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Fehér Szarvas
Zilahy Lajos műve nyomán 
írta Andrási Attila
a Magyarkanizsai Udvari 
Kamaraszínház előadása

SZEREPOSZTÁS:
Karakán László - Lénárt László   |   Irma, a felesége - Szemerédi Bernadett
Dorottya/Adél - Stelly Zsófia   |   Géza - Széplaky Géza
A Király titkára - Dóczy Péter   |   Lehár - Füredi Krisztián
Fáni - Jónás Gabriella   |   Ezredes/Villanyszerelő - Krizsik Alfonz
Főhadnagy - Molnár Zoltán

Jelmez: Harák Judit   |   Díszlet: Húros Annamária
Dramaturg: Orgován Szigeti Réka   |   Rendezte: ANDRÁSI ATTILA

Jegár: 1500 Ft
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október 11. 
szerda 19.00
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z
október 29. 
vasárnap 19.00

Marc Camoletti:
Boeing, boeing
a Kecskeméti Katona József Színház 
vendégjátéka

rendező: CSEKE PÉTER
jegyár: 3200 Ft

Egy sikeres férfi mögött mindig ott áll egy nő. Vagy kettő. Vagy három. A Párizsban 
élő, sztárépítész Bernardnak például mindegyik a menyasszonya, ráadásul egyik 
szebb, mint a másik és természetesen nem tudnak egymásról, sőt szinte nem is 
járnak a földön egyazon időben!
Aki egy ilyen életvitelt menedzselni tud, az meg is érdemli, hogy nagy kanállal 
merítsen a saját főztjéből! Hacsak nem kavar egyet rajta valaki, vagy bele nem 
csapódik egy boeing a levesbe. Az egy férjre jutó légiutas-kísérők száma tehát három, 
a statisztikát pedig egy szerencsétlen jóbarát rontja…
A Guinness Rekordok könyvében is megtalálható Marc Camoletti vígjátéka, 
mint a legtöbbet játszott francia vígjáték.

SZEREPOSZTÁS:
Bernard - Zayzon Zsolt   |   Robert - Nagy Viktor   |   Judith - Märcz Fruzsina
Jacqueline - Decsi Edit   |   Janet - Dobó Enikő   |   Bertha - Sára Bernadette

díszlettervező: Szlávik István   |   jelmeztervező: Tihanyi Ildi
dramaturg: Németh Virág   |   fordító: Hamvai Kornél   |   súgó: Arató Andrea
ügyelő: Berki Zoltán   |   rendezőasszisztens: Sirkó Anna

Az előadás Marc Camoletti örökösének engedélyével, az SACD és 
a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség 
közvetítésével jött létre.

Az Udvardi Kamaraszínház legújabb 
előadása a Fehér Szarvas. Az utolsó 
koronázott magyar király, IV. Károly 
hazatérésére tett kísérletekről, 
és az ezt övező szervezkedések-
ről eddig még senki nem írt 
színdarabot. Az Andrási Attila, 
a színház alapítója és művészeti 
vezetője által írt színdarab 
témája sorsok lendületes 
ütközése, egy világ, amely végleg 
tovatűnik.
A szereplők életén, megpróbálta-
tásain keresztül valós képet kapunk 
a ’20-as évek elejének magyar viszonya-
iról, s példát bátorságból, hitből, 
hazaszeretetből és szerelemből.

Az előadás gondolkodásra késztet, valamint arra, hogy levegyük álarcainkat, 
mert az számít igazán, ami alatta van. S mint hajdan Nimród fiait, 
talán minket is tud vezetni a fehér szarvas.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.
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október 15. 
vasárnap 17.00

Hangutazásainkra a kényelmes öltözéket javasoljuk. 
Lehetőség szerint hozza magával kedvenc jógamatracát, párnát, 
takarót, hogy kényelemben élvezhesse a hetven perces hangutazást.

FONTOS!    Ne késsen! Sajnos a késve érkezőket nem tudjuk fogadni, mert 
megzavarnák a már beindult folyamatokat. Mobiltelefonját a foglalkozás előtt 
kapcsolja ki! Gyermekeknek 14 év alatt a foglalkozást nem javasoljuk. 
Megértésüket köszönjük.
Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 19.00 órától megismételjük.
Nagyné Tóth Kinga + 36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
Jegyár: 2500 Ft

Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal 
és 40 hangtálával

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 )

október 8. 
vasárnap 15.00

Donizetti: Stuart Mária
a New-Yorki Metropolitan 
Operaház előadása
Vezényel:  Maurizio Benini
Szereplők: Joyce DoDonato, Elza van den Heever, Matthew 
Polenzani, Matthew Rose, Joshua Nopkins, Maria Zifchak
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

a Hubay Jenő Társaság 
emlékestje
Kodály Zoltán és Hubay Jenő műveiből

Házigazda: 
RADVÁNYI BALÁZS, BALOG PÉTER, LÁNYI ADÉL

Vendég: a GráDics együttes
Ír, skót és angol keresztény dalok, általában eredeti nyelven és magyarul. 
Többségük saját feldolgozás. Az együttes három állandó tagja D. KISS ILDIKÓ 
(ének), GYARMATI GÁBOR (gitár), SZABÓ DÁNIEL (fúvós hangszerek). 
Együttesünk idén egy új taggal bővült, SZEBENYI KATALINNAL, aki harmonikán 
játszik, és vokált énekel.

Jegyár: 900 Ft

október 22. 
vasárnap 19.00

Ze
ne

H a n g u t a z á s  é s 
h a n g f ü r d ő

ELŐADÓK:
Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra, Sztathatosz Sebestyén – hegedű,
Benedekfi István – zongora

A belépés díjtalan.

október 7. 
szombat 19.00

MŰSOR:
Kodály - Szigeti: Intermezzo   |   Kodály: Adagio   |   Kodály - Feigin: Kállai kettős
Kodály: Székely keserves, Székely nóta   |   Hubay: Hullámzó Balaton, Hejre Kati
Henri Vieuxtemps: Ballada és Polonéz

É v f o r d u l ó k  n y o m á b a n

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

A belépés díjtalan.

október 27. 
péntek 10.30

Ze
ne

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

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

Jegyár 1500 Ft

G r a z i o s o 
Z e n e s z a l o n

Meghívott vendég: 

Szilvágyi Sándor 
gitárművész (Liszt- és 
Artisjus-díjas)
Házigazda: DETVAY MÁRIA MARCELLA

Szilvágyi Sándor (Budapest, 1964. július 17.) 
Liszt Ferenc-díjas magyar gitárművész, a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 
gitártanszakának vezető tanára, a gitároktatás 
budapesti szakfelügyelője.

A belépés díjtalan.

október 27. 
péntek 19.00

Ze
ne

A program a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával valósul meg. október 28. 

szombat 18.00
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október 18. 
szerda 18.00

Megtekinthető díjtalanul október 18-tól november 12-éig
naponta 10-től 18 óráig.

A kiállítást megnyitja Zámbó Kornél festőművész 
2017. október 18-án 18 órakor. Közreműködik Krulik Zoltán 
zeneszerző, a Makám együttes zenésze.

Görgényi István (1917-1973) tatabányai festőművész a forradalom leverése után 
titokban készített több száz festményt az '56-os emlékei alapján. Halála után évtize-
dekig egy pincében feküdtek portréi és tájképei. Egy tatai vállalkozó, Rigó Erik vásá-
rolta és mentette meg 2006-ban a teljes Görgényi-hagyatékot. A lazán felkent művek 
alatt a restaurálás során több mint félszáz, a forradalmi eseményeket és a megtorlást 
ábrázoló, allegorikus, drámai hatású művet találtak a restaurátorok. Görgényi István 
az 1956-os forradalom képhagyatékának legnagyobb kollekcióját alkotta meg. 
Ezekből a rejtett alkotásokból nyújt válogatást a Kultúrkúria kiállítása.

Rejtett képek
Görgényi István (1917-1973) 
festményei '56-ról
Válogatás a Rigó-gyűjtemény alkotásaiból

Kína, teaház
Somogyi Márk fotóművész kiállítása

október 3-30.

Somogyi Márk fotósorozata bepillantást enged 
egy százéves kínai teaház világába.

„A félhomály, a régi eszközök, a szinte tapintható történelem, 
a kultúra egymásra rakódott rétegei, az emberek harmóniája, 
a közösség alig észrevehető kapcsai, amelyek akárha egy val-
lási csoportot tartanának össze, a szép, pipafüstbe burkolózó 
arcok. Kortalan figurák, akik éppen itt, ezen az időtlen helyen 
ragadtak bele a történelembe.”

Trencsényi Zoltán újságíró

Ki
ál

lí
tá

s

A kiállítást megnyitja Szamody Zsolt Olaf fotóművész
2017. október 12-én 18.30-kor.
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október 15-éig

Szerzetesek
fotókiállítás
az Ars Sacra Fesztivál keretében

Kiállító fotóművészek: 

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

Tizenegy művész egymástól egyénileg nagyon 
különböző őszinte vallomása, egyéni élmények, 
meglátások, reflexiók a magyar szerzetesek éle-
téről. A különböző nézőpontokból kirajzolódik 
egy közös fókuszpont, mely segít megérteni a 
laikusok számára is a szerzetesi lét értelmét, 
célját.
Nem történelmi reflexió, nem teljességre 
törekvő bemutatás a cél, mint inkább a mai 
szerzetesség egy-egy oldalát, „arcát” bemutatni 
művészi eszközökkel.

Megtekinthető díjtalanul október 15-éig
naponta 10-18 óráig.

Fo
tó

: S
om

og
yi

 M
ár

k
október 15-éig

XI. 
Ötvösművészeti 
Biennále

A  kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával valósul meg.

A kortárs magyar ötvösművészet legnagyobb országos tárlata, 
melyen közel ötven alkotó műve látható ékszertől a plasztikákig, 
érmektől a használati tárgyakig. Az ünnepi XI. Ötvösművészeti Biennále 
egyben tisztelgés Kodály Zoltán munkássága előtt.

A BIENNÁLE KÍSÉRŐRENDEZVÉNYE:
október 7. szombat 11.00 
ZENÉLŐ TÁRGYAK - zenés tárlatvezetés
Közreműködik: Nagy Ivett hegedűn és Wenzon Zsuzsanna ütőhangszereken

A belépés díjtalan.
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Egy kisfiú mindenáron festő akart lenni. Végül is szert tett egy aranyecsetre. De 
az nem volt ám akármilyen ecset: minden, amit festett vele, életre kelt. A madár 
felrepült a vászonról, a hal kiugrott a falból, a festett vitorlásra még maga a hatalmas, 
kapzsi császár is felszállhatott. El is fújta a festett vihar, mert ez az ecset az igazság-
tevés ecsetje. Gazdag mesevidékeken, világvégi sivatagokban, griffmadár lakta hegy-
csúcsokon és szegény, pici falvak világában jár azóta is a kisfiú és segít a rászorulókon 
és szembeszáll a gonoszokkal.

Meghitt, humorral megtűzdelt mese egy fiúról, aki bátran szembenézett az öntelt 
hatalmaskodókkal, segítette a rászorulókat, végig megtartotta a rábízott feladat 
nagyszerűségét, és a történet végére magányos útján társakra talált. Példázat az igaz-
sághoz való rendíthetetlen ragaszkodásról, valamint a művészet teremtő erejéről.

Rendező, dramaturg: Szabó Attila
Tervező: Bodnár Enikő
Zeneszerző: Bakos Árpád
Játsszák: Baranyai Anita, Erdei Gergő, Érsek-Csanádi Gyöngyi

Jegyár: 900 Ft

október 7. 
szombat 15.00-18.00

Csiribiri őszköszöntő 
családi délután

Kippkopp 
és Tipptopp
a Kolibri Színház előadása
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 helikopter-falevélen Tipptopp, a gesztenye-lány…
Tervező: Opra Szabó Zsófia
Kísérő zene: Novák János
Előadja: Bodnár Zoltán és Alexics Rita
Rendező: Tisza Bea

Amerre a hordó "dob"
zenei utazás hangszerekkel 
a Kárpátoktól a Karib tengerig...
Különös, varázslatos hangok a többméteres facsövekből, a püfölős csellóból, 
az olajos hordóból és a széllel teli bőrtömlőből, mindezt süti-főzi-tálalja: 
Ágoston Béla - zeneközelítő.

Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft

Mazsola-bérlet:
Aranyecset
az Aranyszamár Színház előadása
Nemes Nagy Ágnes meséje 
kisiskolásoknak

október 13. 
péntek 14.30
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A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos-zenés foglalkozás keveréke.
Barátságos rejtekhely, ahova behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat, 
zug, amely megannyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazzmuzsiku-
sokkal kiegészült Tünet Együttes, a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány 
felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a gyerekek a játék, 
a tánc és a zene részesei lesznek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. 

Rendező: Szabó Réka
Szereplők: Gőz István, Kántor Katalin, Lakos Fenni, Szabó Réka, Valcz Péter
Zene: Ágoston Béla, Rubik Ernő Zoltán
Szöveg: Peer Krisztián

Kucok - játssz velünk mesét!
Interaktív meseszínház a Tünet együttes 
tagjainak közreműködésével 
3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek

Előadásonként 35 gyerek vehet részt az interaktív játékban. 
A korlátozott férőhelyek miatt ajánlatos az előzetes jegyvásárlás.
Jegyár gyerekeknek 1400 Ft, kísérőknek 1000 Ft.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 17 órakor megismételjük.

október 15. 
vasárnap 16.00
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Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, meg a tücsök koma, 
meg a katica. Csörögnek a kishalak, csattognak a kiskacsák, 
lovacska nyerít, patkója dalol. Minden, minden muzsikál 
ebben az apróknak szóló játékban!

Tervező: Wunder Judit e.h.
Zeneszerző: Rab Viki
Dramaturg, rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Játssza: Bogárdi Aliz, Kalocsányi Gábor

Jegyár: 900 Ft

Babaszínház: 

Cini-cini muzsika
Első színházi élmény 0-3 éveseknek 
a Bóbita Bábszínház előadásban

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

október 16. 
hétfő 10.00
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október 20. 
péntek 9.00, 10.45
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Tádé-bérlet: 

A rút kiskacsa
A Kabóca Bábszínház előadása
A klasszikus történet hagyományos kesztyűsbábokkal kerül 
színpadra egy különleges, állandóan változó térben: a kicsi 
kacsa folyamatos bolyongása és útkeresése szebbnél 
szebb természeti képekben jelenik meg. A nyüzsgő 
baromfiudvarból indul el, ahonnan kegyetlenül 
elűzik, ám útja során megtalálja társait és önmaga 
helyét is a világban.
Az előadás sokszínű zenei világa az egészen 
fiatal nézőinket is megszólítja.

SZÍNÉSZEK, ALKOTÓK:
Író: H. C. Andersen meséje alapján 
Zalán Tibor József Attila-díjas
Dramaturg: Szántó Viktória
Zeneszerző: Novák János Jászai-díjas
Tervező: Gyarmathy Ágnes Munkácsy-díjas
Rendező: Székely Andrea
Játsszák: Szívós Réka, Benkő Zsuzsanna, Bandura Emese, Bandura 
Tibor, Szilvai Balázs, Szőke Kavinszki András
Az előadás 60 perces és 3-10 éves korú gyereknek ajánljuk.

Jegyár: 900 Ft

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

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

október 19. 
csütörtök 16.00

Európai 
Önkéntes Szolgálat 
(EVS) tanácsadás
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M U Z S I K U S  K L É B Z E L E T
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Sírjunk 
vagy nevessünk? 
avagy érzelmek 
a zenében
Eckhardt Gábor zenetörténeti
előadása kisiskolásoknak
Jegyár: 700 Ft

október 13. 
péntek 10.00

16 17



október 4. 
szerda 17.00
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október 1. 
vasárnap 17.00

...a kultúrában 
Visky András 
erdélyi magyar író, 
drámaíró, dramaturg, 
egyetemi tanár, a 
Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti 
Akadémia tagja

A reformáció, mint ihlet és hagyomány...

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

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

...a teológiában 
Dr. Kodácsy Tamás 
református 
lelkipásztor

A beszélgetést vezeti Dr. Varga Norbert társadalomtudós, egyetemi adjunktus.
A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. 
Ezt a honlapon a rendezvény leírása mellett lehet megtenni.

Reformáció, 
mint ihlet és 
hagyomány
Kerekasztal beszélgetés

Ökumenikus 
Reformációi Ünnepség
Helyszín: Pesthidegkúti Evangélikus templom   |    II. kerület, Ördögárok u. 9.
Igét hirdet: Fodor Viktor lelkész

október 31. 
kedd 18.00

A hallgatás
kényszere
Emlékek nélkül, mert hallgatni kötelező
Puszt Tibor filmje a Gulág jelenségről

Fi
lm

Pesthidegkúton és Solymáron járunk. Gulag-történetek elvenednek meg.
Sok apró emlék, amit idősek mesélnek, majd az emlékezés hangját fiatalok veszik át. 
Mint egy lánc jelenik meg a filmben a múlt és jelen. Az elvitel és visszatérés között 
csak nevek és fényképek jelennek meg az ottmaradottakról, azokról, akik emlékeiket 
nem tudták hazahozni és elmondani.
A sváb településeken még erősebb a tragédia, hiszen sokan voltak, akik hazatértek, 
de nem találtak otthon senkit, családjukat kitelepítették.

A teljes hallgatásra voltak ítélve...

Rendező: Puszt Tibor   |   Operatőr: Nagy Ernő, Puszt Tibor
Dramaturg: Fakan Balázs   |   Zenei szerkesztő: Puszt Zsófia
Producer: Sarudi Gábor   |   Gyártó: Filmexpont Kft.

A belépés díjtalan.
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Kondor Katalin vendége
Baritz Sarolta Laura
Batiz Sarolta Laura. Ő az a domonkos nővér, aki  elindította 
a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban című kurzust 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.
Jegyár: 500 Ft

M Ű V É S Z E T  É S  I R O D A L O M

október 10. 
kedd 18.30

október 15. 
vasárnap 17.00

Ludmann Mihály művészettörténész 
előadása
Az európai képzőművészet két kedvelt témájáról van szó. Az Angyali üdvözlet, 
az égi hírnök érkezése és Mária reakciója sokszínű értelmezési módot teremtett 
a festők számára. Jézus születése pedig az egyik legszentebb téma, amit oly sok-
szor és szívesen ábrázoltak az elmúlt két ezer évben. Ezeknek a témáknak 
az ábrázolásának változásait és típusait ismerhetjük meg a népszerű művészet-
történeti sorozat vetített képekkel illusztrált előadásán.

Jegyár: 800 Ft

Az Angyali üdvözlet 
és Jézus születése

Tu
dá

st
ár

A festészet egyik legkegyetlenebb témája a betlehemi gyermekgyilkosság 
ábrázolása. Ennek ellenére sokszor jelenítették meg kitűnő művészek ezt 
a témát is. Ugyanúgy népszerű téma volt a Szent család menekülése 
Egyiptomba. Ez a téma lehetőséget adott a festőknek az utazás, 
az elképzelt egzotikus keleti világ ábrázolására is. Ezek a témák az európai 
festészetben gyakran ábrázoltak. Azt, hogy kik és hogyan értelmezték és 
mutatták be, azt ismerhetjük meg ezen az estén.

Jegyár: 800 Ft

október 24. 
kedd 18.30

A betlehemi gyermek-
gyilkosság és a Szent 
család menekülése
Ludmann Mihály művészettörténész 
előadása

M Ű V É S Z E T  É S  I R O D A L O M
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Szeretettel várja Önöket: 
Kautzky Adrienn okl. természetgyógyász, 
fitoterapeuta-reflexológus

A részvétel díjtalan.

október 18. 
szerda 18.00

Mindennapi mérgeink –
avagy a bőrproblémák a
fürdőszobában kezdődnek...

Kezedben 
az egészséged

Magyar és dán környezettudatos designerek, az öko-design 
kritériumrendszere szerint és a slow design filozófiája alapján 
tervezett és kivitelezett öltözékeinek és ékszereinek bemutatója

Szervezők:
Dán Királyság Magyarországi Nagykövetsége
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Az esemény a Design Hét Budapest 2017 rendezvénysorozat 
hivatalos részét képezi.

A részvétel díjtalan.

Zö
ld

ág

For Future 
eco-design 
divatbemutató 
és környezettudatos 
dokumentumfilm-vetítés

Zöldág 
Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit, 
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!  A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.

A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

október 11. 
szerda 18.00

Zöldág 
Művészeti Műhely
Környezettudatos asztaldíszek 
tervezése és kivitelezése
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/Fő.
A részvétel regisztrációhoz kötött; legkésőbb 
az eseményt megelőző hétfői napon.

október 5., 19. 
csütörtök 10.00

október 13. 
péntek 18.00
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, REGISZTRÁCIÓ: 
Reök Cecília   |   reokcecilia@kulturkuria.hu   |   +36 20/299 1040

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

október 25. 
szerda 18.30 9.   OKTÓBER 9-15. 

   9. GYERMEK- 
   ÉS IFJÚSÁGI 
   SZÍNHÁZI 
   SZEMLE
   Nézz egy nagyot! 

A fesztiválon igényes, formanyelvi gazdagságot tükröző 
produkciókat mutatunk be: gyermek- és ifjúsági színházi -, 
tantermi és beavató színházi -, színházi nevelési  
előadások, báb- és mesejáték, babaszínház.

gyermekszinhaziszemle.hu

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

Klébi_mf_április_képzeltriport.indd   7 2017.07.17.   8:18:03

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

október 18. 
szerda 18.00

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

Zö
ld

ág

október 25. 
szerda 18.00
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november 19. vasárnap 19.00

november 11. szombat 15.00-18.00

november 26. vasárnap 11.00

november 24. péntek 19.00

november 3-5 péntek-vasárnap

november 26. vasárnap 15.00

NÁLATOK, LAKNAK-E 
ÁLLATOK? - a Kaláka együttes 
családi koncertje
Jegyár: 1200 Ft

CSIRIBIRI
MÁRTON-NAPI CSALÁDI DÉLUTÁN
Gőgös Gúnár Gedeon – Csodamalom Bábszínház
Márton-napi mese – az Aranyalma Páros mesetáncháza
Jegyár: 700 Ft

Kocsis István: 
TÁRLAT AZ UTCÁN
Egri Gárdonyi Géza Színház   |   rendező: Beke Sándor
jegyár: 2800 Ft

VASÚTMODELL 
KIÁLLÍTÁS
Legóból összerakott városok, több méternyi terepasztalos,
működő vasútmodell bemutató

El
őz

et
es

El
őz

et
es

Klebelsberg
KunoHét

2017. november 13-19.

ADVENTI 
KOSZORÚKÉSZÍTÉS
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

Hedry Mária:
ZRÍNYI ILONA
Színmű egy hangra
Jegyár: 2000 Ft   |   Diák jegyár: 1000 Ft
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Evangélikus Gyülekezet 
októberi programjai

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

október 21. 
szombat 8.00-12.00

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 regiszt-
rációs dobozt, és máris csatlakoztál 
a Kultúrkúria Baráti Köréhez.

Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu
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  1. vasárnap 17.00 Reformáció 500 - Reformáció, mint ihlet és hagyomány
  Kerekasztal beszélgetés a Kultúrkúriában
  4. szerda  19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
  8. vasárnap  17.00 Családi Istentisztelet  a templomban
19. szerda  19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
14. szombat  10.00 Országos evangélizáció Deák téri templomban
  http://evangelikus.hu/orsz-evang-2017-ajanlo
31. szombat  18.00 Ökumenikus reformációi ünnepség 
  a Pesthidegkúti Evangélikus  Templomban

Minden csütörtökön 19 órakor imafélóra az Új Sareptában.

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Új Sarepta: II. kerület, Máriaremetei út 80.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

Októberi 
gazdapiaci napok
A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) 
október 14-én és 28-án szombaton várjuk 
hamisítatlan őszi hangulatú délelőttökön 
az idelátogatókat.
Szőlő, körte, alma és számos télálló zöldség lesz 
kapható a megszokott választékon túlmenően.  
Mindenki figyelmébe ajánljuk a préselt hazai 
olajok (Grapoila) standjának gazdag választékát is. 
Szeretettel várunk mindenkit.

október 14., 28. 
szombat 7.00-12.00
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II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860   |   e-mail: info@kulturkuria.hu   |   web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István   |   Szerkesztő: Csontos Lilla   |   Grafikus: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Kippkopp és Tipptopp - Fotó: Szlovák Judit

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

eskuvos_oldal.indd   1 2017.02.28.   14:41:31
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

2017. októberi
eseménynaptár
  1. vasárnap  17.00  Reformáció 500 – Reformáció, mint ihlet és hagyomány
  Kerekasztal beszélgetés
  4. szerda  17.00  A hallgatás kényszere – filmvetítés
  5.,19. csütörtök  10.00  Zöldág Művészeti Műhely
  7. szombat  11.00  Zenélő tárgyak – zenés tárlatvezetés
  a XI. Ötvösművészeti Biennále kísérőrendezvénye
 15.00  Csiribiri őszköszöntő családi délután
 19.00  Évfordulók nyomában – a Hubay Jenő Társaság estje
  8. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei – Donizetti: Stuart Mária
10. kedd  18.30  Művészet és irodalom - Az Angyali üdvözlet és Jézus születése
11. szerda  18.00  Zöldág Ékszerkészítő Műhely
11. szerda  19.00  Fehér Szarvas – az Udvari Kamaraszínház előadása
  történelmi dráma
12. csütörtök 18.30 Kiállításmegnyitó: Kína, teaház 
13. péntek  10.00  Muzsikus Klébzelet
 14.30  Mazsola-bérlet: Aranyecset – Aranyszamár Színház
 18.00  For Future – Divatbemutató
15. vasárnap  16.00  Kucok – Játssz velünk mesét! – interaktív meseszínház 
 17.00  Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 17.00  Portré+   |   Kondor Katalin beszélgető műsora
16. hétfő  10.00  Babaszínház: Cini-cini muzsika
18. szerda  18.00  Kezedben az egészséged
 18.00 Zöldág Selyemfestő Műhely
 18.00  Kiállításmegnyitó: Görgényi István festőművész tárlata
19. csütörtök  16.00  Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
20. péntek    9.00 és 10.45 Tádé-bérlet: A rút kiskacsa – a Kabóca Bábszínház 
22. vasárnap  19.00  Dalnokklub – Vendég: a GráDics együttes
24. kedd  18.30  Művészet és irodalom
  A betlehemi gyermekgyilkosság és a Szent család menekülése
25. szerda  18.00  Zöldág Üvegfestő Műhely
  18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
27. péntek  10.30  Rendkívüli irodalomóra a dalnokklubban 
  19.00  Grazioso Zeneszalon – Vendég: Szilvágyi Sándor gitárművész 
28. szombat  18.00  Echo II. koncert
29. vasárnap 19.00  Marc Camoletti: Boeing, boeing
  a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka
31. kedd  18.00  Reformáció 500 – Ökumenikus Reformációi Ünnepség


