Klebelsberg Kultúrkúria
2014. április

A Költészet
,
április 10. csütörtök 19.00

Piros ruhában, szerelemben
Weöres Sándor és
Károlyi Amy élete,
szerelme versekben
A költőházaspárt a sokoldalú
színészházaspár, Tallián Mariann
színésznő-hegedűs és Lázár Balázs
színész-költő formálja meg.

,

A programokra a belépés díjtalan, de regisztráció szükséges.
Regisztrálni a Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2-10.)
információján, illetve a +36 1 392 0860 telefonszámon lehet.

Napja
,

,

,

április 11. péntek 10.00

Az elveszett követ
,

a K alák a együtt
es és Kán yádi Sá
ndor író
kö
zös műsor a
Május

10-én ünnepli
költészet egyik leg 85. születésnapját Kányádi Sándor
na
, a mai magyar
45 éve muzsikáló gyobb alakja. A Költészet napját
a költőnek és a
Kaláka együttesn
ek a gyönyörű ze
komponált dalaiva
neiségű versekre
l köszöntjük.
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SZÍNHÁZ

Az Űrhajózás világNapja
2014. április 11. péntek 11:30
És mégis mozog a Föld! –
csillagászati előadás
Galilei születésének
450. évfordulója alkalmából
Előadó: Mizser Attila csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára
450 évvel ezelőtt született Galileo Galilei az itáliai Pisában. Csillagászati megfigyeléseivel és azok
interpretálásával forradalmasította csillagászati világképünket.
A Galilei-élmény, az égbolt csodáinak távcsöves megfi-gyelése ma is ugyanúgy hat, mint 1610-ben. De vajon valóban ő találta fel a távcsövet?
Valóban végzett ejtési kísérletet a pisai ferde toronyból? Mondhatta, hogy
mégis mozog a Föld?
A belépés díjtalan.

április 12. szombat 20:00
Teleszkópos megfigyelés
Minden érdeklődő személyesen végezhet megfigyelést a Holdról, a
bolygókról és a csillaghalmazokról a Magyar Csillagászati Egyesület
tagjai közreműködésével.
Rossz idő esetén a teleszkópos megfigyelés elmarad!
A belépés díjtalan.

Az égbolt rejtett csodái - Éder Iván kiállítása
Megtekinthető: április 1-től április 13-ig.
Rengeteg olyan csillagászati objektum létezik, mely olyan halvány, hogy még a legnagyobb távcsövekkel sem figyelhetjük meg őket vizuálisan. A fényképezés jóval tágabbra nyitja a pupillánkat: hosszú expozíciókkal a nagyon halvány objektumok fénye is
felerősíthető és teljes pompájukban megörökíthetőek
– ám ez amatőr eszközökkel rendkívüli kihívást jelent.

SZÍNHÁZ

Éder Iván 1993 óta a csillagászat szerelmese, első csillagászati élményeit a kilencvenes években a bajai Tóth
Kálmán utcai bemutató csillagvizsgálóban szerezte.
2000 óta foglalkozik csillagászati fényképezéssel, asztrofotózással. Munkái rendszeresen megjelennek hazai és
külföldi szaklapokban, magazinokban és könyvekben, illetve
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internetes oldalakon. Számos alkalommal választották alkotását a nap képének
a NASA igen népszerű oldalán. Felkérésre gyakran tart előadásokat külföldön és itthon
egyaránt, rendszeresen oktatási jelleggel is.
Munkáját a Magyar Csillagászati Egyesület 2009-ben elismerő oklevéllel díjazta.

Paul Portner:
Hajmeresztő
az Egri Gárdonyi Géza Színház vendégjátéka
interaktív bűnügyi vígjáték
Az előadás időtartama kb. 135 perc egy szünettel.

április 28.
szerda 19.00

Egy közönséges esős hétköznap délutánon véres bűntény történik Washington
belvárosában. Az áldozat: az évszázad egyik legnagyobb zongoraművésznője.
A történet szereplői: egy fodrászszalon munkatársai és vendégei, akik egy nyomozás kellős
közepén találják magukat.
Mindenki gyanús!
A rendőrség akcióba lép – és tanúként, a nyomozást aktívan segítő társként ott a közönség…
A közönség – aki mindent látott...
A hajmeresztő bűnténynek hajmeresztően izgalmas a nyomozása, míg végül fény derül a
megoldásra – az Önök segítségével!

