
Klebelsberg 
Kultúrkúria

2019. november

A CSIZMADIA, 
A SZÉLKIRÁLY ÉS A NYÚLPÁSZTOR ESETE
A Vojtina Bábszínház előadása ovisoknak
november 22. péntek 9.00, 10.30



A Klebelsberg Kuno Emléktársaság november 16-17-ei programja 
a 34–37. oldalon található.
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november 11-17. 
hétfő - vasárnap

Klebelsberg 
Kuno Hét
2019. november 11–17.
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november 11. hétfő 18.30
VILÁGÉGÉSEK KÖZÖTT
Várad irodalma a két nagy háború 
közötti időszakban
Imre Zoltán kultúrantropológus 
előadása
Bővebben: 4. oldal

november 12. kedd 18.00
„HULLÓ SZIKRA MELEGE”
Péter Mária (1917-1975) festőművész 
kiállításának megnyitója
Bővebben: 16. oldal

november 12. kedd 18.30
HŐSI EMLÉKMŰVEK SZOBRÁSZATA
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Ludmann Mihály művészet-
történeti előadása
Bővebben: 5. oldal 

november 13. szerda 19.00
RÓMA ELŐTT - RÓMA UTÁN
A Római Magyar Akadémia 2018-19. 
évi ösztöndíjasainak csoportos 
bemutatkozó kiállítása
Bővebben: 17. oldal

november 14. csütörtök 18.00
KLEBELSBERG KUNO, 
A KULTÚRPOLITIKUS
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők: Prőhle Gergely,
Dr. Gál András Levente, Dr. Hatos Pál,
Dr. Pál József, Dr. Ujváry Gábor
A beszélgetés moderátora: 
Süveges Gergő
Bővebben: 6. oldal

november 15. péntek 17.30
KLEBELSBERG KUNO SZOBRÁNAK 
ÜNNEPÉLYES MEGKOSZORÚZÁSA
Klebelsberg Kuno szobránál 
emlékezünk a kultuszminiszterre

november 16. szombat 18.00
ÉVFORDULÓK NYOMÁBAN
Orgonakeringő
A Hubay Jenő Társaság koncertje
Bővebben: 9. oldal
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november 12. 
kedd 18.30

HŐSI EMLÉKMŰVEK 
SZOBRÁSZATA A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Ludmann Mihály művészet-
történeti előadása
A Nagy Háborúban minden magyar település jelentős veszteségeket szenvedett. 
Ezért már 1915-ben megfogalmazódott, hogy az áldozatok emlékét a településeken 
meg kell örökíteni. Az első emlékművet már 1917-ben felállították, de nagy részük 
a háborút lezáró trianoni békediktátum utáni két évtizedben született meg. 
Az emlékművek formái változatosak, az egyszerű emléktábláktól a többalakos 
szoborkompozíciókig sokféle változat alakult ki. A szobrászi alkotásokat a kor 
kitűnő és felkészült művészei mintázták, és ezek jelentős része ma is az adott tele-
pülés egyik legfontosabb, néha az egyetlen köztéri plasztikája. A II. világháború után 
a hősi emlékművek alkotóit megtagadták, felejtésre ítélték őket, valamint számos 
művet le is bontottak.  Ez a képekkel illusztrált előadás erről az új szobrászi műfajról, 
a hősi emlékművek születéséről és az ezeket megalkotó szobrászokról szól.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.

VILÁGÉGÉSEK 
KÖZÖTT
Várad irodalma a két nagy 
háború közötti időszakban
Imre Zoltán kultúrantropológus előadása

S akkor megszólalt valaki, kiáltó szóval. Izgatott, perelt: azért mert az országhatárok 
megváltoztak, az életnek tovább kell menni: "Az ítélet végrehajtatott. Az álmodo-
zásnak vége s vége a sírásnak is. . . Kétmillió magyarra, mint fundamentumra akarjuk 
felépíteni az új keretek között nemzeti autonómiánkat."
Kós Károly (1883-1977) volt eme Kiáltó szó (1921) megfogalmazója.

1920. június 4-én, a korábban megegyezett győztes nagyhatalmi törekvések, érvény-
re jutottak. Országunk létezése területileg összedőlt, történelmi múltja tartotta 
egyben az elkeseredett szívekben a reményt. A vész homályában, a határ túlpartjára 
került magyar lelkekben, történelmünk nagyjai, valamint kultúránk biztosította a 
megmaradást. Erről az időszakról tart előadást Imre Zoltán kultúrantropológus, a 
nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum muzeológusa.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.
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november 11. 
hétfő 18.30
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KOSZORÚ-
KÉSZÍTÉS
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak
A résztvevők egyedi, saját ízlésüknek megfelelő 
koszorúkat készíthetnek szakképzett virágkötő, 
Roskó Gábor segítségével.
Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.

