Klebelsberg Kultúrkúria
2013. december - 2014. január

Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál
A rendezvénysorozat fővédnökei:
Dr. Láng Zsolt polgármester
Dr. Fazekas Sándor
a II. kerület országgyűlési képviselője
vidékfejlesztési miniszter
Díszvendég: Hanne Tornøe, Dán Kulturális Intézet igazgatója

december 1. vasárnap 17.00
Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál
és Kiállítás megnyitó
Kiállítók:
Észt Intézet – válogatás az Észt Művészeti Akadémia
design anyagából
Dán Kulturális Intézet – Monumental Motion –
Koppenhága, a bringások paradicsoma
Mikael Colville-Andersen fotókiállítása
Terbe Design Kft., Medence Csoport,
Recycle Mission Hungary, Eco-Design Team,
Konkrét-Labor, DNS Group, 1Mind1, Retextil

Zöldág Nemzetközi
Öko-Divatbemutató

Észt és magyar kortárs designerek alkotásainak
bemutatója

Bio élelmiszer bemutató és
kóstoló

Fair trade, bio és termelői étel - ital finomságok

december 7. szombat 10.00-18.00
Zöldág Fesztivál Családi Nap

10.00-18.00 Növény csere-bere
15.00-17.00 Ruha csere-bere
15.00 Öko-díszek és dekorációk – előadás és bemutató
16.00 Klímabarát Fórum – Villanyszámla kiváltása napelemmel –
Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. előadása
10.00-18.00 Bemutató és kóstoló: Fair trade, bio
és termelői étel és ital finomságok

december 14. szombat 10.00-18.00
Zöldág Fesztivál Családi Nap

10.00-18.00 Öko-design bemutató és vásár –
ékszerek, táskák, kiegészítők, díszek, ajándéktárgyak
11.00-12.30 Öko-Kézműves Műhely –
karácsonyfa díszek készítése és templom makett építése
15.00 Természetes növényvédelem – előadás és bemutató
16.00-18.00 Teadélután, előadás és gyógytea kóstoló
10.00-18.00 Bemutató és kóstoló: Fair trade,
bio és termelői étel és ital finomságok
A belépés minden programra díjtalan.
Zöldág információ:
Reök Cecília
projekt manager
Mobil: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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Green Bough International Eco Design Festival
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Magyar Kultúra Napja
Csak egy éjszakára...!

,,

2014. január 22. szerda 18.00
Képzeletbeli utazás 70 percben
,,
Humor és dráma a XX. század elso felének
elfelejtett magyar irodalmában
,,

Gyóni Géza, Dsida Jeno, Tompa László, Reményik Sándor,
,,
Wass Albert, Áprily Lajos, Nyíro József, Herczeg Ferenc
,,
muvei nyomán.
,,
A kor tanúja: Takaró Mihály irodalomtörténész
,,

Szereplok: Juhász Róza
Gados Béla
Oberfrank Pál (Jászai Mari-díjas)
Összeállította: Takaró Mihály
A belépés díjtalan.
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JELES NAPOK

JELES NAPOK
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Vitéz Miklós-Vadnai László:
Meseautó
a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka
Ágoston György vígjátékából átdolgozta Benedek Miklós
Az előadás hossza kb. 140 perc (1 szünettel)

december 9.
hétfő 19.00

„Ez a Szűcs az nem az a Szűcs, vagyis az ő Szűcsük, de nem a mi Szűcsünk”… a mi Szűcsünk
ugyanis bankigazgató, vezér és nőcsábász; az ő Szűcsük viszont Tóth, szegény és sofőr. A
két személy persze ugyanaz a János – aki szereti Kovács Verát, ezért álruhába bújik (mint a
mesékben), hogy kiderítse, Vera őt szeretné-e vagy a pénzét. Így aztán Vera kap egy autót,
mint tízezredik vásárló, és kap hozzá egy sofőrt is, akivel fuvarozási vállalatot alapíthat.
Bizony, ő a Szűcs. Meg persze az is a Szűcs, aki közben felemeli Vera fizetését, elindítva a
pletykát. Vera viszont még soha az életben nem látta Szűcsöt.
Bonyolultan hangzik? Halmos Aladár, a kisfőnök legalábbis belebonyolódik. Ő csak Annát,
a titkárnőt szereti, vagyis szeretné, ha Anna meg nem a „vezérbe” lenne belebolondulva.
Ezért aztán Halmosnak Szűcsöt kell figyelni, Szűcs meg Verát figyeli, Vera meg nem figyel
eléggé. Minden összekuszálódik, még annál is jobban, mint azt bárki el tudná képzelni…

SZÍNHÁZ
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Jegyár: 2600 Ft
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SZÍNHÁZ

Szereplők:
Szűcs János, vezérigazgató....................................... Kiss Zoltán
Halmos Aladár, irattárvezető.....................................Vida Péter
Kerekes Anna, Szűcs titkárnője....................Csombor Teréz
Kovács Vera, banki alkalmazott.........................Trokán Nóra
Márkus Sára, banki alkalmazott...........................Magyar Éva
Péterffy Tamás, autószalon-tulajdonos......Szokolai Péter
Kovács Sándor.........................................................................Kiss Jenő
Anya, Kovács felesége.......................................................Réti Erika
Pista, a gyerek.....................................................Fazakas Bendegúz
Rendezte: Benedek Miklós

Robert James Waller:
A szív hídjai
Orlai Produkció
A 2013. évi őszi-téli bérlet utolsó előadása
Az előadás dátuma egyeztetés alatt. További információért kérjük, látogasson el honlapunkra.

január
1965.
Amerikai kisváros.
Egy nő, aki Olaszországból Amerikába költözött, hogy régi terveit feladva, feleség és anya
legyen egy farmon.
Egy férfi, aki a National Geographic számára készít fényképeket a környék fedett hídjairól.
Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő szerelem lesz.
Sorsuk talán mindig egymás felé tartott – még ha nem is tudtak róla. Négy napjuk van rá,
hogy gyökeresen megváltoztassák egymás életét. Lehetséges ez?
A Madison megye hídjai Robert James Waller nagy sikerű regényének filmváltozata Meryl
Streep és Clint Eastwood főszereplésével meghódította az egész világot.
Magyarországon először Udvaros Dorottya és László Zsolt kelti életre a megrendítő történetet.
Rendező: Novák Eszter
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SZÍNHÁZ

