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november 24. péntek 18.00
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NEMZETKÖZI 
ZÖLDÁG FESZTIVÁL
Művészet a jövőért

MEGNYITÓ 
és Nemzetközi Öko-design 
Divatbemutató

A fesztivál fővédnökei: 
Dr. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter
Dr. LÁNG ZSOLT polgármester, II. Kerületi Önkormányzat
A fesztivált megnyitja:
BÚSI LAJOS zöldipari támogatások kezeléséért felelős helyettes államtitkár,
Földművelésügyi Minisztérium
A Fesztivál díszvendége: 
REIN OIDEKIVI, Észtország nagykövete

A környezettudatos művészet nemzetközi palettájáról öko-design, 
slow design és alive design tárgyak, valamint képzőművészeti alkotások 
kerülnek bemutatásra.

A Fesztivál támogatója 
a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

Az esemény az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét 
hivatalos részét képezi.

Nemzetközi 
Zöldág Fesztivál
IFJÚSÁGI NAPOK

Az Ifjúsági Napok fővédnöke:
HAJNISSNÉ ANDA ÉVA Tankerületi igazgató,
Közép-Budai Tankerületi Központ

Nemzetközi Zöldág környezettudatos kiállítás tárlatvezetéssel,
előadások, kézműves workshopok, növény cserebere, könyv cserebere, 
interaktív és környezettudatos játékok

A Fesztivál valamennyi eseményére a belépés díjtalan.
Csoportok részére regisztrációhoz kötött.
További információ és regisztráció:
Reök Cecília
Mobil: +36 20/299 1040
E-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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december 6., 13. szerda 9.00-20.00
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ADVENTI 
FORGATAG
Karácsonyi ajándékkészítő műhely
Sok szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, 
hogy az ajándékok még időben elkészüljenek!
A foglalkozásokon a következő ajándékokat lehet készíteni:
- üdvözlőlapokat és képeket rézdomborítással,
- karácsonyi díszeket origami hajtogatással és tűnemez technikával,
- asztali díszeket vesszőből és élő virágokból,
- ajándékokat gyöngyből,
- mézeskalácsot díszítéssel.
A belépő ára az anyagok költségeit is tartalmazza.
Büfénk forró csokoládéval és teával, karácsonyi fánkkal, 
valamint forralt borral várja a kedves érdeklődőket.

Jegyár: 1000 Ft

Sz
ín

há
z

Az előadás hossza: kb. 2 óra 5 perc
Jegyár: 3000 Ft

Dunai Ferenc: 
A NADRÁG
a Karinthy Színház előadása
komédia két részben

Dunai Ferenc A nadrág című komédiája az elmúlt 60 év egyik legsikeresebb 
és legmulatságosabb magyar - és bátran kijelenthetjük - „szocialista vígjátéka”. 
Csak éppen a szocializmus bukott ki alóla. Vagy mégsem?

SZEREPOSZTÁS:
Radó Tamás igazgató - Kerekes József   |   Berta, Radó szeretője - Gubík Ági
Radóné - Balázs Andrea   |   Laci, a műszaki rajzoló - Baronits Gábor
Koltai, a SZB. titkár - Marton Róbert   |   Soltészné - Vertig Tímea

Díszlet: Juhász Kata   |   Jelmez: Tordai Hajnal   |   Zene: Nyitrai László
Rendező: KARINTHY MÁRTON

december 19. 
kedd 19.00

Je
le

s 
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k

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

december 16. 
szombat 15.00-19.00
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FÜLEI BALÁZS 
zongoraművész szólóestje
MŰSOR:
Maurice Ravel: Tükröződések
 Éjjeli lepkék   |   Szomorú madarak
 Egy bárka az óceánon   |   Alborada del grazioso
 Harangok völgye
Claude Debussy: A boldog sziget
César Franck: Prelúdium, korál és fúga

Jegyár: 2500 Ft

december 1. 
péntek 19.30

A koncertek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.