Adventi koszorú anyagköltsége: 3000 Ft
Ajtókopogtató anyagköltsége: 2200 Ft

november 24. 
vasárnap 15.00-18.00

KLEBELSBERG KUNO, 
A KULTÚRPOLITIKUS
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt igazgatója
Dr. Gál András Levente szakmai vezető, Digitális Jólét Program
Dr. Hatos Pál dékán, Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar
Dr. Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, SZTE Bölcsészettudományi Kar 
Dr. Ujváry Gábor történész, intézetvezető, a Horthy-kori kutatócsoport vezetője, 
VERITAS Történetkutató Intézet

A beszélgetés moderátora: Süveges Gergő

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.

november 14. 
csütörtök 18.00
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november 18. 
hétfő 19.00

Az MGM filmje alapján, történet: Barry Morrow, forgatókönyv: Ronald Bass és Barry Morrow
A magyarországi bemutató az MGM ON STAGE, Darcie Denkert és Dean Stolber külön engedélyével történt.
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

Dan Gordon:

ESŐEMBER
a Veszprémi Petőfi Színház előadása
Az előadás hossza 95 perc

A szeretetnek végtelen számú különböző formája létezik, és egyik sem mentes a 
nehézségektől. Az Esőember című történet hőse tipikus „korunk gyermeke”, egy ar-
rogáns és magabiztos yuppie, a vállalkozások bajnoka, aki a körülötte élőket csupán 
mozaikként illeszti az üzleti tervek és kitűzött célok közé. Az sem tudja megvál-
toztatni, hogy rég nem látott apja meghal; viszont megrázza a tény, hogy nem ő az 
örökös. Vajon ki lehet az? Ki örökölte a dollármilliókat? Az illető egy zárt intézetben 
él, egy autista zseni, aki nem más, mint saját testvérbátyja, akinek a létezéséről eddig 
fogalma sem volt. Hosszú, különleges utazás kezdődik, melynek során a furcsa, ma-
gába zárt lélek megnyitja öccse kérges szívét…

Szereplők:
Oberfrank Pál Jászai-díjas, Érdemes művész   |   Szalay Bence   |   Halas Adelaida
Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes és Kiváló művész
Dominek Anna   |   Máté P. Gábor   |   Nyirkó István

Ügyelő: Szentmiklósi Ildikó Magyar Teátrum-díjas
Rendezőasszisztens: Nemes Bence, Mettler Emese
Súgó: Klózer Kitti   |   Díszlettervező: Erdős Júlia Luca
Jelmeztervező: Fekete Kata   |   Fordító: Zöldi Gergely
Rendező: ANGER ZSOLT Jászai-díjas

Jegyár: 3500 Ft

Sz
ín

há
z

november 16. 
szombat 18.00

Évfordulók nyomában

ORGONAKERINGŐ
A Hubay Jenő Társaság koncertje 

Műsoron: Mazas, Leonard, Chopin, Offenbach, 
Hubay, Strauss, Albéniz és Elgar művek
Közreműködik: Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra, Dudás Virág Ervin (hegedű) 
és Benedekfi István (zongora)

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.

Zenélő családikó
A TEMPLOM, AVAGY
ÁHÍTATOS ZENÉK
ISTENI IHLETRE
Eckhardt Gábor zenés történetei
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész oldott stílusú, interaktív, 
humorral átszőtt műsorát, korosztálytól függetlenül, mindenkinek 
ajánljuk. A műsor célja természetessé tenni a zenehallgatást, felébreszteni 
a tudatos hallgatás igényét. Mindezt játékosan, a közönség aktív be-
vonásával, családias keretek között. A kb. 60 perces előadást vetített 
képek és a művész valamint tanítványai hangszeres játéka teszi teljessé.
Jegyár: 1200 Ft   |   Diák jegyár: 600 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

november 30. 
szombat 16.30

Ze
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november 19. 
kedd 19.00

MAGYAR 
RHAPSODY PROJEKT
a Bársony Bálint Sextett koncertje
Klasszikus zene mindenkinek
A Bársony Bálint Sextett legújabb nagylemeze, a Magyar Rhapsody Projekt 
klasszikus zeneszerzők magyar témájú műveit mutatja be jazz és világzenei 
átiratban. Korábban a huszonöt legismertebb operettslágert áthangszerelték. 
Megszületett a Swingoperett című produkció, amely a mai napig sikerrel fut. Az ötlet 
aztán továbbfejlődött, és néhány éve a Magyar Rhapsody Projekt keretében nagy ze-
neszerzők magyar témájú műveinek adtak új hangzást, és szaxofonra, jazzkvintettre 
hangszerelték őket. „Zenésztársaimmal ezeken a nagy klasszikuson nőttünk fel, ki-ki 
a maga hangszerén hosszú órákat töltött azzal gyermekkorában, hogy megtanulja a 
legendás zeneszerzők nagy műveit" – mondta Bársony Bálint.
Bársony Bálint Artisjus- és Fonogram-díjas – szaxofon
Elek Norbert – zongora   |   Rieger Attila – gitár   |   Tar Gergely – ütőhangszerek 
Máthé László – nagybőgő   |   Végh Balázs – dob

Jegyár: 1000 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Ze
ne

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég: 
BUCHWART LÁSZLÓ 
a Bojtorján együttes alapító tagja
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter

november 17. 
vasárnap 19.00

„Villamosmérnöknek készültem, de egy szerencsétlen véletlennek 
köszönhetően countryzenész lett belőlem… (pedig mennyire szerettem a rockzenét...!) 
[…] A countryzene alkalmas hétköznapi helyzetek elmesélésére, örömök, 
bánatok tolmácsolására, ahogy egyszer Bródy János fogalmazta: "zenei újságírás". 
[…] Ráadásul  egy szál gitárral a kezedben elbújhatsz magányodban egy sarokban, 
vagy  fölmehetsz egy hatalmas színpadra is sok-sok ember elé…”

