Klebelsberg Kultúrkúria
2017. február

február 14.
kedd 19.00

Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Színház

A Beregszászi Illyés Gyula Színház előadása

Három napja tart a dínom-dánom Balázsnak, a vidéki
kisbirtokosnak a kúriáján. Mikor a vendégek már hazamentek,
Balázs folytatni akarja a mulatozást. Pólikának, a feleségének
elege van az ura folytonos mulatozásából, ezért elhatározza,
hogy a nagynénjéhez költözik. A férj persze minden áron
megpróbálja visszahódítani a feleségét. Szövetségesre is talál
Lajos bácsi személyében. Az ő noszogatására Pólika végül levelet
küld a férjének, amiben arra kéri, szöktesse meg és vigye haza.
És, mint a mesében, természetesen minden jóra fordul.
Az előadásban részt vesz a színház szinte valamennyi színésze.
Színház

Móricz Zsigmond:

Szereplők:
Ferenci Attila | Tarpai Viktória | Vass Magdolna
Orosz Melinda | Kacsur Andrea | Kacsur András
Domáreckájá Júlia | Gál Natália | Szabó Imre
Orosz Ibolya | Sőtér István | Mónus Dóra
Zenei felvételen közreműködik Pál István Szalonna és Bandája
Rendezte: Katkó Ferenc
Jegyár: 2800 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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február 24.
péntek 19.00

Abigél titkai

Szabó
Magda

PIROS ILDIKÓ Kossuth- és Jászai Maridíjas, Érdemes Művész önálló estje
az írónő születésének
100. évfordulója alkalmából.
Jegyár: 1500 Ft
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4

5

Színház

Színház

Töredékek az írónő
életművéből

M esterkoncertek és fiatal m ű vészek

február 3.
péntek 19.30

„Királyi lantosok,
királyi muzsika”
Kónya István barokk lantestje
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
a-moll Szonáta: Prelude – Allemande – Courante
– Sarabande – Gavotte en Rondeau – Gigue (BWV 1018)

Zene

Zene

Silvius Leopold Weiss (1686 -1750):
a-moll Szonátából: Entrée – Menuett – Sarabande - Courante

Robert de Visée (1670-1720):
Suite in do mineaur: La Conversation (allmande)
– Courante – Gigue
Silvius Leopold Weiss (1686 -1750):
g-Moll Szvit Prelude – Allemande – Courante – Bourrée
– Sarabande – Menuet – Gigue

Jegyár: 2200 Ft
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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vasárnap 15.00

Zene

Az operairodalom
gyöngyszemei
- filmvetítés Massenet: Werther
A Párizsi Operaház
előadása
Vezényel: Michel Plasson
Szereplők: Jonas Kaufmann, Sophie Koch
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

február 17.
péntek 18.00

Grazioso
Zeneszalon
Házigazda

Detvay M. Marcella
vendég:

Juhász Előd
A különböző művészeti ágak találkozása egy kellemes esten, mintha a
régi híres párizsi szalonok vendégei
lennénk, ahol híres művészek léptek
fel, s a vendégek a kor legjobb tudósaival, filozófusaival vitatkozhattak.
A februári szalon vendége
Kocsis Zoltán lett volna, de a sors
sajnos másképp rendelkezett.
Az Őróla megjelent könyv bemutatójával emlékezünk rá.
A belépés díjtalan.
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Zene

február 12.

február 19.
vasárnap 19.00

Dalnokklub

Versek, dallamok, gondolatok

február 18.
szombat 18.00

Echo Beat
koncert
Az ECHO BEAT – az egykori legendás ECHO
együttes követője – szeretettel várja minden régi és új
vendégét, akik a 60-as, 70-es, 80-as évek zenéit kedvelik
és táncolni vágynak. Legismertebb örökzöldjük
a Gondolsz-e majd rám... című sláger, amely természetesen
minden rendezvényükön élőben is elhangzik.
Jegyár: 1500 Ft
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Zene

Zene

Házigazda

Radványi Balázs,
Balog Péter, Lányi Adél
Vendég:

Strófa trió+, valamint a
Smidéliusz Gábor - Huszák Zsolt duó
Zenés műsor a magyar- és a világirodalom, a klasszikus és kortárs
irodalom verseiből. Ady Endrétől Juhász Gyulán át Karácsondi Imréig.
Akusztikus zenei megszólalás vokállal kiegészítve.
Jegyár: 900 Ft
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február 7.
kedd 18.00