2018. március 3.
Az AUER TRIÓ koncertje
2018. május 4.
Az AUER TRIÓ és RUMY BALÁZS klarinétművész koncertje
A bérlet ára, amely három koncertet tartalmaz: 6000 Ft
Az egyes koncertek ára: 2500 Ft

TOLCSVAY BÉLA az 1967-ben alakult Tolcsvay Trio egyik alapítója. 
Az 1968-as Ki Mit Tud?-on tűntek fel a folk-beat kategória győzteseiként. 
1970 és 1973 között Tolcsvayék és a Trio néven, 1974-től újra Tolcsvay Trioként 
szerepelnek. Dalaik hangzásvilága a magyar lélek formáit szóban 
és dallamvilágban is híven tükrözi.

A Jóistennek köszönöm, hogy még mindig tehetem a dolgom!
Tolcsvay Béla

Jegyár: 900 Ft

Vendég:
Tolcsvay Béla 
zeneszerző, szövegíró, 
énekmondó
Házigazda: Radványi Balázs, 
Balog Péter, Lányi Adél

december 3. 
vasárnap 19.00

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 )

Csajkovszkij: 
Csipkerózsika
A Moszkvai Bolshoj Operaház 
előadása /balett/
Vezényel: Vassily Sinaisky
Szereplők: Svetlana Zakharova, David Hallberg, Maria Allash, 
Alexey Loparevich, Artom Ovcharenko, Nina Kaptsova, Andrei Sitnikov, 
Kristina Karasyova   |   Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

december 3. 
vasárnap 15.00

Ze
ne

Ze
neD 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
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december 4. 
hétfő 19.00HIDEGKÚTI 

TANGÓ SZALON
Ismét a Klebelsberg Kultúrkúria ad otthont 
a Hidegkúti Tangó Szalonnak, az eddigiektől eltérően most hétfőn. 
Az est házigazdája a TANGO HARMONY Zenekar 
BARTHA KATALIN hegedűművész vezetésével
Közreműködik: ALEJANDRO SZABÓ argentin bandoneonművész
Táncosok: RÓZSA FEKETE RÓBERT és GYŐRFI LEA

Program: 
19:00  tangószalon - koncert, show és tangólecke
21:00-23:30 milonga, szabad tánc - dj Alejandro

Jegyár: 1500 Ft

december 17. 
vasárnap 19.00

adventi nagykoncert
A legfrissebb felállásával koncertező zenekar az elmaradhatatlan 
közönségkedvenc dalok mellett meglepetésekkel is készül előadására.
Az adventi időszak egyik kihagyhatatlan programja!

Jegyár: 2500 Ft

Ze
ne

Ze
ne
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Echo II-koncert
A '60-as, '70-es évek slágerei 
és az Echo együttes számai
Jegyár: 1500 Ft

december 16. 
szombat 18.00

december 15. 
péntek 19.00

G r a z i o s o
z e n e s z a l o n

Meghívott vendég: 
Tóth Armand 
karmester, zeneszerző
Házigazda: Detvay Mária Marcella

Ze
ne

Pályáját a Magyar Állami Operaház zenei munkatársaként kezdte, 
majd szimfonikus-zenekari és színházi karmesterként folytatta. 
Karmesterként Európa számos országában, zeneszerzőként Japánban, 
Ausztráliában és az USA-ban is vendégszerepelt. A klasszikus és XX. századi 
hangverseny-repertoár mellett operákat, baletteket és operetteket vezényel. 
Kamaraműveken, dalokon és szólókompozíciókon kívül operákat, 
oratóriumokat, szimfonikus-és kórusműveket ír.

A belépés díjtalan.

Hangutazásainkat 40 hangtál biztosítja.
Bársony Bálint pesthidegkúti illetőségű zenész és zeneszerző, 
több éve tevékenykedik már hangterapeutaként is.Tudását Nepálban szerezte 
a hangtálak autentikus mestereitől és készítőitől. A hangterápia egy utazás 
a hangok végtelen birodalmában. Az ősi hangszerek, gongok, nepáli hangtálak, 
nádi hegedűk, csörgők, a sámándob hangjai, rezgései táplálják a lelket, segítenek 
felfedezni az emberben lévő csodát.

Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 19.00 órától megismételjük.
Jegyár: 2500 Ft

Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

H a n g u t a z á s  é s 
h a n g f ü r d ő

december 10. 
vasárnap 17.00

Ze
ne
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december 1 - 2018. január 14.

"A szimmetria és a káosz felfedezése a klasszikus és a modern építészetben. 
A gondosan megválasztott, különleges helyszíneken készített gömbpanorámák 
digitális utómunkával forognak a végtelen variációk közül olyan pozícióba, hogy 
az optikai játék eredménye egy szép forma legyen, a geometriában rejlő szépség 
ünneplése."
Kerényi Zoltán építészmérnök, fotós

Karácsonyi 
kaleidoszkóp
Kerényi Zoltán fotókiállítása
Téli színek, adventi fények, ünnepi hangulat 
az építészeti gömbpanoráma fotók varázsa által.

Ki
ál

lí
tá

s

A kiállítást megnyitja Dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere 
2017. december 13-án 18 órakor. Az életművet szakmailag értékeli: 
Sára Ernő Ferenczy Noémi-díjas tervezőgrafikus, Érdemes művész

Embléma, arculatterv, reklám, kisnyomtatvány a tevékenységének fő műfaja. Az 
1990-es első szabad választások alatt az MDF kampányának grafikusa, választási 
plakátokat, szórólapokat, arculattervet készít, felismerve,  hogy a vizuális megjelenés, 
a kommunikáció mennyire fontos a választások során. 
Ez a politikai elkötelezettség, s az ebből táplálkozó jelkép-rendszer munkáira, alko-
tásaira többé-kevésbé jellemző volt, és munkáiban máig jelen van. Alkotásaival kü-
lönböző műfajú kiadványon és köztereken találkozhatunk. Kiállításunkon az életmű 
legfontosabb művei kerülnek bemutatásra.

A tárlat 2018. január 14-ig díjtalanul látogatható naponta 10-18 óráig. 
December 21-január 1. között zárva.

Élet-Mű = Jel-Kép
Aba Béla tervezőgrafikus kiállítása

december 13. 
szerda 18.00

Ki
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December 21 - január 1. között zárva.
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december 2. 
szombat 16.00-18.00

Ki
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Válogatás a kortárs plakátművészet elmúlt 
30 évéből - csoportos grafikai kiállítás 
a 130 éves plakáttörténet tiszteletére.
130 év, 130 művész 130 plakátja.
Megtekinthető december 10-ig naponta 10-18 óráig.

A
la
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Plakát a plakát után

december 10-ig

G
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CSIRIBIRI MIKULÁSVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN

Diafilmkuckó
Diafilmvetítés a várakozás idejére

Brumi és a téli álom
a Fabula Bábszínház előadása
A történet helyszíne egy medvebarlang. A kisbocsok nem akarnak téli álmot aludni, 
mert várják a Mikulást. Dorka néni, a szigorú medveszitter megígéri nekik, hogy ha 
gyorsan elalszanak, akkor talán kialusszák magukat addigra, míg a Mikulás megérke-
zik és találkozhatnak vele. A bocsok gyorsan lefekszenek, aztán elindulnak a mesés 
kalandok. Ez már a macik téli álma, vagy még a valóság? Ez rejtve marad. 
Egy kedves kismedvés mese azonban kikerekedik Brumiról és Barniról, és a szemünk 
láttára kel éltre a barlang rejtekéből. A nagyméretű bábok és a humoros történet 
hamar elvarázsolja kis közönségét. 
A mese végén pedig megérkezik a Mikulás.