Buchwart László

Jegyár: 900 Ft
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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 )

Donizetti: 
SZERELMI BÁJITAL
A New Yorki Mertopolitan 
Operaház előadása
Vezényel: James Levine
Szereplők: Luciano Pavarotti, Kathleen Battle, Enzo Dara, Juan Pons
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

november 24. 
vasárnap 15.00

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

november 23. 
szombat 18.00

Ze
ne

november 24. 
vasárnap 17.00

Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon alábbi 
elérhetőségeinken: www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, 
www.facebook.com/hangutazas

HANGUTAZÁS 
ÉS HANGFÜRDŐ
Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal
14 éves kortól
A foglalkozásokat vasárnapi napokon 
17.00-18.10 óráig tartjuk.
Jegyvásárlás: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező +36 20/249 1580
Jegyár: 3500 Ft

Ze
ne

GRAZIOSO 
ZENESZALON
Meghívott vendég: 
Herendiné Szekeres Gizella 
hegedűművész, a Nemzeti 
Filharmonikusok szólamvezetője
Házigazda: Detvay Mária Marcella
Műsor:
Beethoven: F-dúr "Tavaszi" szonáta op.24.
C. Franck: A-dúr szonáta
Zongorán közreműködik: Granik Anna

A belépés díjtalan.

november 29. 
péntek 19.00
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november 29. 
péntek 19.00

HOLDVIOLA
Adventi nagykoncert

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

A sajátos „holdviolás” stílus, a tradicionális magyar dallamoknak izgalmas, 
modern zenei megoldásokkal, saját dalszövegekkel és érzékeny előadásmóddal 
való továbbgondolása, hamar megtalálta az utat a közönség szívéhez is. 
A Holdviola különleges, léleksimogató zenei világának, az ehhez illeszkedő 
színpadi látványnak és a Szinvavölgyi Néptáncműhely sodró tánc-
koreográfiáinak egysége valóban egyfajta bűvöletként hat a közönségre.
Az adventi időszak egyik kihagyhatatlan programja!

Jegyár: 2500 Ft

FEDŐ ÉS FEDETT
Matzon Ákos Munkácsy-díjas 
festőművész kiállítása
A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat kiemelt kiállítása.
Megtekinthető díjtalanul november 10-ig naponta 10-18 óráig. November 1-én zárva.

november 10-ig

A rendezvény védnöke: Dr. Fabiny Tamás, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke
„Az ember húzza a vonalat. Egy ideig látja, hogy még kevés, még kell belőle. Egyszer 
csak eljön a pillanat, amikor észreveszi, hogy most már több, mint amennyi kellene. 
Onnantól már az egész kép semmit sem ér” – fogalmazott egy interjúban Matzon 
Ákos Munkácsy-díjas festőművész. A beszélgetésen a "még kevés" és a "már sok" kö-
zötti halvány lehetőségnek a felfedezésére teszünk kísérletet. Matzon Ákos pályaívén 
túl kitérünk a művészet mint filozófia kérdésére, beszélgetünk a kiállított alkotások-
ról, azok keletkezéséről, rákérdezünk a matzoni ars poeticára és azon is gondolko-
dunk, hogy ábrázolhatók-e objektíven a tér dimenziói a sík felületen.

A belépés díjtalan.

november 7. 
csütörtök 18.00

A kiállítás kísérőrendezvénye:

ASZTALI 
BESZÉLGETÉSEK
Matzon Ákos festőművész és 
Galambos Ádám evangélikus teológus 
beszélgetése a művészetről
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november 13. 
szerda 19.00

RÓMA ELŐTT- 
RÓMA UTÁN
A Római Magyar Akadémia 2018-19. évi ösztöndíjasainak csoportos bemutatkozó 
kiállítása azokból a műveikből, melyekkel az Akadémiára felvételt nyertek.
A kiállítást megnyitja: Puskás István, Római Magyar Akadémia vezetője
Kurátor: Németh Pál szobrászművész, egyetemi docens
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november 12. 
kedd 18.00

„HULLÓ SZIKRA 
MELEGE”
Péter Mária (1917-1975) 
festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Dr. Szörényi László professor emeritus irodalomtörténész 
2019. november 12-én 18 órakor.

Válogatás egy korán befejeződött életműből. 
Péter Mária 1940-ben végezte el a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolát, Rudnay 
Gyula tanítványaként.
Képei 2017-ben, születésének 100. évfordulóján 
kerültek először bemutatásra. Művészi tevékenységéből kiemelkednek 
hangulatos akvarell képei, portréi, tájképei. Magabiztos ecsetvonásokkal 
összerakott, szinte impresszionista ábrázolása a csend, a nyugalom, 
a béke pillanatait sugallja.

Díjtalanul megtekintető november 28-ig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-19 óráig.