Jegyár: 3000 Ft

SZÍNHÁZ

Radványi-Bajor-Vukovári:
Ábel és Ábel
zenés ifjúsági színházi előadás 2 felvonásban
Radványi Balázs, Bajor Ervin, Vukovári Panna Tékozló Fiúk
című műve alapján bemutatja a Marczi Stúdió

január 18.
szombat 19.00

A tékozló fiú hazatérése a Biblia egyik legszebb, megható története. Vannak-e napjainkban tékozló fiúk?
Az előadás különlegessége elsősorban a közösségi alkotás erejében rejlik. A rendező, az író, a
látványtervező és a színészek közösen alkották meg a történetet, közösen formálják tovább
minden egyes próbán és az előadásokon is…
Dramaturg: Hajós Zsuzsa
Dalszövegek: Vukovári Panna, Bajor Ervin
Zene: Radványi Balázs, Kossuth-díjas
Zenei munkatárs: Balog Péter
Mozgás: Lisztóczky Hajnal
Látvány: Ondraschek Péter
Szereplők:

SZÍNHÁZ
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Jegyár: 900 Ft

Rendezte: Árkosi Árpád (Jászai Mari-díjas)
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SZÍNHÁZ

Kriszta .......................................................................Szalay Kriszta
Konci....................................................................Quintus Konrád
Miki.................................................................................Farkas Atilla
Kinga...........................................................................Jobbágy Kata
Laci................................................................................Bora Levente
Anna................................................................Bagaméry Orsolya
Karesz............................................................................Boros Ádám
Hajni..........................................................................Manyasz Erika
Viktor.........................................................................Resetár Dániel
Réka....................................................................................Benya Kata
Tomi............................................................................Szilvási Dániel

Színházbérlet
2014 tél-tavasz
2014. május
Anton P. Csehov:
Egyfelvonásos komédiák
Beregszászi Illyés Gyula Színház
Főbb szerepekben:
Szűcs Nelli, Trill Zsolt
Rendező: Vidnyánszky Attila
Jegyár: 2300 Ft

2014. március
Vaszary Gábor: Klotild néni
Karinthy Színház
Főbb szerepekben:
Pápai Erika, Szacsvay László, Egri Kati
Rendező: Karinthy Márton
Jegyár: 2600 Ft

2014. június
Carlo Goldoni: A kávéház
Veszprémi Petőfi Színház
Rendező: Valló Péter
Jegyár: 2900 Ft

2014. április 28.
Paul Portner: Hajmeresztő
egri Gárdonyi Géza Színház
Szereplők:
Rácz János, Dimanopulu Afrodité,
Besenczi Árpád, Marjai Virág
Rendező: Besenczi Árpád
Jegyár: 2600 Ft

Tervezett bérleten kívüli előadások:
Anna Gavalda: Szerettem őt
Rózsavölgyi Szalon
Rendező: Szántó Erika
A Szkalla lányok
Manna Produkció
Örkény István Macskajáték című
kisregénye alapján színpadra alkalmazta:
Berényi Gábor

2014. február 20.
Új Magyar Kamarazenekar koncertje
Mozart: F dúr Divertimento K. 138
Kovács Zoltán – Wass Albert: Mese
Narrátor: Helyey László
Vezényel: Kovács Zoltán
Dvořák: Szerenád Op. 22
Jegyár: 1800 Ft
2014. március 8.
Érdi Tamás zongoraestje a
nők tiszteletére
Jegyár: 1600 Ft

A bérlet ára: 12 000 Ft

ZENE

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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2014. április 6.
Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból
alakult Grazioso Kamarazenekar
Mozart-estje
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik: Kocsis Krisztián
Műsor:
Mozart 488-as szimfónia
a Budapesti Tavaszi Fesztivál programja
Jegyár: 2400 Ft

2014. április 25.
Meskó Ilona
szerzői estje
Jegyár: 1200 Ft
2014. május 14.
Tűz, tűz
A Duna Szimfonikus Zenekar koncertje
Händel: Tűzijáték zene
Haydn: 59. szimfónia, A-dúr („Tűz”)
Beethoven: Prometheus teremtményei
– a balettzene nyitánya, op.43
De Falla: Tűztánc „A bűvös szerelem” c.
táncjátékból
Liszt Ferenc: Prometheus –
szimfonikus költemény
ifj. J. Strauss: Tűzijáték-polka
Stravinsky: A tűzmadár-szvit (1919)
Vezényel: Dénes István
Jegyár: 1800 Ft
13

A bérlet ára: 7 500 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ZENE

2014. február 8.
Bernard Slade - Stan Daniels:
Jövőre veled itt!
Kecskeméti Katona József Színház
Szereplők:
Danyi Judit, Hegedűs Zoltán
Rendező: Szerednyey Béla
Jegyár: 2600 Ft

Mesterkoncertek és fiatal művészek
2014 tél-tavasz

Dalnokklub
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Karácsony János

december 8.
vasárnap 19.00

Gitáros, énekes, dalszerző. Gyerekkorában zongorázni tanult, majd áttért a klasszikus gitárra.
Ekkor sajátította el azokat az alapokat, melyek később előnyére váltak a többi gitárossal
szemben. 1967 telétől a Ferm zenekarban játszott, ahol Vince Viktóriát kísérte. 1971-ben
Novai Gáborral, Révész Sándorral, Reck Lajossal, Ákos Istvánnal és Várkonyi Mátyással megalapította a Generál együttest. 1974 októberében csatlakozott az LGT-hez, ahol az Egyesült
Államokba disszidált Barta Tamás helyére került. Dalaival és jellegzetes énekhangjával
hozzájárult az LGT sikeréhez. Legismertebb szerzeményei a Rajongás (1976), az Engedj el
(1977), Az utolsó szerelmes dal (1978), A dal a miénk (1980), az Áldd meg a dalt (1980),
A síneken (1982) és az Ellenfél nélkül (1984).

A belépés díjtalan.

december 18.
szerda 19.30

Vezényel: Medveczky Ádám
Közreműködik:
Kovács Anikó (hegedű)
Műsor:
Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen
Csajkovszkij: Hegedűverseny
szünet
Csajkovszkij: V. szimfónia

december 13.
péntek 19.00
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ZENE

ZENE

14

Háziasszony Detvay Mária Marcella
A népszerű művészeti sorozat karácsonyváró estje.
Meghitt együttlét a zenét szerető érdeklődőkkel szép muzsika mellett.

Duna Szimfonikus Zenekar

Jegyár: 2200 Ft
Diák jegyár: 1100 Ft

Jegyár: 700 Ft

Grazioso Zeneszalon

Mesterkoncert
Karácsonyi Koncert

Dés László-koncert
Nagy utazás
Dés László a koncert rendezésének időpontjában ünnepeli 60. születésnapját,
és zenei pályafutásának 40 éves jubileumát.

január 4.

szombat 19.00

Szerelem első vérig, Nagy utazás, Vigyázz rám, Trió Stendhal, Jazz+Az, Dzsungel Könyve,
Valahol Európában, Férfi és Nő – hogy mi a közös ezekben a különböző műfajokban született,
sikeres dalokban, produkciókban? A sokféle zenei tehetséggel és kimeríthetetlen invenciókkal rendelkező zeneszerző és előadóművész, a most 60 éves Dés László személye köti össze
ezeket, akinek nevéhez számtalan népszerű dal, jazz formáció, színpadi és filmzene fűződik.
Jazz-szerzeményeit, dalait, slágereit nap mint nap játsszák a rádiók, musicaljei bemutatásuk
óta műsoron vannak itthon és külföldön, egyedi szaxofon-hangját nemcsak a jazz-rajongók,
hanem a pop és rockzene kedvelői is évtizedek óta hallgatják és szeretik.

