
Klebelsberg 
Kultúrkúria

2019. március

DZSUNGELMESE, 
AVAGY KISOROSZLÁN KERESI A SÖRÉNYÉT
a Bóbita Bábszínház előadása

március 29. péntek 9.00, 10.30



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
március 30. 
szombat 18.00

Ze
ne

március 8. 
péntek 19.00

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

Meghívott vendég: 
ARADI 
GIZELLA író
Házigazda: 
Detvay Mária Marcella
A zeneszalonban 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 belépés díjtalan.

március 25. 
hétfő 19.00

Sz
ín

há
z

William Nicholson: 
VISSZAVONULÁS
a Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka

Fo
tó

: É
de

r V
er

a

A színdarab Magyarországon a The Agency (London) Ltd. 
és a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség között 
létrejött szerződés alapján kerül színre.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

Szereplők: Rátóti Zoltán, Söptei Andrea, Porogi Ádám
Díszlettervező: Enyvvári Péter
Jelmeztervező: Ignjatovic Kristina
Dramaturg: Kovács Krisztina
Fordító: Kovács Krisztina
Rendezőasszisztens: Herpai Rita
Rendező: VALLÓ PÉTER

Jegyár: 3000 Ft

Edward és Alice több mint harminc éve házasok. 
Életük békés és kellemesen unalmas. Látszólag minden 
rendben velük: egészségesek, szeretik a munkájukat, 
takaros kis házban élnek, és egyetlen fiuk, Jamie is felnőtt, 
már a maga útját járja. De úgy tűnik, annyi közös emlék 
és élmény ellenére házasságuk mégis zátonyra futott.

Vajon a szeretet, egymás kölcsönös tisztelete vagy 
a megszokás elég ahhoz, hogy megmentsen egy házasságot? 
Lehet-e, érdemes-e új életet kezdeni ötven fölött? 
És mihez kezdjen egy felnőtt fiú, aki azt látja, hogy a szülei 
éppen felforgatják, elszúrják az életüket, és minden, ami 
eddig a biztonságot jelentette számára, darabokra törik?

a 2019 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása
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március 10. 
vasárnap 11.00

MITŐL ZONG AZ ORA?
avagy hangszerbemutató mókásan
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész oldott stílusú, interaktív, 
humorral átszőtt műsora - korosztályól függetlenül. A mai felfokozott 
vizualitást kapcsolja össze az igényes akusztikus élményekkel és 
a hozzájuk kapcsolódó ismeretekkel. A műsorok célja természetessé tenni 
a zenehallgatást, felébreszteni a tudatos hallgatás igényét. 
A közönség aktív bevonásával pedig családiassá válik a kb. 60 perces előadás, 
amelyet vetített képek és a művész zongorajátéka tesz teljessé.

Jegyár: 1200 Ft
Diák jegyár: 600 Ft   |   Családi jegy: 2400 Ft 

Csengő-bongó matiné –
Zenélő családikó

Ze
ne

Ze
ne

NÁRAY ERIKA 
és a BUDAPEST 
JAZZ ORCHESTRA

március 8. 
péntek 14.00

Gyermekkoncert - rendhagyó tanórákhoz
a 8-14 éves korosztály számára
A diákok többsége nem is sejti, mennyi jazzt hallott már a mesékben, például a 
Macskafogóból vagy a Disney rajzfilmek varázslatos világából. Náray Erika kiváló 
partnerre talált a zenekarban, akik folyamatosan keresik a lehetőséget az ifjúság 
szórakoztatására és zenei nevelésére koncerteken, gyermekelőadásokon és évek 
óta futó nyári jazz táboruk keretében is. Azon túl, hogy az igényes kultúra fogyasz-
tása, az arra való nyitottság fontos forrása a személyiség fejlődésének és a művelt-
ségnek, a jazz különleges izgalmat is nyújt a hallgatóságának. A „rendhagyó tanórák” 
évek óta nagy sikert aratnak – mind tanulói, mind pedagógusi oldalon, hiszen az 
iskolán kívüli világból érkező előadó izgalmas élménnyel és plusz ismeretekkel egé-
szíti ki az iskolai tananyagot. Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra produkciója 
ennél tovább lép: az osztályterem falain kívüli közös koncertélményt ötvözi a zenei 
műfaj izgalmas, a jazz hiteles és képzett magyar előadói által mélységi titkokba való 
betekintés lehetőségével, mindezt interaktív módon.

