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Janikovszky Éva: 
A LEMEZ KÉT OLDALA
képzeletszínházi előadás 
felnőtteknek női hangokra, avagy 
emberi sorsok és játszmák – 
ahogyan a nők látják
Szereplők: Kakasy Dóra és Kovács Vanda
A színpadi szövegváltozatot készítette 
és az előadást rendezte: TOLLÁR MÓNIKA

A fergeteges előadás gyorsan magával ragadja az embert, 
az elragadtatottság állapotában viszont nehéz színlelni, 
így a röhögés feloldja azokat a gátlásokat, amik ezekben a helyzetekben 
rakódnak ránk. Janikovszky Éva azonban túl jó megfigyelő, 
a megengedő humor nem fedi el, hogy ezek bizony mi vagyunk. 
Szóval ez valami felszabadító nevetés, amiből kevés van az életünkben, 
miközben minden más módszer hatástalannak tűnik az élet 
nagy kérdéseinek kezelésére.

Jegyár: 3500 Ft



Janikovszky Éva: 
KIRE ÜTÖTT 
EZ A GYEREK?
képzeletszínház és 
beszélgetés felnőtteknek 
egy felvonásban 
a gyereknevelésről és a szülőségről
Szereplők: Horváth Lili Jászai Mari-díjas és Kovács Patrícia
Az est moderátora: Steigervald Krisztián generációkutató
A színpadi szövegváltozatot készítette 
és az előadást rendezte: TOLLÁR MÓNIKA

Jegyár: 3800 Ft

A képzeletszínházi est keretében két színész beszélget a generációkutatóval, 
valamint a nézőkkel. Klasszikus anyatípusok segítségével gondolkodnak 
közösen a kamaszkor mindennapi mélységeiről és magasságairól. Őszintén 
mesélnek arról, milyen válaszok, megoldások születtek bennük 
a már-már megoldhatatlannak vagy épp elviselhetetlennek tűnő 
otthoni és iskolai helyzetekre. Megfigyeléseik középpontjában egyszerre 
állnak majd a SAJÁT és a MÁSOK csemetéi, hiszen a szomszéd gyerekével 
mindig könnyebb…! 
A produkció irodalom és a való élet különleges, szeretetteljes találkozása, 
ahol a közös nevező a DERŰ és a HUMOR, mint afféle legfontosabb muníció.

Sz
ín

há
z

március 20. 
 hétfő 19.00

Sz
ín

há
z



Sz
ín

há
z

március 27. 
 hétfő 19.00

Barta Lajos:
SZERELEM
a dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínház előadása
Szenvedélyes vígjáték két részben

Szereplők: Kerekes Éva, Őze Áron, 
Kalmár Zsuzsa, Magyar Zsófia, 
Grgity Niki, Kiss Attila, Vrabecz Botond, 
Jerger Balázs, László Csaba, Gasparik Gábor

Látványtervező: Őry Kati
Dramaturg: Gyarmati Kata, Forgács Miklós
Kivitelező: Hornyik Orsolya, Nagy Éva
Rendezőasszisztens: Palkó Panka
Rendező: CZAJLIK JÓZSEF

Jegyár: 6000 Ft

Nelli. Lujza. Böske. Egy keserű vénlány. 
Egy különleges végzet asszonya. Egy széllel-

bélelt csitri. A három Szalay-lány. Okosak, 
nem haboznak kimondani a véleményüket, 

van humoruk és mernek bízni az érzelmeikben. 
Háromféle kedély. Háromféle vágy. 

Háromféle sors. A lányok életében jönnek 
és mennek a bohém költők, a fess katonák, 

a magukat kímélő hivatalnokok. Van, aki 
a szavak virtuóza, van, aki a várakozásé, 

van, aki az önfegyelemé. Az álmok 
időnként valósággá válnak. 

