Klebelsberg Kultúrkúria
2013. október

Gogol: A revizor
Komáromi Jókai Színház
Az előadás hossza kb. 140 perc (1 szünettel)
Jegyár: 2600 Ft, diák jegyár: 1400 Ft

október 1.
kedd 19.00

„Polgármester: Uraim! Azért kérettem önöket ide, mert egy igen kellemetlen hírt kell
közölnöm: revizor jön hozzánk”.
Ezekkel a szavakkal kezdődik a komédia, melyet megírása óta a világ színpadain oly sokszor játszanak. A revizor érkezésének híre az urak között riadalmat kelt. Nem csoda,
hiszen például a bírósági előszobában libákat őriznek, a bíró kutyakorbácsot tart iratszekrényén, a postamester rendre felbontja a leveleket. A városka fogadójában időző pétervári tisztviselő, Hlesztakov teljesen kifogyott pénzéből, a számláit sem tudja kifizetni,
ettől aztán gyanússá válik: inkognitóban érkezett revizornak nézik. A polgármester
felkeresi, majd miután félelmében elhiteti magával, hogy valóban Hlesztakov a revizor,
nem hagyja magát „becsapni”: kifizeti annak számláit, pénzt ad kölcsön, majd a házában
kínál neki kényelmesebb és ingyen szállást. A polgármester neje és lánya olvadoznak
a gyönyörűségtől, a helyi urak pedig egymás után járulnak Hlesztakov elé, hogy megkörnyékezzék, pénzt „kölcsönözhessenek” neki. Hlesztakov lassan átlátja a helyzetet, és
örömmel belemegy a játékba.

SZÍNHÁZ

Szereplők:
Anton Szkvoznyik-Dmuhanovszkij, polgármester.........................................Fabó Tibor
Anna, a felesége.............................................................................................Szabó Szvrcsek Anita
Marja, a lánya...........................................................................................................................Tar Renáta
Luka Hlopov, tanintézeti felügyelő.....................................................................Mokos Attila
Ammosz Ljapkin-Tyapkin, bíró..........................................................................Horányi László
Artyemija Zemljanyina, közjólétiintézmény-gondnok........................Molnár Xénia
Ivan Spekin, postamester........................................................................................Bernáth Tamás
Rendezte:
Méhes László

Mesterkoncertek és
fiatal művészek 2013 ősz-tél Dalnokklub
2013. október 25.
Medgyesi Zsolt (Junior Prima-díjas)
zongorakoncertje
Jegyár: 1800 Ft
További információ a következő oldalon.

2013. november 22.
A Nemzeti Filharmoniukusok
tagjaiból alakult
Grazioso Kamarazenekar
koncertje
Jegyár: 2200 Ft

2013. december 18.
Karácsonyi Koncert
Vezényel: Medveczky Ádám
Közreműködik:
Duna Szimfonikus Zenekar
Kovács Anikó (hegedű)
Jegyár: 2200 Ft

2014. január 12.
Újévi Koncert Duna Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Deák András
Jegyár: 1800 Ft

A belépés díjtalan.

vasárnap 19.00

“Plébániánk ifjúsági életében központi szerepet betöltő énekkarunk zenés, imádságos részvétellel Krisztusi közösséget alkot, sok időt töltünk együtt, kirándulunk, játszunk, énekelünk, sütünkfőzünk. Az első gitáros énekkar a Rózsák terei Szent Erzsébet plébánián 1993-ban kapcsolódott
be a liturgiába. Fő hangszerünk a gitár. Többnyire ismert gitáros egyházi énekeket éneklünk, de
emellett megszólalnak saját szerzemények is.“
“Áldjátok az Urat lanttal,
zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával!
Daloljatok neki új éneket,
ujjongó szóval ügyesen zsoltárt
énekeljetek neki!” Zsolt 33,2-3

Jegyár: 700 Ft

Muzsikus Klébzelet

október 11.
péntek 19.00

október 18.
péntek 10.00

Eckhardt Gábor zenetörténeti sorozata
kisiskolásoknak
Elkészülni, vigyázz, kész, rajt!
– avagy versenyzések a zenetörténetben
Jegyár: 600 Ft

ZENE

ZENE

A különböző művészeti ágak találkozása egy kellemes esten,
mintha a régi híres párizsi szalonok vendégei lennénk, ahol híres
művészek léptek fel, s a vendégek a kor legjobb tudósaival, filozófusaival vitatkozhattak.

október 13.