1928-ban a magyar állam fiatal művészek számára ösztöndíjat indított a Római 
Magyar Akadémián. E stílus elindítója Gerevich Tibor volt, aki egyben az ösztöndíj 
szellemi atyjának is számít. 1931-ben körvonalazta a római iskola stílusjegyeit és 
törekvéseit. Ezek közé tartozott, hogy a fiatal magyar művészek az aktuális olasz tö-
rekvéseket megismerve teremtsenek új stílust. A római iskola alkotói között találjuk 
többek között Aba Novák Vilmost, Patkó Károlyt, Molnár C. Pált, Jeges Ernőt. 
Az Emberi Erőforrások Minisztere a Római Iskola hagyományának fenntartása 
érdekében a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíját újraalapította, 
hogy a magyar képzőművészek számára Rómában lehetőséget biztosítson a szakmai 
tájékozódásra annak érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció 
elősegítse az ösztöndíjasok művészetének továbbgazdagodását.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:
Dobó Bianka
Nagy Karolnia
Mátis Rita Emese
Sárréti Gergely
Torma Éva
Szepessy Béla István
Várnay Gyula
Szanyi Borbála

Díjtalanul megtekintető november 13 - december 2. között
naponta 10-18 óráig.
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A HŰVÖSVÖLGYI 
NAGYRÉT TERVEI
a BME Építészmérnöki Kar 
hallgatóinak kiállítása
A kiállítást megnyitja dr. habil. Alföldi György DLA, 
a Budapesti Műszaki Egyetem dékánja és Rittling István, a Pilisi Parkerdő 
Budapesti Erdészet vezetője 2019. november 26-án 17 órakor.
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar hallgatóinak tárlatán 
tervrajzok, grafikák és makettek által képzelhetjük el a kedvelt, sportolásra 
és pihenésre, kirándulásra szolgáló zöldövezet fejlesztésének, átalakításának 
lehetőségeit.
Díjtalanul megtekinthető december 1-ig hétköznap 8-20 óráig, 
hétvégén 10-19 óráig.
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A VARÁZSLAT 
MESTEREI GYEREKEKNEK
Nagy bűvészek kicsiknek - Magyarország 
legkiválóbb bűvészei egy színpadon
Fellépnek: Varázs Tamás, Nagy Molnár Dávid, Kőhalmi Ferenc
Látványos mutatványok, hihetetlen trükkök, kihagyhatatlan lehetőség 
a különleges élményeket kereső családoknak.

Előadásunkat a 4-10 éves korosztálynak ajánljuk.
Jegyek különböző árkategóriában kaphatók.
Műsorunk kétrészes.

november 3. 
vasárnap 16.00

november 26. 
kedd 17.00
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november 9. 
szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI 
CSALÁDI DÉLUTÁN
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november 8–10. 
péntek – vasárnap

VASÚTMODELL- 
KIÁLLÍTÁS
Több méternyi terepasztalos, működő 
vasútmodell-bemutató 
az 1-es Villamos Klub jóvoltából
Idén még több látnivalóval és még nagyobb helyen várjuk a kedves érdeklődőket!
A kiállításon a vasútmodellek mellett megtekinthető egy 35 méter hosszú, H0-s 
méretarányú terepasztal vasút villamos- és autóbusz-közlekedéssel. Interaktív 
játszóház Thomas vasutakkal, éjszakai vonatozás, LEGO város működő vasutakkal 
és RC helikopter bemutató is várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A KIÁLLÍTÁS NYITVATARTÁSI IDEJE:
péntek 9.00 -18.00   |   szombat 10.00 -18.00   |   vasárnap 10.00 - 17.00

JEGYÁRAK:
Gyermek: 700 Ft (2 éves kortól)
Felnőtt:  900 Ft (18 éves kortól)
Családi:  2800 Ft (4-6 fő) 
Csoportos:  500 Ft/fő (10 főtől)

 ABC BÁBSZÍNHÁZI KONCERT
 A SZAVAK BIRODALMÁBAN
A Lovász Edina Duó családi koncertje
Abszurd? Bravúr? Celeb? Micsoda furcsa szavak? Vajon mit jelenthetnek? Derítsük ki 
együtt! Hogyan? Interaktív játék és dalok segítségével! Zenés utazásunkban a szavak 
birodalmába kalauzoljuk el a gyerekeket és az egész családot. A Laik Eszter verseire 
és az azokból született dalokra épülő koncerten bejárjuk a kutyák birodalmát, 
körülnézünk Afrikában, és a dzsungelbe is eljutunk… 

  ZSIGA FÖSTŐ FEST
a Tintaló Társulás előadása
Jó dolga volt Zsiga föstőnek. Naphosszat festegethetett hófehér palettája segítségé-
vel hófehér házakat, fákat, bokrokat. Hófehér életét semmi meg nem zavarhatta. 
De mi van, ha Bazsarózsa Mária, Zsiga föstő felesége mégis valami másra vágyna… 
hogy mire? Maga sem tudja. Zsiga föstő pedig igyekszik, igyekszik…
Lázár Ervin meséjét játssza: Törőcsik Eszter színművész

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Jegyár: 1000 Ft

15.45

17.00
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november 22. 
péntek 9.00, 10.30

Tádé-bérlet: 