Jegyár: 800 Ft
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Ze
ne

március 10. 
vasárnap 19.00

március 10. 
vasárnap 15.00

március 31. 
vasárnap 15.00

Ze
ne

SILLYE JENŐ 
ÉS BARÁTAI
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter

Richard Wagner 
Ünnepi Hetek

A Nibelung gyűrűjének 
/a Ring/ teljes előadása 2019

Wagner: 
A RAJNA KINCSE

a New Yorki Metropolitan 
Operaház előadása

Vezényel: James Levine
Szereplők: James Morris, Hildegard Behrens, Christa Ludwig, 

Kurt Moll, Siegfried Jerusalem, Jessye  Norman, Matti Salminen, 
Heinz Zednik, Ekkehard Wlaschiha, Birgitta Svenden, Gary Lakes,

Jan-Hendrik Rootering, Anthony Raffell

Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Monteverdi:
POPPEA 

MEGKORONÁZÁSA
a Lillei és a Dijoni Operaház előadása

Vezényel: Emmanuelle Haim
Szereplők: Sonya Yoncheva, Max Emanuel Cencic, 

Ann Hallenberg, Tim Mead, Paul Whelan, Amel Djelloul

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 )

„A Duna mellett száll dalom, 
míg hazám útjain megyek zarándok utamon!”

Sillye Jenő fehér holló a magyar könnyűzenei életben, hiszen menedzser 
nélkül futott be szép művészi életpályát, nem változtatgatta mondanivalóját, 
imázsát az aktuális trendhez igazodva, s egy szál gitárral ugyanúgy képes 
megérinteni a szíveket, mint nagyszínpadi koncertfelállással. Évtizedek múltak, 
de Jenő maradt, ami volt, amely útra meghívta őt Teremtője: az evangéliumról, 
Isten szeretetéről éneklő dalnok. 
Gégény István

Jegyár: 500 Ft

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
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március 23. 
szombat 14.00

Ze
ne

március 24. 
vasárnap 18.00

MAKÁM: ENCIÁN
a Makám együttes 
lemezbemutató koncertje
A Makám Encián c. új lemezén erre az alkalomra verbuválódott csapattal 
jelentkezik. Bede Sári énekesnő már több ízben erősítette a Makám sorait 
az elmúlt tíz év során, Gyulai Csaba pedig az együttes vokális korszakának 
kezdetén  volt ütőhangszeres játékosa és gadulkása a csapatnak. Szabó Árpád 
hegedűs újonnan csatlakozik a Makámhoz, míg Boros Attila basszusgitáros 
az alapformáció mellett az újnak is az erőssége. Krulik Zoltán Sík Sándor verseire 
készült dalai után az est további részében a Makám örökzöldjei mellett 
Weöres Sándor versei csendülnek fel, s a ritkán hallható Robinzon Kruzo-
dalokból is hallhatunk ízelítőt.

Jegyár: 1000 Ft

Ze
ne

PESTHIDEGKÚTI 
KAMARAZENEI 
FESZTIVÁL
Huszonharmadik alkalommal rendezzük meg a fesztivált  
a hidegkúti zeneiskolások részére. A programban olyan 
kamaracsoportok lépnek fel, ahol a növendékek közül 
legalább egy pesthidegkúti. A zongora-négykezestől a gitárosokon, 
vonósokon keresztül a furulyazenekarig sokféle együttestől 
hallgathatunk kamaradarabot. Az előadókat szakmai zsűri minősíti.
A fesztiválra   március 12-ig   várjuk fellépő kamaracsoportok jelentkezését.