Előadók: F. Nagy Eszter és Felszeghy Tibor 
Rendezte, zenéjét szerezte: Felszeghy Tibor

Kézműves játszóház
Az előadás alatt diafilmek kedvezményes áron vásárolhatók.
Jegyár: 700 Ft
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december 9. 
szombat 11.00
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Hol vagy, Mikulás?
tárgyjáték gyerekeknek
a Figurina Animációs Kisszínpad előadása
Ebben a történetben egy konyhában járunk -igazi asztallal, ablakkal, polccal, hűtő-
szekrénnyel, vasalódeszkával és sok apró konyhai tárggyal. Ide várjuk a Mikulást, de 
két ottfelejtett játékbaba merő jószándékkal kölcsönveszi kisgazdájuk ablakba kitett 
kiscsizmáját. Mivel az "igazi" Mikulás nem találja a kiscsizmákat, így nem tesz ajándé-
kot. El kell hát indulnia a kis rongybabának, hogy megkeresse a Mikulást…
Útja során sokakkal találkozik, sokféle "Mikulást" próbálnak rásózni, de mind ha-
misnak bizonyul. Természetesen minden szereplő a konyha egy-egy tárgya, akinek 
mi csak a hangját kölcsönözzük. A darab végét nem szeretném elárulni, csak annyit, 
hogy igyekeztünk olyan "megoldást" találni, ami a kicsi "mikulás-hívő" gyerekek 
számára is és a nagyobb, már a dolgok mögé is látó gyereke, illetve felnőttek számára 
is elfogadható.

Játsszák: Fers Klára és Siklósi Gábor (Blattner Géza-díjasok)

Jegyár: 900 Ft

december 8. 
péntek 14.30

M A Z S O L A - B É R L E T
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HALÁSZ JUDIT 
adventi koncertje
Halász Judit magyar költők verseit  énekli közel harminc éve a magyar könnyűzene 
legjobbjainak megzenésítésében. Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallga-
tása közben. Zenei és előadói igényessége mellett játékosság, humor és szeretet 
jellemzi dalait.
Zenekarának tagjai: Anti Tamás - akusztikus gitár, mandolin, ének;
Bartha Tibor - billentyűsök, hegedű, faurulya, ének; Födő Sándor - basszusgitár, 
ének; FODO - dob, ütőhangszerek; Móricz Mihály - gitár, ének

Az előadást 1 éven aluli gyermekek számára nem ajánljuk. A koncertre 
a belépőjegy egységes árú gyermek és felnőtt látogatóink számára egyaránt.

Jegyár: 2500 Ft
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Az elveszett 
szaloncukor
a Bóbita Bábszínház előadása
4 éves kortól

Vízkereszt előestéjén járunk, nemsokára ideje leszedni a karácsonyfát. Ezen az éjsza-
kán azonban még eljön az Apró Nép, hogy maradék szaloncukrot keressen. Úgy tart-
ják, hogy legalább egyetlen szemet mindenképpen hagyni kell nekik, máskülönben 
elviszik, amit találnak – ilyenkor szoktak eltűnni a kisautók, műanyag katonák, kicsi 
játékszerek. Ennek az utolsó szem szaloncukornak ered a nyomába egy kisfiú és egy 
kislány, hogy a furcsa és varázslatos Karácsonyfa Birodalomba bekerülve teljesítse a 
küldetést, és sok-sok kaland árán visszaszerezze az Elveszett Játékokat.

Rendezte: HALASI DÁNIEL
Játsszák: Balog Zita, Kalocsányi Gábor, Illés Ilona, Matta Lóránt, Czéh Dániel/Keresz-
tény Tamás mv., Kocsis Zsófia mv., Várnagy Kinga mv.
Jegyár: 900 Ft
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Az előadást 2 felvonásban játsszuk, időtartama szünettel együtt kb. 140 perc.
Az előadást 3 éven aluli gyermekeknek nem ajánljuk!
Jegyár: 1900 Ft

Közel húsz esztendeje, hogy egy igazi sikertörténet indult útjára a Pesti Színházban. 
Új magyar musical született, amely töretlen népszerűségének és számos színházi 
bemutatójának köszönhetően mára klasszikussá vált. A farkasok között nevelkedett 
Maugli története fülbemászó zenébe és leleményes dalszövegekbe ágyazva, minden 
korosztály számára garantált szórakozást biztosít. 