A CSIZMADIA, 
A SZÉLKIRÁLY ÉS A 
NYÚLPÁSZTOR ESETE
A Vojtina Bábszínház előadása ovisoknak
Nyulakat pásztorolni? Ki hallott már ilyenről? Valószínűleg senki, de én mondom 
nektek, nem könnyű mesterség: az erre, arra, meg amarra ugráló nyulakat egy helyre 
terelni, és ott is tartani bizony embert próbáló feladat. Márpedig ezt a próbatételt 
kell kiállnia annak a szegénylegénynek, aki szeretné elnyerni a királylány kezét, 
és a birodalom felét.
A szegény csizmadia meg kénytelen a Szélkirályhoz fordulni, miután az az utolsó 
szemig kifújta a vékájából a fáradságos munkával megszerzett lisztet. A Szélkirály 
kárpótolja is a szegény csizmadiát. De vajon jól használja-e majd az ölébe hullott 
ajándékokat a csizmadia?
Ebben az előadásban két kevésbé ismert, de méltatlanul mellőzött magyar 
népmese elevenedik meg sok zenével.

Rendező: Markó Róbert
Szereplők: Baditz Dávid, Hajdú Péter, Hell Krisztina, 
Mercs Máté Péter, Nagy Mónika, Reschofsky György

Jegyár: 1200 Ft
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november 18. 
hétfő 10.00

Babaszínház: 
MEDVÉK MINDEN 
MENNYISÉGBEN
Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház 
előadásában 3 éves korig
Mackók a játékboltból, a bazártrafikból, az áruházból, a desszertesdoboz fedeléről 
– de talán még képzeletbeli mackók is. Lehet velük beszélgetni, ki lehet találni, 
mire gondolnak, mit néznek, látnak, mire vágynak, mi az, amire a nagyokat intik. 
Pirongatni, korholni lehet őket, rájöhetünk apró cseleikre, úgy tehetünk, mintha… 
Lehet velük játszani, de ők is játszanak velünk.
A Vaskakas Bábszínház legújabb babaszínházi előadása 
Tandori Dezső Kossuth-díjas költő versei alapján.
Játsszák: Bora Levente és Nagy Petra
Nagy érdeklődés esetén előadásunkat 11 órakor megismételjük. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 1200 Ft

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg.
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EURÓPAI 
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 
(EVS) - Tanácsadás
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 program-
jának megismertetése a fiatalokkal.

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

november 20. 
szerda 16.00-18.00
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Portré +
Kondor Katalin vendége 
W. BARNA ERIKA 
grafológus, grafoterapeuta,
kézíráskutató

november 17. 
vasárnap 17.00

A kézírás a teljes személyiséget átható, végtelenül 
összetett tevékenység, mely rengeteget elárul 
rólunk, képességeinkről. W. Barna Erika grafológus, 
grafoterapeuta és kézíráskutató sok könyvet írt 
erről a különleges tudományról, melynek eredmé-
nyeit ma már a legtöbb társtudomány felhasználja. 
Legutóbb a Csontváryról írott könyve aratott nagy 
sikert mind a tudósok, mind az érdeklődő civilek 
körében.
Jegyár: 600 Ft
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A KIS HABLEÁNY
Mese a halhatatlanságról
az Aranyszamár Színház előadása 
kisiskolásoknak
A tengermélyi birodalom korallokból épült palotájában ünnepség készülődik. 
Mirtill, a kis hableány tizenöt éves lett, és jutalmul kiúszhat a tenger felszínére. 
A hableány megment egy hajótörést szenvedett királyfit, és onnantól nem leli 
nyugtát tengeri otthonában. Ember szeretne lenni, a királyfi mellett akar élni. 
Felkeresi hát a tenger boszorkányát, hogy uszonya helyett lábat kapjon tőle. 
A boszorkány segít neki, ám komoly árat szab a varázslásnak…
Andersen klasszikus meséjének bábszínházi változata derűvel, játékos 
könnyedséggel meséli el a kis hableány megható történetét.  

Játsszák: Baranyai Anita, Erdei Gergő, Érsek-Csanádi Gyöngyi
Rendező, tervező: Bartal Kiss Rita
Az előadást 5 éves kor felett ajánljuk.

Jegyár: 1200 Ft

Mazsola-bérlet: 

november 22. 
péntek 14.30
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Genius loci – Firenze

FIRENZE MŰVÉSZETE 
A MEDICIEK ELŰZETÉSÉ-
TŐL VISSZATÉRÉSÜKIG
Ludmann Mihály művészet-
történeti előadása

Tu
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st
ár

A XV. században a Medicieknek köszönhetően a város és művészete virágko-
rát élte. 1494-ben elűzték őket és újra egy választott nagytanács irányította a 
város életét. Nem kellett sokat várni, és a spanyol nagyhatalom támogatásával 
visszatértek a Mediciek, akik egy rövid időszaktól eltekintve 1737-ig uralkodtak 
a városban és Toscana felett. Az 1494-től 1530-ig terjedő időszakban kiteljese-
dett a reneszánsz művészet, olyan nagyságoknak köszönhetően, mint Leonardo, 
Michelangelo és Raffaello, ugyanakkor ennek a művészettörténeti korszaknak 
a válsága is láthatóvá vált. Sajátos paradigmaváltásnak lehetünk tanúi, amelyet 
ezen az estén a műalkotásokat szemlélve megismerhetünk.

