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Szereplők:
Czitor Attila, Mészáros Mihály, Csonka Dóra, Nagy Éva, Katkó Ferenc, Szőke Pál, 
Veselényi Orsolya, Gyarmati Éva, Szabó Lajos, Csurulya Csongor, Juhos Marcell szh., 
Csipke Sándor, valamint: Laszkó Viktor szh., Maták Ádám szh., Szász Borisz szh., 
Tehenes Vivien szh., Szojka Cinthia Daniella szh., Csuvarszki Margit, Molnár Edina, 
Szabó Anikó, Bandl András, Havasi Árpád, Molnár Tamás, Nyul Zoltán Bence
Díszlettervező: Lenkefi Réka   |   Jelmeztervező: Vesztergombi Anikó
Súgó: Viszmeg Szilvia   |   Ügyelő: Kadelka László
Rendezőasszisztens: Németh Gabriella
Rendező: PATAKI ANDRÁS

Jegyár: 2800 Ft

Rákosi Viktor-
Nemlaha György: 
ELNÉMULT 
HARANGOK
a Békéscsabai Jókai Színház előadása
Az előadás hossza: 130 perc egy szünettel
A szerelmi szállal átszőtt történelmi drámában a fiatal erdélyi református 
teológus, Simándy Pál szerepét Czitor Attila játssza. Nemcsak a nyomorral, 
a tudatlansággal kell megküzdenie, hanem a terjeszkedő román ortodox egyház 
képviselőjével, Todorescu pópával is. A román pap figuráját Mészáros Mihály kelti 
életre. A kultúrák, vallások konfliktusát fokozza, hogy Simándy beleszeret a pópa 
lányába, Floricába…

április 28. 
vasárnap 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.
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k

április 10. 
szerda 19.00

Mezei Mária:
HOZTAM VALAMIT 
A HEGYEKBŐL
Tóth Auguszta önálló estje
a Nemzeti Színház előadása
a Költészet Napja alkalmából

Azt mondják, egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Vajon Mezei Máriára hányan 
emlékeznek napjainkban? És hogyan? A „kecskeméti, franciás Mezeire”, aki reme-
kül játszott kokottokat…, aki színésznő akart lenni, és az lett. Díva, Vörös Démon, 
Femme fatale! Vajon igazán ezt akarta és így? Valójában milyen ember volt? Hogyan 
élte mindennapjait? Kit és hogyan szeretett? Boldog volt-e, mint nő, mint ember, 
mint művész? Eleget tett-e a maga elé kitűzött, vállalt feladatának: szeretetben, 
szeretettel élni? Sok-sok kérdés, melyekre kutatva életét sem kaptunk egyértelmű vá-
laszt. Nehéz utat vállalt, míg végül sikerült révbe érnie hű társával oldalán, minden-
nap megharcolt szeretetben, harmóniában önmagával, békében a világgal.

Mezei Mária: Tóth Auguszta 
Zenei szerkesztő, zongorán közreműködik: Szilassy Nelly 
Díszlet- és jelmeztervező: Glória von Berg
Színpadra alkalmazta: Dávid Zsuzsa és Tóth Auguszta
Rendező: DÁVID ZSUZSA

Estemmel izgalmas kalandozásra hívom, várom Önöket. Fedezzük fel együtt – 
sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve – e csodálatos Asszony, Ember, Művész életét.
Az előadás hossza két óra, szünet nélkül.

Költészet napi jegyár: 1000 Ft   |   Diák, nyugdíjas jegyár: 500 Ft

a 2019 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása
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április 14. 
vasárnap 14.00

Wagner: 
SIEGFRIED

a New Yorki Metropolitan 
Operaház előadása

Vezényel: James Levine
Szereplők: James Morris, Hildegard Behrens, Christa Ludwig, 

Kurt Moll, Siegfried Jerusalem, Jessye  Norman, 
Matti Salminen, Heinz Zednik, Ekkehard Wlaschiha, 

Birgitta Svenden, Gary Lakes,Jan-Hendrik Rootering, Anthony Raffell

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

Wagner: 
A WALKÜRE 

a New Yorki Metropolitan 
Operaház előadása

Vezényel: James Levine
Szereplők: James Morris, Hildegard Behrens, 

Christa Ludwig, Kurt Moll, 
Siegfried Jerusalem, Jessye Norman, 

Matti Salminen, Heinz Zednik, 
Ekkehard Wlaschiha, Birgitta Svenden, 

Gary Lakes, Jan-Hendrik Rootering, 
Anthony Raffell

Bevezető előadást tart 
Dr. Langermann István.

A belépés díjtalan.

