Klebelsberg
Kultúrkúria
2019. december

ADVENTI KALENDÁRIUM
Rofusz Kinga grafikusművész kiállítása
december 1 január 10.

december 18.

december 17.

szerda 19.00

kedd 19.00

Csurka István:

DEFICIT

ÉGI HANG

Lovász Irén adventi koncertje
A műsor az ÉGI HANG című lemez anyagára épül, mely Lovász Irén
Gyógyító hangok című lemezsorozatának első, nagy sikerű darabja,
ami az első évben aranylemez lett. Első díszelőadásának a Budavári
Mátyás templom adott otthont, teltházas koncerteken szólt itthon
és külföldön egyaránt.
Az est tiszteletadás az égi és földi hang, az isteni és emberi világok
találkozásának. Az énekelt emberi hangon előadott műsor a szakrális
magyar népköltészet énekelt darabjaira alapul, melyek az évkör
szakralitását és egységét hangsúlyozzák. Ezen kívül elhangzanak
Máriahimnuszok, népénekek, zsoltárok, valamint középkori latin nyelvű
gregorián és többszólamú énekek.
Lovász Irén (ének)
Mizsei Zoltán (ének, udu, pszaltérium, középkori hárfa, orgona, harmonium)
Ágoston Béla (ének, duda, furulya, fujara, saxofon)
Jegyár: 1500 Ft
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X és Y házaspár. Z és W szintén. Látszólag nem különböznek
egymástól. Látszólag sokban különböznek egymástól.
Látszólag baráti pár, látszólag nem. Látszólag unják egymást,
látszólag nem. Mielőtt a gyűlölet szeretetbe menne át és fordítva,
születik meg az ötlet: cseréljenek párt egy időre, egy éjszakára…
Mert valamit tenni kell, így a lét elviselhetetlen? Ha máshol
nem lehet, hát az ágyban kell forradalmat csinálni…
Megtörténik a csere. Egy az egy, ami eldöntetett.
Megfordul ettől a sorsuk? Mi lesz ebből?
Békés játék, vagy gyilkos indulat?
Csurka István komédiája hatalmas sikerrel
szerepelt már a hetvenes évek magyar színházaiban.
Ma is érvényes, sőt, egyre aktuálisabb…

Színház

Jeles napok

a Zentai Magyar
Kamaraszínház előadása

X ‒ Dévai Zoltán | Y ‒ Verebes Judit
Z ‒ Virág György | W ‒ Lőrinc Tímea
Jelmeztervező: Szélyes Andrea Natália
Díszlettervező: Perlaki Róbert
Művészeti munkatárs: Perlaki Ilona
Rendező: SZILÁGYI TIBOR Kossuthés Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész
Jegyár: 3000 Ft

a 2019 ősz-téli

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.
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december 8.
vasárnap 15.00

Az operairodalom
gyöngyszemei
(filmvetítés)

december 8.

Aszafjev:

vasárnap 19.00

PÁRIZS LÁNGJAI

Vezényel: Pavel Soroki
Szereplők: Natalia Osipova, Ivan Vasiliev, Denis Savin,
Yuri Klevisov, Nina Kaptsova, Anna Antonicheva, Ruslan Skvortsov
Koreográfia: Vasily Vajnonen és Alexai Ratmansky
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Házigazda: Detvay Mária Marcella

András és Gellért

Zene

Grazioso Zeneszalon
Meghívott vendég:

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda Radványi Balázs, Balog Péter
Vendég:

FOUR BONES QUARTET

A Four Bones Quartet 2003-as fennállása óta megfordult a világ számos országában.
A harsona igazi elkötelezettjei Európa-szerte adnak teltházas koncerteket, emellett
kimagasló eseményeken képviselik nagy sikerrel Magyarországot.
"Egyedi, karakteres harsonaszólók, bravúros, homogén összhangzás…
Ez, ami igazán jellemzi a Four Bones Quartetet"
(Badische Zeitung).
december 13.
péntek 19.00
A belépés díjtalan.