Közkívánatra: 

Dés László-Geszti Péter-Békés Pál:
A DZSUNGEL KÖNYVE
Kipling azonos című könyvén alapuló musical 
különleges bábszínpadi változata a Harlekin 
Bábszínház előadásában

december 10. 
vasárnap 11.00 és 16.00

G
ye

re
kp

ro
gr

am

december 15. 
péntek 9.00 és 10.30

T Á D É - B É R L E T

Szereplők:
Zádori Szilárd, Herein János, Mészáros Pancsa, Szűcs Réka, Sóvári Csaba, 
Szilner Olivér, Nánásy Ágnes, Soó Gyöngyvér, Szabados Böbe, Maruzs Nikolett, 
Kovács Máté, Kiss Alexandra
Rendező: HALASI DÁNIEL 
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Kalandra vágysz? Szívesen szereznél tapasztalatot 
az önkéntes munka világában külföldön? 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 nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes 
programjának megismertetése a fiatalokkal.
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

december 12. 
kedd 16.00-18.00

Európai 
Önkéntes Szolgálat 
(EVS) tanácsadás

december 1. 
péntek 10.00

M U Z S I K U S  K L É B Z E L E T

Nyalánk zene,
falánk szerző
avagy zenetörténeti gasztronómia
gyerekeknek – Eckhardt Gábor zenetörténeti
előadása kisiskolásoknak
Jegyár: 700 Ft
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Síppal-dobbal
Első színházi élmény 0-3 éveseknek 
a Vaskakas Bábszínház előadásában
Kottafüzet, hangjegyek, ritmusképletek - mi történik, ha életre kelnek? 
Repülnek a hanggombócok, cikáznak a vonalak, száguldoznak a violinkulcsok. 
A játszók meg zenélnek, mindennel, amit csak érnek: 
síppal, dobbal, nádihegedűvel.
Rendező: Ujvári Janka (Jászai Mari-díjas)
Játsszák: Rab Viki, Vitányi-Juhász István

Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órakor megismételjük.
Jegyár: 900 Ft
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B A B A S Z Í N H Á Z

december 18. 
hétfő 10.00
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december 5. 
kedd 18.30

Mária élete
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

Szűz Mária Jézus anyja, Szent Anna és Joachim gyermeke. 
Életének fontos eseményeit előszeretettel örökítették meg minden korban. 
Az Angyali üdvözlet, a Vizitáció, Jézus születése gyakran felbukkan a legnagyobb 
mesterek vásznain is. Miért ennyire kedvelt, és hogyan értelmezték ezeket 
a történéseket a különböző korokban; erre keressük a választ ezen az estén.

Jegyár: 800 Ft

M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T P O R T R É  +

Tu
dá

st
ár

Kondor Katalin vendége
Wittner Mária
Elképesztően nehéz sorsot szánt neki az élet. Anya és család nélkül nőtt fel, 
nem volt még húsz éves, amikor a legnagyobb harcok színhelyén, a Corvin 
közben bekapcsolódott a forradalomba. Saját vallomása szerint akkor 
érzett életében először lélekemelő összetartozás-érzést, s ettől az érzéstől 
erőt kapott. A forradalom utáni sorsát szinte mindenki ismeri. Csaknem 
nyolc hónapot töltött a börtönben, kivégzését várva, hiszen halálra ítélték. 
Idén volt nyolcvan éves. Erről a rettenetes és gyönyörű nyolcvan évről 
beszélgetünk, s mert Advent ideje van, egy kis Karácsonyváró ünnepségre is 
számíthat, aki eljön.

Jegyár: 500 Ft

december 10. 
vasárnap 17.00

Tu
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, REGISZTRÁCIÓ: 
Reök Cecília   |   reokcecilia@kulturkuria.hu   |   +36 20/299 1040

Zöldág 
Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit, 
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!  A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.
A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

Zö
ld

ág

Zöldág 
Művészeti Műhely
Környezettudatos asztaldíszek 
tervezése és kivitelezése
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/Fő.
A részvétel regisztrációhoz kötött; legkésőbb 
az eseményt megelőző hétfői napon.