Jegyár: 4500 Ft
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ZENE

ZENE
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A Kultúrkúriában megrendezésre kerülő, Nagy utazás című koncert főpróbája egyfajta összegzése a zeneszerző és előadóművész pályájának. Mivel Dés munkássága elég szerteágazó, sok
műfajú, ezért ezen a nagyszabású koncerten a magyar zenei és színházi élet legkülönbözőbb
területein alkotó és sikereket elért művészei vesznek részt. Nagyszerű művészek tolmácsolásában hallgathatja meg a közönség az örökzöld slágereket, a népszerű filmdalokat, a
gyönyörű és izgalmas dzsessz melódiákat, a különleges alkalomra összeáll a Jazz+Az és a Férfi
és Nő koncert szupercsapata. A koncerten a szerzőn kívül fellép Geszti Péter, Behumi Dóra,
Kozma Orsi, Váczi Eszter, Fekete-Kovács Kornél, Básti Juli, Udvaros Dorottya, Cserhalmi
György, Kulka János, és Horváth Kornél.

Újévi koncert
Duna Szimfonikus Zenekar
Immár hagyomány január havában a jókedvet,
örömöt, reménységet hozó Újévi Koncert a
Duna Szimfonikusok bravúros előadásában.

január 12.

Dalnokklub
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas
magyar színész

január 12.

vasárnap 19.00

vasárnap 19.30

Válogatás ifj. Johann és Josef Strauss
műveiből:
ifj. Johann Strauss:
A cigánybáró – nyitány
Kirándulóvonat
Im Krapfenwald – francia polka
Josef Strauss:
Jockey polka – gyors polka
Dynamiden (Titkos vonzerők) – keringő
Kakadu quadrille – (négyes)
Ifj. Johann és Josef Strauss: Pizzicato polka
Ifj. Johann Strauss: Déli rózsák – keringő

Jegyár: 1800 Ft

1983-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1983 és 1989 között a József Attila
Színház, 1990 és 1991 között a kaposvári Csiky Gergely Színház, 1991-1996 között a Budapesti
Kamaraszínház, 1996-2000 között szabadfoglalkozású művész, 2000 és 2002 között a szolnoki
Szigligeti Színház tagja volt. 2004 óta a Nemzeti Színház színésze.
2006-ban és 2010-ben a Zala megyei Magyarföld polgármesterévé választották. A 2010/2011es szezontól a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója.
Színészi, rendezői tevékenysége mellett Rátóti Zoltán Huzella Péterrel (a Kaláka együttes volt
tagjával) és Tóth Istvánnal (a Hétrét együttesből), valamint Sülyi Péter szövegíróval (Omega
együttes) összefogtak, és megalakították a Neil Young Sétányt. A csapat Neil Young dalait
énekli magyarul, Sülyi Péter tolmácsolásában.
Aztán megjelent a Csodalépés, Rátóti Zoltán első szólólemeze, amelyet zeneszerzőként is
teljes egészében ő jegyez. A hangszerelés elsősorban gitárokra és ütőhangszerekre épül, Juhász
Gábor munkája. A kiváló jazzgitáros hangszeresként is közreműködik a lemezen és az élő
koncerteken. Müller Péter Sziámi szorosan testre- és lélekre szabott dalszövegei kétéves összehangolódás és közös alkotómunka során születtek meg.
Az album különlegessége, hogy a dalok strukturált sorozatában az előadó személyes és
19
színészi regisztereinek sokasága hangzik fel.
Jegyár: 700 Ft

ZENE
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A Duna Szimfonikus Zenekart a vezetőkarmester, Deák András vezényli, aki hiteles és
szakavatott tolmácsolója ennek az örök, vidám muzsikának, hiszen évek óta rendszeres
vendégkarmestere a bécsi Musikverein hangversenyeinek.

ZENE

Műsor:
Suppé: Szép Galatea - nyitány
Lehár: Éva - keringő
Delibes: Coppélia - csárdás
Liszt: Szerelmi álmok
Fischer: Az Alpoktól délre –
I. Egy kikötővárosban
Lehár: Ballsirenen keringő –
(A víg özvegy témáira)
Kálmán: Marica grófnő – nyitány

Elfelejtett lények boltja
meseillusztrációs kiállítás
Gyöngyösi Adrienn, Rofusz Kinga, Szegedi Katalin, Szulyovszky Sarolta grafikusművészek
ünnepváró kiállítása a karácsonyi mesegyűjtemény lapjairól
Az Elfelejtett lények boltja című mesegyűjtemény mai magyar írók karácsonyhoz, a téli
ünnepekhez kapcsolódó meséit és verseit fűzi egybe.
A kötet történeteit a négy grafikus gyönyörű rajzai mesélik tovább, s adják vissza az
ünnepvárás, a tél varázslatát, titkait.

A tárlat díjtalanul megtekinthető
december 5 - január 8-ig nyitvatartási időben.

Rofusz Kinga: Angyalfa

KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÁS
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Szulyovszky Sarolta: Kamor varázsló csillagos ötöse

Horizont +
Somodi Ildikó kiállítása
A textilművész kiállítását megnyitja N. Dvorszky Hedvig művészettörténész 2014. január 15én 18 órakor.
“Az alkotásban mindig a szövés, a festés és a rajzolás hatásainak közös, együttes megoldásaira
kerestem a lehetséges válaszokat. Műveimmel így határokat sértek, vagy inkább oldok fel,
amit izgalmas feladatként élek meg.
...A szövés, mint a rendezés formája, egyrészről meghatározottság, előre elgondoltság, fegyelem, folyamatos ritmikus teremtés. Másrészről életforma, párbeszéd, kérdésfelvetés és
válaszadások folyamata, gondolatáramlás, miközben a tervek szintjén megfogalmazott gondolat folyamatosan kiegészül, átitatódik, felerősödik, vagy éppen elhalkul.
Balassa Péter alapján vallom, hogy az alkotás értelme a kérelem, annak van értelme, hogy
kérjük a létezés hagyatkozását, mivel nem válaszoló lény az ember, hanem kérdező és kérő,
párhuzamot vonva az imádság és a kérelem költészete között. E párhuzam számomra is fontos megtapasztalás, amikor az alkotás emlékezés és kérdezés, kérés, és a mű a keresés ajándékaként tárul fel.
Az alkotásaimban ezért törekszem az emlékeztetés, emléket állítás felelősségében meglelt
kölcsönös kérdezés és töltekezés lehetőségét kibontani.”
Somodi Ildikó DLA textilművész