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:
Wenzon Gusztáv   |   +36 20/325-1414   |   wenzon.gusztav@kulturkuria.hu 

A belépés díjtalan.
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március 11. 
hétfő 19.00

SÓVIRÁG, AVAGY 
A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
a Tünet együttes előadása
Egy 93 éves Auschwitz-Birkenau-túlélő 
és egy fiatal táncosnő duettje
Éva szenvedélyes öröm-kereső, Emese folyton mindenkit meg akar váltani. 
Éva nem szokott búcsúzkodni, Emese szeret hazajönni. Közös anyanyelvük a tánc. 
Éva az utolsó tanúk egyike. Gondosan megőrzött fiatalkori ruháit mintha csak 
Emesére szabták volna. Emese magas, Éva még mindig magasnak hiszi magát. 
Hasonlítanak.
Az előadás tétje és fő kérdése az, hogy van-e átjárás e két világ között; átadható-e 
a tapasztalat, vagy épp fordítva: meg lehet-e érteni egy mai fiatal problémáit egy 
olyan súlyú élettel a hátunk mögött, mint amilyen Évának jutott? Lehetséges-e 
kettejük Nagy Közös Tánca?

Szereplők: Cuhorka Emese, Fahidi Éva
Dramaturg: Peer Krisztián, Zsigó Anna   |   Fény: Szirtes Attila
Kosztüm: Szűcs Edit   |   Speciális kellék: Haraszti Janka   |   Ügyelő: Héjj János
Rendező: SZABÓ RÉKA

Jegyár: 2000 Ft

Kiállító képzőművészek:
Bálity J. András, Benkő Cs. Gyula, Breznay András, 
Breznay Pál, Füzes Gergely, Galambos Tamás, 
Gánóczy Mária, Gyulai Líviusz, Kecskés András, 
Marton Muha Enikő, Siska-Szabó Hajnalka, 
Somos Gyula, Szmirnov Oleg

Díjtalanul látogatható március 6-ig 
naponta 10-18 óráig.

HOMMAGE À 
MEDNYÁNSZKY
A Mednyánszky Társaság kiállítása

március 6-ig

LEGENDÁS 
FOTÓMODELLEK 
A XX. SZÁZADBÓL
Tóth József Füles fotókiállítása
A kiállítás díjtalanul látogatható március 3-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

március 3-ig

Ki
ál
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március 5 – április 4.

TOKIÓI 
PILLANATOK
Erdős Attila fotókiállítása
Erdős Attila több mint tíz évig élt Japán fővárosában, amelynek során alkalma 
nyílt mélyebben betekinteni a japán emberek mindennapjaiba. Fotóival bepillan-
tást enged a fejlett technológiára épülő nagyvárosi életformát és a tradicionális 
szokásokat magába olvasztó metropolisz életének olyan momentumaiba is, amelyek 
egy rövidebb utazás során rejtve maradnak a szigetországba látogatók előtt.
Képein ugyanúgy megtalálhatók a szigetország évszázados hagyományainak ma is élő 
szereplői, mint a 21. század tipikusan japán stílusjegyei – a kettősség, ami Japánt jellemzi.

„Japán nem csak arról szól, hogy a high-tech, a tradíciók megőrzése, a shinkansen-
szuperexpressz, és egyéb, ami általában az embernek az első gondolata Japánról, 
hanem arról, hogy Japánban is olyan hétköznapok vannak, mint a világ bármely 
másik tájékán, és a japán emberek ugyanolyan hétköznapokat élnek. Lehet azt mon-
dani, hogy néha rosszabb napjuk van, néha jobb napjuk van, néha szürkébb, néha 
mozgalmasabb, tehát én próbáltam a hétköznapi életnek egy-egy pillanatát 
megörökíteni ezeken a képeken”.

Erdős Attila

Ki
ál

lí
tá

s
március 19 – április 7.