Zene

(balett) - a Moszkvai Bolsoj
Színház előadása

A GÁVEL TESTVÉREK,

A Gável testvérpár köré csoportosult Testvérek néven 1997-ben elindult
zenekar az akkori gimnazista és egyetemista korú fiatalok kedvencévé lett.
Az abban az időben született dalok széles körben elterjedtek. Az egymás után,
sorra megjelenő albumaikat falta a fiatal közönség.
Közel hat év után a zenekar átalakult és Gável Testvérek néven – saját korábbi és
újonnan komponált szerzeményeik révén továbbra is a mainstreamben maradtak.
A 2007-ben megrendezett, nemzetközi érdeklődéssel is kísért Katolikus Városmissszió
hazai élcsapatának számítottak. Aztán a Gável fiúk látszólag letették a lantot.
A belső, lelki átrendeződést követően viszont nem várt fordulat következett be.
Nevet váltottak újra, amelyet azzal magyaráztak, hogy Jézus kérte tőlük.
Az ekkorra Eucharist néven alkotó testvérpár egészen új üzenetű dalokkal állt elő.
A koncertek repertoárjából kikerültek a félprofán énekek. Az úgynevezett
dicsőítés határozta meg a zenekar minden tevékenységét.
Jegyár: 700 Ft
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december 15.

december 1 – január 10.

vasárnap 17.00

HANGUTAZÁS
ÉS HANGFÜRDŐ

Stresszoldó kikapcsolódás
Bársony Bálinttal

Zene

Kiállítás

14 éves kortól
A foglalkozásokat vasárnapi napokon 17.00-18.10 óráig tartjuk.
A foglalkozásra előzetes regisztráció és jegyelővétel szükséges!
Regisztráció: kingat@kulturkuria.hu
Jegyvásárlás: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező +36 20/249 1580
Jegyár: 3500 Ft
Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon alábbi
elérhetőségeinken: www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu,
www.facebook.com/hangutazas

ECHO II-KONCERT

A '60-as, '70-es évek slágerei és az Echo
együttes számai - Táncos-zenés mulatság
Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás ECHO együttes vezetője,
basszusgitárosa alapította zenész barátainak közreműködésével.
A zenekar tagjai: Csákó Tamás - szólógitár, ének, Sárközi Zsuzsa - ének,
Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, Békefi Ferenc - billentyű, ének,
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének
Jegyár: 1500 Ft

december 15.
vasárnap 18.00

ADVENTI
KALENDÁRIUM

Rofusz Kinga grafikusművész kiállítása
Kiállításunkon a grafikusművész ünnepváró és az ünnepekhez kapcsolódó
képeit láthatjuk, többek között az Adventi kalendárium című kötetekhez
készített alkotásait is, melyeket Szabó T. Anna versei kísérnek.
Rofusz Kinga az egyik legismertebb és eredetiségében is egyedülálló hazai
illusztrátor. Légies, csodákkal teli, lenyűgöző mesevilága elvarázsolja
a gyermeket és a felnőttet egyaránt.
Díjtalanul megtekinthető 2020. január 10-ig hétköznap 8-20, hétvégén 10-18 óráig.
December 20-tól január 5-ig zárva.
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december 5.
csütörtök 18.00

december 1.

vasárnap 11.00, 16.00

Dés László-Geszti Péter-Békés Pál:

A DZSUNGEL KÖNYVE

Kipling könyvén alapuló musical bábszínpadi változata a Harlekin Bábszínház
előadásában

KÁRPITOK ÉS KÉPEK

Gönci András textilművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Cserna Antal színművész december 5-én 18 órakor.
Közreműködik Sáry Bánk zeneszerző.

