Klebelsberg
Kultúrkúria
2017. szeptember

XI. Ötvösművészeti Biennálé
szeptember 20 - október 15.

szeptember 29-30.
péntek - szombat

Szeptember 29. péntek:
17.00

Megnyitó

18.00	Sváb néptáncbemutató
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Schaumarer Musikanten
(Solymári Zenekar)

Szeptember 30. szombat:
10.30

Tóth Krisztina - bábjáték

11.10

Sax Norbert és fiai

11.30

a Duna Művészegyüttes táncosai

Fesztivál

Fesztivál
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19.00

--16.00

Soroksári Férfi Dalkör

16.30

Dunaszekcsői Fúvósok

17.00

Dunaszekcsői Tánccsoport

18.00

Pesthidegkúti Német Dalkör

18.30

Soroksári Vidám Favágó Fiúk

19.00

Takser Spatzen - Taksonyi zenekar
A műsorok közti szünetben
Szép Márk és Spekl Bálint zenélnek.

kézműves sörök

finom falatok

előadások

zene, tánc

A belépés díjtalan.
2

3

szeptember 29.
péntek 13.00-22.00

Kutatók
éjszakája 2017

13.00-15.30

16.00-17.30

16.00-18.00

18.30-19.15

IQ akadályverseny
általános iskolásoknak

Fizikai kísérletek
általános iskolásoknak
és minden érdeklődőnek

Kémiaverseny
középiskolásoknak

Látványos kémia kísérletek
- bemutató

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
a helyszínen dől el az online fordulót
követően a kémiaverseny eredménye.
A háromfős csapatok kísérletek és más
feladatok végrehajtásával mérik össze
a tudásukat. A helyezett csapatok minden
tagja értékes nyereményben részesül.

Idén új látványos kísérletekkel vár
Fazekas Bence fiatal kutató. Gyere és
nézd meg!

Milyen az IQ tudásod?
Most megtudhatod! A 2-3 fős általános
iskolás korosztályú csapatok különböző
állomásokon tesztelhetik IQ tudásukat,
ahol változatos, kreativitást, találékonyságot igénylő feladatok várnak rátjuk.
A csapatok mindeközben megismerkedhetnek helyi fejlesztők és kkv-k
életével és bepillantást nyerhetnek az
általuk képviselt tudományos világba.
A három győztes csapat ajándékot kap!
Regisztrálni lehet szeptember 20-áig
a Kultúrkúria honlapján az eseményben
megadott linken.

Ez is fizika! Hétköznapi jelenségek, izgalmas kísérletek és élményszerű tapasztalatok, egyszerű magyarázatokkal!
Ízelítőként: plazma testközelből,
az "igazi" lézerkard, hanghullámok
megjelenítése...
Nem regisztráció-köteles.

17.30

Az IQ akadályverseny
eredményhirdetése

Jeles napok

Jeles napok

Izgalmas kísérletek, érdekes tapasztalatok
az idei Kutatók éjszakáján is!

Nem regisztráció-köteles.

Jelentkezés a
https://goo.gl/forms/Qcaor6715A4fschc2
linken megtalálható adatlap kitöltésével
lehetséges 2017. szeptember 11. éjfélig.
További infó:
www.kutatokejszakaja.hu
kutatokejszakaja2017@gmail.com
facebook.com/kutatokejszakaja

A belépés minden programra díjtalan.
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szeptember 22.
péntek 19.00

Színházbérlet

Örkény István:

Macskajáték

a Békéscsabai Jókai Színház
vendégjátéka

2017 ősz-tél
szeptember 22.

Örkény István: Macskajáték

Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka | rendező: Juhász Róza
jegyár: 3000 Ft
október 29.

Marc Camoletti: Boeing, boeing
Kecskeméti Katona József Színház | rendező: Cseke Péter
jegyár: 3200 Ft

Színház

Színház

november 19.