MINIMAL 1× 2×
a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának 
csoportos kiállítása
Minimalista felvételek a hazai fotóművészet alkotóitól. 
A fotográfia az egyik legegyszerűbb és talán a legalkalmasabb 
megközelítés a minimalista témák megörökítésére.

KIÁLLÍTÓ FOTÓMŰVÉSZEK:
Acsai-Fehér Veronika , Agócs József, Ambrits Tamás, Balla András, 
Baricz Katalin, Berényi Gyula , Budavári Csaba, Chochol Károly, Czimbal Gyula, 
Cserkuti György, Csortos Szabó Sándor, Deim Balázs, Dobóczky Zsolt, 
Dozvald János, Eifert János, Seres Géza, Fekete István, Fuchs Lehel, Gábor Béla, 
Gál András, Gáti György – Gedeon Péter, Hupján Attila, Ilku János , Izápi Laura, 
Kerekes Zsuzsa, Kocsis István Tamás, Kiss-Kuntler Árpád, Mándi Emese, 
Mandur László, Máthé András, Neumann Ildikó, Patyi Árpád, Pfliegel Bálint, 
Rákoskerti László, Réthey Prikkel Tamás, Ribényi Csaba Alfonz, Ries Zoltán, 
S. Faragó Gyöngyi, Soltész Boglárka, Szél Ágnes, Tóth József, Vajda János, 
Varga Tamás, Vizúr János, Zsila Sándor

A kiállítás a Budapest Fotófesztivál 
hivatalos programjának rendezvénye

Megtekinthető díjtalanul naponta 10-18 óráig.

Bu
da

vá
ri 

C
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ja

Megtekinthető díjtalanul hétköznap 8-20 óráig,
hétvégén 10-18 óráig.
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március 2.
szombat 15.00-18.00

G
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KÉZMŰVES 
JÁTSZÓHÁZ

Jegyár: 1000 Ft

CSIRIBIRI TAVASZ-
KÖSZÖNTŐ CSALÁDI 
DÉLUTÁN
16.00

ÁKOMBÁKOM
A Makám együttes műsora
A kelet-európai dallamvilág hagyományaiból építkező, 
jellegzetes hangzásvilággal rendelkező Makám együttes 
interaktív családi műsora kisebbek és nagyobbak számára.
A zenekar tagjai: Bede Sári - ének, Szabó Árpád - hegedű, 
Krulik Zoltán - gitár, Boros Attila -basszusgitár, 
Gyulai Csaba - ütőhangszerek

17.00

SZÉPENSZÓLÓ FÜTYÖRI
Az Álomzug Társulás előadása
Szépenszóló Fütyöri meséje az öreg királyról szól, akinek a hallását 
csak egy szép szavú madár éneke adhatja vissza. Ám e madarat sok-sok 
próbatétel után csak az szerezheti meg, akinek jó a szíve és tiszta lelke…
A magyar népmese szavait szöveggé, majd bábelőadássá szőtte: Papp Melinda;
a kelméket öltözetté és bábbá álmodta, szabta-varrta: Pápa Krisztina, 
Tóth Krisztina; a hangjegyeket 
egymásba öltögette: 
Starzynski Zsolt

március 18.
hétfő 10.00
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Babaszínház:
CSACSIFOGAT
Kityi-kotyi kityi-kotty, avagy 
utazás a csacsifogaton
Első színházi élmény 1-4 éves korúaknak
A csacsifogat három történetet hoz el a gyerekeknek Móricz Zsigmond, 
Zelk Zoltán, Kányádi Sándor, Weöres Sándor verseiből, verses meséiből: 
Fut robog a kicsi kocsi..., A kismalac és a farkasok, A három nyúl.
Tervező: Lenkefi Réka   |   Fény: Bajusz Gergely   |   Hang: Rákóczi Antal
Játsszák: Balázs Csongor, Czumbil Örs   |   Rendező: CSORTÁN ZSÓKA