Maugli - Zádori Szilárd | Balu - Herein János | Bagira - Mészáros Pancsa
Túna - Szűcs Réka | Sír Kán - Sóvári Csaba | Akela - Szilner Olivér
Ká - Nánásy Ágnes | Csil - Soó Gyöngyvér | Majom - Szabados Böbe
Továbbá: Maruzs Nikolett, Kovács Máté, Kiss Alexandra
A bábszínpadi változatot készítette: Tóth Réka Ágnes és Halasi Dániel
Báb-és díszlettervező: Csonka Erzsébet | Koreográfus: Fosztó András
Rendező: HALASI DÁNIEL

Gyerekprogram

Kiállítás

A dzsungel első számú törvénye: elsősorban mindenki a saját életbenmaradásáért felel.
Ne állj szóba a majmokkal, ne feleselj Baluval, és vésd eszedbe: vedlés idején Ká nem
csak rövidlátó, de nagyot is hall. Mindig légy udvarias, használd a mesterszavakat és
tartsd tiszteletben Csil munkáját. Ha mindent megtanultál, akkor indulhatsz, de ne
feledd: a Dzsungel Könyvét nem te írod, te csak lépkedsz a köveken, amelyek olykor
olyan utakra is terelnek, ahol még nem járt más előtted. Felkészültél az utazásra?

Az előadást 2 felvonásban játsszuk, időtartama szünettel együtt kb. 140 perc.
Az előadást 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánljuk!
Jegyár: 1900 Ft

Gönci András 1943-ban született Budapesten. A Magyar iparművészeti
Főiskolát 1964-ben végezte el, a Budapesti Műszaki Egyetem Textiltechnológia
szakát pedig 1969-ben. Munkái Magyarországon számos szálloda, középület,
színház, kulturális intézmény, minisztérium, tanintézet, reprezentatív irodák
kiemelt díszítése. Több alkotása Európa országaiban és a tengeren túl is látható.
Egyedi alkotásait Magyarországon és külföldön számos egyéni és másokkal
közös kiállításokon mutatta be. Születése óta a II. kerület lakója. A kerületben
először kerül sor önálló kiállítására.
Megtekinthető díjtalanul 2020. január 12-ig naponta 10-18 óráig.
December 20 - január 5. között zárva.
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december 7.

december 13.

szombat 16.00

péntek 9.00, 10.30

CSIRIBIRI
MIKULÁSVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN
16.15

SUTTOG A FENYVES
diafilmvetítés
NOKEDLI, A FEHÉR
KRAMPUSZ TÖRTÉNE
a Galóca Bábtársulás előadása

Nokedli, a fehér krampusz történe - a Galóca Bábtársulás előadása
A jószívűség, kedvesség és segítőkészség a krampuszoknál komoly probléma.
Nokedli, a kis fehér ördögfióka nagy gonddal küszködik, mert a csintalanság minden
szikrája hiányzik belőle. Ezért elindul szerencsét próbálni, hogy útjáról krampuszhoz
méltóan igazi csibészként térjen haza.
Vajon sikerül neki?
Előadja: Illés Ilona és Zengő Ágnes bábszínészek

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

Jegyár:
1000 Ft

Gyerekprogram

Gyerekprogram

17.00

Tádé-bérlet:

KISKARÁCSONY,
NAGYKARÁCSONY

A Kolompos együttes mesejátéka
A december a hideg évszak beköszöntét jelenti, az emberek mégis meleg szívvel
gondolnak rá, hiszen közeleg a Karácsony, a szeretet, a Fény ünnepe. A közkedvelt
együttes mesejátékában megelevenednek a téli ünnepkör szokásai, dalai: lucázáskotyolás, termékenységi babonák, Luca széke készítés, és a kis Jézus megszületését
köszöntő betlehemezés.
Jegyár: 1200 Ft
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december 14.

december 16.

