagság semmilyen kötelezettséggel nem jár, de regisztrált 
tagjainkat mindig hírlevelekben értesítjük a legfontosabb 
programokról, emlékeztetőket küldünk az eseményekről, 
azok hátteréről.

csatlakozzatok hozzánk!
lépj be a honlapunkra! Töltsd ki a regisztrációs dobozt, 
és máris csatlakoztál a Kultúrkúria Baráti Köréhez.

Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu

Tavaszi
gazdapiaci napok
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04.21.  
péntek 19.00

KÉPZELT RIPORTKÉPZELT RIPORT
POPFESZTIVÁL 2017 – BEMUTATÓ
DÉRY TIBOR AZONOS CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK  
MUSICALVÁLTOZATA

A SZINDRA TÁRSULAT előadása üzenet a mai fiataloknak,  
hogyan veszíthetjük el egymást, és magunkat egy fesztivál mámorában.

Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Színpadra alkalmazta: PÓS SÁNDOR
Rendező: FÖLDESSY MARGIT
Producer: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. –  
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria
 
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

EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL

Klébi_mf_április_képzeltriport.indd   1 2017.02.21.   14:55:01

Tartsa esküvőjétTartsa esküvőjétTartsa esküvőjét
nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek:

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

eskuvos_oldal.indd   1 2017.02.28.   14:41:31
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impresszum

ii. Kerületi Kulturális Közhasznú nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860   |   e-mail: info@kulturkuria.hu   |   web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István   |   Szerkesztő: Csontos Lilla   |   Grafikus: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: William Shakespeare: Macbeth   |   Fotó: Torma Sándor

Támogatóink, partnereink

Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával 
támogassa a Klebelsberg Kultúrkúria működését!
Kedvezményezett: ii. Kerületi Kulturális Közhasznú nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41

zsúrszolgálaT
Ünnepelje gyermeke születésnapját és névnapját a Kultúrkúriában!
Bővebb információ: n. Tóth Kinga (zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Mobil: +36 20/249 1580   |   e-mail: kingat@kulturkuria.hu

ingyen inTerneT a KulTúrKúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

JegyinformáCióK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos 
vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria információs pultjánál, 
hétköznap 7.30–19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860. Rendezvényeinkre a helyszínen, 
a www.jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), 
a Broadway jegyirodáiban, 
Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud jegyet venni. 
II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni Tagsági Kártyára az 1000 Ft feletti 
jegyárú színházi előadásokra és koncertekre 10% kedvezményt adunk. 
A sorban állás elkerülése érdekében jegyét lehetőleg ne az adott 
rendezvény napján, hanem elővételben vásárolja meg!

Sz
ol
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ás

béreljen termet
a Kultúrkúriában!

Információk
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 alkalma-
sak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas kertünk is rendezvényhelyszí-
nül szolgálhat.

nagymáté edina (céges és magánrendezvények) 
Tel.: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

színházterem

Télikert

Vinotéka

nagyszalon

Sz
ol
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ás

barbakán

szabadtéri színpad



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

2017. áprilisi
eseménynaptár
  1. szombat 15:00 csiribiri szeleburdi családi délután
  2. vasárnap  11:00 Kezdődhet a mulatság! – Halász Judit gyermekkoncertje
  3. hétfő  17:00 zöldág Üvegfestő Műhely
  4. kedd  18:00 gyógynövény Klub
 18:30 Héraklész – ludmann Mihály művészettörténész előadása
  6. csütörtök    9:00 zöldág Művészeti Műhely
 19:00 Klotild néni – a Dunalmási öregmalom Társulat előadása
  7. péntek  10:00 Muzsikus Klébzelet – eckhardt gábor zenetörténeti előadása
  9. vasárnap 15:00 az operairodalom gyöngyszemei – giordano: Fedora
 17:00 portré+   vendég: Baráth györgy
 19:00 Dalnokklub – vendég: louisana Double
10. hétfő  10:00 Babaszínház: Körbe-körbe karikába – vaskakas Bábszínház
 17:00 zöldág ékszerkészítő Műhely 
 19:30 Mesterkoncertek és fiatal művészek – Fülei Balázs szólóestje
11. kedd  18:00 "Sem emlék, sem varázslat" – Oberfrank pál előadóestje
12. szerda  16:00 európai önkéntes Szolgálat (evS) tanácsadás
 18:00 grazioso zeneszalon – nagyheti hangverseny
13. csütörtök  19:00 Shakespeare: Macbeth – Soproni petőfi Színház
18. kedd  18:30 Tudatos Táplálkozás Fórum
 18:30 Orpheusz és narkisszosz – ludmann Mihály előadása
19. szerda  18:00 ablak a nagyvilágra – Selyemút lóháton
20. csütörtök    9:00 zöldág Művészeti Műhely
23. vasárnap 16:00 Kucok – interaktív meseszínház a Tünet együttessel
24. hétfő  17:00 zöldág Selyemfestő Műhely
 18:00 Kertbarát Fórum
26. szerda  19:00 Maksaméta – vendég: lorán Barnabás "Trabarna"
27. csütörtök  18:00 Kiállítás-megnyitó: Megszerkesztett valóság
 18:00 Szétszakadt Magyarország – Huth gergely dokumentumfilmje
29. szombat 15.00 v. Táncfesztivál
30. vasárnap  17:00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal és 40 hangtálával