KIÁLLÍTÁS

A tárlat díjtalanul megtekinthető
január 15 - február 4-ig naponta 10-18 óráig.
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60 év, 60 diakép
60 grafikus kiállítása
Kiállításunk áttekintés a diafilmek változatos világáról, tisztelgés és emlékezés a 60 éves
diafilm történetére. Mindannyiunk gyerekkorának egyik meghatározó élménye a diafilmezés.
Generációk nőttek fel a különböző mesefilmeken, irodalmi adaptációkon, történeteken.
A diafilmeken szereplő képek mélyen megmaradtak emlékezetünkben, ma is mosolyt csal az
arcunkra egy-egy kocka felidézése.
A történeteket, meséket ismert és elismert grafikusok, festő- és iparművészek varázsolták elénk.
Így többek között Gyulai Líviusz, Marék Veronika, Sajdik Ferenc, Zórád Ernő is gyakorta rajzolt
diafilmeket A több száz film sok művész keze munkáját dicséri, hiszen minden egyes kocka
egy-egy önálló műalkotás is egyben. A most 60 éves Diafilmgyártó Kft-nek köszönhetően a
képek a mai napig az eredeti funkciójuknak megfelelően, diafilm formájában is élnek, léteznek
és közvetítik a gyermekek felé az irodalmat.
Tárlatunkon az 1954 óta készült filmek alkotóinak munkáiból mutatunk keresztmetszetet,
ezzel is tisztelegve munkásságuk előtt.

A tárlat díjtalanul megtekinthető
január 13 - február 2-ig nyitvatartási időben.
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Zsoldos Vera: Suttog a fenyves

80 perc alatt a Föld körül
Amadinda ütőegyüttes

Adventi készülődés

Az Amadinda ütőegyüttes gyerekkoncertje

december 1.

vasárnap 11.00

„Családi koncertjeink műsorát nem kizárólag gyermekek részére állítjuk össze. Úgy gondoljuk, hogy egy felfedezőút az ütőhangszerek világába felnőttek számára épp olyan szórakoztató lehet, mint a legfiatalabbaknak.
Elő hát a térképpel! Ám ezúttal csupán 80 perc alatt és Willie Fog nélkül kerüljük meg a
Földet. A koncert valódi utazássá válik, miközben Afrika, Európa, Amerika, Ázsia és Óceánia
zenéi követik egymást színes forgatagként. A koncert igazi fesztiválhangulatot ígér: a kis
mütyüröktől az óriás kivájt fadobokig minden hangszer szóhoz jut és elmondhatja saját
történetét…”
Az Amadinda együttes 1984-ben alakult meg, tagjai a budapesti Zeneakadémián végezték
tanulmányaikat. Az együttes a már klasszikussá vált ütőhangszeres kompozíciók bemutatása mellett a kezdetektől fogva megkülönböztetett fontosságot tulajdonított annak, hogy
működése inspirációt nyújtson magyar és külföldi zeneszerzőknek egyaránt. A jövőre 30.
születésnapját ünneplő Amadinda egyedülálló repertoárja az említettek mellett tradicionális zenéket, saját kompozíciókat és klasszikus zenei átiratokat is tartalmaz – koncertjeiket 4
kontinens 33 országában mutatták már be nagy sikerrel.

Jegyár: 1500 Ft

december 1. vasárnap 15.00-19.00
Kézműves játszóház kicsiknek és nagyoknak
A résztvevők egyedi, saját ízlésüknek
megfelelő koszorúkat készíthetnek szakképzett virágkötő segítségével.
Vezeti: Roskó Gábor virágkötő.
Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.
Adventi koszorú anyagköltsége: 2800 Ft, ajtókopogtató anyagköltsége: 2000 Ft

Gyertyaöntés
december 8. vasárnap 15.00-18.00
Manapság akár saját magunk is készíthetünk különböző méretű, színű és formájú
gyertyákat. Gyere el és készítsd el magad, saját ízlésednek megfelelően!
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak.
Jegyár: 500 Ft

Mézeskalács készítés
december 14. szombat 15.00-18.00
Az ünnep süteménye! Most mindenki elkészítheti egyedi mézeskalácsát.
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak.
Jegyár: 500 Ft
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Adventi koszorú készítés

Százlábú
Kaláka együttes
Weöres Sándor születésének
100 éves évfordulójára

Mazsola-bérlet:
Mikulás és a varázsdob
Mauri Kunnas finn meséjét a
Csodamalom Bábszínház mutatja be

december 6.
december 3.

péntek 10.00 és 14.30

kedd 10.00

Weöres Sándor: Ujjé/!/vi mese
Mesét mondok, dí- dá- dú,
egyszer volt egy százlábú.
Hát az a százlábú állat
sorra számlálgatott minden lábat,
eredményül mennyi jött?
épp 365.
Az év minden napjára
jut neki 1-1 lába.
Egyik csupa kulimász,
a másikkal magyaráz,
harmadikkal zongorázik,
negyedikkel falra mászik,
ötödikkel mutogat,
hatodikkal cukrot ad,
hetedikkel krumplit hámoz,
nyolcadikkal sok vendéget hív a házhoz,

Ahány lába
- mert nem dőre éppen annyi adománya
az új esztendőre:
minden napra jut 1-1,
a sok kicsi sokra megy.
Jegyár: 900 Ft

Mikuláshoz megérkeznek az utolsó karácsonyi kívánságlisták is – s köztük egy megsárgult
papírra rajzolt különös ábra, Rascal aláírással. Ám sem Mikulás, sem a manói nem tudnak
rájönni, mit ábrázol a kép, ezért Mikulás megbízza a manómestereket, hogy ki-ki a maga
mestersége szerint készítsen ajándékot Rascalnak. Az ünnepi előkészületek már a végéhez
közelednek, mégsincs minden rendben Mikulásfalván – valaki folyton borsot tör a Mikulás
orra alá. Ki lehet az? És mi a szándéka vele? A meséből mindezt megtudhatjuk.
Írta: Mauri Kunnas
Rendező: Sz. Szabó Attila
Zeneszerző: Hána László
Tervező: B. Juhász Ildikó
Jegyár: 900 Ft
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kilencedikkel az ajtót nyitja,
tizedikkel vendégeit kihajítja,
tizenegyedik csak csonka,
tizenkettedikkel ágyát bontja,
tizenharmadikat laharapták,
tizennegyedikkel fog vakmacskát,
tizenötödikkel koccint,
tizenhatodikkal pöccint,
tizenhetedikkel fociz,
tizennyolcadikkal kocsiz,
tizenkilencedik sántikál,
a többivel fürgén szaladgál.