SZÍNHÁZ
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Szereplők:
Tony Whitcomb, a Hajmeresztô szalon tulajdonosa......................Rácz János
Barbara Demarco, fodrászlány.....................................................................Marjai Virág
Mrs. Schubert, szenátorné........................................................Dimanopulu Afrodité
Edward Lawrence, régiségkereskedő.......................................................Nagy András
Victor Rosetti, építômunkás.............................Besenczi Árpád, Rupnik Károly
Mike Thomas, egyetemista..........................................................................Tóth Levente
Rendezte: Besenczi Árpád
Jegyár: 2600 Ft
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Fotó: Felvégi Andrea

ZENE
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Mesterkoncertek és
fiatal művészek
a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult Grazioso Kamarazenekar Mozart-estje
a Budapesti Tavaszi Fesztivál kerületi rendezvénye

április 6.

vasárnap 19.30

Nemzedékek találkozása a
koncertpódiumon
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik: Kocsis Krisztián (zongora)

Műsor:
Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488
Mozart: Esz dúr Szimfónia K. 543
Jegyár: 2400 Ft
Diák jegyár: 1200 Ft
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Zorán Turné - 2014
április 7.

kedd 19.00

A legendás Nagy Generáció tagjai közül
Zorán az egyetlen, aki minden évben
országjáró körútra indul, a turnézás mint létforma továbbra is vonzza. A vidéki, kisebb
művelődési házakban ugyanolyan őszinte
odaadással énekel, mint a legrangosabb
fővárosi rendezvényhelyszíneken.
Töretlen népszerűségének más oka is van: bő
három évtizedes szólókarrierjének legfőbb
vonása az állandóság, ma is ugyanazt az
intellektuális könnyűzenei irányt képviseli,
mint pályája kezdetén. Soha nem a pillanatnyi sikerre, hanem a minőségre törekedett.
Haknit nem vállal, zenésztársai megbecsült,
tehetséges muzsikusok.
Dalait érdemes újra meg újra meghallgatni, s
a versek gondolatai örök érvényűek.

ZENE
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A koncertre minden jegy elkelt.
Jegyek korlátozott számban még kaphatók
az április 14-ei Marczibányi Téri Művelődési
Központban megrendezésre kerülő koncertre.
Jegyár: 3800 Ft

www. marczi.hu

Pesthidegkúti
Kamarazenei Fesztivál
Tizennyolcadik alkalommal rendezünk fesztivált a
hidegkúti zeneiskolás diákok részére.

április 12.

szombat 14.00

A programban növendékek lépnek fel kamaracsoportokban, ahol az együttes legalább egy tagja
pesthidegkúti. A zongora négykezestől a gitárosokon, vonósokon keresztül furulyazenekarig
hallgathatunk kamaradarabokat. Az előadókat szakmai zsűri minősíti.
A fesztiválra fellépő kamaracsoportok jelentkezését várjuk március 28-ig.
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Idővonal
Vedres Csaba és Heinczinger Mika estje

április 15.

kedd 19.00

Heinczinger Mika (Misztrál) és Vedres Csaba (ex-After Crying) régóta szimpátiával követik
egymás zenei munkásságát. A közös zenélés lehetősége tavaly merült föl először bennük.
“Idővonal” című műsorukat a műfajok közti átjárhatóság és az együttmuzsikálás öröme jellemzi.
Versfeldolgozások, régi és újabb dalok, improvizációk, szintetizátor és doromb, zongora és
furulya, gitár és elektromos effektek... itt minden előfordulhat. Az Idővonalon együtt szerepelnek az egymástól teljesen különböző műfajok, hogy végül Morgenstern versében a “Két
párhuzamos”-ban találjanak közös nevezőre.
Jegyár: 1000 Ft

ZENE
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Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Perisic Diána

április 23.
szerda 19.00

Vajdasági költők verseit énekli saját megzenésítésében Perisic Diána, aki Újvidéken
él. Bácskai tájkép címmel összeállított verscsokorban szólaltatja meg Fehér Ferenc,
Ács Károly, Papp József, valamint Harkai
Vass Éva, Orcsik Roland és Csík Mónika,
kötetekben is megjelent költeményeit.
Perisic Diána rendszeresen lép fel a Zentán
megrendezett Énekelt Versek Fesztiválján,
ahol az utóbbi két esztendőben az ő
produkcióját jutalmazta első hellyel a szakmai zsűri. Budapesten elsőként a Dalnokklubban találkozhatunk vele.
Jegyár: 700 Ft
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Mesterkoncertek és
fiatal művészek
Meskó Ilona szerzői estje