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Halász Judit adventi koncertje

A téli ünnepkörhöz tartozó dalok mellett az eddig megjelent zenei anyagokból
hallható válogatás, amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának
legnépszerűbb alkotásait.
Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt teremtett előadóművészként. Klasszikus és kortárs magyar költők verseit évtizedek óta énekli - a
magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – méghozzá gyermekeknek.
Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben. A zenei és előadói
igényesség mellett játékosság, humor, fantázia és nagyon sok szeretet jellemzi a
dalokat, melyeket kicsik és nagyok is együtt énekelhetnek a koncerteken.
Az előadásra felnőtt és gyermek látogatóink számára egyaránt szükséges
jegyet vásárolni. 3 év alatti gyermekek számára az előadást nem ajánljuk.

hétfő 10.00

Babaszínház:

EGYIK KICSI,
MÁSIK NAGY

Gyerekprogram

Gyerekprogram

szombat 11.00
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Első színházi élmény 0-3 évesek számára
a Vaskakas Bábszínház előadásban
Babaszínházi előadás Bartos Erika, Gryllus Vilmos, Kukorelly Endre, Lackfi János,
Petőcz András, Szabó T. Anna és Varró Dániel költőink gyerekversei alapján.
Játsszák: Gergely Rozália, Valenytik Anna | Rendező: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Zene: Rab Viki | Tervező: Michac Gábor
Jegyár: 1200 Ft
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósul meg.

Jegyár: 2700 Ft
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december 10.
kedd 16.00

EURÓPAI
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT

december 10.
kedd 18.00

Tudástár

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.

Portré +
Kondor Katalin
vendége

Dr. EVA
MARIA BARKI

Genius loci – Firenze
Ludmann Mihály új
művészettörténeti sorozata

A FIRENZEI
MANIERIZMUS KORA

Eva Maria Barki, Bécsben élő magyar származású nemzetközi jogász lesz
a vendégünk, aki a magyarság sorskérdéseivel, úgy is mint Trianon,
avagy az Európai Unió és a nemzetek önrendelkezési joga, a migráns-ügy
és szinte minden, bennünket, magyarokat érintő jogi igazságtalansággal
nemzetközi szinten foglalkozik.

A Mediciek visszatérésük után monarchikus államot hoztak létre.
A művészetet hatalmi reprezentációjuk szolgálatába állították.
Tehetséges mestereknek köszönhetően ekkor teljesedett ki a manierizmus,
amelynek olyan mesterei alkottak Firenzében, mint Pontormo, Bronzino,
Cellini és Giorgio Vasari. Vasari festő és szobrász volt, de ő írta meg
a legnevesebb művészek életrajzát, amely mai napig az egyik legtöbbet
forgatott művészeti könyv. A népszerű művészeti sorozat vetített képekkel
illusztrált előadásán megismerhetjük ennek a kornak nagy műveit.

Jegyár: 600 Ft

Jegyár: 800 Ft

nemzetközi jogász
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december 15.
vasárnap 17.00

Tudástár

Ifjúsági

(EVS) - Tanácsadás
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december 14.

szombat 11.00-17.00

december 12.
csütörtök 17.00

A HELYTÖRTÉNETI
FÜZETEK

6. kötetének bemutatója
A Pesthidegkúti Helytörténeti Füzetek 6. száma több évre terjedő
kutatómunka eredményeként vázolja fel a pesthidegkúti tábornak
a lengyel katonai ellenállás szervezésében betöltött szerepét.
Czaga Viktória: M. Kir. Katonai internáló (lengyel) tábor, Pesthidegkút
1939. szeptember 1. után Magyarországra menekült több tízezer lengyel katona,
és katonatisztek elhelyezésére a honvédelmi minisztérium tiszti, és legénységi táborokat állított fel országszerte, így a budai hegyektől körülölelt Pesthidegkúton
is. Az első, kb. 50 menekült lengyel katonatisztet befogadó tábor a Hidegkúti út
74. sz. alatt működött, majd átköltözött a Forgách kastélyba. Lakói a világháború
végét egy Hűvösvölgyhöz közeli panzióban érték meg, akik erről a gondtalannak
és tétlennek tűnő táborból irányították azt a politikai munkát, amelynek szálai
Lengyelországig és még távolabbra: egészen Londonig futottak.
A belépés díjtalan.
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ECOPRINT
FONALFESTÉS

Fessünk finom fonalra szépséges
színeket gyümölcsökkel, szirmokkal,
mindenféle növényi részekkel!