Halász Judit
karácsonyi gyermekkoncert
Az előadásra elfogytak jegyeink. Megértésüket köszönjük! 2014 tavaszán azonban
ismét vendégünk lesz a népszerű énekesnő.

december 7.

szombat 11.00 és 16.00

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. Zenei és előadói igényessége mellett játékosság, humor és szeretet jellemzi
dalait.
A gyerekek – Magyarországon elsőként – a Mosoly-Rend lovagjának választották.
A Vígszínház tagja, a magyarországi UNICEF elnökségi tagja.
A magyar állam Jászai Mari- és Érdemes Művész díjjal, a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével, valamint Kossuth-díjjal jutalmazta eddigi munkáját.
Kísérő zenészek:
Anti Tamás: akusztikus gitár, mandolin, ének
Bartha Tibor: billentyűsök, hegedű, furulya, ének
Födő Sándor: basszusgitár, ének
FODO: dob, ütőhangszerek
Móricz Mihály: gitár, ének

Első színházi élmény 0-4 éveseknek a
Ciróka Bábszínház előadásában

december 11.
szerda 10.30

Elhagyatott rét szélén, annak is a közepén,
magányosan ül CSIGA. Ül, és nem megy sehova, jöjjön a világ oda! És a világ odamegy,
mint Mohamedhez a hegy. Katica kutatja,
kukac nógatja, pille firtatja, béka ugratja, sün
faggatja, mi lehet a csiga búja.
A választ csakis pipacs és pitypang tudja...
Az előadás végén a játéktér kinyílik, és a
színészek segítségével játszótérré változik.
Szerzők: Bodor Judit, Kiszely Ágnes
Versek: Zalán Tibor
Zene: Szabó Balázs
Látvány: Bodor Judit
Koreográfus: Juhász Anikó
Rendező: Kiszely Ágnes
Játsszák: Nyirkó Krisztina, Apró Ernő
Az előadásra korlátozott számban kaphatók
jegyeink. Javasolt az előzetes jegyvásárlás.
Nagy érdeklődés esetén előadásunkat
megismételjük.
Jegyár: 900 Ft
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Babaszínház:
Csigaház

Tádé-bérlet:
Kiskarácsony, nagykarácsony

Diótörő

a Kolompos együttes mesejátéka

december 13.

péntek 9.00 és 10.30

december 15.
vasárnap 16.00

A december a hideg évszak beköszöntét jelenti, az emberek mégis
meleg szívvel gondolnak rá, hiszen közeleg a Karácsony, a szeretet, a Fény
ünnepe. A közkedvelt együttes mesejátékában megelevenednek a téli ünnepkör szokásai,
dalai: lucázás-kotyolás, termékenységi babonák, Luca széke készítés, és a kis Jézus megszületését köszöntő betlehemezés.
Háromkirály-járás

Jegyár: 900 Ft
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Kérjük a Szűz Máriát,
Kérje értünk szent fiát,
Hogy bennünket megtartson,
Az ellenség ne ártson.
Szép jelem, szépcsillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.
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Háromkirályok napján
Országunk egy istápját,
Köszöntsük énekekkel,
Vigadozó versekkel.
Szép jelem, szép csillag.
Szép napunk támad,
Szép napunk támad

Királyok ajándékát,
Aranyat, tömjént, mirhát,
Vigyünk mi is urunknak,
Ártatlan kis Jézusnak.
Szép jelem, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Diótörő
A Diótörő története elsősorban a balettelőadásokból ismert, de a bábszínházak is szívesen nyúlnak az izgalmas,
álmot és ébrenlétet, képzeletet és valóságot összemosó
meséhez.
Szenteste Stohlbaum tanácsoséknál megjelenik a család barátja, Drosselmayer bácsi, és bábszínházat hoz
ajándékba Fricinek és Marikának. A bábok mellett
előkerül még egy fából faragott Diótörő figura is. A
gyerekek a játék után boldogan fekszenek le és merülnek álomba.

GYEREKPROGRAM

A számos fesztiválsikernek örvendő egyfelvonásos
elődást 4 éves kortól ajánljuk.

december 15.
vasárnap 16.00

A librettót E.T.A. Hoffmann
műve alapján írta: Kocsis Rozi
Bábtervező: Grosschmid Erik
Díszlettervező: Mátravölgyi Ákos 35
Rendező: Bartal Kiss Rita
Szereplők: Illés Ilona,
Csizmadia Gabi, Boglári Tamás

GYEREKPROGRAM

Marika álmában megelevenednek a bábok és a karácsonyfadíszek, ám a gonosz Egérkirály egérkatonáival
háborút indít ellenük. Örömüket a denevérek támadása zavarja meg, de Diótörő hősi küzdelemben legyőzi
őket. A győzelem után Diótörő birodalma ismét teljes
34
fényében ragyoghat. Marika álmából ébredve boldogan öleli magához a hős Diótörő bábot.

a Bóbita Bábszínház bábjátéka
Csajkovszkij zenéjére

Jegyár: 900 Ft

Újévköszöntő Csiribiri
Családi Délután
Jambóza Bábcirkusz – Bábakalács Bábszínház
Tűzvarázs – Habók János bűvész műsora
Hopplá! – Zsonglőrbemutató
Kézműves játszóház

január 11.

Babaszínház:
Dödölle
Első színházi élmény 0-3 éves korig a
Vaskakas Bábszínház előadásában

január 13.
hétfő 16.30

szombat 15.00-18.00

Jambóza Bábcirkusz – Pantomim- és marionettjáték
Figyelem, figyelem! Világkörüli útjáról visszatért és most Önökhöz is ellátogat a világ legkisebb cirkusza, a Jambóza Bábcirkusz. Tessék csak, tessék! Tekintsék meg a világ összes tájáról
idesereglett művészek fantasztikus produkcióit. Mirabella, a lábujjhegytáncosnő egyedülálló mutatványa!
A három „Zsákk” bravúros ugrószáma! Az idomítás csodái! Bűvölet és szemfényvesztés! Lánctépő és
szabaduló erőművész, a testnek és léleknek diadala!
Bohócok! Porondmester: Mügemajom. Csak tessék,
csak tessék! Itt a soha vissza nem térő alkalom.
Tűzvarázs – Habók János bűvész műsora
Hopplá! – Vidám artista és zsonglőr műsor ifjú
tehetségek előadásában

Zeneszerző: Rab Viki
Tervező: Sz. Nagy Mária
Dramaturg és rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Játsszák: Gergely Rozi és György Zoltán Dávid
Az esztétikai élmény, annak közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő
kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban
segíthet talán a legtöbbet.

Kézműves játszóház

Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. Nagy érdeklődés esetén az előadást
17.30 órakor megismételjük.

Jegyár: 600 Ft

Jegyár: 900 Ft
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Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni egyszerre, a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst, és vacsorázóst: gombócokkal, akár a
labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel...
Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, iszunk, játszunk sokat!