A z  o p e r a i r o d a l o m  g y ö n g y s z e m e i
( f i l m v e t í t é s )

Ze
ne

R ichard Wagner ünnepi  hetek

április 7. 
vasárnap 14.00

Ze
ne

Joseph Haydn:
A MEGVÁLTÓ 
UTOLSÓ HÉT SZAVA 
A KERESZTFÁN
a Grazioso kamarazenekar előadása
Nagyhét előtt
Haydn műve 1787-ben készült, eredetileg passiónak íródott, később zongora-
kivonatát és vonósnégyes verzióját is elkészítette, majd oratóriummá is átdolgozta. 
A  szavak, amelyek a mű címében állnak, valójában hét mondatot jelentenek. 
Bevezetés   |   Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek   |
Még velem leszel a paradicsomban   |   Asszony nézd: ő a te fiad   |
Istenem, Istenem miért hagytál el engem?   |   Szomjúhozom   |   Beteljesedett   |
Atyám, kezedbe ajánlom lelkedet   |   Földrengés

Szilvásy Viktória - hegedű, Detvay Mária Marcella - hegedű,
Rudolf András - brácsa, Lukács Tünde - cselló
Közreműködik: CSEKE PÉTER Jászai Mari-díjas színművész

Jegyár: 2000 Ft

április  6. 
szombat 19.30
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április 14. 
vasárnap 19.00

Vendég: 
MIQUÉU 
MONTANARO
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter
Miquéu Montanaro, francia zenész és zeneszerző, aki világpolgárként alkotja 
szívéből, lelkéből fakadó világzenéjét. Folyamatosan utazik, mindehol a helyi 
zenészek társaságát keresi és tanulmányozza a különféle népek zenéinek 
hangzásvilágát. Fuvolázik, szaxofonozik, tamburinon és tangóharmónikán is játszik, 
és szinte valamennyi fúvós hangszert meg tudja szólaltatni. 
Felváltva játszik tradicionális és saját kompoziciókat, ötvözve a meditterán és a kö-
zép-európai illetve a keleti zenéket. Amióta csak muzsikál, a kulturák találkozásából 
merít. Életműve a különféle stílusban játszó és a világ legkülönböző pontjairól 
érkező zenészek együttműködésével vált teljessé.

Jegyár: 900 Ft

Ze
ne

április 14. 
vasárnap 17.00

Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon alábbi 
elérhetőségeinken: www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, 
www.facebook.com/hangutazas

HANGUTAZÁS 
ÉS HANGFÜRDŐ
Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal
14 éves kortól
A foglalkozásokat vasárnapi napokon  17.00-18.10 óráig tartjuk.
A foglalkozásra előzetes regisztráció és jegyelővétel szükséges!
Regisztráció: kingat@kulturkuria.hu
Jegyvásárlás: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező +36 20/249 1580
Jegyár: 3000 Ft

ECHO II-koncert
A '60-as, '70-es évek slágerei és az Echo 
együttes számai - Táncos-zenés mulatság
Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás ECHO együttes vezetője, 
basszusgitárosa alapította zenész barátainak közreműködésével.
A zenekar tagjai: Csákó Tamás - szólógitár, ének, Sárközi Zsuzsa - ének,
Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, Békefi Ferenc - billentyű, ének,
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár: 1500 Ft
április 28. 
vasárnap 18.00

Ze
ne

D a l n o k k l u b
V e r s e k ,  d a l l a m o k ,
g o n d o l a t o k
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április 27. 
szombat 19.00

Ze
neKOVÁCS 

KATI-
KONCERT
Kovács Kati a zene területén sok műfajban 
otthonosan mozog. Ezt bizonyítja több mint ötszáz felvétele.

Az utóbbi évek tehetségkutató és televíziós vetélkedőin számtalan 
versenyző énekelte sikerre vitt dalait. Az egyetlen előadó, aki együtt 
dolgozott az ILLÉS, a METRO, az OMEGA zenekarokkal. Szörényi Levente, 
Demjén Ferenc és az LGT is írt számára dalokat, melyeket a mai napig is 
műsoron tartja. Koncz Tibor szerzeményeivel több fesztivált is megnyert 
külföldön és itthon is. Az Add már, Uram, az esőt! c. dalát még 
Christina Aguilera is feldolgozta, bizonyítva a dal értékét. Kati koncertjein 
kiváló, fiatal, tehetséges zenészekkel dolgozik együtt; jelenleg a Kolta Gergő 
vezetésével működő No Commerce zenekarral.