április 25.

kedd 19.30

ZENE
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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés illetve karmesterképző tanszakán végzett. A
Ventoscala Szimfonikus Zenekarnak megalakulása óta (2003) karmestere és vezetője. A Weiner
Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zeneszerzés
főtárgy tanára.
Művei rendszeresen elhangzanak kortárs zenei
sorozatokban, az MR3-Bartók Rádióban, és neves
előadóművészek önálló hangversenyein Európaszerte. Számos verseny győztese.
Vendégkarmesterként eleget tett a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Budafoki
Dohnányi Zenekar, a Budapesti Operaház Failoni
Kamarazenekarának, a Marosvásárhelyi Szimfonikus Zenekar, a Brassai Sámuel Kamarazenekar, a
Budapesti vonósok, a Sinfonietta Erudita, a Csíki
Kamarazenekar, a Georgius Kamarazenekar (Sepsiszentgyörgy) és a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar meghívásainak.
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
Jegyár: 1200 Ft

Az operairodalom
gyöngyszemei
Offenbach: Hoffmann meséi
A Londoni Covet Garden Operaház előadása

április 27.

vasárnap 15.00

Karmester: Georgess Pretre
Szereplők: Placido Domingo, Nikolaj Gyuzelev, Anges Baltsa, Ilena Cotrubas,
Luciana Serra, Robert Lloyd, Siegmund Nimsgern, Geraint Evans
A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart:
Dr. Langermann István
A belépés ingyenes.
További előadások:
május 11. vasárnap 15.00
Rossini: Semiramis
A New Yorki Metropolitan Operaház előadása
Karmester: James Conlon
Szereplők: June Anderson, Marilyn Horne,
Samuel Ramey

június 8. vasárnap 15.00
Donizetti: Linda di Chamounix
A Zürichi Operaház előadása
Karmester: Fischer Ádám
Szereplők: Edita Gruberova, Polgár László,
Deon van der Walt
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Életműtöredék
Töreky Ferenc kiállítása
Életműtöredék - Zene a szemnek Töreky Ferenc grafikusművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Feledy Balázs művészeti író 2014. április 23-án 18 órakor.
„ …A zene volt mindig a példám. Mennyi remekmű készült a szigorú szabályok szerint! Volt
mihez képest változtatni, újítani. Az alkotó csak a mű hatásáért, szépségéért volt felelős. Személyisége, tehetsége – ha volt – felülmúlta a szabályokat.
A hatás, mely a művészt a világból éri, lehetőségeket ad, vagy megfoszt. Ezek a hatások,
mint egy kor szellemének jellemzői megjelennek a művekben, de művészi formában, nem
naturálisan. A befogadás, a kivetítő képzelet, az alkotó munka öröme és a létrehozott szépség
számomra maga a művészi lét.”
Töreky Ferenc 1951-ben végzett a budapesti Képzőművészeti Főiskolán. Tanárai Hincz Gyula,
Barcsay Jenő, Koffán Károly és Konecsni György voltak. Több tanulmányutat tett Olaszországban, Németországban és az Egyesült Államokban. Leginkább alkalmazott grafikával
foglalkozik, illusztrációkat, naptárokat készít, üvegfestményei számos uszoda és szálloda falát
díszítik. Több művészeti stúdió vezetője és tanácsadója. A műszaki egyetem címzetes tanára.
Munkásságát az elmúlt évtizedekben számos díjjal és kitüntetéssel jutalmazták.

Április 27-én és május 4-5. között a kiállítás zárva tart.
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
április 24 - május 21-ig naponta 10-18 óráig.

Az év
természetfotósa 2013
A hazai természetfotózás legjobb alkotásai
Huszonegyedik alkalommal adták át Magyarország, és egyben a közép-európai régió legrangosabb természetfotós szakmai elismerését, Az Év Természetfotósa díjat.
A pályázat legjobb képei láthatók e lélegzetelállító tárlaton.
„Sokan gondolják, hogy a természetfotózás szerencse kérdése. Nos, ez valóban így van – de
vajon tudjuk-e, mi a szerencse? Vallom, hogy a szerencse nem más, mint a lehetőség és a
felkészültség találkozása. A kiállítás képei mind igazolják ezt az állítást, tükrözik az alkotók
szakmai felkészültségét, és a szabad természetben lelkesen eltöltött hosszú órák emlékét.
A képek színvonala egységesen magas, legyen szó egy jelentős technikai apparátust igénylő
éjszakai akciófotóról, vagy minimalista eszközökkel létrehozott hangulatképről. Jól példázzák
természeti világunk csodáit, járjanak fotósaink a magyar tájakon, a magas északon vagy a fullasztó trópusi dzsungelekben.
Az elmúlt 21 év jól mutatja, hogy milyen szélesre tárult a világ, hogy nincsenek elérhetetlen
tájak, hogy az évről évre megújuló hazai természetfotós közösség nemzetközi jelenléte stabil
és megkerülhetetlen. Ennek mindannyian nyertesei vagyunk, ezt reprezentálja ez a kiállítás is!”
Kármán Balázs, fotóművész, a zsűri elnöke
Az Év Természetfotósa 1993, 1994, 1996, 2000