Majd a valóságok távoli 
álommá szelídülnek.
Tényleg ennyi lenne 
a vágy, a boldogság, 

a szerelem?
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tél-tavasz

színház-
BÉRLET 

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

Az opera-
irodalom 
gyöngyszemei
(filmvetítés)

ROSSINI:
ORY GRÓFJA
a Metropolitan Operaház előadása
Bartler Sher produkcióját vezényli: Maurizio Bennini
Szereplők: Juan Diego Flórez, Diana Damrau, Joyce Didonato, 
Michele Pertusi, Stéphane Degout

március 19. 
vasárnap 15.00

Ze
ne

MUZSIKUS 
KLÉBZELET
Eckhardt Gábor 
zenetörténeti 
előadása 
gyermekeknek
Jegyár: 2000 Ft

március 24. 
péntek 10.00
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ECHO ZENEKAR
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, 
Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, Békefi Ferenc - billentyű, ének, 
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár: 
2000 Ft

március 25. 
szombar 18.00

Ze
ne

2023-ban szeretnénk ismét megrendezni 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 előadásokat szakmai zsűri minősíti. A fesztiválra MÁRCIUS 15-IG várjuk 
a fellépő kamaracsoportok jelentkezését.

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

Jegyár: 500 Ft

PESTHIDEGKÚTI 
KAMARAZENEI 
FESZTIVÁL

március 25. 
szombat 14.00

Ze
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FUN FICTION
a Román Sándor 

Entertainment produkciója

Jegyárak:   1-8 sor: 7500 Ft   |   9-17 sor: 6500 Ft

Román Sándor darabjában egy már klasszikusnak számító 
történetet gondolt újra és vitte színpadra. A darab főhőse az 

életművész, sármos és minden nő szívéhez kulccsal rendelkező 
jóvágású playboy, aki nem mellesleg főállásban gazdag nőket 

szabadít meg drága ékköveiktől… 

Mindig elbűvölő, mindig elegáns és mindig egy lépéssel előrébb 
jár. És mi kell még ahhoz, hogy a történet kerek legyen? A mindig 

esetlen, mindig kétbalkezes nyomozó, aki a maga ügyefogyott 
módján mindent megtesz azért, hogy a tolvajt végre elkapja. 

Román Sándor darabjában rengeteg humorral és fergeteges tán-
cokkal kerül bemutatásra ezen klasszikusnak számító történet, 

amely még a legborúsabb napokon is vidámságot és nevetést 
csal a nézők arcára.
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március 26. 
vasárnap 19.00
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március 9. 
csütörtök 18.00

GEOMETRIA 
SZABADON
a Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége 
Festő szakosztályának 
csoportos kiállítása
A kiállítást megnyitja LÓSKA LAJOS művészettörténész 
2023. március 9-én 18 órakor.

A műalkotás szinte mindig a szerkezet és forma kettősére épül. 
A Geometria szabadon című tárlat e két pólus érzékeny egyensú-
lyának fontosságát igyekszik bemutatni. A kiállításon a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Festő Szakosztályának 
azon alkotói szerepelnek, akiknek munkásságában a geometria mint 
kifejezési eszköz szűkebb vagy tágabb értelemben jelen van.

Díjtalanul megtekinthető 2023. március 9-étől 
április 2-áig naponta 10-18 óráig.
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március 14 ‒ 
április 12.

PETŐFI 200
PETŐFI 
FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL
Tóth József Füles fotókiállítása
„A  Petőfi-versek megragadó képszerűsége természetesen 
fotográfusként régóta izgatja a fantáziámat. Sokat töprengtem, 
hogyan lehetne a modern fotográfia eszközeivel, mégis mindenféle 
aktualizáló ideológiai és szimbolikus tartalomtól, korszerűségre 
törekvő ábrázolásmódtól mentesen, a maguk tisztaságában és egyszerű-
ségében visszaadni ezek lényegét. Miképpen lehetne elérni, hogy onnan is 
rápillanthassunk a valóságra, ahonnan egykor Petőfi szemlélte? 
Hogy mire jutottam, arról tanúskodik ez a kiállítás.”