Tádé-bérlet:
Moha és Páfrány
Václav Čtvrtek meséjét a
Csodamalom Bábszínház adja elő

január 17.

péntek 9.00 és 10.30

Moha és Páfrány gondtalanul élik manóéletüket erdei
fatörzskunyhójukban, míg egy szép napon a Bagoly elrabolja
nagy becsben tartott órájukat. Ennek a csudálatos időmérő
eszköznek csupán egy mutatója van, amely nem az órákat,
hanem az évszakokat jelzi. Az óráért cserébe egy olyan
hógolyót kér, amely sohasem olvad el. A manók nem sokat
teketóriáznak, elindulnak, hogy teljesítsék a lehetetlennek
tetsző feladatot. Mert azt a két manó is tudja, hogy a világ
legszívósabb hógolyója is megsínyli az évszakok változását!
Sikerül-e haza vinniük a soha el nem olvadó hógolyót?
Aki eljön a bábszínházba, megtudja a választ!
Írta: Václav Čtvrtek – Heiszmann Ildikó
Rendező: Heiszmann Ildikó
Bábtervező: Barnáné Juhász Ildikó
Zeneszerző: Ács Gyula
Díszlet: Barnáné Juhász Ildikó
Technika: Méhes Zsolt
Szereplők: Heiszmann Ildikó, Juhász Judit
Hajdú Gáspár Zsolt, Károlyi Szabolcs
Jegyár: 900 Ft

A Magyar Népmese Színház előadása

január 17.
péntek 14.30

A csodatévő liliom gyermekkel ajándékozza
meg Solomon király feleségét. Óvják még a
fúvó széltől is, de mikor felcseperedik a királyfi útnak indul. Többsincs királyfi álmában
megjelenik Gyöngyvirág királykisasszony. Rögtön beleszeret és elindul kedves szolgájával,
hogy megkeresse. Számtalan kalandba keveredik, míg a sárkány legyőzése után végül elnyeri
választottját.
Többsincs királyfi – Illés Dániel
Gyöngyvirág, Táltos asszony – Mester Nikolett
Solomon és Absolon király – Benedek Gyula
Királynő, Ráki – Zanotta Veronika
Rendezte: Árkosi Árpád Jászai Mari-díjas
Bakarasz, Ördög – Balázsi István
Jegyár: 900 Ft

január 17.
péntek 10.00

Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor zenetörténeti
sorozata kisiskolásoknak
Hiszi a piszi - avagy csodák a kottában
Jegyár: 600 Ft
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Mazsola-bérlet:
Többsincs királyfi

Mazsola II-bérlet:
Borka Mumusföldön
A MaNNa Kulturális Egyesület
és a Színház- és Filmművészeti Egyetem
közös előadása

január 24.
péntek 14.30

Léteznek-e mumusok? Kik azok a mumusok? Hol laknak a mumusok? Fél-e egy mai gyerek
a mumusoktól? Vagy minden gyereknek megvan a saját mumusa? Kérdezd Hajnal Borókát!
Hajnal Boróka focicsatár és csapatkapitány-helyettes nem éppen jó kislány. Pimasz, rendetlen, utálja a főzeléket, és olykor verekszik a nagyszünetben. Nem csoda hát, hogy mindezek
után Mumusföldön találja magát, a rossz gyerekek új lakhelyén. Ám hősünket nem olyan
fából faragták, hogy holmi Kacat-hegy, Főzelék-tenger, vagy akár egy tomboló Hiszti-hurrikán megakadályozza abban, hogy hazatérjen.
Játsszák:
Pálfi Kata, Fehér Dániel, Ivanics Tamás
Látvány: Miareczky Edit
Zene: Nyitrai Lászó
Rendező: Fige Attila
Jegyár: 900 Ft

60 éves a diafilm
Régi kedvenceinket, a diafilmeket vetítjük
folyamatosan, két teremben kicsiknek és
nagyobbaknak.

január 25.
szombat 15.30

A meséket felolvassa Szalay Kriszta színművész, a nagyobbaknak egy izgalmas,
interaktív, „játékos dia irodalomórát” tart Cserna Antal színművész.
A vetítéseket zenével kíséri Hevesi Imre énekes.
Újra leperegnek a klasszikus mesék, népmesék és a régi tévés sorozatok, egyéb kedvelt
diafilmek képei. Emellett kalandregények feldolgozásai, indiántörténetek és a kötelező
olvasmányok feldolgozásai is láthatók a nagyobbaknak szóló dia irodalmi beavató
műhelyben.
Várjuk azokat a „gyerekeket”, akik ezeken a diákon nőttek fel, és azokat a gyerekeket is, akik
még csak most ismerkednek meg a diafilmes mesék varázsával. Diafilmek kedvezményes
áron vásárolhatók.
A program megvalósításához köszönjük a Diafilmgyártó Kft. segítségét.
www.diafilm.hu
A belépés díjtalan.
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Diafilmek délutánja

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

január 26.

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.
vasárnap 16.00

Jegyár: 1200 Ft, diák jegyár: 600 Ft

Rendező: Juhász Róza
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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

Farsangi Csiribiri
Családi Délután
A szomorú királykisasszony – farsangi mese
és játék a Görömbő Kompániától
Cirógató családi farsangi foglalkoztató
Farsangi zenebona, vigalom a Somos együttessel
Kézműves játszóház

február 1.

szombat 15.00-18.00

A szomorú királykisasszony – farsangi mese és játék a Görömbő Kompániától
Kidobolják országszerte, hogy annak adja a király leányát és véle fele királyságát, ki megnevetteti a kis királyleányt. Az aranyszőrű táncos bárányt legeltető juhászlegény elindul szerencsét
próbálni. Útközben ki így - ki úgy hozzáragad a bárányhoz és végül egy táncos emberláncot
vezet a legény a király udvarába. A szomorú királyleány oly jókedvre derül, hogy maga is beáll
az egész udvari néppel a táncba.

Farsangi zenebona, vigalom a Somos együttessel
A moldvai csángó zenét játszó zenekar nemcsak a nagyszerű hangulatról, a mulatságról gondoskodik, de a hangszereiket, s a farsanghoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat is
bemutatnak.
Tánc és játék: Zoltán Eszter
Jegyár: 600 Ft

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

december 10., január 21.
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.

45

IFJÚSÁGI

GYEREKPROGRAM

44

Cirógató - farsangi családi foglalkoztató Bor Judittal
Ölbéli kalandozás a képzelet szárnyán: játékok, mondókák - játszóház színházi eszközökkel a
család minden tagjának.