Jegyek korlátozott számban kaphatók. 
Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órakor megismételjük.
Jegyár: 1200 Ft
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március 29.
péntek 9.00 és 10.30

március 29.
péntek 14.30

DZSUNGELMESE, 
AVAGY KISOROSZLÁN 
KERESI A SÖRÉNYÉT
a Bóbita Bábszínház előadása
Kisoroszlán igazán jól érzi magát a mamája mellett a szavannán, 
ugrándozik, bukfencezik, a többi állatkölyökkel bújócskázik. Ha azok 
a szemtelen szurikáták ki nem csúfolnák, hogy ügyetlen és lassú, ha 
a mamája nem biztatná, hogy mire kinő a sörénye, ő is gyors és ügyes lesz, 
tán eszébe sem jutna útra kelni. Azt mesélik ugyanis a dzsungelben, hogy 
a sörénye csak annak nő ki, aki eleget tesz a bátorságpróbának, azaz 
megtalálja az őserdő közepén az Erdei Vénséget, aki a Sötét Italt főzi. 
A nagyotmondó Pávián éppen oda készül, és Kisoroszlán úgy határoz, 
hogy vele tart…

Írta: Keresztesi József   |   Tervező: Bartal Kiss Rita
Zeneszerző: Bujdosó János    |   Mozgás: Juhász Anikó
Játsszák: Czéh Dániel, Illés Ilona, Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt,  
Papp Melinda   |   Rendező: Matta Lóránt

Jegyár: 1200 Ft

Mazsola-bérlet:

A HÁROMÁGÚ 
TÖLGYFA 
TÜNDÉRE
Fabók Mancsi 
Bábszínháza előadása 
kisiskolásoknak
Sűrű erdő közepében gazból gyütt boszorkány őriz 
ódon tölgyfába zárott három tündérleányt. Mesénk 
arról beszél, hogy éretlenke királyi fiú mint szabadítja 
meg ezeket, mint veszejt el közülük kettőt, s mint 
szeret meg egyet halálosan.
De kettejük boldogságára várni kell türelmesen: 
hiszen a boszorkányt sem kell félteni! Ámító 
fondorlatossággal széjjelszakítja az egymásnak 
teremtetteket, a tündérleányt több ízben elveszejti, 
s haj, mi kegyetlenségeket nem mível! De hogy a szép, 
szelíd, erőtlen tündérleány mint kap erőre, s a királyi 
fiúból mint válik igaz, nyitott szemekkel élő királyi 
személy, s hogy kettejük szerelme legyőzi-e a sötét 
fondorlatokat, azt csak azok láthatják, kik meg-
tekintik előadásunkat.

Díszlet, bábok: Mátravölgyi Ákos
Gapitos mester: Lénárt András
Az előadást megalkották: 
Fabók Mariann és 
Keresztes Nagy Árpád

Jegyár: 1200 Ft
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EURÓPAI 
ÖNKÉNTES 
SZOLGÁLAT 
(EVS)
Tanácsadás

If
jú

sá
gi

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.

március 9. 
szombat 17.30

Fi
lm

március 21. 
csütörtök 16.00

A funtineli boszorkány című regényt Wass Albert amerikai emigrációja 
alatt írta 1959-ben, és az egyik legsikeresebb művének tartják. 
Főszereplője Nuca, a szép havasi leány, akinek különböző csodás képességeket 
tulajdonítottak az emberek – egyesek szerint szent, mások szerint boszorkány. 
Poór István rendező a lány fejlődéstörténetére helyezte a hangsúlyt. 
Lineáris időkezelés, lassú narráció, a helyszín, a környezet és a táj bemutatása, 
a premier-plánok gyakori alkalmazása hangsúlyosan jelen van az alkotásban.
A főbb szerepekre erdélyi színészeket kért fel Poór, akik hiteles figurákat hoznak, 
monológjaik hatásosak, szép, erős jeleneteket, finom színészi játékot látunk.