Jegyár: 3500 Ft

Ze
ne

A MAROSSZÉKI 
KODÁLY ZOLTÁN 
GYERMEK- ÉS 
IFJÚSÁGI KAR 
jótékonysági koncertje
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar 2005-ben jött létre, 
az iskolanővérek énekes missziójának gyümölcseként. A kórus tagjai 
Szovátáról, a Sóvidék és a Felső-Nyárádmente falvaiból valók. Az a szándék 
vezette a kórusvezetőket a székelyföldi kis falvakba hogy a muzsika, 
a kóruséneklés segítségével éltető és élni segítő közösségeket hozzanak létre, 
hogy lehetőséget teremtsenek, reményt ébresszenek. A gyerekek lelkesedése 
és kitartása eredményeképpen született meg egy iskolarendszeren kívüli 
komplex zenei műhely, mely lehetőséget ad az aktív muzsikálásra, a zenei 
anyanyelv megőrzésére. A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar repertoárjában 
a hagyományos magyar folklór és feldolgozásai mellett középkori, reneszánsz, 
barokk, klasszikus, romantikus kórusművek, XX-XXI. századi – főként magyar – 
szerzők művei szerepelnek.

Karnagyok: Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera – alapítók, 
illetve a gyermekkarban felnőtt fiatal zenepedagógus Lokodi Anna.

Jegyár: 1500 Ft   |   Támogatói jegy: 3000 Ft

április 25. 
csütörtök 18.00
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április 10.
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április 10 – május 12.

„Valami régi, valami új, valami kölcsön, 
és a kimaradt festékek elmázolása. Jó pár év 

kihagyás után próbálom a félbemaradtat 
folytatólag tovább festeni.”

A kiállításhoz kapcsolódó 
ALKOTÓFOGLALKOZÁSRA várjuk 

a gyerekeket április 27-én, szombaton 
15 órától a művész vezetésével.

Indításként festékkeverés és színkavarás, 
majd kedvenc színek és kedvetlenek is. 

Aztán a feleselő színpacnikból építkezés, 
organikus és geometrikus rendszerezés, 

amikből végül lehet térkép, lehet tájkép, 
vagy szín-scrabble, bármi is legyen az.
A programot 7-11 éves korosztálynak 

ajánljuk.

FINISSZÁZS Raffai Réka tárlatvezetésével 
május 5-én, vasárnap 16 órakor

A kiállítás megtekinthető április 10-től 
május 5-ig naponta 10-18 óráig.

KIMARADT 
FESTÉK

RAFFAI RÉKA 
festőművész kiállítása

AZ ÉV TERMÉSZET-
FOTÓSA 2018
Válogatás a hazai természetfotózás 
legjobb alkotásaiból
26. alkalommal adták át Magyarország és egyben a közép-európai régió 
legrangosabb természetfotós szakmai elismerését, Az Év Természetfotósa díjat. 
A pályázat legjobb képei láthatók a Kultúrkúria lélegzetelállító tárlatán.
A nemzetközi szinten is a legjobbak között számon tartott hazai és határon túli, 
profi és amatőr természetfotósok csaknem háromezer képe közül válogatta ki 
a legjobbakat a zsűri.

A tárlat díjtalanul látogatható hétköznap 8-20 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig.
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április 4-ig

TOKIÓI 
PILLANATOK
Erdős Attila fotókiállítása
Megtekinthető díjtalanul hétköznap 8-20 óráig,
hétvégén 10-18 óráig.

MINIMAL 1× 2×
a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának 
csoportos kiállítása

A kiállítás a Budapest Fotófesztivál 
hivatalos programjának rendezvénye

Megtekinthető díjtalanul naponta 10-18 óráig.

április 7-ig

április 24.
szerda 18.00

„Amit anyagaimmal, textiljeimmel a nézők felé közölni szeretnék, nem konkrétan 
megfogalmazott képek vagy történetek, hanem  nagyon leegyszerűsített eszközökkel, 
„absztrakt”  módon, színekkel, ritmusokkal, struktúrákkal létrehozott gondolatok, 
hangulatok. Egy olyan Világ, amely reményeim szerint megjeleníti  mindazt a sok 
tapasztalatot, amelyet hosszú életem során „begyűjtöttem”.
A címben szereplő „áthatás” arra utal, hogy a súlyos, szinte „fal”-szerű kárpitok 
mellett kiállítom az ugyanazzal az  eszközzel  készített, légiesen áttetsző, 
leheletfinom anyagaimat is. A kézi szövés mint legfőbb tevékenységem a mai napig 
kitölti életemet, amelyet változatlan szeretettel és lelkesedéssel művelek.”

Pájer Emília 
Ferenczy Noémi - díjas textilművész

Megtekinthető április 25-től május 17-ig naponta 10-18 óráig.