KIÁLLÍTÁS
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
április 16-tól május 14-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Emlékeim földről, vízről, levegőről
Pájer Emília kiállítása
„A különféle szín átmenetekkel
a természetben megélt hangulatokat próbáltam visszaadni,
a víz tükröződését, az ég és víz
találkozását, a levegő rezgését,
vibrálását.
Munkáim főként vékony len
és pamutfonalból készültek,
lenge, szinte áttetsző kelmék, amelyek függöny v. drapériaként - reményeim szerint
- kellemes hangulatot teremthetnek valamennyi enteriőrben.”

A kiállítás megvalósítását a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

KIÁLLÍTÁS
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
április 3-ig 10-18 óráig.

Hihi Galéria
Hegedűs István (1937-2007)
Válogatás a Munkácsy-díjas, Érdemes művész grafikus karikatúráiból
A grafikusművész alkotásaival rengeteg könyv lapjain, folyóiratok hasábjain,
címlapjain,
plakátokon
találkozhattunk. A művész
1957-90 között a Ludas
Matyi, majd az Új Ludas,
később az Úritök című
szatirikus folyóirat karikaturistája volt. Emellett számos könyvet illusztrált, pl.
Csukás István, Mark Twain,
Wodehouse, Gianni Rodari
műveit.
A jól ismert “Hihi” szignóval
jegyezte rajzait.
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
április 16-ig naponta 10-18 óráig.

Hedry Mária:
Tündér Míra
mesejáték 5-12 éves gyermekek számára
a Veszprémi Petőfi Színház és a
Klebelsberg Kultúrkúria közös produkciója

április 3.

csütörtök 10.00

GYEREKPROGRAM
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Tündér Míra klasszikus mesejáték. Láthatjuk ebben a történetben, az ember hogyan fosztja
ki anyagi haszonért a természetet, hogy az önzés, kapzsiság, miként fenyegeti az élővilágot.
Ám, mint a mesékben, van megoldás, és jóra fordul az igazak sorsa. A történet tanulsága
szerint mindez a valóságban is lehetséges, ha időben felhívjuk a gyermekek figyelmét, a maguk életkorának megfelelően környezetünk megóvásának, illetve a feltétel nélküli hűség, az
önfeláldozás, a bátorság és a valódi értékrend fontosságára.
Szereplők:
Holnemvolt ország királya..............................................................................................................................Baranyi Péter
Tündér Míra, a leánya..........................................................................................................................................Gáspár Kata
Danika, a kisfia..........................................................................................Aref Rabbani Ramses / Morvai Levente
Orsolya, a gyermekek dajkája, Tóbiás felesége.......Bajcsay Mária Jászai-díjas, érdemes művész
Tóbiás, udvari bolond, kincstárnok.........................................................................................................Nyirkó István
Lodovico, gonosz varázsló, Holnemvolt ország minisztere..........................................Keresztes Gábor
Jankó, halászlegény................................................................................................................................................Vecsei László
Tündér Rózsa királyné...................................................................................................................................Dominek Anna
Folyó, Kígyó...........................................................................................................................................................Terescsik Eszter
Tó, Varangy....................................................................................................................................................................Perjési Hilda
Halak, Tengerszemek.......................Aref Rabbani Ramses, Morvai Levente, Bogdán Attila Dániel,
Hunyadvári Ádám Radó, Sári Serf Csanád, Papp Bence, Huber Ákos Kristóf, Kazinczki Tibor
Ticzián, Vincze Csaba Zsolt
Jegyár: 1200 Ft, diák jegyár: 600 Ft

Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor zenetörténeti sorozata kisiskolásoknak

április 4.