(Tóth József)

TÓTH JÓZSEF FÜLES VETÍTETT KÉPES ELŐADÁST tart 
2023. MÁRCIUS 30-ÁN csütörtökön 17 ÓRAKOR.
Közreműködik: CSÁSZÁR ANGÉLA Jászai Mari-díjas színésznő, 
Érdemes és Kiváló művész
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ÉVGYŰRŰK
ALMA MATER – 

„KÉPZŐGIMI”
a Kisképzőn 47 éve 

diplomázott képző- 
és iparművészek 

tárlata

Díjtalanul 
megtekinthető 

március 5-éig 
naponta 

10-18 óráig.
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március 
12-éig

március 5-éig

BARÁTAINK, 
A SZÍNÉSZEK
Válogatás az Országos 
Színháztörténeti Múzeum 
és Intézet gyűjteményéből ‒ 
fotókiállítás
Színészeink gyakran mutatkoznak kedvenc állataikkal. 
Új kiállításunkat e szeretett élőlények kezdeményezték. 
Összefogtak egy vidám tablón, hogy bemutassák 
legkedvesebb színészeiket, gazdáikat ‒ hű társaikat.

Díjtalanul megtekinthető március 12-éig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.
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15.45

17.00 TARKABARKA DALOK
a Katáng együttes előadása

Jegyár: 2500 Ft
Családi jegyár (2 felnőtt, 1 gyerek): 6500 Ft
Családi + gyerek: 2000 Ft

március 11. 
szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI 
TAVASZVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN
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HACUKALAND
a Góbi Rita Társulat előadása
Hogyan indul egy átlagos nap? Kiugrunk az ágyból, gyorsan felkapjuk 
a ruhánkat, megfésüljük a hajunkat, összepakoljuk a táskánkat és már 
indulhatunk is az óvodába a kedvenc rollerünkkel. De mi történik ak-
kor, ha nagyon álmosak vagyunk és hiába szeretnénk felkelni, a testünk 
visszahúz az ágyba? Mit tegyünk, ha a nadrág két szára sehogyan sem 
akar a két különböző lábunkra csúszni és a pulóverünk mindig leugrik 
a hátunkról…?  Az idő pedig úgy szorít, mint egy szűk pizsama. 
Indulni kellene a óvodába… 
Ez nem egy átlagos reggel. Ez egy Hacukaland!

KÉZMŰVES 

JÁTSZÓ-
HÁZ



Halász Judit új lemezének dalaival 
örvendezteti meg közönségünket. 

Halász Judit új lemezével folytatja 
azt a missziót, amit évtizedekkel 
ezelőtt elkezdett: a magyar könnyűzene 
legjobbjainak megzenésítésével klasszikus 
és kortárs magyar költők verseit énekelve 
megszeretteti a gyerekekkel és családokkal 
a magyar költészet legjavát. 
Színészi pályafutásával párhuzamosan Halász Judit 
új műfajt teremtett előadóművészként, és mondhatjuk, 
generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben.

Jegyár: 3900 Ft

március 4. 
szombat 11.00

HALÁSZ
JUDIT
KONCERT
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A VARÁZSLAT 
MESTEREI GYEREKEKNEK
Nagy bűvészek kicsiknek
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március 18. 
szombat 11.00, 16.00

Magyaroroszág legkiválóbb gyermekbűvészei egy színpadon! 
Látványos mutatványok, hihetetlen trükkök – kihagyhatatlan lehetőség 
a különleges élményeket kereső családoknak. Tamás és vendégei 
nemcsak trükkök sorozatával, hanem egy különleges élmény 
átélésével is elvarázsolnak bennünket.

Fellépnek: Varázs Tamás, 
Rolando, Amy bohóc
Jegyár: 2900 Ft



március 31. 
péntek 10.00

Hogyan nevetteti meg, s kapja feleségül Vitéz Levente a Király szomorú 
leányát, később hogyan találja meg a Háromfejű Sárkány által elrabolt 
Királykisasszonyt, miközben vándorol vidékekről vidékekre, és érdeke-
sebbnél érdekesebb muzsikákkal és táncokkal ismerkedik meg… 
erről szól a Kolompos mesetár legújabb, 
egyben eddig leghosszabb darabja.

Jegyár: 2500 Ft

Tádé-bérlet: 
VITÉZ LEVENTE
a Kolompos együttes mesejátéka

Babaszínház: 
NEM, NEM, HANEM
a Vaskakas Bábszínház 
előadása 4 éves korig
Mi repül el, ha a kezünk nem fogja? A kréta? A bögre? Anyustul a szoknya?
A sajtos vagy más ízesítésű pufi? A plüssmadár? Nem, nem, hanem a lufi.