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) tanácsadás

Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály festőművész,
művészettörténész előadása

Portré+
Kondor Katalin beszélgetős műsora

december 3.

kedd 18.30
A francia romantika
Az akadémikus klasszicizmus kimért és szigorú
stílusa mellett kialakult egy olyan képzőművészeti világ, amely képes volt figyelni a jelenre és a középkor világára is. A legnehezebb feladat
a megfelelő művészi eszközök megtalálása volt. Melyek voltak ezek, hogyan tudtak így olyan
érzelmeket és eszményeket kifejezni? Mely művek és alkotók mutatják meg a korszakváltást?
Jegyár: 800 Ft

január 7.
kedd 18.30

A német romantika festészete
A német területek a 16. századtól egyre jobban elmaradtak az európai művészeti élet élvonalától. Áttörést a klasszicizmus hozott, azonban a jellegzetes német művészet a romantikában talál újra önmagára. A kor nagy alkotói elsősorban írók voltak. Különös módon azonban
néhány festő megtalálta azt a stílust, amelyben a gondolati telítettség sem hat zavarónak.
Jegyár: 800 Ft

január 21.
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kedd 18.30
Az angol romantika
Az angolok festészet iránti igényét évszázadokon keresztül vendégművészek elégítették ki.
Flamandok, németek, olaszok és más nemzet művészei. A protestánssá váló Angliában igény
elsősorban a portréra volt, amit főleg az arisztokrácia és a gazdaggá váló polgárság fizethetett
meg. A 18. században az iparosodásnak és gyarmatosításnak köszönhetően megszületett a
modern társadalom, és a gondjait és értékeit kifejező művészet.
Jegyár: 800 Ft

William Turner: A móló Calaisnál

Portré+
Kondor Katalin beszélgetős műsora

Borospince estek
Takaró Mihály irodalomtörténeti sorozata

december 16.
december 15.

vasárnap 17.00

Vendég: Lovász Irén
„Ha azt mondom, népdalénekes, ha azt mondom, a világzene képviselője, ha azt, hogy
néprajztudós, kutató, egyetemi docens, ez mind igaz Lovász Irénre. S ha azt is hozzáteszem, hogy a hangjával bizonyíthatóan gyógyít is, még mindig nem mondtam el mindent róla. Ezen az adventi vasárnapon énekelni is fog, remélem, a vendégek is.”

A belépés díjtalan.

Az előadás után a Korom pince bio boraival koccinthatnak a résztvevők, egy szelet
zsíroskenyér mellett.

január 19.

vasárnap 17.00

január 13.
hétfő 19.00

Takaró Mihály irodalomtörténész nagysikerű előadás sorozata 2014-ben is folytatódik.
Márai Sándor életművének elemzése az új év első előadása. Márai gazdag irodalmi anyaga
és ellentmondásos személyisége izgalmas teret enged az előadó lenyűgöző és mindig sajátságos megközelítésben láttató író-portré elemzésének.
Az újesztendőt egy pohár borral köszöntjük, s nem maradhat el a szokásos zsíros kenyér sem.
Jegyár: 1300 Ft
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A magyar kultúra tegnap, ma, holnap...
Takaró Mihály irodalomtörténeti sorozatában az év utolsó előadásán a magyar kultúra
jelenségeit elemzi különleges szemszögből, az idősíkok prizmáján keresztül.

Jegyár: 1300 Ft

A belépés díjtalan.
Vendég: Benke László
Ő mindenki Lacibácsija, mesterszakács, nagy
tapasztalattal. Tévéműsorok, főzőversenyek
sztárja, zsűritagja, igen életvidám, jó humorú
teremtés. Elbeszélgetünk majd a magyar konyha
meg a főzés rejtelmeiről, no meg a világban szerzett élményeiről, és talán egy-két mesteri konyhai trükköt is sikerül ellesni a délután során.

hétfő 19.00

Gyógynövény Klub
január 21.
kedd 18.00

kedd 17.30

Bonsai a kertben és a szobában
Előadó: Deák Péter

Előadók: Dr. Pethő Mária

A esemény célja: kedvet adni és segítséget nyújtani a közvetlen
természeti környezetünk gondozására, megszépítésére.

Klímabarát Fórum
január 23.

csütörtök 18.00

Közösségi zöldenergia
Előadók: Kiss Péter, Kiss János Ferenc Ökogázprojekt Magyarország Innovációs Kft.
A Klímabarát fórum célja, hogy segítséget nyújtson azok számára, akik az energia megtakarítására törekszenek, és házukat előbb utóbb korszerűsíteni szeretnék, de még nem tudják
hogyan, és hol kezdjék. Azok számára, akik nem rendelkeznek
a korszerűsítés teljes összegével, ezért szeretnének állami támogatásban részesülni, de nem tudják,
hogy ennek érdekében mit tegyenek.

Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
január 30.

csütörtök 14.00

Újévi malacok készítése
Vezeti: Reök Cecilia iparművész
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, újrahasznosított és természetes alapanyagokból, művészi vezetéssel.
A belépés minden Zöldág
programra ingyenes.
Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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január 28.

A gyógynövények szakszerű gyűjtése, kezelése és felhasználása

Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek. A gyógynövények gyűjtése
és kezelése, gyógyhatások, készítmények, szakirodalmak és praktikus tanácsok.
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.
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Kertbarát Fórum

Bernard Slade – Stan Daniels:
Jövőre veled itt! február 8. 19.00

Babaszínház: Ha Dede
február 26. szerda 9.30

romantikus vígjáték két részben
Kecskeméti Katona József Színház
Rendező: Szerednyey Béla
A 2014. téli-tavaszi színházbérlet
első előadása
Jegyár: 2600 Ft

Zenés tárgyjáték a Kabóca
Bábszínház előadásában
Jegyár: 900 Ft

Dalnokklub

február 9. vasárnap 19.00
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Andrejszki Judit és Pejtsik Péter
Jegyár: 700 Ft

Mesterkoncertek és fiatal
művészek február 20. csütörtök 19.30
ELŐZETES

február 28. péntek 19.00
Idén is sok szeretettel és nevetésben gazdag
műsorral várjuk Önöket a „Humorpercek” című
előadásunkra.