Jegyár: 800 Ft

FELHÍVJUK LÁTOGATÓINK FIGYELMÉT, 
HOGY A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁS-SOROZAT 
2019. NOVEMBER 26-ÁTÓL 18:00 ÓRAKOR KEZDŐDIK!

november 26. 
kedd 18.00

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

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.

november 20. 
szerda 18.30

ECOPRINT
fonalfestés
Fessünk finom fonalra szépséges 
színeket gyümölcsökkel, szirmokkal, 
mindenféle növényi részekkel!
A foglalkozáson egy motring merinó-
gyapjú 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, horgo-
lást vagy egyéb, beszélgetés mellett is 
készíthető kézimunkát, mivel a növényi 
festés jórészt várakozással telik. Közben 
beszélgethetünk a növényi festés izgal-
mas, színes világáról.

november 9. 
szombat 11.00-17.00

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.
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november 13. 
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.

november 27. 
szerda 18.30

Tudatos 
táplálkozás 
fórum
Gabona és az 
egészség
Előadó: Dr. Samu Terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 
életmód-tanácsadó

A részvétel díjtalan.

november 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.
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december 1. vasárnap 11.00 és 16.00

Dés-Geszti-Békés:
A DZSUNGEL KÖNYVE
a Harlekin Bábszínház előadása
Rendező: Halasi Dániel   |   Jegyár: 1900 Ft

december 14. szombat 11.00

JÁTSSZUNK EGYÜTT!
Halász Judit adventi koncertje
Jegyár: 2700 Ft

december 7. szombat 16.00-18.00

MIKULÁSVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
Suttog a fenyves - diafilmvetítés
A fehér krampusz történet - a Galóca Társulás előadása
Kézműves játszóház

december 17. kedd 19.00

Csurka István: DEFICIT
a Zentai Magyar Kamara-
színház előadása
Rendező: Szilágyi Tibor   |   Jegyár: 3000 Ft

El
őz

et
es

december 18. szerda 19.00

ÉGI HANG
Lovász Irén adventi koncertje
Lovász Irén - ének, Mizsei Zoltán - ének, udu, pszaltérium, 
középkori hárfa, ogona, harmonium, Ágoston Béla - ének, 
duda, furulya, fujara, szaxofon

december 1 - január 5.

ADVENTI KALENDÁRIUM
Rofusz Kinga grafikusművész 
ünnepváró meseillusztrációi
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JÓ ESTÉT NYÁR,  
JÓ ESTÉT SZERELEM

NOVEMBER 22. 
PÉNTEK 19.00

A novella színpadi változatának alapja megtörtént eset. 
A beteglelkű munkásfiú képtelen megbirkózni az őt 
körülvevő társadalom ellentmondásaival. Összekuporgatott 
pénzén személyiséget cserél, görög diplomatának adja ki 
magát. Így belekóstolhat egy másik, csillogó életbe, ahol 
végre rajonganak érte a nők, ami a munkásfiú számára 
elérhetetlen. A játék gyilkos fordulatot vesz, amikor 
beleszeret a gyönyörű Karácsony Zsuzsannába, aki nem 
tudja és nem is akarja neki megbocsátani a hazugságot…

a Szindra Társulat előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu

A PESTHIDEGKÚTI 
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
novemberi programjai

november 10.  vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
november 13.  szerda  19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
november 24.  vasárnap    9.30  Emlékező Istentisztelet az 5,10,15, 20 
   és 25 éve elhunyt testvéreinkre a templomban 
november 27.  szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
minden csütörtökön  18.00 Imafélóra az Új Sareptában

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.
Honlap: https://pesthidegkut.lutheran.hu/

november 28. 
csütörtök 18.30

ADVENTRE 
KÉSZÜLVE 
a Meglepetés Színházzal
Belép az életünkbe.
Megrendít. Felkavar. Lecsendesít.
Várakozással, örömmel áraszt el.
Szavak és csöndek, találkozások és magányok, 
személyes és közösségi élmények járnak nyomában.
Ezt teszi velünk az Ige. A színpadon és a szívünkben. 
Meglep, ami történni fog.
Rögtönző, interaktív színház. Test. Hangszer. Te. Ő.

A belépés díjtalan.
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A mediáció a konfliktusok, az elakadt viták rendezésének 
a peres eljárástól eltérő módja. Lehetővé teszi, hogy a felek 
által felkért pártatlan harmadik személy, a mediátor 
segítségével helyreálljon a párbeszéd, és a felek maguk 
keressék meg a megfelelő megoldást.  
Hatékony konfliktusrendezés üzleti és családjogi vitákban 
ügyvéd szakértő segítségével.

A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora, 
Dr. TORONYI TÍMEA 
ingyenes tanácsadással várja Önt!
www.pernelkul.hu   |   drtoronyi@euroweb.hu
+36 30/950 78 99

JOGI TANÁCSADÁS
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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

november 23. 
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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november 9., 23. 
szombat 7.30-12.00

NOVEMBERI
GAZDAPIACI NAPOK

november
5., 19., 26.  
kedd 17.00-19.00

A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) november 9-én 
és 23-án lesznek gazdapiaci napok. November elejétől jövő 
február végéig a reggeli sötétség miatt 7.30-kor nyit a piac.
A háziasszonyok elkezdhetnek télálló muníciót – krumplit, sárga- 
és fehérrépát, vöröshagymát, almát, stb. – bevásárolni. 
Természetesen minden más is kapható lesz, amit a szezonban 
a gazdák előállítanak. Többek között eljött az ideje a hurka-
kolbászféléknek és az ezekhez nélkülözhetetlen savanyúságoknak. 