Zöldág

Tudástár

Könyvbemutató:

A foglalkozáson egy motring merinógyapjú csipkefonalat (700 m/100 g)
festhet minden vállalkozó kedvű résztvevő. Az előkészített fonalat,
a növényeket és a szükséges eszközöket biztosítjuk, csak a kíváncsiságot
és a lelkesedést kell hozni az eseményre (és egy játszós pólót is, biztos, ami biztos).
És esetleg némi kötést, horgolást vagy egyéb, beszélgetés mellett is készíthető
kézimunkát, mivel a növényi festés jórészt várakozással telik.
Közben beszélgethetünk a növényi festés izgalmas, színes világáról.
Vezeti: Szöllősi Anna, az Annás kertje megálmodója.
Díja: minden alapanyaggal együtt 12 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött; az annas@annas.hu e-mai címen.

ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Reök Cecília | reokcecilia@kulturkuria.hu | +36 20/299 1040
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január 10. péntek 19.30

Újévi keringővarázs
DUNA SZIMFONIKUS
ZENEKAR újévi koncertje

Vezényel: Deák András | Jegyár: 2000 Ft, Diák jegyár: 1000 Ft

január 11. szombat 15.00-18.00

december 10. kedd 19.00

CSIRIBIRI újévköszöntő
családi délután

KALMUS FELICIÁN ADVENTI MŰSORA

Jambóza Bábcirkusz – a Bábakalács Bábszínház előadása
Zsonglőrök fényben és sötétben | Kézműves játszóház
Jegyár: 1000 Ft

a Kecskeméti Katona József Színház előadása
Rendező: Dér András
Jegyár: 3000 Ft

Felicián karácsonyi koncert műsorában a legszebb
és legismertebb karácsonyi klasszikusok mellett
saját classical crossover szerzeményei hangzanak el.
A dalokat csodás vizuálok kísérik, ezzel is
megidézve a karácsony lelkületét, varázsát.
Játsszon bármit, az magán hordozza egyedi,
senkivel össze nem téveszthető stílusát,
zenei sármja játszi könnyedséggel nyitja
meg a hallgatók szívét a komolyzene irányába.
Az est a II. Kerületi Önkormányzat
ajándéka a kerület lakosai számára.

január 19. vasárnap 16.00

A belépés díjtalan, de regisztrációs

január 16. csütörtök 19.00

Leonard Gersche:
A PILLANGÓK SZABADOK
Előzetes

KARÁCSONY

KUCOK - Játssz velünk mesét!
Interaktív meseszínház
a Tünet együttes tagjainak közreműködésével
Jegyár: 1200 Ft | Gyermek jegyár: 1500 Ft

jegy váltása szükséges.
A jegyek átvehetők személyesen
a művelődési központ információs pultjánál.
Információ: 06 1 212-2820,
informacio@marczi.hu

január 21. kedd 19.00

Vörös István:
AZ ÜSTÖKÖS
a Baltazár Színház előadása
Jegyár: 1000 Ft

január 21. kedd 19.30

a Magyar Kultúra Napja
Kányádi Sándor: A NÉMA HANG,
AMIT KI KELL EJTENÜNK
Laczkó Vass Róbert és Szép András előadóestje

Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820
informacio@marczi.hu, www.marczi.hu
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szombat 7.00-11.30