Titkos kert
Varga Zsófi grafikusművész
kiállítása

Kiállítás

Varga Zsófi műveinek főszereplője az apró, törékeny, pár vonallal megrajzolt
kicsi alak, aki - mivel a legtöbb művön megjelenik -, szinte képregényszerűen köti
össze az alkotásokat. Mindig máshol, új környezetben látjuk, de a „tanulság”
általában ugyanaz: a képek belső nézője, illetve szereplője rendszerint eltörpül
környezete mellett.
Amelyet pedig láthatóan ember kreált, de éppen ezért maga is gyarló, esetlen,
valójában instabil. Repedeznek a falak, a szobrok váratlanul, természetüket,
anyaguk keménységét meghazudtolva bicsaklanak meg, válnak hajlékonnyá.
A biztosnak tűnő lépcsők mégsem vezetnek sehová, s ahol érezzük,
hogy mehetnénk még, ott elriaszt a vak mély sötét, amely szorongatóan
üresen tátong felénk.
Somogyi Zsófia művészettörténész
A tárlat díjtalanul látogatható február 4-étől 26-áig
naponta 10-től 18 óráig.
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Kiállítás

A kiállítást megnyitja Szerényi Gábor grafikusművész, újságíró
február 7-én 18 órakor. Közreműködik Kökény Zsuzsanna
és Madarász József gitáron.

február 14.
kedd

„Mögöttünk örök csend, előttünk is örök csend,
és létünk rövid idejét úgy kell leélnünk,
hogy a futó pillanat boldogságával töltsük be
a csend egész megmérhetetlen ürességét.”
(Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj)

Kiállítás

A kamera mögött állni kiváltságos érzés és feladat.
Olyankor múlt, jelen és jövő egybeforr, s egyetlen pillanat
egy kerek történet szószólója. Fotósként képi eszközökkel
próbálom átadni mindazt, ami adott másodpercben benne van,
akkor és ott, előtte és utána. Számomra a fotózás kihívás,
élvezet és alkotás egyben.
Kőműves Kata AFIAP fotóművész

A tárlat díjtalanul látogatható
február 14-étől március 16-áig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Kiállítás

„Futó pillanat boldogsága”
Kőműves Kata fotókiállítása

február 10.
péntek 10.00

Időutazás Tóth József Füles,
a magyar reklámfotózás
meghatározó alkotójának
1970-es és 1980-as években
készített emlékezetes plakátjai által

Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor
zenetörténeti előadása
kisiskolásoknak
Ütem az ütőm?
avagy a ritmus hatalma
Jegyár: 600 Ft

február 12-éig
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Gyerekprogram

Kiállítás

Plakátok
a múlt századból
Tóth József Füles
legendás plakátjai

február 4.

szombat 15.00-18.00

Gyerekprogram

Jegyár: 700 Ft

Füled érjen bokáig!
a Góbi Rita Társulat
vidám előadása
az egész családnak
„Apa nézd, figyelj ezt Neked csináltam!
Táncolok, bukfencezek, kézen állok, puszit dobok,
nevetek, tortába bújok, gyertyát fújok. Élvezed?”

„Dallamok, versek, bábok, buborékok, ukulele, gitár, bőgő, furulya, dob,
derbuka és társai pörögnek ezerrel. Kárász Eszter játszik, táncol, énekel,
hadonász, varázsol, miközben viccesen és kedvesen vagy szomorkásan
csengnek-pengnek a népdalok, a Csukások, Weöresek és Varró Danik.
Jó kis koktél, dupla buborékkal, alkoholmentesen.”
Gyerekprogram

Csiribiri farsangi
családi délután

Sziamia!
az Eszter-lánc mesezenekar
farsangi koncertje

(Lackfi János)

Kézműves
játszóház

A látványos játékban három testvér ünnepli Apa
születésnapját. A lányok meglepetéstáncokkal, akrobatikával,
versekkel, tortával készülnek a születésnapra...
Előadók: Berényi Nóra Blanka, Tick Regina Zsófia,
Góbi Rita, Gyulai Csaba
Zene: Gyulai Csaba
Koreográfia: Góbi Rita
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hétfő 10.00

Babaszínház:
Irgum-burgum macibál

Gyerekprogram

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

Az Vaskakas Bábszínház
bemutatóján egy macibálba hívják
a legkisebbeket, hogy együtt mulassanak
a plüssmackókkal, a pandákkal és a jegesmedvékkel!