Varró Dániel versei alapján a szöveget szerkesztette 
és az előadást rendezte: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Jelmeztervező: Tresz Zsuzsa   |   Zeneszerző: Rab Viki
Játsszák: Ragán Edit és Szukenyik Tamás
Előadás hossza: 20 perc + 20 perc játék
 
Jegyár: 2500 Ft

március 20. 
hétfő 10.00
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március 7. 
kedd 18.00

Géniuszok:
JAN VERMEER 
VAN DELFT
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása
A 17. századi flamand festészet sajátos 
tematikus sokszínűséget teremtett, 
amelyben a portré, zsánerkép, csendélet 
és a tájkép is jelentős szerepet játszott, 
miközben a szakrális témák visszaszorultak. 
A festők ezek közül a műfajok közül rend-
szerint az egyikre specializálódtak és abban 
jeleskedtek. A holland festészetben Vermeer 
volt az, aki mindegyik műfajt ismerte és 
felhasználta művészetében.

Jegyár: 2000 Ft

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.
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PETŐFI 
FÉNYKÉPEZŐ-
GÉPPEL
Tóth József Füles 
és Császár Angéla
Jászai Mari-díjas színésznő, 
Érdemes és Kiváló művész 
fotó-irodalmi estje
A belépés díjtalan.

március 30. 
csütörtök 17.00

PETŐFI 
200



Mikor elindul a vonat…
ÉSZAK-AFRIKA
Kovách László fotós, 
újságíró előadása

március 23. 
csütörtök 18.00

„Kovách László fotós és újságíró vagyok. 
Kilenc hetet töltöttem el öt észak-afrikai és közel-keleti 
országban, Marokkóban, Tunéziában, Egyiptomban, 
Jordániában és Izraelben. Ezekről az utazásokról 
mesélek és mutatok meg több mint 
300 képet az előadásomon.”

Jegyár: 1500 Ft

március 21. 
kedd 18.00

Géniuszok:
GIOVANNI 
LORENZO BERNINI
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

A géniuszok jellemzője, hogy stílust teremtenek, te-
hát amit létrehoznak, az meghatározza a következő 
évtizedek művészetét is. Ilyen egyetemes jelentősé-
gű és sokoldalú művész volt Bernini is, aki festőnek, 
szobrásznak és építésznek is kiváló volt. Alkotásai 
elválaszthatatlanok a barokk Róma arculatától, 
akár a Szent Péter-bazilika előtti térre, akár a Pizza 
Navona kútjaira gondolunk. Szobrainak tematikai 
gazdagsága és mintázása a legkiemelkedőbb szob-
rászok közé emelte a művészt. A művészettörténet 
sorozat ezen az estén sorra kerülő előadása ezt a 
gazdag életművet mutatja be.

Jegyár: 2000 Ft
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március 22. 
szerda 16.00-20.00

A VÍZ VILÁGNAPJA

A MÉLYMULCSOS 
KERT SZÜLETÉSE
Dr. GYULAI IVÁN ökológus, címzetes egyetemi docens előadása
Mi is az a mélymulcs? Miért teszünk jót vele a meg-
művelni kívánt talajnak? Mire figyeljünk induláskor, 
hogyan érdemes belekezdeni? Miért fontos a türelem, 
s elsődleges a környezetünk megfigyelése?
Számos kérdésünkre kaphatunk hiteles választ ezen az alkalmon.

UPSZ WORKSHOP
PET-PALACKBÓL TOLLTARTÓ KÉSZÍTÉS
UPCYCLE = értéknövelő újrahasznosítás. 
Azaz, amikor a hulladékot nem anyagában ipari 
körülmények között hasznosítják újra, hanem kézműves 
eszközökkel egy egészen más tárgyat hoznak létre. 

Jegyár: 2000 Ft

16.00

18.00

Kúria műhely:
HÚSVÉTI KÉZMŰVES
WORKSHOP
8 éves kortól

március 25. 
szombat 15.00-17.00

Szeretettel hívjuk és várjuk Kúrai műhelyünk 
következő alkalmára! A foglalkozáson a résztvevők 
húsvéti ajtó- és ablakdíszeket, valamint húsvéti 
tojástartó kosarakat fonnak többféle méretben.

