Klebelsberg Kultúrkúria
2014. március
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Fotó: Kállay-Tóth Anett

,

A Szkalla lányok
,

,

,

Örkény Macskajáték című műve alapján színpadra alkalmazta:
Berényi Gábor
,
,
MaNNa produkció
Bérleten kívüli előadás
Az előadás hossza 90 perc, szünet nélkül.

március 9.
vasárnap 19.00

A nemzetközi hírű Macskajáték számtalan előadást ért már meg különböző szövegvariációkkal. Berényi Gábor már régebben készített egy „kamaraváltozatot”, most pedig A
Szkalla lányok címen egy olyan szövegváltozatot, amelyben csupán a két főszereplő mondja el, éli meg a Szkalla nővérek híres történetet.
„Míg a Macskajáték-rendezések általában a két, idős korba ért Szkalla lány egy életen át
szeretve perlekedő jellemütközését élezik ki a hűvös, decens (hosszú ideje tolókocsiba kényszerült, alig mozgásképes) Giza és a formaságokra fütyülő, fékezhetetlenül eleven Erzsi
(Orbánné) között, a jelen feldolgozás a különbözések mellett is inkább azt láttatja, hogy ők
ketten: testvérek. Egymás életének, sorsának tanúi, s alighanem mindhalálig legfontosabb
résztvevői.” (Tarján Tamás)
Orbánné: Béres Ilona
Giza: Tordai Teri
Látvány: Ondraschek Péter
Jelmez: Jánoskuti Márta

Jegyár: 2500 Ft

SZÍNHÁZ

Produkciós vezető: Gáspár Anna
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Vaszary Gábor:
Klotild néni
a Karinthy Színház vendégjátéka
bohózat három felvonásban
Az előadás időtartama kb. 165 perc

március 26.
szerda 19.00

A vígjáték-irodalom tele van híres nénikkel. Máli néni, Léni néni, Róza néni sőt a Charley nénje. De vajon ki ismeri Klotild nénit? Szinte senki. Eddig. Mert Vaszary komédiája ismertté
teszi majd Klotild néni nevét. Klotild néni finom és kulturált, idős nagynéni. Senki sem
ismeri túl jól. De mindenki rá hivatkozik. Főleg a randevúkra surranó ravasz házastársak.
A Klotild néni a magyar komédiák fergeteges fajtájához tartozik. Leginkább Feydeau komédiáinak világára emlékeztet. Mégis jellegzetesen magyar és jellegzetesen pesti bohózat.
Szereplői úgy keverednek kínos szituációba, hogy közben alig veszik észre: az életük is kátyúba került. Megpróbálnak kiverekedni a kényes helyzetekből, de csak egyre mélyebb félreértések ingoványába süllyednek. Legyen elég annyi, hogy Klotild néni a végére mindent
megold. Vagy éppen semmit. Nézőpont kérdése az egész.

SZÍNHÁZ
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Szereplők:
Férj............................................Miller Zoltán
Feleség.........................................Pápai Erika
Leskovics.........................Szacsvay László
Feri..............................................Csere László
Mari.....................................................Egri Kati
Kázmér..............................Marton Róbert
Iboly.........................................Bozó Andrea
Kovács................................Mihályi Győző
Zizi.................................................Eke Angéla
Flórián.................................Szűcs Péter Pál
Oszkár................................Németh Gábor
Rendezte: Karinthy Márton

Jegyár: 2600 Ft
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Jászai Mari:
Magam keresése
monodráma - ősbemutató
A Klebelsberg Kultúrkúria, a Veszprémi Petőfi Színház, a Soproni Petőfi Színház és az Evangélium Színház közös produkciója
Jászai Mari levelei és naplója alapján írta: Dömölky János
a Budapesti Tavaszi Fesztivál kerületi rendezvénye

március 28.
péntek 19.00

1850. február 24-én született Jászai Mari, a magyar színjátszás felejthetetlen tragikája.
Olthatatlan tudásvágya korának legműveltebb személyiségei közé emelte. Tehetsége, mindent elsöprő drámai ereje kortársait arra indította, hogy alakításairól tanulmányokat írjanak.
Több mint ötven éven át láthatta a közönség a nemzet színházának színpadán. Az a közönség, amely rajongásig szerette és ünnepelte estéről estére. Tudjuk, hogy Petőfi és Széchenyi
volt számára az a két géniusz, akiket minden lehetséges módon hirdetett. Rendületlenül
szavalta imádott Petőfije verseit, Nagycenkre pedig évente elzarándokolt Széchenyi sírjához.
Az utókor sajnos már nem gyönyörködhet megrendítő alakításaiban, de a ránk hagyott írások és tanulmányok lehetővé teszik számunkra, hogy hirdessük őt. Kötelességünk ezt tenni,
hiszen volt egy olyan csodája a magyar színművészetnek, aki példaképül szolgálhat a jövő
nemzedéke számára.
Jászai Mari: Juhász Róza
Jelmez: Tolmár Kata
Díszlet, dramaturg: Dömölky János
Rendező: Dömölky János Balázs Béla-díjas, kiváló művész
7
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Jegyár: 2000 Ft