20 perc előadás + 20 perc játék.
Az előadásra egységes jegyek korlátozott számban vásárolhatók.
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. | Jegyár: 900 Ft
Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órától megismételjük.
A későn érkezőket sajnos nem tudjuk a már elkezdődött előadásra beengedni.
Megértésüket köszönjük!
900
20 Ft

február 17.

péntek 9.00 és 10.30

Tádé-bérlet:
A só - a Miskolci
Csodamalom
Bábszínház
előadása
Az egyszervolt királykisasszonyt királyi
apja azért büntetett meg, mert kérdésére azt válaszolta: úgy szereti, mint a sót
az ételben...
A magyar népmese alapján írta:
Szász Ilona
Tervező: Matyi Ágota
Zene: Bogárdi Aliz
Rendező: Sramó Gábor
Játsszák: Juhász Judit,
Tari Edit, Lukács Gábor,
Károlyi Szabolcs
Jegyár: 900 Ft
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Gyerekprogram

február 13.

február 17.
péntek 14.30

február 15.

Mazsola-bérlet:
Az aranyecset
az Aranyszamár Színház előadása
Nemes Nagy Ágnes meséje kisiskolásoknak

Egy kisfiú kalandjait követhetjük végig csodás születésétől küldetésének beteljesítéséig. Az előadást az igazsághoz való rendíthetetlen ragaszkodás példázatának,
valamint a művészet teremtő erejének allegóriájaként tekinthetjük.
Rendező, dramaturg: Szabó Attila | Tervező: Bodnár Enikő
Zeneszerző: Bakos Árpád
Játsszák: Baranyai Anita, Erdei Gergő, Érsek-Csanádi Gyöngyi
Jegyár: 900 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!
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.

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.
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Ifjúsági

Gyerekprogram

szerda 15.00

február 1.

Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán
Vendég: Forgács Gábor

szerda 19.00

február 7.
kedd 18.30

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

Tudástár

Humor

Jegyár: 1000 Ft

Művészet és irodalom
Labirintus, Thészeusz, Ikarosz
Ludmann Mihály
művészettörténész előadása
A görög mitológia kréta civilizációra vonatkozó történetei elevenednek meg ezen
szereplők által, megmutatva, milyennek látták ők ezt a görögnél régebbi kultúrát.
Ezek a témák a következő két ezer év európai művészetében újra és újra visszatértek.
Mely korokban kik váltak fontosakká és hogyan ábrázolták őket? Ezt láthatjuk
a kedvelt művészettörténeti sorozat soron következő előadásában.
Jegyár: 800 Ft
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február 15.
szerda 18.00

Ablak a nagyvilágra
Bhután: a boldogság földje?
„A boldogság helyhez kötött” – állítja Bhután turisztikai
szlogenje, és természetesen azt sugallja, hogy ez a hely
nem más, mint Bhután. A vonzó reklám ellenére
kevesen tudják a Bhutáni Királyságot elhelyezni a
térképen. Pedig csodálatos és különleges ez a szerethető kis ország, a Himalája lejtőin, beszorítva
a két óriás: Kína és India közé. […] A szinte
érintetlen természet itt éppúgy jelent hófehér
gleccsereket, tiszta vizű rohanó folyókat
és a világ legmagasabb meghódítatlan
hegycsúcsait, mint kedvező klímájú, termékeny völgyeket, több ezer növényés állatfajt, szubtrópusi dzsungelt.
Valcsicsák Zoltán
Álmomban Bhutánban ébredtem
című könyve az előadás után 4800 Ft
helyett 3800 Ft-ért megvásárolható
és a szerzővel dedikáltatható.
A részvétel díjtalan.

február 19.