Foglalkozásvezetők: Roskó Gáborné kézműves 
és Roskó Gábor virágkötő.
Részvétel díj: 6 600 Ft/fő, mely magában foglalja 
az anyagköltséget is.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. MÁRCIUS 17.
JELENTKEZÉS: kingat@kulturkuria.hu
Előzetes jelentkezés szükséges, amely a részvételi díj 
befizetésével válik érvényessé!
INFORMÁCIÓ: +36 20 249 1580

ÁPRILIS 22. 

15.00-17.00

VIRÁGNEMEZELÉS

ANYÁK NAPJÁRA
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BŐVEBB
INFORMÁCIÓ:

www.kulturkuria.hu > 
rendezvények > 
foglalkozás
menüpont alatt

Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580
kingat@kulturkuria.hu
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HÉTFŐ
NŐI TORNA
8.15-9.15

GERINCTORNA 
8.30-9.30 + online

JÓGA
10.00-11.30

YOUNG ENGINEER
16.15-17.45

JUDO
16.15-20.00

SINGENGLISH
17.00-17.45

TÁRSASTÁNC
20.30-22.00

KEDD
PILATES
8.00-9.00

GERINCTORNA
8.30-9.30 + online

ZUMBA GOLD
10.00-11.00

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
10.00-11.00

MAGHÁZ BABA-MAMA
KLUB 10.00-12.00

BALETT   
16.00-18.00

YOUNG ENGINEER
16.30-18.00

OVIS TÁNC 
16.30-17.30

KYOKUSHIN KARATE
16.00-17.00

KÉPZŐMŰVÉSZETI
MŰHELY 16.30-18.00

HIP-HOP   
17.30-18.30

JÓGA FLOW 
18.30-19.30

ZUMBA
20.00-21.00

SZERDA

NŐI TORNA
8.15-9.15

SINGENGLISH
9.15-10.00

JUDO
16.15-20.00

CSÜTÖRTÖK
GERINCTORNA 
8.30-9.30 + online

RINGATÓ 
9.15-9.45

MAGHÁZ BABA-MAMA
KLUB 10.00-12.00

BALETT 
16.00-16.50

BALETT 
17.00-17.55

KYOKUSHIN KARATE
16.00-17.00

JÓGA FLOW
18.30-19.30

HASTÁNC
18.30-19.30

ZUMBA
20.00-21.00

Gyerek

Felnőtt 

Családi

VASÁRNAP
TÁRSASTÁNC
18.30-20.00

PÉNTEK
NŐI TORNA 
7.50-8.50

ZÜMBINI
9.00-9.45

ZUMBA GOLD
10.00-11.00

JÓGA
10.00-11.30

BALETT
17.00-18.00

SZOMBAT

AIKIDÓ
10.15-11.15

Új!

Új!



április 29.
szombat 19.00

április 1.
szombat 15.00-18.00

április 16.
vasárnap 16.00

április 18-tól
keddtől

El
őz

et
es

CSIIRIBIRI BOLONDOS 
CSALÁDI DÉLUTÁN
Szamarabb a szamárnál ‒ Aranyszamár Színház
Zenebona ‒ zenés műsor
Kézműves játszóház
A jegyárakat lásd a Kultúrkúria honlapján.

KUCOK ‒
JÁTSSZ VELÜNK MESÉT!
Interaktív meseszínház 
a Tünet együttes tagjainak közreműködésével 
A jegyárakat lásd a Kultúrkúria honlapján.

AZ ÉV TERMÉSZET-
FOTÓSA 2022
Válogatás a hazai természet-
fotózás legjobb felvételeiből

április 21.
péntek 16.00

VII. TÁNCFESZTIVÁL
a Tánc Világnapja alkalmából 
GYERMEK: balett, hip-hop, ovistánc
FELNŐTT: társastánc, hastánc, zumba- és 
zumba gold-bemutatók
A belépés díjtalan.