Mindenkit szeretettel várunk.
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A Klebelsberg Kuno Emlék-
társaság Klebelsberg Kuno 
Heti programja

november 16. szombat
Védnök: Dr. CSABAI PÉTER önkormányzati képviselő, II. Kerületi Önkormányzat

14.00   (Nagyszalon)

Éneklő, zenélő, olvasó Magyarország –
tudományos ülés
Rendhagyó köszöntő (nyitóelőadás)
Művészettörténeti-művészetpedagógiai kitekintés az esztétika, etika, az iskola 
és az oktatáspolitika meghatározó kapcsolatának kezdeteire, a művészeti nevelés 
személyiséget, lelket formáló erejére Platóntól kezdve napjainkig

Előadó: Dr. Erdősi-Boda Katinka

Kötetlen hozzászólások a művészetfilozófia, művészetpedagógia, művészeti 
nevelés, média, kultúrpolitika és a művészeti oktatás témakörének egyes 
kérdéseihez, különös tekintettel az újjáéledő kórusmozgalomra, a „népoperára”, 
és nemzeti irodalmi örökségünk ápolására a példakép-eszménykép közvetítésével.

A tudományos ülés nyilvános, a belépés díjtalan.

18.00   (Barbakán)

Orgonakeringő –
Hubay Jenő Társaság koncertje
Műsoron: Mazas, Leonard, Chopin, Offenbach, 
Hubay, Strauss, Albéniz és Elgar művek
Közreműködik: Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra, Dudás Virág Ervin (hegedű) 
és Benedekfi István (zongora)

A belépés díjtalan.

november 17. vasárnap
Védnök: ÓKOVÁCS SZILVESZTER, a Magyar Állami Operaház főigazgatója

10.30   (Színházterem)

„A szép egylényegű a jóval” (Platon) –

hangulatzenétől a látványig, vasárnap 
délelőtti zenei és látvány matiné    
Közreműködik: Legány Barnabás - zongora

Műsoron: 
1. Mozart: B-dúr szonáta 1. tétel K.330 

ÖSSZMŰVÉSZET 
ÉS KÖZÖNSÉGIGÉNY

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapításának 19. évében, 
Pesthidegkút egykori lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi 
miniszter emlékére - aki 1875. november 13-án született, 
és akinek kastélyát két évvel ezelőtt újította fel az állam - 
két napos eseménysorozatot rendez a Klebelsberg Hét 
keretén belül, amelyre tisztelettel meghívja Önt 
a Klebelsberg Kultúrkúriába (1028 Budapest, Templom u. 2-10.)

november 16-17. 
szombat-vasárnap
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19.30   (Színházterem)

Wagner: A bolygó Hollandi –
Egy mítosz realista mozzanatokkal
Operafilm vetítése   |   Bemutatja a Magyar Állami Operaház
Karmester: Ralf Weikert   |   A vetítés 138 perc
Szereplők: Bretz Gábor (Donald), Rálik Szilvia (Senta), Corey Bix (Georg), 
Balatoni Éva (Mary), Boncsér Gergely (kormányos), Kálmándi Mihály (Hollandi) 
„Senta legfőbb erénye a rendíthetetlensége. Sentában több a hit, még az okosságánál is.” 
(Szikora János rendező)

A belépés díjtalan.
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15.00   (Színházterem)

Operashow – filmösszeállítás 
Wagner zenedrámáiból
„Az operairodalom gyöngyszemei” - 15 éve a Kultúrkúriában 
Dr. Langermann István rendhagyó filmösszeállítása és előadása 
a vasárnap délután vetített operafilm-sorozat különkiadása

Ráadás:
Wagner és Klebelsberg - Dr. Erdősi Károly előadása
Zene, mint kommunikáció - Látás és/vagy hallás, avagy gondolatok a Wagner-i 
zenedrámától a képdrámáig (zeneetika) - Dr. Erdősi-Boda Katinka előadása

A belépés díjtalan.

18.00   (Színházterem)

Összművész – egy intellektuális 
késő esti televíziós műsor margójára
A program első részében:
Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója beszélget meghívott vendégeivel    
összművészről, összművészetről, utána: 
Boszorkányvér – Andorka Péter krimi-opera keresztmetszetének bemutatója 

„Széles tömegeket megszólítani képes mai népopera nélkül az operajátszás 
múzeummá, társadalmi támogatottság híján rétegműfajjá szűkül”.
Kesselyák Gergely (a Bartók Plusz Operafesztivál kiáltványából)