péntek 10.00

Ha nem hiszed, járj utána - mesés zenei történetek

Jegyár: 600 Ft

23

GYEREKPROGRAM

Rendező: Juhász Róza

GYEREKPROGRAM
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Mazsola II. bérlet:
A csomótündér
A Ciróka Bábszínház előadása a VII. Gyermekés Ifjúsági Színházi Szemlén az év legjobb gyermekszínházi előadása elismerést érdemelte ki

április 4.

péntek 14.30

Van a világon egy csomó tündér, ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek,
villamosvezető-tündérek, satöbbi. De Csomótündér csak egyetlen egy van.
Felmerülhet a kérdés: mit is csinál pontosan a Csomótündér? Hát, kérem szépen, csomóz.
Gombolyít. Köt. Na de mit csomóz, mit gombolyít, mit köt? Cipőfűzőket, természetesen.
Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyítja, köti, csomózza össze, és nincs az az olló,
ami a Csomótündér csomóit kibonthatná. Az emberek ezt nevezik házasságnak. De mi történik, ha a Csomótündér tévedésből, nem a megfelelő cipőfűzőket köti össze? El lehet-e
vágni a kibonthatatlan csomót? Modern mese a válásról iskolásoknak.

Jegyár: 900 Ft
Az előadást 7 éves kor felett ajánljuk.
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Író: Gimesi Dóra
Tervező: Mátravölgyi Ákos
Zeneszerző: Szabó Balázs
Fény: Bujdosó Zsolt/Katona Zoltán
Szereplők: Apró Ernő, Krucsó Júlia Rita, Fülöp József, Ivanics Tamás e.h.
Rendező: Kuthy Ágnes

Csiribiri húsvétváró
családi délután
A só – az Álomzug Társulás és a Ládafia
Bábszínház közös produkciója
Húsvétoló – a Sajtkukacz zenekar műsora
Kézműves játszóház

április 5.

szombat 15.00 -18.00

GYEREKPROGRAM
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A só – avagy bábokkal való játék megbántásról, bujdosásról, szerelemről és megbocsájtásról
az Álomzug Társulás és a Ládafia Bábszínház közös produkciója
Az öreg király születése napján világgá zavarja legkisebbik leányát, mert az hízelgés helyett
tiszta szívből mondja édesapjának, hogy úgy szereti őt, mint az emberek a sót. A leány
bujdosása során megismerkedik egy titokzatos öregemberrel és egy legénykével, aki… na
de ez legyen meglepetés!
Az ismert magyar népmese feldolgozása fából faragott bábokkal, régi használati tárgyakkal,
élő játékkal, énekszóval, muzsikával kísérve.
Bábok és díszlet: Néder Norbert
Játsszák: Tóth Krisztina, Néder Norbert
3 éves kortól ajánljuk!
Húsvétoló - a Sajtkukacz zenekar műsora
Borzsák Kamilla - fuvola, pánsíp, furulya
Molnár György - gitár, ének
Gál Hedda - ének, ritmushangszerek
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Babaszínház:
Picirkusz
Első színházi élmény 0-4 éveseknek
a Bábkoffer Társulat előadása

április 16.
szerda 10.30

Varázslatos cirkusz - kicsiben, a legkisebbeknek, ahogy két bohóc elképzeli! Fellép a kendőfülű elefánt és a félelmetes esernyő-oroszlán, de látható
itt a különleges erőművész szám és a
táncoló törpe is! Két bőröndből életre kel a Picirkusz - világszám!
Az előadás végén a hatalmas színes porond játszótérré alakul át, ahol együtt
játszhatnak a szülők és a gyerekek.

Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. Ajánlatos az előzetes
jegyvásárlás.
Jegyár: 900 Ft
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Játsszák: Karádi Borbála, Vesztl Zsófia
Dramaturg: Sőregi Melinda
Bohóc-mester: Laczkó Vladimir

Csiribiri
Halász Judit koncertje

április 26.

szombat 11.00 és 16.00

GYEREKPROGRAM
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Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt teremtett előadóművészként.
Magyar költők verseit énekli közel harminc éve a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – méghozzá gyermekeknek. Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása
közben.
Zenekarának tagjai:
Anti Tamás: akusztikus gitár, mandolin, ének
Bartha Tibor: billentyűsök, hegedű, furulya, ének
Födő Sándor: basszusgitár, ének
FODO: dob, ütőhangszerek
Móricz Mihály: gitár, ének
A belépőjegy egységesen (gyermekek számára is) 2200 Ft
Jegyek korlátozott számban kaphatóak.

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) tanácsadás

Gy ere knap

Hallottál már az Európai Önkéntes
Szolgálatról? Esetleg épp gondolkozol, hogy
2014. május 24. 15 órától
kipróbáld?
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!