FUN FICTION 
a Román Sándor Entertainment 
produkciója
Jegyárak:     1-8. sor: 7500 Ft
 9-17. sor: 6500 Ft

El
őz

et
es

ARANYLEMEZ
Janikovszky Éva születés-
napja alkalmából
Szereplők: Horváth Lili, Kakasy Dóra,
Hámori Ildikó, Hegyi Barbara
A jegyárakat lásd a Kultúrkúria honlapján.

április 21.
péntek 19.00



Tartsa esküvőjét
nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek: Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628

e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

Sz
ol

gá
lt

at
ás
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A programajánlót kiadja a KULT2, 
II. Kerületi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860 
e-mail: info@kulturkuria.hu
web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Vámos Ágnes 
Szerkesztő: Bercsi Katalin
Grafikus: Pálmai András
Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.
Megjelenik 1200 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

A borítón: Füzes Gergely MEZŐ 01 
című alkotása (részlet)

INGYENES WI-FI 
A KULTÚRKÚRIÁBAN
Nyitvatartási idő alatt használható.

TARTSA ESKÜVŐJÉT 
A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - 
Télikert, Vinotéka, Barbakán, 
Szabadtéri színpad
Bővebb információ: 
Nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: 
nagymate.edina@kulturkuria.hu

Sz
ol

gá
lt

at
ás

BÉRELJEN TERMET 
A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett- és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. 
Termeink kis létszámú csoportos 
foglalkozások elhelyezésén túl akár 
háromszáz fős közönség befogadására 
is alkalmasak. Szabadtéri program 
esetén amfiteátrumunk 
és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

JEGYINFORMÁCIÓK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre 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 
Marczibányi Téri Művelődési Központban
és a www.jegy.hu oldalon tud jegyet venni.

A II. Kerület Kártyára és a PEDIG kártyára 
az előadások és koncertek árából 
10% kedvezményt adunk.
A kedvezmény más akcióval, kedvez-
ménnyel nem vonható össze.
A sorban állás elkerülése érdekében jegyét 
lehetőleg ne az adott rendezvény napján, 
hanem elővételben vásárolja meg!

KULT2-es ajándékutalványok 5000 
és 10.000 Ft értékben vásárolhatók.
Beváltási határidő: 2023. december 31.

Támogatóink, 
partnereink:

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



20
23

. m
ár

ci
us  4. szombat 11.00 Halász Judit koncertje

  6. hétfő 19.00 Janikovszky Éva: A lemez két oldala
  képzeletszínházi előadás felnőtteknek női hangokra
  7. kedd 18.00 Géniuszok: Jan Vermeer van Delft
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
  9. csütörtök 18.00 Kiállításmegnyitó: Geometria szabadon ‒ a Magyar Képzőművészek 
  és Iparművészek Szövetsége Festő szakosztályának kiállítása
11. szombat 15.00 Csiribiri tavaszváró családi délután
18. szombat 11.00, 16.00 A varázslat mesterei gyerekeknek ‒ Nagy bűvészek kicsiknek
19. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei (filmvetítés)
20. hétfő 10.00 Babaszínház: Nem, nem, hanem ‒ a Vaskakas Bábszínház előadása
 19.00 Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
  képzeletszínház és beszélgetés felnőtteknek egy felvonásban
21. kedd 18.00 Géniuszok: Giovanni Lorenzo Bernini
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
22. szerda 16.00 A víz világnapja: Dr. Gyulai Iván előadása   |   UPSZ workshop
23. csütörtök 18.00 Mikor elindul a vonat… Észak-Afrika ‒ Kovách László előadása
24. péntek 10.00 Muzsikus Klébzelet ‒ Eckhardt Gábor előadása gyermekeknek
25. szombat 14.00 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
 15.00 Kúria műhely: Húsvéti kézműves workshop
 18.00 Echo zeneker koncert ‒ Táncos-zenés mulatság
26. vasárnap 19.00 Fun fiction ‒ a Román Sándor Entertainment produkciója
27. hétfő 19.00 Barta Lajos: Szerelem ‒ a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház előadása
30. csütörtök 17.00 Petőfi 200   |   Petőfi fényképezőgéppel
  Császár Angéla és Tóth József Füles fotó-irodalmi estje
31. péntek 10.00 Tádé-bérlet: Vitéz Levente ‒ a Kolompos együttes mesejátéka