ÁTHATÁS
PÁJER EMÍLIA 
Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Feledy Balázs művészeti író 
2019. április 24-én 18 órakor.
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NÉPDALON INNEN,
NÓTÁN TÚL
a kárpát-medencei népzene hódító útja
Eckhardt Gábor ezúttal a népmesék és népdalok csodálatos útjaira vezeti el 
a közönséget kicsik és nagyok örömére. Hogyan születtek és vándoroltak 
a dallamok országról országra, szájról szájra? Vetítéssel, rajzokkal , csodálatos 
fotókkal illusztrálja a zenei kalandokat, s közben lehetőség nyílik közös éneklésre, 
találós kérdések megfejtésére, s így nyeremények megszerzésére is.

Jegyár: 1200 Ft
Diák jegyár: 600 Ft   |   Családi jegy: 2400 Ft

Csengő-bongó délelőtt –
Zenélő családikó

április 6.
szombat 15.00-18.00
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április 7.
vasárnap 11.00

CSIRIBIRI HÚSVÉT-
VÁRÓ CSALÁDI 
DÉLUTÁN

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
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A PIU FORTE EGYÜTTES 
húsvéti műsora
A zenekar népzenei alapú világzenét játszik, amelyben megjelenik a könnyűzene 
slágeressége es lendülete is. Az ismert vagy éppen kevéssé ismert gyerekversekben 
a tavaszi természet, az állatok is megjelennek. Együtt zenélünk a gyerekekkel 
és játékosan ismertetjük meg többek között a kavalt, citerát, ütőgardont 
és a dalokat megszólaltató egyéb hangszereket.

17.00

A RÚT KISKACSA
Csodamalom bábszínház
A baromfiudvarban utolsóként bújik ki a legnagyobb 
tojásból egy kis hattyú. Az első pillanattól kezdve 
idegenkedve fogadják, mindenki bántja, csúfolja. Egy nap 
aztán elhatározza, hogy világnak indul. Sok megpróbáltatás 
és kaland vár rá, míg végül eljut az övéihez, a hattyúkhoz…
Rendező: Kovács Petra Eszter

16.00

Jegyár: 
1000 Ft
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ÜZENET 
AZ OLVASÓKNAK

„...Üzenem hát, hogy ki-ki olvasson illőt az alkatához – 

ha egyszer úgy határoz –, hogy könyvet kíván a kezébe 

venni. – Röviden ennyi.”

„...szóval sok-sok verseskönyvet vegyetek, – húzzák le 

a súlyos verseskötetek – a kabátzsebeket, retikülöket, 

tasókat, – ezt üzenem a nyájas olvasóknak.”

Varró Dániel 

Üzenet az olvasóknak 

c. verséből
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KÖLTÉSZET 
NAPI KALÁKA
A Kultúrkúria ünnepi előadással emlékezik meg a költészet napjáról, 
azaz József Attila születésnapjáról. A zenei házigazda a Kaláka együttes, 
mely a klasszikus és mai költők verseinek megzenésítéseiből készült összeállításukkal 
hozzák hozzánk közelebb a költészetbe oltott zene ma is elő műfaját. 

Jegyár: 1000 Ft

április 11.
csütörtök 9.30

Babaszínház: 
TARKA-BARKA
Első színházi élmény 
a Vaskakas Bábszínház 
előadásában 0-3 éves korig
„Piros szín van legfelül, / Narancssárga mellé ül. / 
Sárga fénylik alatta, / Zöld a sárgát támasztja. / 
Kék folytatja most a sort, / Lila csík még úgysem volt. / 
Ibolya fut legalul, / Hét szín együtt 
domborul. / Kitalálod, mi lehet? / 
Szivárvány a domb felett!” 
(Bartos Erika)

A Vaskakas Bábszínház 
legújabb aprószínházi játéka 
a színek csodálatos világába 
kalauzolja a legkisebbeket 
tánccal, bábbal, zenével.

Jegyár: 1200 Ft

április 15.
hétfő 10.00

Jegyek korlátozott számban 

vásárolhatók, javasolt az előzetes jegy-

vásárlás. Nagy érdeklődés esetén 

az előadást 11 órakor megismételjük.
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április 5. 
péntek 10.00

MUZSIKUS 
KLÉBZELET
Eckhardt Gábor zenei
kalandozása kisiskolá-
sokkal
Eckhardt Gábor zongoraművész 
szórakoztató előadása a zene birodalmában 
sok hangzó illusztrációval kisiskolásoknak

Jegyár: 700 Ft

EURÓPAI 
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 
(EVS) - Tanácsadás

április 11. 
csütörtök 16.00

If
jú

sá
giKalandra vágysz? Szívesen szereznél tapasztalatot az önkéntes 

munka világában külföldön? Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megismerkednél más kultúrákkal? 
Szívesen szereznél tapasztalatot más országokban? 
Gyere el, ismerkedj meg az Európai 
Önkéntes Szolgálat nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes 
programjának megismertetése a fiatalokkal.