Portré +
Kondor Katalin vendége
Dr. Székács Béla belgyógyász professzor
vasárnap 17.00

A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság tiszteletbeli elnöke nem kevesebbet állít,
mint hogy hamarosan nagyon sokáig élünk majd. Kérdés persze, mit kell ezért tennünk
nekünk, minden nappal egyre csak öregedő embereknek, és mit kell tennie a tudománynak. Javíthatunk-e a romló memórián, hogyan viszonyuljunk a gyógyszerekhez, ezer kérdés
van, amire a tudomány ma már mást választ ad, mint évekkel ezelőtt.
Jegyár: 500 Ft
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Tudástár

Tudástár

Előadó: Valcsicsák Zoltán,
a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság elnöke

február 21.
kedd 18.30

Zöldág Művészeti Műhely

Környezettudatos farsangi
álarcok tervezése és kivitelezése
február 16-án: Környezettudatos falidíszek
és fülbevalók tervezése és kivitelezése
február 2-án:

február 2., 16.
csütörtök 9.00

Művészet és irodalom
Iliász és Odüsszeia
Ludmann Mihály
művészettörténész előadása
A trójai háború a mükénéi civilizáció királyságainak legnagyobb vállalkozása volt. Ez
természetesen nem maradt visszhang nélkül az európai művészetben. Nem csak a
trójai háború és annak sok részmozzanata volt ihletője a későbbi koroknak, hanem a
ravasz ithakai királynak a háború utáni hosszú bolyongása is. Odüsszeusz történetét
sokszor és sokféleképpen megjelenítették, és nem csak a képzőművészetben. Mi azt
nézzük meg, hogy a festészetben hogyan ábrázolták ezt.
Jegyár: 800 Ft
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Zöldág

Tudástár

Vezeti: Sarnyai Rita iparművész
A részvétel díjtalan, anyagköltség: 600 Ft/fő.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.

Kertbarát Fórum

Biokert ismertetése elméleti
és gyakorlati formában | Aktuális kertimunkák
Magbörze | Előadás, gyakorlati bemutató
és interaktív oktatás, ültetés, vetőmag cserebere
Vezeti: Takács László élelmiszeripari mérnök

február 6.
hétfő 18.00

A részvétel díjtalan.
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február 21.
kedd 18.00

február 13. hétfő 17.00

Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design
szemlélettel. Az elkészített alkotások haza is vihetők,
lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.

február 20. hétfő 17.00

Zöldág

Zöldág Ékszerkészítő Műhely

Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját
gyűrűit, fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit! Az elkészített alkotások
haza is vihetők, lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.

Gyógynövény Klub

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

Zöldág Selyemfestő Műhely

február 27. hétfő 17.00

Zöldág Üvegfestő Műhely
A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani;
szép színes vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni ökodesign szemlélettel. Az elkészített alkotások haza is vihetők,
lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.
A műhelyeket vezeti: Sarnyai Rita iparművész.
A részvétel díjtalan, az anyagköltség 800 Ft/műhely.
Előzetes regisztráció szükséges,
legkésőbb az adott alkalom előtt 2 nappal.
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Zöldág programokkal kapcsolatos információk, regisztráció:
Reök Cecília | reokcecilia@kulturkuria.hu | +36 20/299 1040
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március

március 11.

Kiss Csaba:
Nappalok és éjszakák

Frakk, a macskák réme

Tatabányai Jászai Mari Színház

A Vaskakas Bábszínház és a Jászai Mari Színház
közös előadása
Jegyár: 1200 Ft

március 4.

március 17.

Csiribiri Tavaszváró
családi délután

a Magyar Kamarazenekar koncertje

Icinke-Picinke tündér, avagy Hol lakik a varázslat?
- a Bábrándozók Társulat előadása
Jegyár: 700 Ft

Művészeti vezető: Bánfalvi Béla
Jegyár: 2500 Ft

március 8.

március 18.

Humorpercek
Halványlila gőz
a L'art pour l'art Társulat
legújabb önálló estje

Énekelt versek...
a Kaláka és a Szélkiáltó
együttes közös koncertje

Főbb szerepekben: Györgyi Anna, Trokán Anna,
Mikola Gergő | Rendezte: Kiss Csaba
Jegyár: 2800 Ft
szombat 15.00-18.00

szerda 19.00

Házigazda: Maksa Zoltán

péntek

szombat 18.00

Előzetes

(sirály-játék Csehov nyomán)

Előzetes

szombat 16.00

február 11.

Civil oldal

Istentisztelet:
minden vasárnap 9.30-kor a templomban
Családi istentisztelet: február 12. 17.00 a templomban
Felnőtt Bibliaóra:
február 8. és 22. szerda 19.00 a gyülekezeti teremben
Könyvfaló Klub minden korosztálynak:
		február 25. szombat 16.00 a gyülekezeti teremben
Gyülekezeti nap:
február 26. vasárnap 11.00 a gyülekezeti teremben
Imaközösség:
minden csütörtök este 19.00 a gyülekezeti teremben
Sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket.
Próba minden kedden este 19.15-től a templomban.

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal:
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
34

Téli piaci nap
Ha csak nem lesz szélsőséges az időjárás
- hóvihar, zuhogó eső, vagy mínusz 10 fok,
vagy még hidegebb -, akkor február 11-én, reggel
7.30-12 óráig várunk mindenkit szeretettel
a cserkészház kertjében. (Bp. II. Hímes u.3.)
Februárban a vitamindús savanyúságok és csírák
mellett a kalóriadús füstölt húsok, hurkák,
szalonnák fogynak leginkább.
De természetesen a kínálat teljes lesz és egy forró
gyógyteát is szívesen adunk a kóstolóasztalnál.
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Civil oldal

A Pesthidegkúti
Evangélikus Gyülekezet
februári programjai

szombat 7.30-12.00

február 20.
hétfő 18.00

Téli tárlat
a Budai Képzőművész
Egyesület kiállítása

Civil oldal

A kiállítást megnyitja Géczy Olga festőművész február 20-án 18 órakor.
Közreműködik: Kranabeth Fadil Nagham
és tanítványa Galambos Mária hegedűn.

LAKNAK NÁLATOK ÁLLATOK?

NONSTOP IMPRO A SZINDRA TÁRSULATTAL
Szórakoztató, interaktív, színházi este minden korosztálynak!
Minden a pillanat műve, a közönség instruálhatja a szereplőket,
megadhatja a szituációkat! Gyere velünk játszani!
Műsorvezető: FÖLDESSY MARGIT
Belépő: 1000 Ft

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

02.25.

szombat
19.30

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
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.

Tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:
Színházterem, Nagyszalon - Télikert,
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri
Ingyen internet a Kultúrkúriában!
színpad
Nyitástól 20 óráig használható.
Bővebb információ: Nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!
Kedvezményezett:
Adószám:
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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!
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Szolgáltatás

Szolgáltatás

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.

19:00
9:00
19:30
15:00
18:00
18:00
18:30
10. péntek
10:00
12. vasárnap 15:00
13. hétfő
10:00
17:00
14. kedd
18:00
19:00
		
15. szerda
15:00
18:00
16. csütörtök 9:00
17. péntek 9:00, 10:30
14:30
18:00
18. szombat 18:00
19. vasárnap 17:00
19:00
20. hétfő
17:00
21. kedd
18:00
18:30
24. péntek
19:00
27. hétfő
17:00

Maksaméta – Vendég: Forgács Gábor
Zöldág Művészeti Műhely
Mesterkoncertek és fiatal művészek - Kónya István barokk lant estje
Csiribiri farsangi családi délután
Kertbarát Fórum
Titkos kert - Varga Zsófi grafikusművész kiállítás-megnyitója
Labirintus, Thészeusz, Ikarosz - Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Muzsikus Klébzelet - Eckhardt Gábor zenetörténeti sorozata
Az operairodalom gyöngyszemei
Babaszínház: Irgum-burgum macibál
Zöldág Selyemfestő Műhely
Tudatos Táplálkozás Fórum
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Beregszászi Illyés Gyula Színház
EVS tanácsadás
Ablak a nagyvilágra - Bhután: a boldogság földje?
Zöldág Művészeti Műhely
Tádé-bérlet: A só - Miskolci Csodamalom Bábszínház
Mazsola-bérlet: Az aranyecset - az Aranyszamár Színház előadása
Grazioso Zeneszalon - Vendég: Juhász Előd
Echo Beat koncert
Portré+ Kondor Katalin vendége Dr. Székács Béla belgyógyász professzor
Dalnokklub - Vendég: Strófa trió+, Smidéliusz Gábor - Huszák Zsolt duó
Zöldág Ékszerkészítő Műhely
Gyógynövény Klub
Iliász és Odüsszeia - Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Abigél titkai - Szabó Magda 100 - Töredékek az írónő életéből
Zöldág Üvegfestő Műhely

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. február

1. szerda
2. csütörtök
3. péntek
4. szombat
6. hétfő
7. kedd