ÉVZÁRÓ
GAZDAPIACI NAPOK

Civil oldal

December 14-én és 21-én szombati napokon be lehet vásárolni mindenféle hazai
ételeket, finomságokat, amelyek a Jézusi ünnepnapok alkalmából a családok
asztalára jó szívvel tálalhatók. Akik pedig még mindig nem vásárolták meg a télre
való elálló répát, almát, krumplit és egyebeket, azok ezúttal is megtehetik.
Mindenkit szeretettel várunk ezeken a piaci napokon is (Bp. II. ker. Hímes u. 3.)
és egyben kívánunk Áldott ünnepeket és reményteli Boldog Új Esztendőt.

A Pesthidegkúti
Evangélikus Gyülekezet
decemberi programjai
ADVENTI SOROZAT A TEMPLOMBAN:
december 5., 12.,19. csütörtök 18.00
CSALÁDI ISTENTISZTELET A TEMPLOMBAN:
december 8. vasárnap 17.00
KARÁCSONYI SZERETETVENDÉGSÉG A TEMPLOMBAN:
december 15. vasárnap 17.30 Szolgál Bence Imre budavári lelkész.
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK A TEMPLOMBAN:
december 24. kedd
14.30
Szenteste
december 25. szerda
9.30
Karácsony
december 26. csütörtök 9.30
Karácsony
december 29. vasárnap 9.30
Istentisztelet
december 31. kedd
18.00
Óév esti istentisztelet
január 1.
szerda
9.30
Újévi istentisztelet
Urunktól áldott adventi készülődést és Karácsonyi Ünneplést kíván
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség minden kedves olvasónak!
Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest,
Zsiroshegyi út 47. | Tel.: +36 1/397 5403
Új Sarepta: II.kerület Máriaremetei út 80.
20

december 14.

szombat 9.00-12.00

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

Civil oldal

december 14., 21.

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
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Tartsa esküvőjét

nálunk!

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
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 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

Szolgáltatás

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!

Bé re l h ető t er mek , t erek:

Színházterem
Nagyszalon-Télikert
Vinotéka Szabadtéri színpad
Barbakán

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

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: Czirják Adrienn | Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. | 1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Rofusz Kinga grafikája
Támogatóink, partnereink:

Szolgáltatás

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

2019. decemberi
eseménynaptár
1. vasárnap
11.00, 16.00
		
5. csütörtök
18.00
		
7. szombat
16.00
8. vasárnap
15.00
19.00
10. kedd
16.00
18.00
		
12. csütörtök
17.00
13. péntek
9.00, 10.30
		
19.00
14. szombat
11.00
11.00-17.00
15. vasárnap
17.00
17.00
18.00
16. hétfő
10.00
		
17. kedd
19.00
		
18. szerda
19.00

Dés László-Geszti Péter-Békés Pál:
A dzsungel könyve – a Harlekin Bábszínház előadása
Kárpitok és képek
Gönci András textilművész kiállításának megnyitója
Csiribiri Mikulásváró családi délután
Az operairodalom gyöngyszemei (filmvetítés)
Dalnokklub | Vendég a Gável testvérek
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
Genius Loci - Firenze A firenzei manierizmus kora
Ludmann Mihály művészettörténeti előadása
A helytörténeti füzetek 6. kötetének bemutatója
Tádé-bérlet: Kiskarácsony, nagykarácsony
a Kolompos együttes mesejátéka
Grazioso Zeneszalon – Vendég a Four bones quartet
Játsszunk együtt! – Halász Judit adventi koncertje
Ecoprint fonalfestés
Portré + | Kondor Katalin vendége Dr. Eva Maria Barki
Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
ECHO II-koncert – Táncos-zenés mulatság
Babaszínház: Egyik kicsi, másik nagy
a Vaskakas Bábszínház előadása 3 éves korig
Csurka István: Deficit
a Zentai Magyar Kamaraszínház előadása
Égi hang – Lovász Irén adventi koncertje

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