Színházbérlet
2014 tél-tavasz

ZENE
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2014. március 26.
Vaszary Gábor: Klotild néni
Karinthy Színház
Főbb szerepekben:
Pápai Erika, Szacsvay László, Egri Kati
Rendező: Karinthy Márton
Jegyár: 2600 Ft

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

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

Bérleten kívüli előadások:
2014. március 9.
A Szkalla lányok
Manna Produkció
Örkény István Macskajáték című
kisregénye alapján színpadra alkalmazta:
Berényi Gábor

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

A bérlet ára: 10 000 Ft

Anna Gavalda: Szerettem őt
Rózsavölgyi Szalon
Rendező: Szántó Erika
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mesterkoncertek és fiatal művészek
2014 tél-tavasz
2014. március 8.
Érdi Tamás zongoraestje a nők tiszteletére
Schubert: esz-moll zongoradarab, D946
Beethoven: d-moll szonáta, op.31/2
Chopin: Desz-dúr prelüd, op.28/15
Chopin: Asz-dúr polonéz, op.53
Chopin: Berceuse, op.57
Liszt Ferenc: Velence és Nápoly
Jegyár: 1600 Ft
2014. április 6.
Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból
alakult Grazioso Kamarazenekar
Mozart-estje
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik: Kocsis Krisztián
Műsor:
Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488
Mozart: Esz-dúr Szimfónia K. 543
Jegyár: 2400 Ft

2014. április 25.
Meskó Ilona szerzői estje
Jegyár: 1200 Ft
2014. május 14.
Tűz, tűz
A Duna Szimfonikus Zenekar koncertje
Händel: Tűzijáték zene
Haydn: 59. szimfónia, A-dúr („Tűz”)
Beethoven: Prometheus teremtményei
– a balettzene nyitánya, op.43
De Falla: Tűztánc „A bűvös szerelem” c.
táncjátékból
Liszt Ferenc: Prometheus –
szimfonikus költemény
ifj. J. Strauss: Tűzijáték-polka
Stravinsky: A tűzmadár-szvit (1919)
Vezényel: Dénes István
Jegyár: 1800 Ft
A bérlet ára: 5 500 Ft
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mesterkoncertek és
fiatal művészek
Érdi Tamás zongoraestje a nők tiszteletére

március 8.

szombat 19.00

Műsor:
Schubert: esz-moll zongoradarab, D946
Beethoven: d-moll szonáta, op.31/2
Chopin: Desz-dúr prelüd, op.28/15
Chopin: Asz-dúr polonéz, op.53
Chopin: Berceuse, op.57
Liszt Ferenc: Velence és Nápoly
Jegyár: 1600 Ft

Az operairodalom gyöngyszemei

ZENE
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Richard Strauss: Elektra
New Yorki Metropolitan Operaház előadása
Karmester: James Levine
Szereplők: Birgit Nilsson, Leonie Rysanek, Donald McIntyre
A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart:
Dr. Langermann István
A belépés ingyenes.

március 9.
vasárnap 15.00

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: a Kosbor zenekar valamint a felvidéki
Kor-zár együttes tagjai

március 16.
vasárnap 19.00

Két karod csöndje
Radnóti Miklós versei halálról és szerelemről a Kosbor zenekar előadásában
„Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem.
Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem.”
Kosbor zenekar műsora megidézi, hogyan válik eggyé szerelem és halál Radnóti Miklós
életművében. Az együttes egyedi hangszereinek sajátos megszólaltatásával átviszi a hallgatót
Radnóti Miklós korának kifordult valóságába és a költő igaz álmaiba.
A Kosbor zenekar célja nem csupán a versmegzenésítés. Zenéjükkel tudatosan, hol a versekkel
harmonizálva, hol ellenpontozva hangsúlyozzák a szövegek rejtett hangulatait, jelentésrétegeit.
Minden levegővételnek, vonópattanásnak jelentése és jelentősége van.
A Kor-zár verséneklő együttes 1989 óta létezik. A verséneklés nem egy népszerű műfaj, sokan
vitatják is létjogosultságát - ők mégis úgy érzik, hogy szükség van rá. Meggyőződésüket és dalaikba vetett hitüket a közönség szeretete táplálja.
Most a Dalnokklubban Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából adnak műsort
szűkített, hármas felállásban: Zsapka Attila: szövegmondás, ének, gitár, Madarász Veronika:
zongora, ének, Madarász András: gitár, tangóharmonika, ének