(Részlet Péter Beáta cikkéből)

Jegyár: 1500 Ft

Wass Albert:
A FUNTINELI 
BOSZORKÁNY
Rendezte: Poór István
A film 180 perc, két részben.
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március 10. 
vasárnap 17.00

P O R T R É  +

Kondor Katalin vendége
ROSTA SZABOLCS, 
a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója, régész

Tavaly ismét kutatni kezdték a Bugac melletti Pétermonostora ásatási területét. 
Idézet az igazgatóval nemrégiben megjelent interjúból: „A 2011-13-as évek után 
azt gondoltuk, hogy itt már minden előkerült, ami szükséges az Árpád-kor átértelme-
zéséhez, de az élet rendesen ránk cáfolt. (...) A sírok arról is árulkodnak, hogy 
a magyarságban egyre erősebben meggyökerezik a kereszténység.” Nos, ezen 
kijelentések részleteiről, titkairól beszélgetünk a neves régésszel.
Jegyár: 600 Ft

M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T
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ÁRPÁD-HÁZI 
SZENT ERZSÉBET
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
II. András magyar király lánya, aki korának 
egyik legnépszerűbb személye volt. 
Jócselekedetei annyira ismertté tették, 
hogy nem telt el négy év halála és szentté 
avatása között. Ennek köszönhető, hogy már 
ekkor templomokat és kápolnákat szenteltek neki 
Európa-szerte. Emiatt művészi ábrázolása is elterjedt, 
és a XIII. századtól napjainkig gyakran megjelenítették 
alakját. Nem csak épületek, képzőművészeti alkotások 
őrzik az emlékét, hanem Liszt Ferenc oratóriuma is. 
Ezen az estén a népszerű művészettörténeti sorozat előadásán 
vetített képekkel idézzük fel a legnépszerűbb magyar szentet.

Jegyár: 800 Ft

március 5. 
kedd 18.30

AZ ÁRPÁD-HÁZ 
NŐI SZENTJEI
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
A magyar uralkodóház sok szentet adott 
az egyetemes kereszténységnek. Az ismertebb, 
és ezért gyakrabban ábrázolt, az Árpád-házból 
származó szentekről már a korábbi alkalmakkor 
volt szó. Érdemes azonban azokra is gondolni, 
akiknek kevesebb emléket emeltek, mert rövid 
és egyszerű életük volt, mint Szent Margitnak, 
vagy olyan távol éltek és tevékenykedtek, mint 
Skóciai Szent Margit vagy Portugáliai Szent Erzsébet. 
Az ő alakjukat idézzük fel művészi 
ábrázolásuk bemutatásával.

Jegyár: 800 Ft

március 19. 
kedd 18.30
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Reök Cecília
reokcecilia@kulturkuria.hu
+36 20/299 1040

március 20. 
szerda 18.30

Szépítő 
Természet 
Műhely
Bőrünk természetes megóvása 
natúrkozmetikumokkal, szépítő- 
és tisztálkodási szerek.
Előadás, tanácsadás.
Szépüljünk külsőleg és belsőleg 
egyaránt! Ápolás és táplálás az épség 
és a szépség nevében. Az eseményen 
a természetes szépségápolás rejtelmei-
be kaphatunk betekintést,
valamint krémkészítési és szappan-
készítési recepteket sajátíthatunk el.
Ez alkalommal a szépségápoláson 
belül a hidratálásé lesz a főszerep.

A részvétel díjtalan.

március 13. 
szerda 18.30

Tudatos 
Táplálkozás 
Fórum
A szénhidrátalapú 
táplálkozás követ-
kezményei
Előadó: Dr. Samu Terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 
életmód-tanácsadó

A részvétel díjtalan.

március 27. 
szerda 18.30

Gyógy-
növény 
Klub
Immunrendszer erősítése 
és egészségünk védelme 
gyógynövényekkel.
Teázás, előadás és személyes 
tanácsadás.
Előadó: 
Paniti Judit természetgyógyász

A részvétel díjtalan.