Kiállítások
Analóg - a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti
tagozatának közös kiállítása 2014. február 7-től 53
Kótai József és Máté János Ferenczy Noémi-díjas ötvösművészek kiállítása 2014. február 10-től
Szabados Árpád Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása 2014. február 18-tól

ELŐZETES

Új Magyar Kamarazenekar
Művészeti vezető: Bánfalvi Béla
52
Karmester: Kovács Zoltán
Jegyár: 1800 Ft

Humorpercek

A Pesthidegkúti Evangélikus
Gyülekezet programjai
December 5.,12., 19., csütörtökönként 18.00 Adventi sorozat
December 8. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet
December 15. vasárnap 17.30 Karácsonyi Szeretetvendégség
Szolgál: Ittzés István nyug. evangélikus lelkész.
Ünnepi istentiszteletek:
December 24. kedd 14.30 Szenteste
December 25. szerda, 26. csütörtök 9.30 Karácsony
December 31. kedd 18.00 Óév
Január 1. szerda 9.30 Újév
Január 6. hétfő 18.00 Vízkereszt ünnepe
Január 12. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet:
Ökumenikus imahét:
Kezdés: Január 19. vasárnap 16.30
Zárás: Január 26. vasárnap 16.30
Mindkettő a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában
Urunktól áldott adventi készülődést és Karácsonyi Ünneplést kíván
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség minden kedves olvasónak!
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

A II. kerületi Német Önkormányzat 2013. december 20-án, pénteken 16.30-tól tartja
Közmeghallgatását a Klebelsberg Kultúrkúriában.
Ezt követően 17.30-tól kerül sor a hagyományos Német Karácsony sorára, melyben fellépnek
a német nyelvű szavalóverseny első helyezettjei, a Klebelsberg Kuno iskola német tagozatának
tánccsoportja, a felnőtt Német Nemzetiségi tánccsoport, valamint a Német Dalkör.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Gazdapiaci napok télen is
A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) december 14-én és 21-én lesznek piaci napok.
A szervezők a kínálattal és a hangulattal igyekeznek megfelelni az adventi időszak elvárásainak.
2014. januárjában 11-én találkozhatnak a vásárlók a gazdákkal. A tervek szerint mindhárom alkalommal 7.30-12.00 óráig lesz nyitva a piac. Ha ezekre a napokra a kert megtelik hóval és lelkes polgártársainkkal nem sikerül letakarítani (eddig mindig sikerült)
akkor sajnos le kell majd mondjuk az eseményt.
A Marczibányi téri piac januárban és februárban szünetel.
Szilágyi Zsolt, a segítői és a gazdák ezúton is kívánnak a piacainkra látogatóknak és minden
derék, hazáját tisztelő és szerető embernek Békés Meghitt Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt.
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Német Karácsony

Jegyinformációk

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 rendezvényhelyszínül szolgálhat.

Tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:
Színházterem, Nagyszalon - Télikert,
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját és
névnapját a Kultúrkúriában!

Impresszum

Bővebb információ:

Czaga-Tóth Erika (céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/340 6659 • czagatotherika@kulturkuria.hu
Vörös Judit (zsúrszolgálat, tanfolyamok)
Mobil: +36 20/390 5775 • voros.judit@kulturkuria.hu

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

Ingyen internet a Kultúrkúriában! Nyitástól 20 óráig használható.
Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa a
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működését!
Adószám: 24065924-2-41

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: Mulicz Ferenc • grafikus: Ladányi Norbert
Nyomda: F&F Print Line Kft. 2013 Pomáz, Mogyoró utca 32.
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Címlapon: Szegedi Katalin Elfelejtett lények boltja c. alkotása

Támogatóink, partnereink
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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.

01.11.
:)sziamarczi!

CSALÁDI PROGRAMOK

szombat
11.00

PAPÓ-ZENEDÉJE

Óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk ezt az interaktív
előadást, hogy minél hamarabb megismerjék a magyar
népzenét és annak hagyományos hangszereit. Papó, azaz
Nagyapa mesél benne a régi, falusi zenélési alkalmakról,
a zene gyógyító és jobbító szerepéről. Mondókákat, dalokat és történeteket idéz fel a dorombról, tekerőlantról,
kobozról, dudáról, cimbalomról és egyéb zeneszerszámokról.

HÚZZA-VONJA, BILLEGTETI:
KISS FERENC „PAPÓ” mese, ének, hegedű
BOLYA MÁTYÁS citera, koboz
HAVASRÉTI PÁL tekerő, nagybőgő, ütőgardon, dob
KÜTTEL DÁVID harmonika, ének, tánctanítás
SZOKOLAY „DONGÓ” BALÁZS duda, klarinét,tárogató,
szaxofon, furulya, dorombolás
Belépő: 1000 Ft

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

2013. december eseménynaptár
01. vasárnap
11.00 Amadinda ütőegyüttes gyermekkoncertje
15.00 Adventi koszorú készítés
17.00 Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál Megnyitó
03. kedd
10.00 Százlábú – a Kaláka együttes koncertje
18.30 A francia romantika – Ludmann Mihály előadása
06. péntek 10.00 és 14.30 Mazsola-bérlet: Mikulás és a varázsdob – Csodamalom Bábszínház
07. szombat
10.00 Zöldág Fesztivál Családi Nap
11.00 és 16.00 Halász Judit karácsonyi gyermekkoncertje
08. vasárnap
15.00 Gyertyaöntés
19.00 Dalnokklub – Karácsony János
09. hétfő 19.00 Vitéz Miklós-Vadnai László: Meseautó – Kecskeméti Katona József Színház
10. kedd 15.00 EVS tanácsadás
11. szerda 10.30 Babaszínház: Csigaház – Ciróka Bábszínház
13. péntek
9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Kiskarácsony, nagykarácsony – Kolompos együttes
19.00 Grazioso Zeneszalon
14. szombat
10.00 Zöldág Fesztivál Családi Nap
15.00 Mézeskalács készítés
15. vasárnap
16.00 Diótörő – Bóbita Bábszínház bábjátéka
17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Lovász Irén
16. hétfő 19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása
18. szerda 19.30 Mesterkoncert – Duna Szimfonikus Zenekar – Karácsonyi Koncert

2014. január eseménynaptár
04. szombat 19.00 Nagy utazás – Dés László-koncert
07. kedd 18.30 A német romantika festészete – Ludmann Mihály előadása
11. szombat 15.00 Újévköszöntő Csiribiri Családi Délután
12. vasárnap
19.00 Dalnokklub – Rátóti Zoltán
19.30 Mesterkoncert – Duna Szimfonikus Zenekar – Újévi hangverseny
13. hétfő
16.30 Babaszínház: Dödölle – Vaskakas Bábszínház
19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása – Márai Sándor
15. szerda 18.00 Somodi Ildikó textilművész kiállítása
17. péntek
9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Moha és Páfrány – Csodamalom Bábszínház
10.00 Muzsikus Klébzelet
14.30 Mazsola-bérlet: Többsincs királyfi – Magyar Népmese Színház
18. szombat 19.00 Radványi-Bajor-Vukovári: Ábel és Ábel
19. vasárnap 17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Benke László
21. kedd
15.00 EVS tanácsadás
18.00 Gyógynövény Klub
18.30 Az angol romantika – Ludmann Mihály előadása
22. szerda Magyar Kultúra Napja - Csak egy éjszakára...!
23. csütörtök 18.00 Klímabarát Fórum
24. péntek 14.30 Mazsola II-bérlet: Borka Mumusföldön - Manna Produkció
25. szombat 15.30 Diafilmek délutánja
26. vasárnap 16.00 Hedry Mária: Tündér Míra
28. kedd 17.30 Kertbarát Fórum
30. csütörtök 14.00 Kincsestár Öko-Kézműves Műhely

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

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