ZENE

Jegyár: 700 Ft
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Emlékeim földről, vízről, levegőről
Pájer Emília kiállítása
A kiállítást megnyitja Dr. Lovag Zsuzsa művészettörténész 2014. március 13-án 18 órakor.
Közreműködik Radnóti Róza ifjú zongoraművész.
„2008-ban volt legutóbbi kiállításom a Kultúrkúriában, ahol szintén kézzel szövött textileket mutattam be, többnyire kézi szövésből természetesen adódó csíkritmusokkal.
A most bemutatásra kerülő anyagomat többségében az azóta készült munkáimból állítottam
össze.
Kézi szövőszéken dolgozom azóta is, melynek szűkre szabott, puritán lehetőségeit tágítva árnyalt,
satírozásszerű, festőibb hatásokat igyekeztem létrehozni.
A különféle színátmenetekkel a természetben megélt hangulatokat próbáltam visszaadni, a víz
tükröződését, az ég és víz találkozását, a levegő rezgését, vibrálását.
És a FEHÉR!, amely mindennek kerete és befoglalója, a mindenség szimbóluma. A fehér
kimeríthetetlen finomságai, ”belső” tónusváltozatai kifogyhatatlan témául szolgálnak.
Munkáim főként vékony len- és pamutfonalból készültek, lenge, szinte áttetsző kelmék, amelyek függöny vagy drapériaként – reményeim szerint – kellemes hangulatot teremthetnek valamennyi enteriőrben.”
Pajer Emília Ferenczy Noémi-díjas textilművész
A kiállítás megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

KIÁLLÍTÁS
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
március 13 - április 3-ig 10-18 óráig.

KIÁLLÍTÁS

Fotó: Sulyok Miklós

Hegedűs István: Krimi

Hihi Galéria
Hegedűs István kiállítása
Válogatás a Munkácsy-díjas, Érdemes művész grafikusművész, karikaturista rajzaiból
A kiállítást megnyitja Kernács Gabriella művészettörténész 2014. március 11-én 18 órakor.
Az 1932-ben született művész alkotásaival rengeteg könyv lapjain, folyóiratok hasábjain, címlapjain, plakátokon találkozhattunk, például a Magyar Nemzet, Népszabadság, Úritök, Pesti
Vicc, Rakéta, Galaktika, Robur, Reader’s Digest. A művész 1957-90 között a Ludas Matyi, majd
az Új Ludas, később az Úritök című szatirikus folyóirat karikaturistája volt. Emellett számos
könyvet illusztrált, pl. Csukás István, Mark Twain, Eric Knight, Gogol, Roald Dahl, Wodehouse,
Gianni Rodari műveit.
A jól ismert “Hihi” szignóval jegyezte rajzait.
Következetesen “bizonytalan” vonalakkal rajzolt, nyújtott alakok és az átlagkarikatúrák közül
éppen rajzi személyességükkel kitűnő, szikár iróniájú karikatúrák jellemezték.
“... Nehézveretű karikatúra a Hegedűsé, őnála a játék sohasem játék, a tréfának fele se tréfa,
viszont a komoly mindig komolytalan.Ha nem is pályafutása elején, de már jó másfél évtizede
mondta Hegedűs: „Bízom benne, hogy a néző – az olvasó – felnő a kifejezésemhez.” Hát
igenis, azóta felnőtt. Hihi nyelvezete eleven kultúrtörténeti kategória már.”
Frank János művészettörténész
15
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
március 12 - április 16-ig naponta 10-18 óráig.

Sprok Antal
könyvbemutató
Sprok Antal szobrászművész szoborbútorait tartalmazó összefoglaló album bemutatója
és kamarakiállítás
A vetítéssel, zenével és a legújabb szobrok bemutatásával kísért eseményen az alkotó a
személyes élményeit is megosztja a résztvevőkkel.
Közreműködik Szirtes Edina “Mókus” hegedűn.

március 14.

péntek 18.00

Ars poetica

KIÁLLÍTÁS
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Hajnalban félálomban forgolódva egy szobor gondolatával ébredni.
Reggel a rajzasztalnál kis vázlatokat készíteni, majd összegyűrni és eldobni.
Várni és felismerni a pillanatot.
Alázat, türelem, monotonitás.
Egy kiszáradt fa törzsébe új életet lehelni, továbbépíteni, összekapcsolni, felfedezni.
Időrágta és új anyagokat ötvözni.
Szembenézni merész ötletekkel, az ismeretlen ösvényén járni.
Kísérlet és játék.
Munkámmal mosolyt csalni az arcokra.
Kilépni és kiléptetni a szürkeség fiókjaiból.
Előhívni a nagymágocsi önfeledt gyermekkor élményeit.
Megmerítkezni bennük .
Természet, ember, anyag, élet, fa. Életfa.
Az alkotás folyamata az első, minden azután következő másodlagos.
A súrlódás törvényeivel dolgozni és általuk feszítve élni.
Szeretni a fát.
Ez a munkám.
Sprok Antal