Zöldág 
Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design 
szemlélettel. A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
Előzetes regisztráció szükséges,
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

december 6. 
szerda 18.00

december 13. 
szerda 18.00

december 7. 
csütörtök 18.00

Fi
lm

A II. világháborúban az oroszok Magyarországról 800 000 embert hurcoltak el 
malenkij robotra, amit csupán a tíz százalékuk élt túl. Egyik túlélője ennek a pokol-
nak Dr. Olofsson Placid. A bencés atya 1916. december 23-án született, 1939-ben 
szentelték pappá, doktorált, majd tanított a bencéseknél. 1946-ban letartóztatták, 
s 10 év Gulág következett az életében.
Széll Péter róla készült filmjében megosztja nézőivel azt a négy fő elvet, amivel sike-
rült átvészelnie életének legnehezebb évtizedét, és amely elvekkel életének további 
szakaszában is sikerült megőriznie magában a derűt.
Placid atya 2017. január 16-án, 100. születésnapja után alig egy hónappal távozott 
teremtőjéhez. Karácsonykor, december 23-án lenne 101 éves.

Vetítés után beszélgetés Széll Péter rendezővel. Előadás után a DVD megvásárolható.
A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján, 
az esemény leírása melleti regisztrációs gomb segítségével lehet:
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32289

Hogyan lehet túlélni a Gulágot és derűsnek maradni? Egyebek mellett erről szól 
a száz évet megért Placid atya bencés szerzetes élettörténete. 

Placid atya, 
aki megjárta a Gulágot
Széll Péter portréfilmje

F I L M K L U B

december 11. 
hétfő 18.00
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PALYA BEA 
ALTATOK 
CSALÁDI KONCERT

Dalok, versek Álomország kapujában és azon túl

Palya Bea – ének, sansula
Gerzson János – oud, buzuki, ének, valamint 
pengető és egyéb hangszerek

Belépő gyermek és felnőtt vendégek számára egységesen: 2500 Ft

december 02.
szombat 11.00

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
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január

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

január 20. szombat 15.30-18.00

DIAFILMEK DÉLUTÁNJA
Régi kedvenceinket, a diafilmeket vetítjük folyamatosan, 
két teremben kicsiknek és nagyobbaknak.
A belépés díjtalan.

január 19. péntek 19.00

A Magyar Kultúra Napja
KOVÁCS ÁKOS: 
Arany-est
Jegyár: 3500 Ft

január 6. szombat 15.00-18.00

Újévköszöntő cirkuszi 
CSALÁDI DÉLUTÁN 
Dobronka Cirkusz Világszám - a Magamura Alkotóműhely 
előadása   |   Varázs Tamás bűvész műsora   |   Zsonglőrműsor
Kézműves játszóház

január 20. szombat 19.00

KOVÁCS KATI
koncert
Jegyár: 3000 Ft

január 31. szerda 19.00

NÉZZÜNK BIZAKODÓAN 
A JÖVŐBE!
a Baltazár Színház előadása   |   Örkény István egyperces novellái
Jegyár: 2500 Ft   |   Diák-, nyugdíjas- és csoportos jegyár: 1800 Ft

El
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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 regiszt-
rációs dobozt, és máris csatlakoztál 
a Kultúrkúria Baráti Köréhez.