április 22.

kedd 15.00-18.00

Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megismerkednél más kultúrákkal?
Szívesen szereznél tapasztalatot más országokban?
Gyere el, ismerkedj meg az Európai Önkéntes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismertetése a fiatalokkal.
A tanácsadáson egyénileg és kiscsoportban (2-4 fő) lehet részt venni!

Cirógató családifoglalkoztató
Gömbölődő játéktár
kézműves játszóház
hempergő

GYEREKPROGRAM
IFJÚSÁGI

Információ:
Ferenc
KabócaMulicz
Bábszínház:
Óz, a nagy varázsló
Tel.: +36 20/291 7003, e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
Kolompos együttes gyermeknapi mulatsága
29
a Duó Trió utcaszínházi produkciója
A részvétel ingyenes.
Pegazus mesés játéktár
Tekergőtér – az izgalmas szerkezetek tere
Játékos Tudomány - Furfangos csudavilág játszóház
29

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) tanácsadás
Hallottál már az
Európai Önkéntes Szolgálatról?
Esetleg épp gondolkozol, hogy kipróbáld?
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!

április 22.

kedd 15.00-18.00

Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megismerkednél más kultúrákkal?
Szívesen szereznél tapasztalatot más országokban?
Gyere el, ismerkedj meg az Európai Önkéntes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismertetése a fiatalokkal.
A tanácsadáson egyénileg és kiscsoportban (2-4 fő) lehet részt venni!
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003, e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel ingyenes.

IFJÚSÁGI
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Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály
művészettörténész előadása

április 1.
kedd 18.30

Munkácsy Mihály
A realizmus, amit az angolok, barbizoniak és Courbet alapoztak meg a 19. század közepe
után, egyre vonzóbb alternatíva az akadémikus művészettel szemben. Munkácsy számára is
döntő élményt jelentett ennek a festészetnek a megismerése. Tehetségének köszönhetően
rövid idő alatt Európa legismertebb festője lett. Honnan indult, milyen utat járt be és hova
jutott? Ezen az estén erre keressük a választ.
Jegyár: 800 Ft
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TUDÁSTÁR

Portré+
Kondor Katalin vendége Székács András

április 13.

vasárnap 17.00

Az áprilisi vendég Székács András lesz, a Központi Környezet-és Élelmiszer-tudományi
Kutatóintézet főigazgatója. Székács András szerint megdöbbentő volt az első ökotoxikológiai
vizsgálatok alkalmával azt látni, milyen mértékben vannak jelen a növényvédő szerek a környezetünkben. Ezek tehát a növényt védik, az embert nem? Mit okoznak ezek a szervezetünkben? Kell e félnünk a genetikai módosításoktól? Sok kérdésre megvan már a felelet, érdemes
ezekről tudni, saját érdekünkben. És persze a genetikailag cseppet sem módosított bort is
megkóstoljuk.
A belépés díjtalan.

TUDÁSTÁR
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Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály művészettörténész előadásai

április 15.
kedd 18.30

Manet és köre
Az akadémikus tapasztalatok, a spanyol festészet realizmusának hatása alatt formálódott
Manet festészete. Az akadémikus művészet azonban ugyanolyan távol állt tőle, mint a
millet-i és courbet-i festészet, de a szalon ünnepelt festője akart lenni. Ehelyett festészeti botrányt okozott. Hogyan történt ez, és mi művészetének igazi újdonsága? A népszerű művészettörténeti sorozat előadása ezt mutatja be.
Jegyár: 800 Ft

április 29.
kedd 18.30
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TUDÁSTÁR

Az impresszionizmus születése
Manet, a botrányhős körül egy fiatal festőkből álló kör alakult ki, akik az akadémikus művészettel
szemben a hétköznapi világot szerették volna megfesteni. Ezért kimentek a szabadba és csodál33
kozva vették észre és örökítették meg a természet szüntelenül változó arcát. A kedvelt művészettörténeti sorozat előadása bemutatja ezeket a festőket és művészetük újdonságát.
Jegyár: 800 Ft

Gyógynövény Klub
április 9.
kedd 18.00

Emésztőszervi megbetegedések gyógyítása
a természet erejével
Gyógynövény beazonosítás
Személyes tanácsadás
Előadó: Dr. Pethő Mária
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek. A gyógynövények gyűjtése és
kezelése, gyógyhatások, készítmények, szakirodalmak és praktikus tanácsok.
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Zöldág Kerámia Műhely
április 15., 29.
kedd 17.30