KIÁLLÍTÁS

ZsoldosZsoldos
Vera: Suttog
fenyves
Vera: aTengerecki

KIÁLLÍTÁS
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Tibet – Oly távol és mégis közel
Kőműves Kata kiállítása
A kiállítást megnyitja Radisics Milan a NaturArt Magyar Természetfotó Szövetség Elnöke,
a National Geographic fotóriportere 2014. március 12-én 18 órakor
“A kamera mögött állni kiváltságos érzés és feladat.
Olyankor múlt, jelen és jövő egybeforr, s egyetlen pillanat egy kerek történet szószólója.
Fotósként képi eszközökkel próbálom átadni mindazt, ami adott másodpercben benne
van, akkor és ott, előtte és utána.
Számomra a fotózás kihívás, élvezet és alkotás egyben.
A kiállítás képei ezzel a szemlélettel készültek Tibetben (Ladakh), 2013 novemberében.”
Kőműves Kata - AFIAP fotóművész

A tárlat díjtalanul megtekinthető
március 11 - március 30-ig nyitvatartási időben.
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Weöres Sándor: Dob és tánc
csönd
béke
csönd
béke
fény
csönd fénye
béke csöndje
fény békéje csönd
fényes csönd béke
csönd béke fény
béke csöndes fénye
fény csöndje
csönd csöndje fény fénye béke
csönd fény

Mintatermészet
Somogyi Márk fotókiállítása
“A Természet az a kimeríthetetlen művész, aki újra és újra, saját magát ismételve és mégis mindig másképp formázva rajzolja át önmagát.
Célom, hogy természetes elemekből komponálva, olykor jelentéktelennek minősülő jelenekben rejlő csodákra hívjam fel a néző figyelmét.” Somogyi Márk

KIÁLLÍTÁS
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
március 9-ig nyitvatartási időben.

Árpád/70
Szabados Árpád kiállítása
Kiállításunk tisztelgés a Munkácsy-díjas képzőművész, Érdemes művész születésnapja
alkalmából

A tárlat díjtalanul megtekinthető
március 9-ig nyitvatartási időben.

KIÁLLÍTÁS

Szabados Árpád a kortárs képzőművészet meghatározó alakja, a Magyar Nemzeti Galéria
GYIK Műhelyének alapítója, vezetője. 25 évig a Mozgó Világ képzőművészeti szerkesztője.
Képzőművészeti műsor-sorozatokat készített gyerekek számára a Magyar Televízióban.
1991-től tanszékvezető egyetemi tanár, majd rektor a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
Festő osztályt és az Egyetem Doktori Iskoláját vezette. Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, az 21
Indiana Egyetem tiszteletbeli professzora. Több mint nyolcvan egyéni kiállítása volt és közel
háromszáz nemzetközi és hazai kiállításon vett részt.

Tavaszváró Csiribiri
Családi Délután
15.45 Mese a két kicsi borzról a Mimikri Bábszínház előadása
17.00 Kakukk – a Zabszalma együttes
tavaszváró műsora
Kézműves játszóház

március 1.

szombat 15.00-18.00

Mese a két kicsi borzról – a Mimikri Bábszínház előadása
Bánd Anna bűbájos humorral, gazdag cselekménnyel megírt bábjátékát több generáció végigkacagta már. Az Állami Bábszínház éveken
át nagy sikerrel játszotta az előadást, melyet a
Mimikri Bábszínház újított fel.

GYEREKPROGRAM

Írta és rendezte: Bánd Anna (Jászai Mari-díjas)
Zeneszerző: Darvas Benedek
Bábok: Szilágyi Ágnes, László Péter
22 Játsszák: S.Tóth Judit, Tóth Gábor
Kakukk – a Zabszalma együttes zenés műsora
Hamarosan zöldell a határ” Csöng csodacsendbena zöld világ”. Ébredjünk mi is a természettel
a kakukkmadár hangjára, tavaszoljunk együtt!
Kanta Judit - ének, Nyakas Péter - gitár, Horváth Károly - furulya, brácsa, tekerő, ének,
Magyar Réka - hegedű, ének, Kozma Ádám - basszusgitár, Borsos Zoltán - ütőhangszerek
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Mazsola II. bérlet:
Hamupipő
a Bóbita Bábszínház előadása

március 7.
péntek 14.30

Vajon mit érhet a királyi bál után a palotában
talált cipellőcske? A királyfinak a beleillő kicsi
láb nélkül semmit...
A gonosz és irigy testvéreknek fájós nagylábujjakat és bütyköket…
A mostohának ráncot a homlokára...
A félig árva Hamupipőnek királyi esküvőt…
Hát a tündérnek, aki Hamupipő sorsának jobbra fordítását kezébe vette?
Nos, ezt majd ő maga meséli el Nektek!
Játsszák: Borbiró Judit, Kalocsányi Gábor, Szívós Réka m.v., Illés Ilona,
Papp Melinda, Matta Lóránt
Az előadást 4 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.