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.
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április 26.
péntek 8.30-14.00

MESÉL AZ ÉG – 
KARNYÚJTÁSRA 
AZ UNIVERZUM
Az utazó planetárium előadása
Utazás a bolygók csodálatos világába
Műsorunkban betekintést nyújtunk a csillagkeletkezés / bolygókeletkezés 
világába. Részletesen, látványos képi elemekkel tarkítva ismerjük meg a csillagok, 
bolygók keletkezését, bolygószomszédainkat, holdjaikat valamint a Napot. 
Megvizsgáljuk a Naprendszerünk nagy bolygóit és ellátogatunk a törpe-
bolygókhoz is. Leszállunk és utazunk a Mars felszínén, majd megtekintünk 
egy látványos napfogyatkozást és a Nap felszínét közelről. A műsor már 
tartalmazza a csillagászok legújabb felfedezéseit a törpebolygók területén is!

Csillagászati előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak
Időtartam: kb. 24 perc
Az előadások 45 percenkét követik egymást,
javasolt az előzetes érdeklődés.
+36 1/392 0860   |   info@kulturkuria.hu

Jegyár: 1000 Ft
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Kondor Katalin 
vendége

Dr. EŐRY 
AJÁNDOK

Tu
dá

st
ár

április 2. 
kedd 18.30

Tu
dá

st
ár

Az áprilisi vendég Dr. Eőry Ajándok,aki a kezdetek kezdetén már volt nálunk, 
ám most új könyve kapcsán – mely Új utak az akupunktúra gyógyításban címmel 
jelent meg–, ismét meghívtuk.  Mint tudjuk, a kínai gyógyító módszer igen hatásos. 
A hagyományos akupunktúrás gyógymód alkalmazói a bőr alatt futó meridiánokkal 
dolgozik. Az új a bőrön kívül gyógyít – hogy miképp, erről beszélgetünk majd; 
no meg arról is, hogy a kínai ember miért egészségesebb, mint a magyar.

Jegyár: 600 Ft

április 7. 
vasárnap 17.00

MAGYAR MONDAKÖR
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
A magyar mondakör első leírása 
és illusztrálása a Képes Krónikában 
történt meg. Ezek között természetesen 
voltak olyan témák, amelyek a képző-
művészetben később nagyobb szerepet kaptak. 
Ilyen volt a vérszerződés, honfoglalás és a kalandozás. 
Különösen a XIX. század második felében és 
a millenniumi ünnepségek idején, valamint a század-
forduló körül váltak jelentőssé ezek a témák és a szereplőik 
a képzőművészetben. A vetített képek segítségével betekinthetünk ebbe 
a sokszínű és nemzetünk történetében fontos időszak képi világába.

Jegyár: 800 Ft

április 30. 
kedd 18.30

ARANY JÁNOS 
BALLADÁI
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
Arany János gazdag nyelvezete és költői képei sok művészt 
megihlettek. A legismertebb illusztrációkat Zichy Mihály 
rajzolta a távoli szentpétervári műtermében. Azonban nem 
csak ő, hanem a kor más kiváló alkotói számára is kihívást 
jelentettek olyan művek, mint a Zách Klára, Tetemre hívás 
és más költemények is. Hogyan értelmezték és jelenítették 
meg Arany balladáit az elmúlt másfél évszázadban? 
Ezt nézhetjük meg ezen az estén.

Jegyár: 800 Ft

április 16. 
kedd 18.30

A MAGYAR 
KÖZÉPKOR
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
A magyar középkorban meghatározó történelmi személyek 
alakját már gyakran korukban megörökítették, azonban 
XIX. századi irodalmunk is gyakran írt róluk. Ezek között 
uralkodók, hadvezérek is vannak, hiszen ki ne ismerné 
a például a Hunyadiak nevét, azonban sok olyan szereplője 
volt a magyar történelemnek, akiknek a nevét közismerté 
az irodalmi művek tették, elég csak Toldi Miklósra gondolni. 
Róluk és az őket megörökítő alkotásokról lesz szó 
a kedvelt művészettörténeti sorozat előadásán.

Jegyár: 800 Ft
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Reök Cecília
reokcecilia@kulturkuria.hu
+36 20/299 1040

április 17. 
szerda 18.30

Szépítő 
Természet 
Műhely
Bőrünk természetes megóvása 
natúrkozmetikumokkal, szépítő- 
és tisztálkodási szerek.
Előadás, tanácsadás.
Szépüljünk külsőleg és belsőleg 
egyaránt! Ápolás és táplálás az épség 
és a szépség nevében. Az eseményen 
a természetes szépségápolás rejtelmei-
be kaphatunk betekintést,
valamint krémkészítési és szappan-
készítési recepteket sajátíthatunk el.
Ez alkalommal a szépségápoláson 
belül a hidratálásé lesz a főszerep.

A részvétel díjtalan.

április 17. 
szerda 18.30

Tudatos 
Táplálkozás 
Fórum
Táplálkozás és 
a szív- és keringési 
betegségek
Előadó: Dr. Samu Terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 
életmód-tanácsadó

A részvétel díjtalan.

április 24. 
szerda 18.30

Gyógy-
növény 
Klub
Immunrendszer erősítése 
és egészségünk védelme 
gyógynövényekkel.
Teázás, előadás és személyes 
tanácsadás.
Előadó: 
Paniti Judit természetgyógyász

A részvétel díjtalan.

Kertbarát és
természet-
barát fórum
A természet megóvása, a növények 
természetes ápolása az egészségünk 
megőrzése érdekében.
Előadás, tanácsadás a természetes 
növényvédelemről.
Előadó: 
Paniti Judit természetgyógyász

A részvétel díjtalan.

április 10. 
szerda 18.30

ECOPRINT
selyem-
kendő- és 
fonalfestés
Fessünk finom csipkefonalra szépséges 
színeket gyümölcsökkel, szirmokkal, 
mindenféle növényi részekkel!
A foglalkozáson egy motring merinó-
gyapjú csipkefonalat (700 m/100 g) 
festhet minden vállalkozó kedvű 
résztvevő. Az előkészített fonalat, 
a növényeket és a szükséges eszközöket 
biztosítjuk, csak a kíváncsiságot és 
a lelkesedést kell hozni az eseményre 
(és egy játszós pólót is, biztos, ami 
biztos). És esetleg némi kötést, horgo-
lást vagy egyéb, beszélgetés mellett is 
készíthető kézimunkát, mivel a növényi 
festés jórészt várakozással telik. Közben 
beszélgethetünk a növényi festés izgal-
mas, színes világáról.
Vezeti: Szöllősi Anna, 
az Annás kertje megálmodója
Díja: minden alapanyaggal együtt
12 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött; 
az annas@annas.hu e-mai címen.

április 13. 
szombat 11.00-16.00

április 26.. 
péntek 15.00-21.00

ECOPRINT
selyem-
kendő-festés
Fessünk hernyóselyem-kendőt 
a természet ajándékaival, virágokkal, 
termésekkel, levelekkel!
Vezeti: Szöllősi Anna, 
az Annás kertje megálmodója
Díja: minden alapanyaggal együtt
10 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött; 
az annas@annas.hu e-mai címen.
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TAVASZI 
SZÜNETIDŐ

május 25. szombat 15.00-19.00

GYERMEKNAP
Kolompos együttes   |   Farkasbarkas és Rókakoma   |   Freak 
Fusion Cabaret cirkuszi műsora   |   Vitéz László bábjáték-
automata   |   Zöld Marci játszótér   |   Tekergőtér   |   Furfangos 
csudavilág játszóház   |   Bárányos játéktér   |    Zsonglőr 
játszóház   |   Kézműves sarok… A belépés díjtalan.

május 27. hétfő 19.00

SÓVIRÁG, AVAGY 
A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
A Tünet együttes előadása
Jegyár: 2000 Ft

Madarak és Fák Napja
SOLYMÁSZBEMUTATÓ
A belépés díjtalan.

május 10. péntek 10.00

május 28. kedd 19.00

Reginald Rose: 
TIZENKÉT DÜHÖS EMBER
Szolnoki Szigligeti Színház   |   Rendező: Kiss József
Jegyár: 3000 Ft

június 1. szombat 18.00

ECHO II. KONCERT
Táncos-zenés mulatság
Jegyár: 1500 Ft

El
őz

et
es

május 13. hétfő 10.00

Babaszínház:
MACKÓKALAND
Első színházi élmény 0-3 éves korúaknak 
a Galóca Bábtársulás előadásában
Jegyár: 1200 Ft

HÚSVÉTVÁRÓ 
KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS
április 18. csütörtök 8.00-10.00 és 10.00-12.00

Téma: Húsvéti dekorációk készítése
5-8 éves gyermekeknek: 8.00-10.00
9-12 éves gyermekeknek: 10.00-12.00
Részvételi díj: 900 Ft/fő 
A foglalkozásokat megfelelő számú 
jelentkező esetén indítjuk el!
Előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezés: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Nagyné Tóth Kinga  +36 20/ 249 1580

PROGRAMOZOTT 
OKTATÁS
április 17. szerda 10.00-12.00

Ha elmúltál 7 éves – legyél fiú vagy lány –, akkor 
itt a helyed! Szeretnél belesni a programozás 
rejtelmes, titokzatos világába? Érdekel a robotika? 
Szeretnél megismerkedni a két legnépszerűbb 
robottal testközelből? (MakeBlock mbot, Lego Mindstorm EV3)
A foglalkozás részvétel díja: 1000 Ft/fő
A részvételi helyek korlátozottak, 
előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezés: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Nagyné Tóth Kinga  +36 20/ 249 1580
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BÍRÓ ESZTER – IDŐRADÍR
LEMEZBEMUTATÓ - INTERAKTÍV CSALÁDI KONCERT 

ÁPRILIS 27. SZOMBAT 11.00

Közreműködnek:
Födő Sándor “Fodo” – harmonika, ütőhangszerek
Hámori Máté – gitárok, ukulele, ütőhangszerek
Cserta Balázs – szoprán szaxofon, klarinét, furulyák, tárogató ... és meglepetés vendégek

Belépő gyermek és felnőtt vendégek számára egységesen: 1600 Ft

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

w w w . m a r c z i . h u

C
iv

il
 o

ld
al

április 4. 
csütörtök 19.00

Egyre gyakrabban hallunk a politikai iszlám ideológia megnyilvánulásairól 
a híradásokban, legyen szó az ISIS közel-keleti terjeszkedéséről, európai terror-
cselekményekről vagy a nők zaklatásáról Európa nagyvárosaiban. A migráció 
jelenkori jelensége a történelmi tendenciák tükrében erős ideológiai töltetet 
mutat - az iszlám hódítások 1400 éves történelmi folyamatossága túlélte 
a nagy hódító birodalmak fénykorát és bukását.
Ezt a napjainkig ható történelmi folyamatot és a politikai iszlám ideológia 
alapjait foglalja keretbe a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának 
előadása, amely az iszlám alapműveiből a káfirokra, nem muszlimokra 
vonatkozó részeket ismerteti valamint Dr. Bill Warner politikai 
iszlám szakértő statisztikai módszertanának eredményeit 
osztja meg az érdeklődő közönséggel.

A belépés díjtalan.

MIÉRT KELL 
FOGLALKOZNUNK 
A POLITIKAI 
ISZLÁMMAL?
Incze Nikoletta, a Politikai Iszlám 
Tanulmányok Központja (CSPI) 
magyarországi képviselőjének 
előadása

BERENDEZŐ-KARBANTARTÓ munkakörbe keresünk munkatársat 
a Klebelsberg Kultúrkúriába, teljes munkaidőbe. Feladat: a termek be- és átrendezése 
a rendezvényeknek megfelelően, kisebb karbantartási munkák elvégzése, fűnyírás.
A fényképes önéletrajzokat a som.laszlo@kulturkuria.hu címre várjuk.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Kultúrkúria 
Baráti 
Kör

KEDVES 
PESTHIDEGKÚTI POLGÁROK!
Megalakítottuk a Kultúrkúria Baráti Körét. 
A tagság semmilyen kötelezettséggel nem jár, de regisztrált 
tagjainkat mindig hírlevelekben értesítjük a legfontosabb 
programokról, emlékeztetőket küldünk 
az eseményekről, azok hátteréről.

Csatlakozzatok hozzánk!
Lépj be a honlapunkra! Töltsd ki a regisztrációs 
dobozt, és máris csatlakoztál a Kultúrkúria 
Baráti Köréhez.

KAPCSOLAT A SZERKESZTŐKKEL:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu

április 6. 
szombat 9.00-12.00

HOL-MI VÁSÁR
Háztartási holmik 
hagyományos vására
Hagyományos HOL-MI piac 
a Klebelsberg Kultúrkúriában, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendezkedése 8.00-9.00 óra között. 
Előzetes  jelentkezés szükséges!
Információ: Korsós Ferenc
Tel./fax:  +36 26 361 371, +36 30/731 6181

A PESTHIDEGKÚTI 
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
áprilisi programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403   |   Honlap:  http://pesthidegkut.lutheran.hu/ 
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április 4., 11.  csütörtök  18.00  Böjti sorozat a templomban
április 13.  szombat  18.00  A Budavári Gospel Kórus lemez-
   bemutató koncertje a templomban, 
   Béke, Szeretet és Menny címmel. 
   Igehirdető: Bence Imre budavári lelkész. 
   A belépés díjtalan. A lemez a helyszínen 
   megvásárolható.
április 14.  vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban 
   Igehirdető: Keczkó Szilvia budahegyvidéki  
   lelkésznő
április 19.  Nagypéntek    9.30  Passió a templomban 
április 21.  vasárnap    9.30  Húsvét ünnepe a templomban
április 22.  hétfő    9.30  Húsvét  2. ünnepe a templomban 
  10.00  a solymári  templomban 
április 26., 27., 28.  Gyülekezeti kirándulás az Őrségbe
https://pesthidegkut.lutheran.hu/esemenyek/Kirandulas_2019_aprilis_roevid.pdf/view

Urunktól áldott Húsvéti Ünnepeket kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.

ÁPRILISI 
GAZDAPIAC

április 13., 27. 
szombat 7.00-11.30

Április 13-án és 27-én szombati napokon, reggel 7-től fél 12-ig várjuk az 
érdeklődőket a Bp. II. ker. Hímes u. 3. gazdapiaci napjain. A tavaszi vitaminbombák 
– friss saláták, retek, zöldhagyma lesznek kaphatók és persze minden szokott hazai 
finomság. Továbbra se felejtsük el, hogy akik ilyen piacokon vásárolnak, azok 
ellenőrzött forrású hazai ételeket tehetnek családjaik asztalaira és vásárlásaikkal 
hazai gazdacsaládok megélhetését segítik.
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IMPRESSZUM

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860   |   e-mail: info@kulturkuria.hu   |   web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István   |   Szerkesztő: Czirják Adrienn   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Dr. Fodor Ferenc fotója

Támogatóink, partnereink

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófoga-
dások, konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására. Termeink kis 
létszámú csoportos foglalkozások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség 
befogadására is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas 
kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat.
Bővebb információ: Nagymáté Edina (céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628   |   e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

ZSÚRSZOLGÁLAT
Ünnepelje gyermeke születésnapját és névnapját a Kultúrkúriában!
Bővebb információ: N. Tóth Kinga (zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Mobil: +36 20/249 1580   |   e-mail: kingat@kulturkuria.hu

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

JEGYINFORMÁCIÓK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos 
vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria információs pultjánál, 
hétköznap 7.30–19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860. Rendezvényeinkre a helyszínen, 
a www.jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), 
a Broadway jegyirodáiban, 
Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud jegyet venni. 
II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni Tagsági Kártyára az 1000 Ft feletti 
jegyárú színházi előadásokra és koncertekre 10% kedvezményt adunk. 
A sorban állás elkerülése érdekében jegyét lehetőleg ne az adott 
rendezvény napján, hanem elővételben vásárolja meg!
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Tartsa esküvőjétTartsa esküvőjétTartsa esküvőjét
nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek:

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860   |   +36 20/322 7171
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

2019. áprilisi
eseménynaptár
  2. kedd 18.30 Magyar mondakör – Ludmann Mihály előadása
  5. péntek 10.00 Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor előadása kisiskolásoknak  
  6. szombat 15.00-18.00 Csiribiri húsvétváró családi délután
 19.30 Joseph Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán
  a Grazioso kamarazenekar előadása
  7. vasárnap 11.00 Csengő-bongó délelőtt – Népdalon innen, nótán túl
 14.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Dr. Eőry Ajándok
10. szerda 18.00 Kimaradt festék – Raffai Réka festőművész kiállítása
 18.30 Kertbarát- és Természetbarát Fórum
 19.00 Mezei Mária: Hoztam valamit a hegyekből
  Tóth Auguszta önálló estje a Költészet Napja alkalmából
11. csütörtök   9.30 Költészet napi Kaláka
 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
13. szombat 11.00-16.00 Ecoprint selyemkendő- és fonalfestés
14. vasárnap 14.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 19.00 Dalnokklub   |   Vendég: Miquéu Montanaro
15. hétfő 10.00 Babaszínház: Tarka-barka – Vaskakas Bábszínház
16. kedd 18.30 A magyar középkor – Ludmann Mihály előadása
17. szerda 18.30 Szépítő Természet Műhely
 18.30 Tudatos Táplálkozás Fórum
24. szerda 18.00 Áthatás – Pájer Emília textilművész kiállítás-megnyitója
 18.30 Gyógynövény Klub
25. csütörtök 18.00 A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar 
  jótékonysági koncertje
26. péntek   8.30-14.00 Mesél az ég  – Karnyújtásra az univerzum
  Az utazó planetárium előadása
 15.00-21.00 Ecoprint selyemkendő-festés
27. szombat 19.00 Kovács Kati koncert
28. vasárnap 18.00 ECHO II-koncert – Táncos-zenés mulatság
 19.00 Rákosi Viktor-Nemlaha György: Elnémult harangok
  a Békéscsabai Jókai Színház előadása
30. kedd 18.30 Arany János balladái – Ludmann Mihály előadása