ZÖLDÁG
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Mintázás, korongozás, mázazás.
Környezettudatos szemléletű kézműves
foglalkozás, játékos ismerkedés az agyaggal.
Vezeti: Mózes Rita
A részvétel ingyenes (csak anyagköltség van),
de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni előző nap 10 óráig lehet:
reokcecilia@kulturkuria.hu

Kertbarát Fórum
április 29.
kedd 17.30

Dísznövény = gyógynövény
Előadó: Deák Péter
Az esemény célja: kedvet
adni és segítséget nyújtani a közvetlen természeti
környezetünk gondozására, megszépítésére.

Kincsestár öko-kézműves műhely
április 30.
szerda 10.00

Bábok készítése
Újrahasznosítás kicsiknek és nagyoknak
Természetes és újrahasznosított alapanyagokból
kreatív alkotás, művészeti vezetéssel
Vezeti: Reök Cecília iparművész

Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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ZÖLDÁG

A belépés minden
Zöldág programra ingyenes.

S 
 .  .  .

Madarak és Fák napja alkalmából
Solymász- és vadászmadár felszerelés bemutató
a Vadászmadár Kft. közreműködésével iskolásoknak és ovódásoknak.

A N: Ö  , 
 .  .

Aziz Nesin: Hadi öldürsene canikom című
groteszk játékának magyarországi ősbemutatója
A Klebelsberg Kultúrkúria és a Marczibányi
Téri Művelődési Központ közös produkciója
Jegyár: 2200 Ft
Diák jegyár: 1100 Ft

M
 .  .

ELŐZETES
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Tűz, tűz
a Duna Szimfonikus Zenekar koncertje
Vezényel: Dénes István
Jegyár: 1800 Ft
Diák jegyár: 800 Ft

K K - 
 .  .

Kovács Kati a zene területén sok műfajban otthonosan mozog. Ezt bizonyítja több mint ötszáz felvétele.
Jegyár: 2900 Ft

A.P. C: E 
 .  .

A Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház előadása
Főbb szerepekben: Trill Zsolt, Szűcs Nelli
Rendező: Vidnyánszky Attila
Jegyár: 2300 Ft

L I: H - 
 .  .
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Lovász Irén – hang
Horváth Kornél – ütőhangszerek, altfuvola
Mizsei Zoltán – hang, billentyűs hangszerek
2014 évi új koncert bemutató

A P E
G 
Április 2-án, 16-án, 30-án szerdánként 19.00 Felnőtt Bibliaóra: Gyülekezeti teremben
Április 3-án, 10-én, csütörtökön 18.00 Böjti sorozat
Április 13-án vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet
Április 18-án Nagypéntek 18.00 Passió
Április 20-án vasárnap Húsvét ünnepe 9.30
Április 27-én vasárnap 11.00 Gyülekezeti nap
Eddig nem látott képek gyülekezetünk életéből
Urunktól áldott böjti készülődést és Húsvéti Ünnepeket kíván
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.
Templom: II. kerület , Ördögárok utca 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: II. kerület Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
Honlap: www.pesthidegkut.lutheran.hu

CIVIL OLDAL
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H C I
A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület szeretettel meghívja
a környéken élő családokat a „Családi Piknik, avagy Ismerd
meg a szomszédodat!” című rendezvényre.
Helyszín: Geli Lakberendezési Ház előtti parkoló
Időpont: 2014. április 26. 14 órától, ameddig a jókedv kitart.
További információ: www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu címen.

G 

CIVIL OLDAL

Tavaszi gazdapiac a cserkészháznál április 12-én és 26-án szombaton reggel 7-12 óráig várjuk
a hazai ízek kedvelőit a cserkészház kertjében. (Bp. II. Hímes u. 3.) Áprilisban már kaphatóak a különböző hazai vitamin bombák. Saláták, retek, zöld hagyma, csírák. És természetesen
a megszokott finomságok, a füstölt
húsok, konyhakész csirke, sajtok, méz,
sőr, bor, gyümölcs levek, szörpök tartósító és színező anyagok nélkül és
sok minden más szintén kaphatóak.
Várunk sokakat ezeken a szép tavaszi
napokon is egy beszélgetésre, kósto- 39
lásra és vásárlásra egyaránt. Aki hazai
ételeket vásárol, az hazai gazda családokat támogat!!
A Marczibányi téri piaci nap április 19én szombaton, 7.30-12.00 óráig lesz.