Eckhardt Gábor zenetörténeti sorozata kisiskolásoknak

március 7.
péntek 10.00

Ha nem hiszed, járj utána - mesés zenei történetek
Jegyár: 600 Ft

23

GYEREKPROGRAM

Muzsikus Klébzelet

Jegyár: 900 Ft

Két unatkozó kisleány egy vakációs délelőttön felmegy nagyanyó házának padlására, amely a
családi történetek alapján telis-tele van izgalmasabbnál izgalmasabb játékokkal, meglepetésekelőadásra
jegyeink.bánatosan
Megérkel. Csalódásukra egy poros ládán kívül semmiAzegyebet
nem elfogytak
találnak. Már-már
2014 tavaszán
azonban
visszavonulni készülnek, amikor egyikük felnyitjatésüket
a tetejét,köszönjük!
amelyből előbukkan
a Bábos…
ismét vendégünk
lesz aeznépszerű
A klasszikussá vált Grimm testvérek meséje, a Hófehérke
és a hét törpe
esetben énekesnő.
a XX. századi Kelet- Európa bábtörténetének egyik legizgalmasabb és legkiemelkedőbb egyéniségének,
Kovács Ildikó bábrendezőnek forgatókönyv-ötlete, valamint Béres László gyergyószentmiklósi
rendező elképzelése alapján elevenedik meg. Hófehérkét és a törpéket Csortán Zsóka, Dénes
Emőke és Soós Emőke kelti életre, az élőzenét Lovas Gábor és Rákóczi Antal szolgáltatja.
Az átdolgozás Sebestyén Rita tollából mai nyelven szólal meg és a történetmesélés apropóján
keresztül beavatja a gyerekeket a bábozás rejtelmeibe, megismertetve velük a játék örömét,
a képzelet végtelenségét.
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft

GYEREKPROGRAM
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Hófehérke és a hét törpe
a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadása

március 8.
szombat 16.00
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Babaszínház:
Zimmezumm
Első színházi élmény és játék 3 éves kor
alatti apróságoknak a Bóbita Bábszínház
előadásában

március 19.

szerda 10.30 és 16.00

GYEREKPROGRAM
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Tudjátok-e, mi az a „zimmezumm”?
Lehetséges fordítása a bóbita nyelven született kifejezésnek: kirándulás a Kis Tücsökkel
Békavárra a Vizililiomhoz, majd hazatérés a
Nagykendőhöz, anyu ölébe…
Vagy: játékos vándorlás a zene szárnyán rügyfakadástól lombhullásig azoknak, akiknek egy lépés is
nagy út…
Patakokban lépdelünk, egy kis dombra csücsülünk,
megnézzük a Napot, kinyitjuk az ablakot!
Zenélős mesélők: Bogárdi Aliz, Boglári Tamás
Tervező: Bódiné Kövecses Anna
Az előadás időtartama: 25 perc mese és muzsika +
20 perc közös játék a gyerekekkel.
Az előadásokra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. Javasolt az előzetes jegyvásárlás.
Jegyár: 900 Ft

Tádé-bérlet:
Tündérléptefű
a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata és a Vojtina Bábszínház közös előadása

március 21.

péntek 9.00 és 10.30

Tudtátok, hogy jó, ha van a háznál egy szekrénymanó? Például mert rendet tart a ruhák
között, vagy segít elűzni a mindent felfaló molylepkéket. Feltéve, ha hajlandó megkeresni
a Bűvös Kertet, ahol Csillag Boris tündérboszorkány lépte nyomán nyerik el a virágok
varázserejüket. Ha elhozza onnan a tündérléptefüvet, a varázserejű ólevendulát, megmentheti az Elfelejtett Szekrény lakóit a molylepkék pusztításától. Cókmók, a magának való morgolódó vándormanó nekivág a kalandos útnak. Kitartás, bátorság és jószívűség kell ahhoz,
hogy célhoz érjen.