Kocsis István: Tárlat az utcán
„Akit semmibe vesznek, semmivé válik.” Orbánné pontosan és szívbemarkolóan fogalmazza
meg azt az életérzést, amely az idős embereket
hatalmukba keríti; ő szinte irreális módon emelkedik felül ezen a helyzeten. Mindenen átgázolva
akarja újra megélni hajdani szerelmét Csermlényi
Viktorral. A titkolt szerelem, amely egész életét
végigkísérte, most talán még nagyobb erővel keríti hatalmába, mint fiatalkorában, amikor annyi
minden történhet az emberrel, és még lehetnek
választási alternatívái.
Mi, akik külső szemlélői vagyunk az eseményeknek, nevetünk és sírunk egyszerre. Orbánné élt,
és úgy élt, ahogyan csak ő tudott. Hangosan, tele
dinamizmussal, érzelmi viharokkal, nagy amplitúdókkal. Erről szól az ő története, meg persze egy
kicsit a miénk is.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

Egri Gárdonyi Géza Színház | rendező: Beke Sándor
jegyár: 2800 Ft
Orbánné - Felkai Eszter Jászai Mari-díjas
Giza - Fodor Zsóka
Paula - Kovács Edit
Egérke - Tarsoly Krisztina
Ilus - Liszi Melinda
Cs. Bruckner Adelaida - Somfai Éva
Csermlényi Viktor - Mészáros Mihály
Józsi - Presits Tamás
Pincér - Nagy Róbert
Ápolónő - Jároli Helga szh.
Díszlet- és Jelmeztervező: Libor Katalin
Rendező: Juhász Róza
Jegyár: 3000 Ft

A Mű a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft.
engedélyével kerül bemutatásra.

december

Dunai Ferenc: A nadrág

Karinthy Színház vendégjátéka | rendező: Karinthy Márton
jegyár: 3000 Ft
2018 január

Harold Pinter: Hazatérés

Zenthe Ferenc Színház (Salgótarján) | rendező: Gyuriska János
jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 12 800 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szeptember 10.
vasárnap 15.00

Az operairodalom
gyöngyszemei
(filmvetítés)

Wagner: Tannhäuser
a New-Yorki Metropolitan
Operaház előadása
Vezényel: James Levine
Szereplők: Marton Éva, Tatiana Troyanos,
Richard Cassily, Bernd Weikl, John Macurdy

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

szeptember 17.

Hangutazás
és hangfürdő

vasárnap 17.00

Stresszoldó kikapcsolódás
Bársony Bálinttal
és 40 hangtálával
Hangutazásainkra a kényelmes öltözéket javasoljuk.
Lehetőség szerint hozza magával kedvenc jógamatracát, párnát,
takarót, hogy kényelemben élvezhesse a hetven perces hangutazást.
Fontos! Ne késsen! Sajnos a késve érkezőket nem tudjuk fogadni, mert
megzavarnák a már beindult folyamatokat. Mobiltelefonját a foglalkozás előtt
kapcsolja ki! Gyermekeknek 14 év alatt a foglalkozást nem javasoljuk.
Megértésüket köszönjük.

Zene

Zene

Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 19.00 órától megismételjük.
Nagyné Tóth Kinga + 36 20/249 1580 | kingat@kulturkuria.hu
Jegyár: 2500 Ft

a Pro Musica Leánykar
ünnepi műsora
A XI. Ötvösművészeti Biennálé
megnyitójának kísérőrendezvénye

a Kodály Zoltán-emlékév tiszteletére
Vezényel: Szabó Dénes Liszt- és Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Művésze
A belépés díjtalan.

Karthago Band
koncert
Jegyár: 2500 ft

szeptember 16.
szombat 19.00

szeptember 20.
szerda 19.00
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szeptember 19.

szeptember 23.

kedd 10.30

szombat 18.00

Echo II-koncert
Rendkívüli
irodalomóra
a dalnokklubban

Radványi Balázs előadása a 2017-es év
irodalmi évfordulóinak emlékére
Időszerűségét adja, hogy Arany János és Tompa Mihály 200 éve született,
Kassák Lajos 130 éve született és 50 éve halt meg, Örkény István 105 esztendeje,
Lator László 90 éve, Jókai Anna 85 esztendeje született.
Sajnálatos halálozási évfordulók: Szabó Lőrinc 60, Nagy László 40, Nagy Gáspár 10,
Oláh János egy esztendeje nincs köztünk, Jókai Annától júniusban búcsúztunk.
Balázs a költői életutak állomásait és az életművek ismertetését kiragadott versek,
versrészletek, prózai művek megzenésített változataival illusztrálja. Küldetésének
vallja, hogy a nevezett költők nagysága, költészete minél szélesebb körben
ismertté váljon.
A belépés díjtalan.

A zenekar tagjai:
Csákó Tamás - szólógitár, ének | Pámer Balázs - ének, ritmusgitár
Kálóczy Egon - billentyű, ének | Beöthy Árpád - dob
Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének
Jegyár 1500 Ft

Fiatalok művészeti fóruma

Rizmajer Bence
gitárkoncertje

Műsor:
Heitor Villa-Lobos:
Prelúdium No.2 - Choro No.1
Francisco Tarrega:
Traviata Fantázia - Capriccho Araba
Agustin Barrios:
Julia Floriada - Choro de Saudade
Mauro Giuliani:
Sonáta Eroica
A belépés díjtalan.

A program a Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával valósul meg.

Zene

Zene

Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás ECHO együttes vezetője,
basszusgitárosa alapította zenész barátainak közreműködésével. Műsoruk a 60-as,
70-es évek slágerlistás számaiból és az Echo együttes számaiból áll.

szeptember 25.
hétfő 19.00
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szeptember 14.

szeptember 20.

csütörtök 18.00

XI.
Ötvösművészeti
Biennálé

Kiállítás

A kiállítást megnyitja
Professor Emeritus Fekete György,
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
2017. szeptember 20-án 18 órakor.
Közreműködik a Pro Musica Leánykar.
Vezényel Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy.
Díszvendég: Pécely Sarolta énekművész,
Kodály Zoltán özvegye.

A kiállítást megnyitja Haris László Balogh Rudolf-díjas fotóművész,
a tárlat kurátora 2017. szeptember 14-én 18 órakor.
Tizenegy művész egymástól egyénileg nagyon
különböző őszinte vallomása, egyéni élmények,
meglátások, reflexiók a magyar szerzetesek életéről. A különböző nézőpontokból kirajzolódik
egy közös fókuszpont, mely segít megérteni a
laikusok számára is a szerzetesi lét értelmét,
célját.
Nem történelmi reflexió, nem teljességre
törekvő bemutatás a cél, mint inkább a mai
szerzetesség egy-egy oldalát, „arcát” bemutatni
művészi eszközökkel.
Megtekinthető díjtalanul október 15-éig
naponta 10-18 óráig.
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A kortárs magyar ötvösművészet legnagyobb
országos tárlata, melyen közel ötven alkotó műve
látható ékszertől a plasztikákig, érmektől
a használati tárgyakig.
Az ünnepi XI. Ötvösművészeti Biennále egyben
tisztelgés Kodály Zoltán munkássága előtt.

Kiállító fotóművészek:
Ádám Gyula
Bege Nóra
Benkő Imre
Horváth M. Judit
Katkó Tamás
Kőhalmi Péter
Pilló Ákos
Somogyi Márk
Stalter György
Szamódy Zsolt Olaf
Szilágyi Lenke

A biennálé díjtalan kísérőrendezvényei:
szeptember 20.
szerda 19.00

október 7.
szombat 11.00

a Pro Musica Leánykar
ünnepi koncertje

Zenélő tárgyak
zenés tárlatvezetés

Megtekinthető díjtalanul 2017. október 15-éig
naponta 10-18 óráig.
A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával valósul meg.
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Kiállítás

az Ars Sacra Fesztivál
keretében

Fotó: Somogyi Márk

fotókiállítás

Muharos Lajos: Szent György

Szerzetesek

szerda 18.00

szeptember 17-éig

Luther Márton élete
álló- és mozgóképeken
Richly Zsolt grafikusművész kiállítása
Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, Érdemes és Kiváló művész díjjal
kitüntetett grafikusművész által megrajzolt Luther Márton élete c. rajzfilmsorozat képanyagából készült tárlat a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére.
A művész a reformátor életéről készített grafikák látványvilágának megtervezésekor a XV-XVI. században használt fametszetekhez nyúlt inspirációért, amit
a képregények világával és eredeti dokumentumokkal ötvözött, így hozva közel
egymáshoz a középkort és mai, modern világunkat.
Kiállításunkon e grafikákból láthatnak válogatást.
Megtekinthető 2017. szeptember 30-áig.
A kiállítás kísérőrendezvénye:
szeptember 27. szerda 18.00
Luther - Richly Zsolt animációs filmje
Az alkotóval Zsebők Csaba történész, publicista beszélget.
A kiállításra és a kísérőrendezvényre a belépés díjtalan.
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Fesztivál

Fesztivál

szeptember 30-áig

„ Toldi írójához
elküldöm lelkemet...”
Papp Nikolett
grafikusművész
kiállítása
A kiállítást megnyitja
Hernády Zsolt Géza
2017. augusztus 31-én
csütörtökön 18 órakor.
Közreműködik:
Farkas Tünde előadóművész
"1995-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Főiskola képgrafika szakán
König Róbert tanítványaként. Eredetileg rézkarcokat készítettem. 2013ban kezdtem rajzolni versekhez; eszközöm a színes ceruza lett. 2015-ben
négy rajzomért megkaptam a Petőfi szülőház művészeti alapítványának
különdíját.
Jelen kiállításom az utóbbi négy évben készült munkákból áll össze. Rajzaim nem a hagyományos értelemben vett illusztrációk, hanem igyekeztem
az általam feldolgozott művekben – népmesei fogalommal élve – azt az
„élő-haló forrásvizet” meglelni, mely őket azóta is az örök életre táplálja.
Munkáimmal Arany János és Petőfi Sándor költészete, illetve kettejük
megrendítően szép barátsága előtt szeretnék tisztelegni."
Megtekinthető díjtalanul 2017. szeptember 17-éig
naponta 10-től 18 óráig
15

szeptember 18.
hétfő 10.00

Gyermekszínházi bérletek

Babaszínház:

Hő-hő, felhő!

a Klebelsberg Kultúrkúriában

a Bóbita Bábszínház előadása
babáknak 3 éves kor alatt
- és az egész családnak

2017 ősz-tél
Tádé-bérlet óvodásoknak
október 20. péntek 9.00 és 10.45
A rút kiskacsa
a Kabóca Bábszínház előadása

Alkotók:
Bogárdi Aliz
és Jankó Mátyás
Dramaturg-konzulens:
Papp Melinda
A felhők adják a meskete témáját
Játsszák, éneklik, muzsikálják:
- általuk tudunk meg többet a természet
Vadon Judit, Czéh Dániel,
Balázs Kinga Anna m.v.
körforgásáról, a világ növényeket, állatokat,
embereket, tündéreket magába foglaló rendjéről.
Érezhetjük a szellőt, a lebegést, láthatjuk
a szivárvány minden színét, hallhatunk csengettyűhangot, dobokat, pengetősöket, dalokat
- csak meg ne ázzunk a végén, ha a felhők körénk gyűlnek!
Az előadás időtartama: 25 perc +20-25 perc közös játék a résztvevőkkel.
Jegyár: 900 Ft

Az előadásra egységes jegyek korlátozott számban vásárolhatók.
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órától
ismét bemutatjuk. A későn érkezőket sajnos nem tudjuk a már elkezdődött
előadásra beengedni. Megértésüket köszönjük!
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Gyerekprogram

Gyerekprogram

november 17. péntek 9.00 és 10.30
A földimalac, aki semmiben sem volt biztos
a Mesebolt Bábszínház előadása
december 15. péntek 9.00 és 10.30
Az elveszett szaloncukor
a Bóbita Bábszínház előadása
Jegyár: 900 Ft
A három előadásból álló bérlet ára: 2500 Ft

Mazsola bérlet kisiskolásoknak
október 13. péntek 14. 30
Az aranyecset
az Aranyszamár Bábszínház előadása
november 10. péntek 14. 30
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
a Magyar Népmese Színház előadása
december 8. péntek 14.30
Hol vagy, Mikulás?
A Figurina Animációs Kisszínpad előadása
Jegyár: 900 Ft
A három előadásból álló bérlet ára: 2500 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szeptember 27.
szerda 18.00

M ű vészet és irodalom

F ilmkl u b

Ludmann Mihály
művészettörténész
előadás-sorozata

Luther

A vetítést követően vendégünk a film rendezője, tervezője
Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikusművész.
Az alkotóval Zsebők Csaba történész, publicista beszélget.
Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció 500. évfordulójára készülve rajzfilmet „forgat” Luther Márton életéről és a reformáció koráról. Az eredeti ötlet Richly
Zsolt rajzfilmrendezőtől származik, akinek munkáin (pl. A kockásfülű nyúl) generációk nőttek fel Magyarországon. A Luther életéről szóló rajzfilm gondolatát alapos
kutatómunka és anyaggyűjtés követte a reformátor életének és munkásságának
legfontosabb helyszínein, majd megindult a tízrészes sorozat gyártása Richly Zsolt
irányításával és számos animációs munkatárs közreműködésével. A sorozat elsősorban a 12 éven felüli fiatal korosztály számára készül, de összetettsége és réteges
értelmezési lehetőségei a felnőttek számára is élményt és információkat kínálnak.

Tudástár

Film

Richly Zsolt animációs filmje
szeptember 26.
kedd 18.30

szeptember 12.
kedd 18.30

Szent Anna

Lucretia és
Tarquinus

A rajzfilm a német szerzetesből lett teológus és reformátor Luther Márton életét
dolgozza fel, akinek teológiája és munkája nyomán a reformáció óta léteznek evangélikus (lutheránus) gyülekezetek a világ minden pontján. Az epizódok a gyermekkortól kezdve a szerzetesi éveken és a katolikus egyházzal való konfrontálódáson át
a reformáció megszilárdulásáig és elterjedéséig terjedően dolgozzák fel az egyszerű
parasztcsaládból származó Luther életét és a XVI. századi Németország vallástörténeti eseményeit.

Lucretia, az erényes és szép római nő
története a méltóságról és a hűségről
szól. Az újkori európai képzőművészet
sok alkotója feldolgozta az erény megtestesítőjeként számon tartott asszony
történetét. Ezeket a műveket láthatjuk
a kedvelt művészettörténeti
sorozat nyitó előadásán.

Szent Anna és első férjének, Joachimnak
története apokrif iratokban maradt
fenn. Ennek ellenére, mivel Jézus
származásához kapcsolódik, sokan
megörökítették Mária édesanyját,
Szent Annát, és életének fontosabb
eseményeit. Olyan híres alkotással, mint
Giotto padovai freskójával kezdődött el
az európai festészetben Szent Anna és
Joachim életének megjelenítése. Ezeket
a festményeket és a később keletkezett
alkotásokat is láthatjuk a vetített képekkel illusztrált előadáson.

A belépés díjtalan.

Jegyár: 800 Ft

Jegyár: 800 Ft
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szeptember 28.
csütörtök 18.00

október 1.

vasárnap 17.00

Schengeni határok,
migránspolitika,
idegenforgalom
A magyar-horvát együttélés
fordulópontjai

Előadó: Marin Skenderović,
a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviselője
Káoszra számítottak a magyar-horvát határon a szigorított schengeni
határellenenőrzés miatt a szakemberek. Az elmúlt nyár tapasztalatairól,
a hagyományos horvát-magyar kapcsolatokra és a két ország közötti turisztikai forgalomra kifejtett hatásáról és déli szomszédunkkal a közös történelemben rejlő kiaknázatlan turisztikai lehetőségekről tart előadást Marin
Skenderović, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviselője.

Reformáció,
mint ihlet és
hagyomány

Tudástár

Tudástár

A blak a nag y világra

Kerekasztal beszélgetés
A reformáció, mint ihlet és hagyomány...
...a kultúrában
Visky András
erdélyi magyar író,
drámaíró, dramaturg,
egyetemi tanár, a
Széchenyi Irodalmi
és Művészeti
Akadémia tagja

...a tudományban
Dr. Falus András
Széchenyi-díjas
magyar immunológus, egyetemi
tanár, a Magyar
Tudományos
Akadémia rendes
tagja

...a művészetben/
filozófiában
Dr. Tillmann
A. József CSc
egyetemi tanár,
a MOME Doktori
Iskola vezetője

...a teológiában
Dr. Kodácsy Tamás
református
lelkipásztor

A belépés díjtalan, regisztrálni szükséges.
Ez a honlapon az esemény leírása mellett lehetséges.

A beszélgetést vezeti Dr. Varga Norbert társadalomtudós, egyetemi adjunktus.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges.
Ezt a honlapon a rendezvény leírása mellett lehet megtenni.
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szeptember 20.

Tudástár

Portré +

szerda 18.00

szeptember 24.

Kondor Katalin vendége

vasárnap 17.00

Horváth József
titkosszolgálati szakértő

Sajnos a nyár elteltével sem veszít aktualitásából a téma: Létezhet-e
ellenszere a terrorakcióknak? Milyen képet mutat Európa titkosszolgálati, szakértői szemmel? Melyek a szakma elmondható titkai,
amiket jó, ha megjegyzünk? S persze a jövőre is kíváncsiak leszünk,
ahogy egy "titkosszolga" megjósolhatja.

szeptember 19.
kedd 16.00

Európai
Önkéntes Szolgálat
Ifjúsági

(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
programjának megismertetése a fiatalokkal.
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.
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Kezedben
az egészséged

g,
me ra!"
l
"Am
é
n
it nem en gad
ne is kend ma

Zöldág

Jegyár: 500 Ft

Mindennapi mérgeink –
avagy a bőrproblémák a fürdőszobában
kezdődnek...
Boldog békeidők...! Amikor a tisztálkodást a babaszappan, a bőrápolást pedig
a Nivea jelentette. Bizony, anyáink még nem ismerték a bőrproblémákat, de
a szteroidos krémeket sem. Ma azonban telis-tele a drogériák polcai különféle "luxuskozmetikumokkal", valamint a konyhában és a háztartásban is sok
olyan vegyületet használunk, melyek a reklámok szerint megkönnyítik ugyan
az életünket, viszont a bőrgyógyászoknál gyűrűző sorból ítélve túl nagy árat
fizetünk mindezért...
Az előadás során megismerkedünk a minket napi szinten körülvevő legkárosabb vegyületekkel (ld. Ingredients list) és azok hatásaival, illetve, hogy hogyan kerüljük ki őket, milyen természetes anyagokkal helyettesíthetjük őket.
Szeretettel várja Önöket:
Kautzky Adrienn okl. természetgyógyász, fitoterapeuta-reflexológus
A részvétel díjtalan.
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szeptember 7., 21.

szeptember 20.

csütörtök 10.00

Környezettudatos
asztaldíszek tervezése
és kivitelezése

A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/Fő.
A részvétel regisztrációhoz kötött; legkésőbb az eseményt megelőző hétfői napon.

szeptember 13.
szerda 18.00

Zöldág
Selyemfestő Műhely

Zöldág

Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni
öko-design szemlélettel. A részvétel díjtalan,
anyagköltség 800 Ft. Előzetes regisztráció szükséges,
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

Tudatos
Táplálkozás Fórum

A táplálkozás és az egészség kapcsolata
Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

Zöldág
Üvegfestő Műhely

A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani; szép színes
vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni öko-design szemlélettel.
A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött;
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

szeptember 27.
szerda 10.00

Zöldág
Kerámia Műhely

Mintázás, különböző organikus anyagok felhasználásával.
Vezeti: Szücs Tímea keramikus
Részvételi lehetőség: óvodás korosztálynak.
A részvétel díjtalan, az anyagköltség: 400 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött - legkésőbb az eseményt megelőző
pénteki napon.

Zöldág

Zöldág
Művészeti
Műhely

szerda 18.00

szeptember 27.

Zöldág
Ékszerkészítő Műhely

szerda 18.00

Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit,
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit! A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.
A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

szeptember 13.
szerda 18.30
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Zöldág programokkal
kapcsolatos információk, regisztráció:
Reök Cecília | reokcecilia@kulturkuria.hu | +36 20/299 1040
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október 29. vasárnap 19.00

Marc Camoletti:
Boeing, boeing

Kecskeméti Katona József Színház | rendező: Cseke Péter
jegyár: 3200 Ft

október 7. szombat 15.00

Csiribiri

őszköszöntő családi délután
Kippkopp és Tipptopp – a Kolibri Színház előadása
Amerre a hordó dob – zenés utazás és hangszerbemutató
Ágoston Béla zenésszel

HAROLD PINTER:

HAZATÉRÉS

09.24.

vasárnap
17.00

TRAGIKOMÉDIA KÉT RÉSZBEN
– A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ
(SALGÓTARJÁN) ELŐADÁSA

Előzetes

október 7. szombat 19.00

Évfordulók
nyomában
a Hubay Társaság koncertje
október 11. szerda 19.00

Zilahy Lajos:
Fehér szarvas
a Magyarkanizsai Udvari
Kamaraszínház előadása
október 13. péntek

Eco-design
divatbemutató

Magyar és dán környezettudatos designerek
legfrissebb kollekcióinak bemutatója

október 15. vasárnap

Kucok
Játssz velünk mesét!

Jegyár gyerekeknek 1400 Ft, kísérőknek 1000 Ft

Max: MIKÓ ISTVÁN MV. (JÁSZAI MARI-DÍJAS)
Lenny: ERDÉLYI GÁBOR
Sam: CSERNÁK JÁNOS
Joey: MÁTÉ KRISZTIÁN
Teddy: ALBERT PÉTER
Ruth: BOZÓ ANDREA (JÁSZAI MARI-DÍJAS)
Díszlet- és jelmeztervező: PALLÓS NELLI
Rendezte: GYURISKA JÁNOS (SÚGÓ CSIGA-DÍJAS)
Belépő: 2600 Ft
Elővételben: 2200 Ft

Marczibányi Téri Művelődési Központ

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

szeptember 23.
szombat 10.00-15.00

szeptember 9., 23.

szeptember 16.

Kora őszi
piaci napok

HOL-MI vásár
Háztartási holmik
hagyományos vására

Civil oldal

Hívjuk a vásárlókat a cserkészházi
termelői piacra. (Bp., II. ker. Hímes u. 3.)
Ezeken a piaci napo-kon még mindig
sok gyümölcsöt vásárolhatunk, de a
legtöbb szezonális hazai élelmiszer is
kap-ható lesz. Érdemes lesz kóstolni a
kóstoló asztalnál, beszélgetni és aztán
dönteni a vásárlásról.
Várunk mindenkit!

szombat 9.00-12.00

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

A Pesthidegkúti
Evangélikus Gyülekezet
szeptemberi programjai
6. szerda
19.00
10. vasárnap 17.00
17. vasárnap 10.00
		
20. szerda
19.00
21. csütörtök 18.00
24. vasárnap 9.30
11.00

Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Családi Istentisztelet és Tanévnyitó Hálaadás a templomban
a Sarepta Szeretetotthon 65. születésnapjának ünneplése
istentisztelettel kezdődik a templomban
Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Ökumenikus Imaest a gercsei templomban
Aratási Hálaadás a templomban
Gyülekezeti Nap: a Teremtés hete

Minden csütörtökön 19 órakor Imafélóra a Gyülekezeti teremben

Civil oldal

szombat 7.00-12.00

Bibliai Rögtönzések

a Meglepetés Színház workshopja
A Meglepetés Színház társulata már sokszor játszott a Kultúrkúriában.
A workshop gondolatát a nézői igények hívták életre.
Igazi műhelymunkát tervezünk: ismerkedés, bemelegítés, ráhangolódás,
csoportjáték, kiscsoportos ki- és feldolgozás, rögtönzéses színpadi technikák
megismertetése/gyakorlása választott bibliai történeteken keresztül,
esetleg szociodramatikus „kitekintés”, az élőzene és mozgás szerepe
– gyakorlatokkal.
Korhatár: 16-76 év
Részvételi díj: 4000 Ft
(Aki hoz magával még egy embert, annak csak 2000 Ft)

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal:
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
28
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Templomkerti

esték

J ótéko ny s ági e stek
a máriarem etei
b a z ilik a jav ár a
1029 Bu d ap e st ,
Temp l o mker t 1.

Művészek a templomért 2017

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

Az est fővédnöke:
Dr. Láng Zsolt
a II. kerület polgármestere
Az est háziasszonya:
Schmitt Pálné Makray
Katalin

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

Állandó program
18:00 Szentmise
19:00 Templomkerti
Esték előadás

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!

Házigazda:
Esterházy László
kanonok,
esperes plébános
Fő t ám o g ató:
I I . Kerü l eti
Ö n ko r mányz at

szeptember 16. szombat

táncrapszódia
Magyar Nemzeti
Táncegyüttes
Művészeti vezető:
Zsuráfszky Zoltán
Kossuth-díjas, Kiváló művész

Szolgáltatás

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

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: Csontos Lilla | Grafikus: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. | 1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón Kótai József Neptun című alkotása
A rendezvény programjai díjtalanok, de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.
2017. szeptember 16-án 12 órakor a hagyományos Mindszenty-zarándoklat végén tartott szentmise keretében Dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek úr megáldja Rieger Péter szobrászművésznek a bazilika előtt felállított Mindszenty bíborosról készült szobrát.

Támogatóink, partnereink
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2017. szeptemberi
eseménynaptár
7. csütörtök
10. vasárnap
12. kedd
13. szerda

10:00
15:00
18:30
18:00
18:30
14. csütörtök
18:00
16. szombat
19:00
17. vasárnap
17:00
18. hétfő
10:00
19. kedd
10:30
16:00
20. szerda
18:00
18:00
18:00
19:00
		
21. csütörtök
10.00
22. péntek
19:00
		
23. szombat
18:00
24. vasárnap
17:00
25. hétfő
19:00
26. kedd
18:30
27. szerda
10:00
18:00
18:00
28. csütörtök
18:00
		
29. péntek
13:00
29. péntek - 30. szombat

október
1. vasárnap

17.00

Zöldág Művészeti Műhely
Az operairodalom gyöngyszemei – Wagner: Tannhauser
Művészet és irodalom – Lucretia és Tarquinus
Zöldág Selyemfestő Műhely
Tudatos Táplálkozás Fórum
Kiállításmegnyitó: Szerzetesek – fotókiállítás
Karthago Band-koncert
Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
Babaszínház: Hő-hő, felhő! – Bóbita Bábszínház
Rendkívüli irodalomóra a Dalnokklubban
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
Kezedben az egészséged
Zöldág Üvegfestő Műhely
Kiállításmegnyitó: XI. Ötvösművészeti Biennálé
a Pro Musica Leánykar ünnepi műsora
a XI. Ötvösművészeti Biennálé megnyitójának kísérőrendezvénye
Zöldág Művészeti Műhely
Örkény István: Macskajáték
a Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka
Echo II-koncert
Portré+ | Vendég: Horváth József titkosszolgálati szakértő
Fiatalok művészeti fóruma – Rizmajer Bence gitárkoncertje
Művészet és irodalom – Szent Anna
Zöldág Kerámia Műhely
Zöldág Ékszerkészítő Műhely
Filmklub – Luther – Richly Zsolt animációs filmje
Ablak a nagyvilágra
Schengeni határok, migránspolitika, idegenforgalom
Kutatók éjszakája 2017
I. Pesthidegkúti Sörfesztivál

Reformáció, mint ihlet és hagyomány

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