Kertbarát és
természet-
barát fórum
A természet megóvása, a növények 
természetes ápolása az egészségünk 
megőrzése érdekében.
Előadás, tanácsadás a természetes 
növényvédelemről.
Előadó: 
Paniti Judit természetgyógyász

A részvétel díjtalan.

március 13. 
szerda 18.30

ECOPRINT
selyem-
kendő- és 
fonalfestés
Fessünk szépséges színeket növényekkel 
finom gyapjúfonalra és selyemkendőre!
A foglalkozáson egy kötött sapkára 
elegendő merinógyapjú fonalat és egy
90 x 90 cm-es selyemkendőt festhet 
minden vállalkozó kedvű résztvevő.
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.

március 9. 
szombat 11.00-16.00

március 22. 
péntek 15.00-20.00

ECOPRINT
selyem-
kendő-festés
Fessünk szépséges színeket növényekkel 
selyemkendőre! A foglalkozáson egy
90 x 90 cm-es selyemkendőt festhet 
minden vállalkozó kedvű résztvevő.
Vezeti: Szöllősi Anna, 
az Annás kertje megálmodója
Díja: minden alapanyaggal együtt
10 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött; 
az annas@annas.hu e-mai címen.
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HÉTVÉGI 
ALKOTÓMŰHELYEK
Alkossunk együtt – felnőttek-gyerekek!
7-99 éves korig

KERÁMIAVIRÁGOK 
KÉSZÍTÉSE
március 2. szombat
10.00-12.30

ENCAUSTIC ART, 
VIASZFESTÉS
március 9. szombat
15.00-17.00

ZSINÓR NEMEZELÉS, 
NEMZETI KOKÁRDA 
KÉSZÍTÉSE
KELTA FONÁSSAL
március 9. szombat
10.00-13.30

április 10 – május 12.

AZ ÉV TERMÉSZET-
FOTÓSA 2018
fotókiállítás
Válogatás a hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból

április 6. szombat 15.00 – 18.00

HÚSVÉTVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
A rút kiskacsa – a Csodamalom Bábszínház előadása
Zenés gyerekműsor   |   Kézműves játszóház
Jegyár: 1000 Ft

április 27. szombat 19.00

KOVÁCS KATI-
KONCERT
Jegyár: 3500 Ft

április 15. hétfő 10.00

Babaszínház:
TARKABARKA
Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház 
előadásában 4 éves korig
Jegyár: 1200 Ft

április 28. vasárnap 19.00

Rákosi Viktor-Nemlaha György: 
ELNÉMULT HARANGOK
Békéscsabai Jókai Színház   |   Rendező: Pataki András
Jegyár: 2800 Ft

AVIVA TORNA 
NŐKNEK

TERVEZETT 
MOZGÁSOS 
FOGLALKOZÁSOK 

INFORMÁCIÓ: 
Nagyné Tóth Kinga szervező
kingat@kulturkuria.hu   |   + 36 20/ 249 1580
www.kulturkuria.hu

MOZGÁSOS 
MENTÁLIS TRÉNING  
GYEREKEKNEK

NÉMET NYELVTANULÁS 
GYEREKEKNEK 
DRÁMAJÁTÉKOKKAL

április 5. péntek 19.30
Josef Haydn: 

KRISZTUS HÉT SZAVA 
A KERESZTFÁN
Grazioso kamarazenekar
Jegyár: 2000 Ft
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A V Í Z
A BUDAI KÉPZŐMŰVÉSZ EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait 

a Budai Képzőművész Egyesület A VÍZ című kiállításának

megnyitójára 2019. március 12-én (kedden) 18 órára, 

a Klebelsberg Kultúrkúriába (1028 Budapest, Templom u. 2-10)

Megnyitja Láng-Kovács Éva művészettörténész.

Közreműködnek Kemenes Katalin  és a Kiss zenede növendékei.