B   K
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 rendezvényhelyszínül szolgálhat.

T   K
Bérelhető termek, terek:
Színházterem, Nagyszalon - Télikert,
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad

Z
Ünnepelje gyermeke születésnapját és
névnapját a Kultúrkúriában!

B :

Öveges Tímea (céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/526 0628 • oveges.timea@kulturkuria.hu
Vörös Judit (zsúrszolgálat, tanfolyamok)
Mobil: +36 20/390 5775 • voros.judit@kulturkuria.hu

P 
SZOLGÁLTATÁS
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Kellemes, békés kis sziget a kisgyermekes családok számára, melynek
díszítő elemeit, üvegmozaikjait Borbás Dorka iparművész alkotta.
A pelenkázó kulcsát az információs pultnál lehet elkérni.

I   K Nyitástól 20 óráig használható.
K,    - 
 K K 
K: II. K K K N K.
A: --

J
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. Egy programot megelőző utolsó órában csak az aktuális rendezvényre lehet jegyet venni, az elővétel ekkor más előadásokra szünetel.

I
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HAVI KIADVÁNYA

T, 
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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: Mulicz Ferenc • graﬁkus: Ladányi Norbert
Nyomda: PHARMA PRESS Nyomdaipari Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.
Megjelenik 11 500 példányban.
VPID: HU0006816562
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Borítófotó: Felvégi Andrea

04.23. szerda 19.00
JANIKOVSZKY ÉVA

A LEMEZ
KÉT OLDALA

KÉPZELETSZÍNHÁZ FELNŐTTEKNEK
AZ ÍRÓNŐ SZÜLETÉSNAPJÁN
A lemez A oldalán hallható: HORVÁTH LILI
A lemez B oldalán hallható: FULLAJTÁR ANDREA
A lemezt elővette és feltette: TOLLÁR MÓNIKA
Az estet megnyitja:
- JANIKOVSZKY JÁNOS,
a Móra Kiadó elnök-vezérigazgatója,
Janikovszky Éva ﬁa
- RIGÓ BÉLA, költő,
Janikovszky Éva egykori
munkatársa, krónikása és barátja
Belépő: 2200 Ft

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: marczi@marczi.hu
Web: www.marczi.hu

:) sziamarczi! családi program

04.05. szombat 11.00

BOGNÁR SZILVIA

csintekerintő koncert

2014. áprilisi eseménynaptár
01. kedd 18.30 Munkácsy Mihály –
Ludmann Mihály előadása
03. csütörtök 10.00 Hedry Mária: Tündér Míra
04. péntek
10.00 Muzsikus Klébzelet
14.30 A csomótündér – Ciróka Bábszínház
05. szombat 15.00 Csiribiri Húsvétváró
Családi Délután
06. vasárnap 19.30 Mesterkoncertek –
Grazioso Kamarazenekar Mozart-estje
07. hétfő 19.00 Zorán-koncert
09. szerda 18.00 Gyógynövény Klub
10. csütörtök 19.00 A Költészet Napja –
Piros ruhában, szerelemben
11. péntek
10.00 Az elveszett követ – Kaláka együttes és
Kányádi Sándor író közös műsora
11.30 Az Űrhajózás világnapja –
És mégis mozog a Föld!
12. szombat
14.00 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
20.00 Teleszkópos megfigyelés
13. vasárnap 17.00 Portré+ Kondor Katalin
vendége Székács András

15. kedd
17.30 Zöldág Kerámia Műhely
18.30 Manet és köre – Ludmann Mihály előadása
19.00 Idővonal – Vedres Csaba és
Heinczinger Mika estje
16. szerda 10.30 Babaszínház: Picirkusz –
Bábkoffer Társulat
22. kedd 15.00 EVS tanácsadás
23. szerda
18.00 Töreky Ferenc grafikusművész kiállítása
19.00 Dalnokklub – Perisic Diána
25. péntek
10.00Kolompos együttes
19.30 Mesterkoncertek és
fiatal művészek – Meskó Ilona szerzői est
26. szombat 11.00 és 16.00 Csiribiri –
Halász Judit-koncert
27. vasárnap 15.00 Az operairodalom
gyöngyszemei
28. hétfő 19.00 Paul Portner: Hajmeresztő
Egri Gárdonyi Géza Színház
29. kedd
17.30 Kertbarát Fórum
18.30 Az impresszionizmus születése –
Ludmann Mihály előadása
30. szerda 10.00 Kincsestár öko-kézműves műhely

Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860

www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria