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Grazioso Zeneszalon
Detvay Mária Marcella népszerű összművészeti szalonja

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: a Rózsák terei Ifjúsági Énekkar

Hidegkúti Tangó Szalon
Az est háziasszonya Bartha Katalin
Közreműködik a Tango Harmony Zenekar
Táncosok:
Rózsa Fekete Róbert és Laurinyecz Fanni

Medgyesi Zsolt koncertje
Mesterkoncertek és fiatal művészek sorozat
A Junior Prima-díjas zongoraművész Chopin és
Liszt műveket játszik.

október 25.
péntek 19.30

október 18.
péntek 19.00

A Hidegkúti Tangó Szalon mindazoknak szól, akik a Buenos Aires-i milongákhoz – argentin
tangó táncestekhez – hasonló, elegáns teremben szívesen merülnek el a szenvedélyes tánc
látványában a varázslatos élőzenére, esetleg még kedvük is nyílik kipróbálni az Argentínában
minden korosztály által kedvelt tangót.
Az est házigazdája a Bartha Katalin által vezetett Tango Harmony Zenekar, akik Astor Piazzolla
és további autentikus zeneszerzők műveiből játszanak, igazi argentin hangulatot varázsolva.
A szalon vendégei a magával ragadó látványon túl maguk is belekóstolhatnak a tangó világába. A táncbemutatót követően, egy kötetlen hangulatú tánckurzus keretében lehetőségük
nyílik elsajátítani az argentin tangó alapjait, majd az este hátralévő részében kamatoztathatják
is a megszerzett tudást, hiszen a táncóra után az este a szabad tánc jegyében folytatódik.

2013-ban felvételt nyert a bécsi Zeneművészeti Egyetem zongora szakára. Rendszeres szakmai
támogatást kap Bogányi Gergelytől, akivel 2012 őszén felléphetett a Művészetek Palotájában.
Pályáját Eckhardt Gábor zongoraművész is egyengeti, kurzusokon pedig Baranyay Lászlótól,
Bogányi Gergelytől, Vásáry Tamástól és György Ádámtól vett órákat.
Több országos megmérettetés díjazottja, 2010-ben a nyíregyházi Országos Zeneiskolai Zongoraverseny I. helyezettje volt, a Fidelio különdíjasaként pedig fellépett a Sziget Fesztiválon is.
2011-ben a Bécsben megrendezett Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyen ért el első helyezést. 2012-ben Magyar Zeneművészet kategóriában Junior Prima-díjat kapott.
Műsor:
Liszt: Funérailles
Chopin: 2 noktürn (op. 27. no. 2, op. 48. no. 1.)
Chopin: 2 keringő (op. 18, op. 42)
Chopin: f-moll fantázia op. 49.
Jegyár: 1800 Ft
Diák és nyugdíjas jegyár: 1000 Ft

– szünet –
Liszt: Dante-szonáta
Liszt: Velence és Nápoly

ZENE

ZENE

Jegyár: 1500 Ft

Zenei tanulmányait nyolc éves korában a II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában kezdte
Horváth Mária, majd 2004-től Gergelyné Knapp Éva tanítványaként.

Félszáz év
Ludmann Mihály kiállítása
A festőművész kiállítását megnyitja Tamási Orosz János író, szerkesztő 2013. október 3-án
18 órakor.
Közreműködik Csévi Flóra hegedűművész.
„Tanulmányaimat a Képzőművészeti Főiskolán végeztem. Az 1900-as évek végétől rendszeres kiállító vagyok. Elsősorban Budapesten voltak tárlataim, egyéni és közös bemutatkozások. Legfontosabbak a Bocskai, a Weszely és a Táncszínház Galériában, valamint a
Marczibányi téri és a Kondor Béla Művelődési Központban voltak. Képeimmel rendszeresen jelen voltam a Mednyánszky Teremben és a Képíró Galériában.
Grafikáim folyóiratokban jelentek meg és több könyvhöz készítettem borítót, valamint
illusztráltam is.
A festészetben a szín foglalkoztat leginkább. Fontosnak tartom a figuralitást, az emberek
közötti érzelmi viszonyok megjelenítését. Ezek mellett igyekszem a művészetek világát bemutatni és megismertetni az eziránt érdeklődőeknek.

A tárlat díjtalanul megtekinthető
október 3 - október 27-ig naponta 10-18 óráig.

KIÁLLÍTÁS

Ez a kiállítás összegzés. Az elmúlt, megélt időről szól, ami mint egy tünemény röppent el.
A képek, mint a megélt idő kövületei maradtak meg.
Nem akarok senkit üres, öncélú formajátékokkal elkápráztatni. A legizgalmasabb kísérlet
az, hogy hogyan lehet megmutatni az embert és világát festékkel és ecsettel, ahogyan tették ezt az elmúlt néhány ezer évben.
Megtisztelő, hogy az elmúlt években tudatosan vállalt hallgatás után a Kultúrkúriában
mutathatom be műveimet.”
Ludmann Mihály

Fej vagy/és vitorla
Matzon Ákos kiállítása
A Munkácsy-díjas festőművész kiállítását megnyitja Finta József Kossuth-díjas építész
2013. október 15-én 18.30 órakor.
Közreműködik Rozmán Lajos Liszt Ferenc -díjas klarinétművész.
A sorozat vitorlásversenyeken nemesen vetélkedő ember és hajója szimbiózisát mutatja be.
“A fej; a szentendrei festészet, ahova több szállal kötődöm, régóta és visszatérően alkalmazza az
emberi fej profil metaforikus rajzolatát, mintegy humanizálva az elvont gondolatot.
A vitorla; mindig is elvarázsolt, lenyűgözött a vitorlások látványa, az öblösen feszülő vitorlák, a
nagyon is létező, de nem ábrázolható, éltető szél érzékeltetése, de sokáig visszatartott ábrázolásuktól az esetleges giccsé válás réme...

Az előbb részletezett három elemet; a fejet (gondolat), a vitorlákat (a játékos, küzdő ember
szolgálatába fogott tárgyak), a vitorlás versenyeket (a nemes vetélkedés színtereit) foglaltam
össze a sorozat képeiben és a tőlem megszokott „szigorú” művekhez képest egy játékos,
mozgalmas, dinamikus képi világot hoztam létre.”
Matzon Ákos
A tárlat díjtalanul megtekinthető
október 15 - november 10-ig naponta 10-18 óráig.
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÁS

A vitorlásverseny; sokszor figyeltem a versenyeket, amely a hajók sokaságának, látszólag kaotikus mozgásának, állandóan változó pozíció nyerésének (vesztésének) kavalkádja. Látszólag. A
háromszög alakú pályán előre haladáshoz a szél irányának és befogásának módosulása miatt,
minden hajó saját utat választhat, de a cél azonos.

Budapest múltja és jelene olvad egybe Kerényi Zoltán különlegesen izgalmas fotómontázsain.
A kiállítást megnyitja Lugosi Lugo László fotóművész 2013. október 16-án 18 órakor.
Hatalmas siker övezi azokat a fotómontázsokat, amelyeken egyszerre látjuk a főváros mai,
modern, színes arcát és az évtizedekkel korábbi állapotát. Kerényi Zoltán fotóművész képein „ablakot” nyit a múltra, különleges benyomásokat keltve, szinte elmosva a fizikai idő
által felállított határokat.
„A múlt nem csak megsárgult fénykép, hanem kézzel fogható valóság. Ezt könnyű meglátni a régi és új fényképek egymásra helyezésével. Mert van helye az újnak, és van amit
érdemes megőrizni a múltból...”
Kerényi Zoltán építészmérnök, fotóművész

A tárlat díjtalanul megtekinthető
nyitvatartási időben október 15 - november 5-ig.

KIÁLLÍTÁS

IÁLLÍTÁS

Ablak a múltra
Kerényi Zoltán fotókiállítása

IX. Ötvösművészeti
Biennále
A kortárs magyar ötvösművészet legjelentősebb országos tárlata negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kultúrkúriában.

Fördős László: Gyűrű
Fekete István: Sikátor

Szélesvásznú tűnődések
Bécsi Imre, Fekete István, Hupján Attila és Sprenc Balázs fotóművészek
lyukkamerás felvételeinek tárlata

A tárlat díjtalanul megtekinthető
október 13-ig nyitvatartási időben.

Kiállító ötvösművészek:
B. Laborcz Flóra, Balázs Marianna, Balogh Mihály, Bicsár Vendel, Bódás Tamás, Czinder
Tünde, Dávid Attila Norbert, Dobos Gyöngyvér, Doncsev Antoni, Fördős László,Gombos
István, Gyöngy Enikő, Hajdu László, ifj. Szlávics László, Kálmán László, Katona Katalin,
Koburger Zsolt, Kopcsányi Ottó, Kótai József, Kurucz Erzsébet, Laczák Géza, Máté János,
Muharos Lajos, Nausch Géza, Nemesi Attila, Prim Zoltán, Rékasy Bálint, Rékasy Levente,
Rozsnyay Béla, Schuszter István, Serbakow Tibor, Sisa József, Skripeczky Ákos, Sor Júlia, Szalai
Veronika, Szilágyi Ildikó, Tóth Zoltán, Veres Éva, Vincze Zita, Zidarics Ilona
A tárlat díjtalanul megtekinthető
október 13-ig nyitvatartási időben.

KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÁS

Szélesvászon: amikor beülünk a moziba egy filmre, s a függönyt még jobban széthúzzák, mert
a látvány szélesebb, másként lesz több, mint a megszokott. A fotográfiában ezt a formációt
panoráma formátumnak is szokták nevezni. Ezt a képi világot szeretné bemutatni néhány, a
lyukkamerázás iránt elkötelezett alkotó.

A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségével közösen szervezett biennále
tematikájában kapcsolódik a Gárdonyi és Weöres Sándor emlékévekhez, így számos alkotás
született munkásságuk előtt tisztelegve.

Tádé-bérlet:
Minden egér szereti a sajtot
a Mesebolt Bábszínház előadása
Jegyár: 900 Ft

október 4.

péntek 9.00 és 10.30

Írta: Urbán Gyula
Zene: Ágoston Béla
Tervező: Grosschmid Erik
Rendező: Kovács Petra e.h.
Szereplők: Császár Erika, Dénes Emőke, Kovács Bálint,
Kőmíves Csongor, Lehőcz Zsuzsa, Takács Dániel
A Tádé-bérlet további előadásai:
2013. november 8. péntek 9.00 és 10.30
A Holdkirály palotája
a Kabóca Bábszínház előadása

2013. december 13. péntek 9.00 és 10.30
“Kiskarácsony, nagykarácsony”
a Kolompos együttes mesejátéka
A három előadásból álló bérlet ára: 2300 Ft
Jegyár: 900 Ft

a Ciróka Bábszínház előadása
Jegyár: 900 Ft

október 4.
péntek 15.00

Gyöngyélet Földje aprócska sziget, melynek
csupán négy lakosa van: Mitmond néni, Feszes
úr, Lukács masiniszta öreg gőzösével, Emmával, és az uralkodó, Háromnegyedtizenkettedik Alfonz király. Egyhangú életüket rejtélyes küldemény érkezése forgatja fel: egy feketebőrű, árvaházi
fiúcskát hoz címükre a postás. Ő Jim. A sziget azonban kicsi, ennyien már nem férnek el rajta.
Emma mozdonynak mennie kell, Emma nélkül pedig Lukácsnak sincs maradása. Jim titokban
velük tart, hogy felkeresse valódi szüleit, és hogy felkutassa a rejtélyt, amely Gyöngyélet Földjére
sodorta őt. Csodás útjuk a sárkányok városa felé vezet, ahol a kínai császár lányát tartják fogva.
Vajon sikerül-e megbirkózniuk a megpróbáltatásokkal, mi lesz végül a számkivetettek sorsa?
Michael Ende meséjét bábszínpadra írta: Fekete Ádám e.h.
Tervezte: Lisztopád Krisztina
Zenei közreműködők: Ágoston Béla (klarinét, basszus klarinét)
Márkos Albert (cselló, nagybőgő)
Játsszák: Ivanics Tamás, Tímár Zoltán, Aracs Eszter, Szörényi Júlia, Fülöp József
Rendezte: Bereczki Csilla e.h.
A Mazsola-bérlet további előadásai:
2013. november 15. péntek 14.30
Árgyélus és Tündér Ilona
a Bóbita Bábszínház előadása

2013. december 6. péntek 14.30
Mikulás és a varázsdob
a Csodamalom Bábszínház előadása
A három előadásból álló bérlet ára: 2300 Ft
Jegyár: 900 Ft

GYEREKPROGRAM

GYEREKPROGRAM

Zakariás, a vándormuzsikus egy kis városkába érkezik zörgő-csörgő verklijével, hogy
két egércsaládról meséljen. A szürke és fehér egerek ősi ellenségei egymásnak. De vajon
győzedelmeskedhet-e a szerelem a háborúság felett? Összeillik-e a fehér és a fekete, azaz a
fehér- és szürkeegér? Zakariás mulatságos és tanulságos meséjében mindenre fény derül. Még
arra is, hogy miben hasonlít egymásra a világ összes egere, és milyen is a Nagy Macska Mágus?

Mazsola-bérlet: Gombos
Jim és Lukács, a masiniszta

Csiribiri Őszi
Családi Délután
Kippkopp és Tipptopp – a Kolibri Színház
előadása
„Őszi éjjel, izzik a galagonya” – Hevesi Imre
zenés műsora
Kézműves játszóház

október 5.

szombat 15.00-18.00

Kippkopp és Tipptopp – a Kolibri Színház előadása
„A kamrába tévedt egy kisegér, és megroppantotta a dió héját. – KRAKK!
A reccsenésre felébredt valaki, valaki, aki ősz óta itt aludt: Kippkopp, a gesztenye-gyerek.
Nagyot nyújtózkodott, és elindult sétálni.”
Marék Veronika népszerű gesztenye-hősét kísérhetjük el varázslatos, zenés kirándulásra. Vele
közösen fedezhetjük fel erdő-mező kis lakóit, és szurkolhatunk azért, hogy megtalálja-e, akit
oly régóta keres, aki hozzá olyan nagyon hasonlatos. Hát persze! Már jön is egy helikopterfalevélen Tipptopp, a gesztenye-lány…

GYEREKPROGRAM

Tervező: Opra Szabó Zsófia
Kísérő zene: Novák János
Előadja: Bodnár Zoltán és Alexics Rita
Rendező: Tisza Bea
„Őszi éjjel, izzik a galagonya” – Hevesi Imre zenés műsora
Hevesi Imre rendszeres vendége a Kultúrkúria gyermekprogramjainak. A Diafilmek délutánja
házigazdájaként, korábbi Csiribirik vendégeként már sokak számára kedves ismerős. Most
önálló zenés műsorával kedveskedik a hidegkúti gyerekeknek.
Kézműves játszóház kicsiknek és nagyoknak: piciknek papírból levél készítés, nagyobbaknak
kertészlány figura és süni készítése.
Jegyár: 600 Ft

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

október 6.
vasárnap 17.00

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.

Jegyár: 1200 Ft, diák jegyár: 800 Ft

Rendező: Juhász Róza

GYEREKPROGRAM

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

Babaszínház másként:
Csodakút meséi

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) tanácsadás

Első színházi élmény 1-4 éves korig.
Jegyár: 900 Ft

október 16.
szerda 10.30

A Csodakút és az Egérke utazása című meséket előadja Érsek-Csanádi Gyöngyi bábszínész.
Textíliákból készült figurák, eszközök hívják közös utazásra a babákat, számukra kedves és érzékelhető világba. Remek zenével, néhol könnyen követhető szöveggel.
Az epizódok egymástól függetlenül is érthetők.

A csecsemők, a három éves kor alatti aprócska gyerekek is fogékonyak a kifejezetten nekik
szóló színházra, a nekik készülő játékokra.
Tudós csoportok: pszichológusok, pedagógusok és művészek hosszú évek óta tartó vizsgálatai alapján ismert, hogy a művészi élmények már a méhen belüli életben is befolyásolják a
fejlődést. Az esztétikai élmény, annak közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel is gazdagítja a kisgyermeket.

kedd 15.00-18.00

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálatról? Esetleg épp gondolkozol, hogy kipróbáld?
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 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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Ötletgazda és játszó: Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az előadás ideje 20 perc, majd az előadás után 15 perc közös játék következik.

október 15.

Erdély 1956
Filmvetítés
Páskándiné Sebők Anna 2004-ben készült
dokumentumfilmje az 1956-os erdélyi eseményeket dolgozza fel és mutatja be interjúk,
visszaemlékezések, archív dokumentumok
és filmek segítségével.

október 18.
péntek 18.00

A magyarországi 1956-os forradalmi események hatására megmozdult egész Erdély, majd
amikor elkövetkezett a forradalom bukása, Erdélyben is emberek ezreit hurcolták el, koncepciós perekkel börtönözve be a megmozdulások résztvevőit.
Az erdélyi 56-os események retorziói nincsenek arányban az elkövetett, vagy el sem követett
bűnökkel. A mód, ahogyan az áldozatokkal bántak a többségi nemzet képviselői, a koncepciós perek gyűlölködésén is túlmutat.
A dokumentumfilm Erdély akkori eseményeit, a történések hangulatát régiókra bontva
eleveníti fel interjúk, archív fotók és filmek, eredeti dokumentumok (periratok, törvények,
szabadulólevelek, ítéletek) segítségével.
A film a 2005-ös Budapesti Magyar Filmszemlén elnyerte a Legjobb dokumentumfilmnek
járó díjat.

FILM

A belépés díjtalan. A film megtekintését 12 éven felüli nézőknek ajánljuk.

Bethlen Miklós, Bethlen Kata
Takaró Mihály előadása
Zsíroskenyér és egy pohár bor várja a közönséget az izgalmas előadás után.
Jegyár: 1300 Ft

Haller László és Árva Bethlen Kata

október 7.
hétfő 19.00

A bethleni Bethlen család két tagjáról, Bethlen Miklósról és (árva) Bethlen Katáról szól Takaró
Mihály októberi előadása.
A török utáni XVII-XVIII. század fordulójának magyar történelme, férfi és női sorsa bontakozik ki előttünk az erdélyi, művelt magyar nagyúri világ e két kiemelkedő alakjának emlékiratai
nyomán.

A

Bethlen Kata támogatta az erdélyi magyar református egyházközségeket és iskolákat. Az
utolsó komoly irodalmi értékű önéletírás szerzője, s egyúttal a nemzeti szellemű kegyességi
irány utolsó jelentős képviselője. Könyvtárát a nagyenyedi kollégiumra hagyományozta.
Bethlen Miklós a békesség és a méltányos megértés hitvallója és gyakorlati politikusa volt. A
reneszánsz után és a felvilágosodás előtt az egyik legeurópaibb magyar, és az egyik legjobb
magyar prózaíró.

IRODALOM

Páskándiné Sebők Anna kultúrtörténész, író, filmrendező az erdélyi magyarság ügyének és
1956 igazságának elkötelezett kutatója és dokumentaristája, az Erdélyből Magyarországra
települt író, költő, esszéista és drámaíró, Páskándi Géza özvegye.

Borospince estek
Erdélyi írók

Művészettörténeti
sorozat
Ludmann Mihály festőművész,
művészettörténész előadása

Portré+
Kondor Katalin
beszélgető műsora

október 13.
vasárnap 17.00

október 8.
kedd 18.30

A klasszicizmus képzőművészete
Az új ideál, a klasszicizmus természetesen nem csak az építészeket, hanem a szobrászokat
is bűvkörébe vonta. Nem is volt nehéz dolguk, hiszen az ókori művek közül már szép számmal voltak ismertek, és mint Winckelmann megfogalmazta, utánozni kell az ókor műveit. A
festők is a szobrászi alkotásokra támaszkodtak. Lehet-e ilyen feltételekkel újat, eredetit alkotni? A kedvelt művészettörténeti sorozat ezen előadása erre is próbál választ adni.
Jegyár: 800 Ft

október 22.

Jegyár: 800 Ft

A belépés díjtalan.

Színház az egész világ
Szigethy Gábor színháztörténeti sorozata

október 30.
szerda 18.30

A sorozat Latinovits Zoltán portréjával kezdődik.
Szigethy Gábor visszaemlékezései után levetíti a
Mario és a varázsló legendás előadásának felvételét,
ahol Latinovits Cipollát játssza.
Jegyár: 900 Ft
Diák jegyár: 500 Ft

TUDÁSTÁR

TUDÁSTÁR

kedd 18.30

A magyar klasszicizmus
A késő-barokk fellendülés megteremtette az európai szintű magyar művészetet. Ennek köszönhetően az új korstílus, a klasszicizmus már nem késve jelent meg hazánkban. Így rangos
épületek születhettek. Képzőművészetünk azonban még nem küzdött le minden hátrányt.
A kiteljesedéshez még sok feltétel hiányzott. A népszerű előadás-sorozat ezen az estén a
magyar klasszicizmus kiemelkedő alkotóit és műveit mutatja be.

Kondor Katalin nemrég megjelent könyvének bemutatására régi kollégáját, Vass István
Zoltánt kérte fel.
Az est első részében ő kérdezi a Tükörcserepek – közéleti írások c. könyv szerzőjét, a második
részben pedig a Lánchíd Rádió jelenlegi riporterét, a Magyar Rádió korábbi munkatársát, a
nagy sportriporter generáció egyik tagját faggatja a Portrék háziasszonya.

Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
október 9.
szerda 14.00

Gombák és csigák készítése papírból
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, újrahasznosított és természetes alapanyagokból, művészi vezetéssel.
Vezeti: Reök Cecilia iparművész

Klímabarát Fórum
október 10.
csütörtök 18.00

A Klímabarát Fórum célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, 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.

október 16.
szerda18.00

Nőgyógyászati megbetegedések
gyógyítása a természet erejével
Előadó: Dr. Pethő Mária

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

Kertbarát Fórum
október 29.
kedd 17.30

Kerti és szobanövények felkészítése a télre
Előadó: Deák Péter
Az előadás célja kedvet adni és segítséget
nyújtani közvetlen természeti környezetünk
gondozásához, szépítéséhez.
A belépés minden Zöldág
programra ingyenes.
Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

ZÖLDÁG

ZÖLDÁG

A megújuló energiatermelés új irányai
Előadók: Kiss Péter és Kiss János Ferenc

Gyógynövény Klub

Molnár Ferenc: Az üvegcipő

A Holdkirály palotája

november 29. péntek 19:00

november 8. péntek 9.00 és 10.30

Molnár Ferenc Üvegcipő című remekműve a 20.
század elején játszódik. Sipos Lajos műbútorasztalos és egy kiscseléd, Szabó Irma, minden akadályt elsöprő szerelmének megható története.
Rendezte: Földessy Margit
Jegyár: 1500 Ft

a Kabóca Bábszínház előadása
Rendező: Szívós Károly Blattner-díjas
Jegyár: 900 Ft

Csiribiri Márton Napi Családi
Délután november 9. szombat 15 órától
Hangvilla – a Bogár Muzsika zenekar koncertje
Balzsam tündér meséi Márton-napra –
a Magyar Népmese Színház előadása
Cirógató családi foglalkoztató
Kézműves játszóház

Vasútmodell kiállítás
Ez a program mindenki számára érdekes
lehet, aki egy kicsi érdeklődést mutat a
modellvasutak, legóból összerakott városok iránt. Az 1-es Villamos Klub jóvoltából több méternyi terepasztalos,
működő vasútmodell bemutató várja
majd az érdeklődőket.

Novemberben ismét a Kultúrkúriában ad
koncertet Ákos.

Halász Judit karácsonyi koncert
december 7. szombat 11.00

A koncertre a belépőjegy egységesen
(gyermekek számára is) 2200 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók.
A lefoglalt jegyek átvételének határideje:
2013. november 17.

ELŐZETES

ELŐZETES

november 22-24.

Ákos - Karcolatok 20
jubileumi koncert

Klebelsberg Kuno Hét
2013. november 11-17.
„Valójában az erkölcsi erők megedzése, a testi erő helyreállítása és a gazdasági
termelőképesség biztosítása az, ami koncentrikusan együttműködve lényegesen
hozzájárulhat ahhoz, hogy hazánk súlyos helyzetéből kiemelkedhessék.”
Klebelsberg Kuno

november 11. hétfő
17.00 A Klebelsberg Kuno Hét megnyitása
Hincz Gyula: Erdély című kiállításának megnyitója
19.00 Kocsis István: A fény éjszakája ŐSBEMUTATÓ
az egri Gárdonyi Géza Színház előadása
november 12. kedd
18.30 Gróf Bánffy Miklós emlékkiállítás
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet vándorkiállításának megnyitója
november 13. szerda
17.30 Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása
18.00 Váradi Péter-Lőwey Lilla : Erdély – A székely apostol: Nyírő József - könyvbemutató
november 14. csütörtök
17.00 Kurucz Gyula: Törpék és mikulások című könyvének bemutatója.
18.00 Tetemrehívás - Komáromi Jókai Színház zenés pódium estje
		
november 15. péntek
17.00 Klebelsberg Díjátadó Gála
Közreműködik a Kassai Csermely Kórus
19.00 Hubay emlékkoncert
Közreműködik: Szecsődi Ferenc, Bánfalvi Béla, Csévi Flóra

november 17. vasárnap
11.00 Szentmise Klebelsberg Kuno lelki üdvéért
a Pesthidegkút-ófalui templomban
11.00 Vetélkedő Tormay Cecil életéről , munkásságáról

ELŐZETES

ELŐZETES

november 16. szombat
16.00 Kerekasztal beszélgetés
Klebelsberg Kuno és a Collegium Hungaricumok
19.30 Mesterkoncertek
A Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekarának koncertje

10.19.

szombat
18.00

SZEPESI BENCE – szoprán, alt szaxofon, klarinét
PUSKÁS LEVENTE – alt, szoprán szaxofon, klarinét
TÓSZEGI BERNÁT – tenor szaxofon, klarinét
HORVÁTH MARCELL – bariton szaxofon, klarinét, basszuskalrinét
Közreműködnek: Jónás Krisztina – ének, Kanyó Dávid – fuvola, Csatos Ferenc – trombita
A műsorban Vivaldi, Handel, Ravel, Morricone, Piazzolla és Villa-Lobos művei
szerepelnek.
Belépő: 1900 Ft

PARTI NAGY LAJOS

A BANDY-LÁNYOK

A rendezvényt megelőző napig kedvezményesen 1400 Ft-ért, diákok és nyugdíjasok – szintén

ORLAI PRODUKCIÓ – ZENÉS JÁTÉK

kizárólag elővételben – 1200 Ft-ért válthatnak belépőt a művelődési központban.

„Számomra az a legfontosabb, hogy (és ahogy!) Hernádi és Udvaros
ezen a színházi estén, Angélaként és Sophie-ként, együtt énekel világslágereket a 20. századból…” (Parti Nagy Lajos)
Az előadás időtartama 90 perc szünet nélkül.
Játsszák: Hernádi Judit és Udvaros Dorottya
Chattanooga Zenekar: Darvas Kristóf / Philipp György, Bartek Zsolt, Hegyi Viktor,
Herboly László, Szalay Tamás
Rendező: Ascher Tamás

10.06.
vasárnap
19.00

Belépő: 2600 Ft
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu
Web: www.marczi.hu

A Pesthidegkúti Evangélikus
Gyülekezet programjai
Október 27. vasárnap 11.00 Gyülekezeti nap
Dr. Bácskai Károly: Jézus és a család kicsinyei
Október 31. csütörtök 18.00 Ökumenikus reformációi ünnepség a templomban
Október 2., 16. és 30. szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben.
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

Októberi termelői piacok a II. kerületben
A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) október 12-én és 26-án szombaton 8-12 óráig,
a Marczibányi Téri Művelődési Központban (Bp. II. Marczibányi tér 5/A) október 19-én
szombaton 7-12 óráig lesznek termelői piaci napok. Mindhárom napom hazai ízekkel és hangulattal várjuk az érdeklődőket.

Az 1923-ban alapított, idén 90 éves Hidegkúti Sport Club várja az érdeklődőket, hazai
mérkőzéseire. Az utánpótlás, felnőtt és öregfiú mérkőzések pontos időpontjait megtalálják honlapunkon.
www.hidegkuti-sc.hu

október 5. szombat 19.00

Orgonahangverseny a Máriaremetei Kisboldogasszony
Bazilika 1905-ben épült Rieger orgonáján.
Előadja: Horváth Márton Levente
A műsor:
J. S. Bach: c-moll prelúdium és fúga
D. Buxtehude: e-moll ciacona
Liszt: Bevezetés, fúga és magnificat a Dante szimfóniából
Horváth M. L.: Soproni verzettók
Horváth: Lumen ad revelationem
Duruflé: Prelúdium és fúga Alain nevére
A hangverseny bevételét az orgona felújítására fordítjuk.
Köszönjük nagylelkű adományaikat.

Hol Mi vásár

október 12. szombat 9.00-12.00
Háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg Kultúrkúriában, a Budaligeti Polgári
Kör szervezésében. Az aktív résztvevők elrendezkedése 8.00-9.00 között.
Előre jelentkezni szükséges: Simon Imre
tel./fax:+36 1/ 376 9325, +36 20/805 4942 vagy +36 70/652 5959
e-mail: imericus3@t-online.hu.

CIVIL OLDAL

CIVIL OLDAL

Hidegkúti Sport Club

Orgonahangverseny

Színház- és koncertjegy elővétel

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

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.

Bővebb információ:

Zsúrszolgálat

Kedves Olvasónk!
Ha szeretné a műsorfüzetet elektronikus úton megkapni, kérjük, küldjön egy
e-mailt az info@kulturkuria.hu címre!

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
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A borítón Szlovák Judit fotója látható.

SZOLGÁLTATÁS

SZOLGÁLTATÁS

Támogatóink, partnereink

Ünnepelje gyermeke születésnapját és
névnapját a Kultúrkúriában!

Czaga-Tóth Erika
Mobil: +36 20/340 6659
czagatotherika@kulturkuria.hu

Nyitástól 20 óráig használható.

Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria információs pultjánál, hétköznap 07.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. Telefon: +36 1/392 0860.
Intézményünk programjaira a helyszínen, az InterTicket országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), a Broadway jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud jegyet venni.
Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu e-mail címen lehetséges.
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.

2013. október eseménynaptár
01. kedd 19.00 Gogol: A revizor – Komáromi Jókai Színház
03. csütörtök 18.00 Ludmann Mihály festőművész kiállítása
04. péntek
9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Minden egér szereti a sajtot – Mesebolt Bábszínház
15.00 Mazsola-bérlet: Gombos Jim és Lukács, a masiniszta – Ciróka Bábszínház
05. szombat 15.00 Csiribiri Őszi Családi Délután
06. vasárnap 17.00 Hedry Mária: Tündér Míra
07. hétfő 19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása – Bethlen Miklós, Bethlen Kata
08. kedd 18.30 A klasszicizmus képzőművészete – Ludmann Mihály előadása
09. szerda 14.00 Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
10. csütörtök 18.00 Klímabarát Fórum
11. péntek 19.00 Grazioso Zeneszalon
13. vasárnap
17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Vass István Zoltán
19.00 Dalnokklub – Rózsák terei Ifjúsági Énekkar
15. kedd 18.30 Matzon Ákos festőművész kiállítása
16. szerda
10.30 Babaszínház másként: Csodakút meséi
18.00 Gyógynövény Klub
18.00 Kerényi Zoltán fotókiállítása
18. péntek
10.00 Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor sorozata
18.00 Filmvetítés: Erdély 1956
19.00 Hidegkúti Tangó Szalon
22. kedd 18.30 A magyar klasszicizmus – Ludmann Mihály előadása
25. péntek 19.30 Mesterkoncertek – Medgyesi Zsolt
29. kedd 17.30 Kertbarát Fórum
30. szerda 18.30 Színház az egész világ – Szigethy Gábor színháztörténeti sorozata

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