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

C
iv
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december 9. 
szombat 9.00-12.00
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
decemberi programjai

HOL-MI vásár
Háztartási holmik 
hagyományos vására
Hagyományos HOL-MI piac a Klebelsberg Kultúrkúriában, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. Az aktív résztvevők elrendezkedése 
8.00-9.00 óra között. Előzetes  jelentkezés szükséges!
Információ: Korsós Ferenc
Tel./fax:  +36 26 361 371, +36 30/731 6181

3. vasárnap  9.30  Istentisztelet - Adventi Zenés felkészülés 
  felvidéki testvéreink szolgálatával
7.,14. csütörtök  18.00 Adventi sorozat 
10. vasárnap  17.00 Családi Istentisztelet
17. vasárnap  17.30 Karácsonyi Szeretetvendégség vendég szolgálattevővel 

Ünnepi istentiszteletek a templomban:
december  24. vasárnap 9.30; szenteste 14.30, 
 25. hétfő 9.30 karácsonyi, 
 26. kedd 9.30 karácsonyi, 
 31. vasárnap 9.30; óévi 18.00,
január  1. hétfő 9.30 újévi

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Új Sarepta: II. kerület, Máriaremetei út 80.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

Urunktól áldott adventi készülődést és Karácsonyi Ünneplést kíván
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség minden kedves olvasónak!

December 9-én és 16-án szombaton délelőtt várjuk az érdeklődőket 
a hamisítatlan karácsonyváró, évzáró piaci napjainkra (Cserkészház-Bp. II. 
Hímes u. 3.) reggel 7.30 és 12.00 között. Kivételesen a nyitás előtt érkező 
vásárlókat már 7 órától be fogjuk engedni. Télálló almák, zöldségek, batá-
ta, a füstölthús-félék, hurkák, kolbászok, savanyúságok mellett a megszo-
kott szezonális hazai ízek várják a vásárlókat. Az ünnepi főzésekhez 
a hidegen préselt olajokat is ajánljuk.
Mindenkinek meghitt Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánnak a 
gazdák, valamint Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője és segítői.

december 9., 16. 
szombat 7.30-12.00

Decemberi 
gazdapiac
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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   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Pentalum, Zöld kupola - Kerényi Zoltán fotója

Támogatóink, partnereink

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófoga-
dások, konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására. Termeink kis 
létszámú csoportos foglalkozások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség 
befogadására is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas 
kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat.
Bővebb információ: Nagymáté Edina (céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628   |   e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

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

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

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

Sz
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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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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. decemberi
eseménynaptár

  1. péntek 10.00 Muzsikus Klébzelet
 19.30 Fülei Balázs zongoraművész szólóestje
  2. szombat 16.00-18.00 Csiribiri Mikulásváró családi délután
  3. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei - Csajkovszkij: Csipkerózsika
 19.00 Dalnokklub - vendég: Tolcsvay Béla
  4. hétfő 19.00 Hidegkúti Tangó Szalon
  5. kedd 18.30 Mária élete - Ludmann Mihály művészettörténész előadása
  6. szerda 18.00 Zöldág selyemfestő műhely
  6., 13. szerda 9.00-20.00 Nemzetközi Zöldág Fesztivál Ifjúsági Napok
  7. csütörtök 18.00 Zöldág művészeti műhely
  8. péntek 14.30 Mazsola-bérlet: Hol vagy, Mikulás - Figurina Animációs Kisszínpad
  9. szombat 11.00 Halász Judit adventi koncertje
10. vasárnap 16.00 Dés-Geszti-Békés: A dzsungel könyve - Harlekin Bábszínház
 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Wittner Mária
11. hétfő 18.00 Filmklub - Placid atya, aki megjárta a Gulágot
12. kedd 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
13. szerda 18.00 Zöldág ékszerkészítő műhely
 18.00 Kiállításmegnyitó: Élet-Mű = Jel-Kép 
15. péntek 9.00;  10.30 Tádé-bérlet: Az elveszett szaloncukor - Bóbita bábszínház
 19.00 Grazioso Zeneszalon - vendég: Tóth Armand
16. szombat 15.00-19.00 Adventi forgatag - Karácsonyi ajándékkészítő műhely
 18.00 Echo II. koncert
17. vasárnap 19.00 Holdviola adventi nagykoncert
18. hétfő 10.00 Babaszínház: Síppal-dobbal - Vaskakas Bábszínház
19. kedd 19.00 Dunai Ferenc: A nadrág - Karinthy Színház