A kiállítás megtekinthető 

március 25-ig naponta 10-19 óráig.

március 12. 
kedd 18.00

március 9. 
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
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MÁRCIUS 27. szerda 19.30

LIKE A 
ROLLING 
STONE

Ónodi Eszter · Simon Kornél  
Törőcsik Franciska · Bonus Track Band

Hamisítatlan házibulihangulat 
az elmúlt 50 év legnagyobb világslágereivel
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TAVASZELEJI 
GAZDAPIACI NAPOK

A cserkészház kertjében (Bp. II. ker. Hímes u. 3)
idén március 9-én és 23-án tartjuk a kora tavaszi 
gazdapiaci napokat. A gazdák a fóliasátraik 
alól már meghozzák a vitamindús, friss 
zöldségeiket; a retket, zöldhagymát, salátát. 
Az évek során megszokott hazai ízekkel várjuk 
az idelátogatókat barátságos hangulatban. 
Márciustól ismét 7 órától 11.30-ig leszünk nyitva.

Várunk mindenkit szeretettel.

A PESTHIDEGKÚTI 
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
márciusi programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
Honlap:  http://pesthidegkut.lutheran.hu/ 
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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 regisztrációs 
dobozt, és máris csatlakoztál a Kultúrkúria 
Baráti Köréhez.

KAPCSOLAT A SZERKESZTŐKKEL:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu
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március 6.  szerda  19.00  Bibliaóra – A képmutató ítélkezés 
   és a szent dolgok megbecsülése (Mt 7,1-6)
   a Gyülekezeti teremben
március 10.  vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
március 20.  szerda  19.00  Bibliaóra – Az imádság meghallgatása 
   (Mt 7,7-11) a Gyülekezeti teremben
március 28.  csütörtök 18.00 Böjti sorozat a templomban

Urunktól áldott böjti készülődést kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.

március 9., 23. 
szombat 7.00-11.30
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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: Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sörényét   |   Fotó: Bublik Róbert

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!
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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
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Sz
ol

gá
lt

at
ás

30



Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860   |   +36 20/322 7171
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

2019. márciusi
eseménynaptár

  2. szombat 15.00-18.00 Csiribiri tavaszköszöntő családi délután
  5. kedd 18.30 Árpád-házi Szent Erzsébet – Ludmann Mihály előadása
  5-től április 4-ig  Tokiói pillanatok – Erdős Attila fotókiállítása
  8. péntek 14.00 Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra
 19.00 Grazioso Zeneszalon   |   Vendég: Aradi Gizella író 
  9. szombat 11.00-16.00 Ecoprint selyemkendő- és fonalfestés
 17.30 Wass Albert: A funtineli boszorkány – Poór István filmje
10. vasárnap 11.00 Csengő-bongó matiné – Mitől zong az ora?
 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége: Rosta Szabolcs
 19.00 Dalnokklub   |   Sillye Jenő és barátai
11. hétfő 19.00 Sóvirág, avagy a létezés eufóriája – a Tünet együttes előadása
13. szerda 18.30 Kertbarát- és természetbarát fórum
 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
18. hétfő 10.00 Babaszínház: Kityi-kotyi kityi-kotty, avagy utazás a csacsifogaton
19. kedd 18.30 Az Árpád-ház női szentjei – Ludmann Mihály előadása
19-től április 7-ig  Minimal 1× 2× – a MAOE Fotóművészeti Tagozatának kiállítása
20. szerda 18.30 Szépítő természet műhely
21. csütörtök 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
22. péntek 15.00-20.00 Ecoprint selyemkendő-festés
23. szombat 14.00 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
24. vasárnap 18.00 Encián – a Makám együttes lemezbemutató koncertje
25. hétfő 19.00 William Nicholson: Visszavonulás
  a Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka
27. szerda 18.30 Gyógynövény klub
29. péntek   9.00, 10.30 Dzsungelmese, avagy kisoroszlán keresi a sörényét
  a Bóbita Bábszínház előadása
 14.30 Mazsola-bérlet: A háromágú tölgyfa tündére
  Fabók Mancsi Bábszínháza előadása kisiskolásoknak
30. szombat 18.00 Echo II-koncert – Táncos-zenés mulatság
31. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei