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!
Jegyár: 900 Ft
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Írta: G. Szász Ilona
Rendezte: Bartal Kiss Rita
Tervezte: Bodor Judit
Zeneszerző: Ágoston Béla
A bábokat, díszleteket és jelmezeket készítették: Bodor Judit, Nádasiné Szegedi Éva, Kissné
Kati, Molnár Tamás, Szőke Péter Gergely
Játsszák: Hell Krisztina, Nagy Mónika, Daróczi István, Hanyecz Róbert

Mazsola I-III. bérlet:
Hörömpő cirkusz, világszám!
a Harlekin Bábszínház előadása

március 28.
péntek 14.30

Ki ne emlékezne a rendkívüli sikereket elért „Keménykalap és krumpliorr” című filmre.
Csukás István humoros, izgalmas meseregényét most színpadon láthatjuk, amelyben a cirkusz világa elevenedik meg előttünk, ifjú artista tanoncok, bohócjelöltek kápráztatnak el
bennünket.
A történeten túl a Harlekin Bábszínház társulata lenyűgözi a tisztelt publikumot mutatványaival és soha nem látott produkcióival!

GYEREKPROGRAM

Szereplők:
Kosznovszky Márton
28 Vitányi-Juhász István
Soó Gyöngyvér
…és a gyerekek
Díszlet-és bábtervező: Matyi Ágota
Ügyelő, súgó, asszisztens: Boda Katalin
Rendező: Fekete Dávid
Az előadást 6 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft

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

március 25.
kedd 15.00-18.00

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

március 4.
kedd 18.30

Goya és világa
A 17. századi „aranykor” után a spanyol festészet hanyatlása megállíthatatlan volt. Ezen nem segített sem a Művészeti Akadémia megalapítása, sem a 18. századi Európa legkiválóbb művészeinek meghívása. Ebből a világból emelkedett ki Francisco Goya több korszakot átfogó művészete. Ki volt ő, és milyen mélységeket és magasságokat járhatott be? Miről árulkodik sokszínű
művészete? Mitől spanyol és mitől egyetemes a munkássága? A népszerű művészettörténeti
sorozat előadása erre is keresi a választ.
Jegyár: 800 Ft

március 18.
kedd 18.30

TUDÁSTÁR
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Az akadémiák művészete
Az első művészeti akadémiák a 16. században alakultak meg. Fokozatosan átvették a művészeti oktatást a céhektől. Olyannyira, hogy a 19. századra uralkodóvá és megkerülhetetlen intézménnyé váltak. Magas szintű képzés és konzervált értékrend jellemezte az ott folyó oktatást. Ennek ellenére a helyi elvárások és az elismert tanárok változatosságot tudtak teremteni
ebben a látszólag megdermedt világban is. Kik voltak ők és milyen árnyalatok érvényesültek az
akadémiák művészetében? Ezt szeretné bemutatni a kedvelt művészettörténeti sorozat ezen
előadása.
Jegyár: 800 Ft

Portré+
Kondor Katalin beszélgető partnere
Végh József kriminálpszichológus

március 16.
vasárnap 17.00

Különösen kegyetlen, és egy tisztességes, normális ember számára érthetetlennek tűnő
bűnügyek borzolták a kedélyünket az elmúlt hónapokban. Ezek legtöbbje nem sorolható
a “megélhetési bűnözés” hamis kategóriájába. A szakpszichológusnak van magyarázata az
esetekre, legyenek azok “savas támadások”, gyermekgyilkosságok, avagy a vérengzésre készülő
egyetemista ügye, és még azt is feltételezi, hogy újra ölhet a futónő gyilkosa. Egyszóval a lélek
feneketlen mély bugyrába próbálunk bepillantani a szakember segítségével.
A belépés díjtalan.
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Hit és magyarság
könyvbemutató
Jávor Zoltán: Szeleczky Zitáról szóló
könyvéről a szerzővel
beszélget Kondor Katalin

március 24.
hétfő 18.00

TUDÁSTÁR

Nagy ívű pályája a nemzet nagy színésznői közé sorolja őt, ám mivel magyarság-mentő misszióját nagyrészt emigrációban, Magyarországról
„száműzve” végezte, így idehaza méltatlanul kevesen tudnak róla.
Szeleczky Zita ma is fénylő csillag a magyar színjátszás egén, aki tehetségét és szépségét felülről jövő, isteni ajándéknak tartotta egész életében.
Nem csevegni, vagy félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni az embereket,
tenni a hazáért és bízni a magyar erőben! Amint ezt ő tette – fantasztikus hittel és elhivatottsággal, az elmúlt évszázad derekán még itthon –
a nemzet kishúgaként, az emigrációban modern Dérynéként.
A magyar költészet echós szekerén bejárta a világot, s a szépséges szülőhaza gyönyörű tájait,
csodás emlékeit állította hallgatósága elé, szívvel, érzéssel, megejtő varázzsal, ugyanakkor mély
fájdalommal, de soha ki nem hunyó reménysugárral, megrázó erővel – mégis annyi bájjal és
szépséggel.
32 Hatalmas ívű pályája tehát nemzeti misszióba torkollott a diaszpórában élő magyarok között.
Vallotta: a magyarság megmaradásának egyik kulcsa mindig az volt, hogy íróink, költőink, előadóművészeink nyíltan sorsközösséget vállaltak a nemzettel.
A belépés ingyenes.
Előadás után a könyv és különféle Szeleczky Zita CD-k megvásárolhatók.

Borospince estek
Takaró Mihály népszerű sorozatának
főszereplője ezúttal Móra Ferenc

mácius 25.
kedd 19.00

A mélyen humánus szemléletéről ismert író mindannyiunk gyermekkorának egyik meghatározó
mesélője. Novellái, meséi, tanításai megható és igazságot kereső történetei olvasmányainkban a
gyermekkortól a felnőttkorig adnak megszívlelendő tanulságokat.
Az egyik legszebb magyar regény az övé, az Aranykoporsó.
Az irodalomtörténész szemszögéből új megvilágításban ismerjük meg az írót.
A kesztölci biobor és zsíroskenyér ezúttal is hozzájárul a baráti hangulathoz.
Jegyár: 1400 Ft
33
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Zöldág Kerámia Műhely
március 4., 18.
kedd 17.30

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

Gyógynövény Klub
március 11.
kedd 18.00

Megfázás kezelése a természet erejével
Gyógynövény beazonosítás
Személyes tanácsadás
Előadó: Dr. Pethő Mária

Kincsestár öko-kézműves műhely
ZÖLDÁG
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március 13.

csütörtök 14.00

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

Élő ételekkel az egészségért
máricus 19.
szerda 18.00

A természetes táplálkozás alapjai
Előadó: Lénárt Gitta
Az emberi test egy önmagát folyamatosan gyógyítani
és megújítani képes szervezet, mely életerejét az elfogyasztott élelemből meríti. Ám amíg egyes ételek táplálják és energiával töltik fel, mások mérgekkel, vegyi
anyagokkal és élettelen hulladékkal mérgezik. Azonban az élő étrend számtalan embert
hozzásegített már ahhoz, hogy olyan, életüket veszélyeztető betegségeket győzzenek le,
mint a rák, a szívbaj és olyan krónikus betegségekből gyógyítsák ki magukat, mint például
az asztma.
Hogyan fogjunk hozzá? Mik a legalapvetőbb szabályok, fortélyok? Milyen
ételeket lehet enni és hogyan?

Kertbarát Fórum
máricus 25.
kedd 17.30

A belépés minden Zöldág
programra ingyenes.
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Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

ZÖLDÁG

Évelő növények a kertben
Előadó: Deák Péter
A esemény célja: kedvet adni és segítséget
nyújtani a közvetlen természeti környezetünk gondozására, megszépítésére.

Hedry Mária:Tündér Míra
április 3. csütörtök 10.00

mesejátéka 5-12 éveseknek
a Veszprémi Petőfi Színház és a
Klebelsberg Kultúrkúria közös produkciója
Jegyár: 1200 Ft
Diákjegy: 600 Ft

Csiribiri húsvétváró családi délután
április 5. szombat 15 órától

A só – az Álomzúg Társulat és a
Ládafia Bábszínház előadása
Húsvétolás – a Sajtkukacz zenekar műsora
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Mesterkoncertek és fiatal művészek
április 6. vasárnap 19.30

ELŐZETES
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A Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult
Grazioso Kamarazenekar koncertje
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik: Kocsis Krisztián
Műsor:
Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488
Mozart: Esz-dúr Szimfónia K.543t
Jegyár: 2400 Ft, diákjegy: 1200 Ft

Zorán turné – 2014
április 7. hétfő 19.00

Az elmúlt évekhez hasonlóan és a nagy érdeklődésre
való tekintettel ismét vendégünk lesz a népszerű énekes.
Jegyár: 3800 Ft

Csiribiri – Halász Judit koncert
április 26. szombat 11.00 és 16.00
A koncertre a belépőjegy egységesen
(gyermekek számára is) 2200 Ft
Jegyek elővételben kaphatók.

Paul Portner: Hajmeresztő
április 28. hétfő 19.00
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egri Gárdonyi Géza Színház
interaktív bűnügyi vígjáték
Szereplők:
Rácz János, Dimanopulu
Afrodité, Besenczi Árpád
Rendező: Besenczi Árpád
Jegyár: 2600 Ft

BUKET Tavaszváró tárlat
A Budai Képzőművész Egyesület tavaszi kiállítása megtekinthető 2014. március 7 – március 21-ig.
A kiállítást megnyitja Kemenes Katalin festőművész 2014. március 6-án 18 órakor.
Közreműködnek a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) növendékei

A Pesthidegkúti Evangélikus
Gyülekezet programjai
Március 5., 19., szerdánként 19.00 Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Március 9. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet
Március 27-én csütörtökön 18.00 Böjti sorozat
Március 30. vasárnap 11. 00 Gyülekezeti nap
Anthony Gaal: Kós Károly építészete a Gyülekezeti teremben
Templom: II. kerület , Ördögárok utca 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: II. kerület Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403

CIVIL OLDAL
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Asztalitenisz verseny
Hagyományos tavaszi nyílt egyéni asztalitenisz versenyünk 2014. március 22-én, szombaton 10
órától kerül megrendezésre, melyre szeretettel várjuk az amatőr és a kerületi bajnokságokban
versenyző játékosokat, valamint a Klébi csapatokban játszó sporttársakat.
Nevezés a helyszínen 9.30-tól 500 Ft nevezési díj megfizetése mellett.
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria
További információ: Herendi-Szabó Csilla tel: +36 20/3256 252, vagy szabocsilla63@freemail.

Gazdapiaci napok

CIVIL OLDAL

A tavaszi primőr termékek - retek,
zöldhagyma - és a szokásos hazai ízek
gazdag választéka várja a vásárlókat
a márciusi gazdapiaci napokon is a
cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u.
3.) március 8-án és 22-én reggel 7.30
és 12.00 óra között. Az idei első 39
Marczibányi téri piaci nap március 29-e, szombat lesz, 7.30-12.00-ig.
Erről részletes információ a Budai
Polgárban lesz olvasható.

Béreljen termet a Kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófogadások, konferenciák
és oktatási tevékenységek lebonyolítására. Termeink kis létszámú csoportos foglalkozások
elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség befogadására is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat.

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

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját és
névnapját a Kultúrkúriában!

Bővebb információ:

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

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

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

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

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: Mulicz Ferenc • grafikus: Ladányi Norbert
Nyomda: PHARMA PRESS Nyomdaipari Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.
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VPID: HU0006816562
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Támogatóink, partnereink
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rúzsa magdi koncert

03.07.

péntek 19.00

a DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR
BEETHOVEN-ESTJE

03.23.
vasárnap
19.00

Közreműködik
Yegana aKhundova – zongora
vezényel
Yalchin adigezalov (azerbajdzsán)
Műsoron
Beethoven | coriolan-nyitány op.62
c-dúr zongoraverseny op.15
2.(d-dúr) szimfónia

a hangverseny időtartama 85 perc egy szünettel.
Belépő: 2200 Ft diák és nyugdíjas: 1600 Ft
elővételben: 1300 Ft

2014. márciusi eseménynaptár
01. szombat 15.00 Csiribiri Tavaszváró
Családi Délután
04. kedd
17.30 Zöldág Kerámia Műhely
18.30 Goya és világa
07. péntek
10.00 Muzsikus Klébzelet
14.30 Mazsola II. bérlet: Hamupipő
08. szombat
16.00 Hófehérke és a hét törpe –
Békéscsabai Napsugár Bábszínház
19.30 Mesterkoncertek és fiatal művészek –
Érdi Tamás zongoraestje
09. vasárnap
15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
19.00 A Szkalla lányok – MaNNa produkció
11. kedd
18.00 Gyógynövény Klub
18.00 Hegedűs István karikaturista kiállítása
13. csütörtök
14.00 Kincsestár Öko-Kézműves Műhely
18.00 Pájer Emília textilművész kiállítása
14. péntek 18.00 Sprok Antal könyvbemutatója

16. vasárnap
17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége
Végh József
19.00 Dalnokklub – Kosbor és Kor-zár együttes
18. kedd
17.30 Zöldág Kerámia Műhely
18.30 Az akadémiák művészete
19. szerda
10.30 és 16.00 Babaszínház:
Zimmezumm – Bóbita Bábszínház
18.00 Élő ételekkel az egészségért
21. péntek 9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Tündérléptefű
24. hétfő 18.00 Hit és magyarság - könyvbemutató
25. kedd
15.00 EVS tanácsadás
17.30 Kertbarát Fórum
19.00 Borospince estek –
Takaró Mihály előadása – Móra Ferenc
26. szerda 19.00 Vaszary Gábor: Klotild néni –
Karinthy Színház
28. péntek
14.30 Mazsola I-III. bérlet: Hörömpő cirkusz,
világszám! – Harlekin Bábszínház
19.00 Jászai Mari: Magam keresése - monodráma

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

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