BOSZORKÁNYVÉR
krimi-opera – keresztmetszet
Vajon rejtve maradhatnak-e örökre a múlt titkai? Megóvhatja-e titkolózásával 
apa a lányát a túlvilági hívástól, és így a falu bírájának ítéletétől, ha a lány 
ereiben boszorkányvér csörgedez? Mi lett a lány nővérével, aki egy démon 
segítségéért kiáltva tudott csak a Bíró kezéből „szabadulni”? Vajon sorscsapás, 
vagy épp a család megmenekülésének kulcsa az, hogy az ifjú Garabonciás, aki 
erre tévedve, kicsapongó évei után Lucával találkozva megismeri az igaz szerelmet? 
Rémálmainak jelentősége, nem sejtett nővérének sorsa, apja érthetetlen elutasítása, 
és születésekor elhunyt édesanyja öröksége lassanként, a nem várt események 
sodrásában értelmet nyernek a lány számára, aki egyszerre válik nővére és az ifjú 
varázslótanonc felszabadulásának kulcsává. Az opera egyszerre szól hűségről, 
önfeláldozásról, az igazságtalanság elleni harcról, örök etikai, emberi értékeinkről – 
mindezt egy népi babonás világgal átitatott, izgalmasan pergő, krimi-szerű 
történetben bemutatva.
A darab a 2017–18-as, a Miskolci Operafesztivál által kiírt „a jövő kulcsa” 
operaíró pályázaton a legjobb magyar műként szerepelt.

Alkotók:
Andorka Péter (zene)
Juhász Kristóf (szövegkönyv)
Mátrai Diána Eszter (dramaturg)

Szólisták:
Vámosi Katalin (Luca)
Kun Ágnes Anna (Rebeka)
Biri Gergely (Garabonciás)
Hámori Szabolcs (Démon/Apa/Bíró/Mesélő)

A belépés díjtalan.

Az eseménysorozattal kapcsolatos kérdéseket az erdosik@t-online.hu címre, 
vagy a +36 30/973 -1725-ös telefonszámra várjuk. 
Köszönettel: Dr. Erdősi Károly, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szóvivője. 
A változtatás jogát a szervezők fenntartják.

Klebelsberg 
Kultúrkúria
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2. Beethoven: Pathetique szonáta no.8 op.13
3. Liszt: Chapelle de Guillaume Tell (Tell Vilmos kápolnája)
4. Chopin: c-moll Polonaise op.40 no.2
5. Chopin: Nocturne op.9 no.1
6. Tschaikowsky: Június
7. Bartók: Op.14 Suite 1.tétel, 2. tétel
8. Gerschwin: Summertime 

vetített 3D-s képek az Operaházról, az Erkel Színházról és az Eiffel Műhelyházról

A belépés díjtalan.
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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: A csizmadia, a szélkirály és a nyúlpásztor esete - Vojtina Bábszínház

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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Támogatóink, partnereink:

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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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

2019. novemberi 
eseménynaptár
  3. vasárnap 16.00 A varázslat mesterei gyerekeknek
  7. csütörtök 18.00 Asztali beszélgetések – Matzon Ákos festőművész 
  és Galambos Ádám evangélikus teológus beszélget
  8. péntek - 10. vasárnap Vasútmodell-kiállítás
  9. szombat 11.00-17.00 Ecoprint fonalfestés
 15.00-18.00 Csiribiri családi délután
11. hétfő 18.30 Világégések között – Imre Zoltán kultúrantropológus előadása
12. kedd 18.00 „Hulló szikra melege” – Péter Mária (1917-1975) festőművész   
  kiállításának megnyitója
 18.30 Hősi emlékművek szobrászata a két világháború között
  Ludmann Mihály művészettörténeti előadása
13. szerda 18.30 Szépítő természet műhely
 19.00 Róma előtt - Róma után – A Római Magyar Akadémia 
  2018-19. évi ösztöndíjasainak csoportos bemutatkozó kiállítása
14. csütörtök 18.00 Klebelsberg Kuno, a kultúrpolitikus – kerekasztal-beszélgetés
15. péntek 17.30 Klebelsberg Kuno szobrának ünnepélyes megkoszorúzása
16. szombat 18.00 Orgonakeringő ‒ A Hubay Jenő Társaság koncertje
17. vasárnap 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége W. Barna Erika grafológus
 19.00 Dalnokklub   |   Vendég: Buchwart László
18. hétfő 10.00 Babaszínház: Medvék minden mennyiségben – Vaskakas Bábszínház
 19.00 Dan Gordon: Esőember – a Veszprémi Petőfi Színház előadása
19. kedd 19.00 Magyar Rhapsody Projekt – a Bársony Bálint Sextett koncertje
20. szerda 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
 18.30 Kertbarát és természetbarát fórum
22. péntek 9.00, 10.30 A csizmadia, a szélkirály és a nyúlpásztor esete
  a Vojtina Bábszínház előadása
 14.30 A kis hableány – az Aranyszamár Színház előadása
23. szombat 18.00 Echo II-koncert – Táncos-zenés mulatság
24. vasárnap 15.00-18.00 Adventi koszorúkészítés
 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei (filmvetítés)
 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
26. kedd 17.00 A Hűvösvölgyi Nagyrét tervei – kiállításmegnyitó
 18.00 Genius loci - Firenze – Ludmann Mihály előadása
27. szerda 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
 18.30 Gyógynövény klub
29. péntek 19.00 Grazioso Zeneszalon – Vendég: Herendiné Szekeres Gizella
 19.00 Holdviola adventi nagykoncert
30. szombat 16.30 Zenélő családikó – Eckhardt Gábor zenés történetei


