Klebelsberg Kultúrkúria
2015. szeptember

szeptember 25.

Jeles napok

péntek 15.00-22.00

Idén 10 éves a Kutatók éjszakája!
Az országos rendezvény pesthidegkúti helyszíne hatodik alkalommal várja azokat,
akik érdeklődnek a tudomány iránt, de azokat is, akik csak szimplán szeretnének
tartalmasan eltölteni egy péntek délutánt, estét
Idei rendezvényünk a 10 éves jubileum mellett a fény évét helyezi a középpontba,
amellyel kapcsolatosan a fiatalok és az idősebbek is érdekes ismereteket
és maradandó élményeket szerezhetnek.
15.30 IQ-akadályverseny gyerekeknek
Gyűjtsetek IQ-pontokat értékes nyereményekért a nagy érdeklődésre való tekintettel megújuló játékos eseményen! Akadályverseny
tudományos feladatokkal a 8-16 éves korosztály számára. Párosával
összeállva, az épület különböző pontjain felállított állomásokat
tetszés szerinti sorrendben felkeresve, a kutatáshoz és annak
különböző, aktuális területeihez (pl. hő, fény, informatika) köthető
játékos feladatok megoldásával növelhetitek az IQ-tokat! Legyél Te a
jövő kutatója, mutasd meg, hogy már most meg tudod hódítani a
technika világát!
A teljesen új kihívások mellett az elmúlt évek legjobb feladványait
válogattuk ki az idei évfordulóra. Hajts az értékes nyereményekért (fényképezőgépek, műszaki cikkek, zenelejátszók, könyvutalványok, stb.)!
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15.30 Kémiaverseny középiskolásoknak
Az online forduló után itt mérik össze erejüket azok a
gimnazisták, akik jelentkeznek versenyünkre. A háromfős
csapatok a helyszíni fordulóban döntik el az első helyek
sorsát, kísérletek bemutatásával és más feladatok
végrehajtásával. Az első helyezett csapat minden tagja
androidos tabletet kap, míg a második helyezettek digitális fényképezőgépekkel gazdagodhatnak. A jelentkezés
a kemiaverseny@szovetsegafiatalokert.eu címen
lehetséges 2015. szeptember 8. éjfélig.
18.30 Látványos kísérlet-bemutató
Fazekas Bence, a fiatal kutató, a Mobilis munkatársa
mutat be látványos kísérleteket, ezúttal kiemelten foglalkozva az idei év témájával, a fénnyel.
19.30 3D-s filmvetítés
Ingyenes mozi, a legmodernebb és leglátványosabb
technika segítségével: ingyenes 3D-s filmvetítés! A mozi
előtt néhány szóban bemutatjuk a technológiát és
az egész 3D-s filmforgatás működését, érdekességeit,
lehetőségeit.
A belépés minden programra díjtalan!
További információk: www.researchersnight.hu
A műsor- és időpontváltozás jogát fenntartjuk!
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Jeles napok

Kutatók éjszakája

szeptember 10.
csütörtök 19.00

Székely Csaba:

Szeretik a banánt, elvtársak?
Színház

Színház

a marosvásárhelyi Yorick Stúdió
és a budapesti Játékszín koprodukciója
A Szeretik a banánt, elvtársak? egy egyszerű történet egy nem túl egyszerű
életről. Ceauşescu Romániájában járunk, ahol mindenki fél, gyanakszik és
éhezik, kivéve a mesélő, Robert. Neki ugyanis megvan mindene, még banánt
is ehet, tudniillik az apukája élet és halál ura a városban, ahol Robert felnő. Ám
ez a felnövés mégsem egyszerű, hiszen anyukája egész nap sír, a bátyja folyton
meg akarja ölni, az egyetlen lány pedig, aki tetszik neki, a rendszer „ellensége”.
Előadja: Sebestyén Aba | Rendezte: Sorin Militaru
Jegyár: 2500 Ft
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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Színházbérlet

2015
ősz-tél

2015. szeptember 10.
Székely Csaba:
Szeretik a banánt, elvtársak?
Marosvásárhelyi Yorick Stúdió
és a budapesti Játékszín
Egyszemélyes játék Sebestyén Aba
előadásában
Rendezte: Sorin Militaru
Jegyár: 2500 Ft
2015. október 19.
Neil Simon: A napsugár fiúk
Csíki Játékszín
Főbb szerepekben: Fülöp Zoltán,
Szélyes Ferenc, Szabó Enikő
Rendezte: Parászka Miklós
Jegyár: 3000 Ft

2015. november 14.
Görgey Gábor: Görgey
Egri Gárdonyi Géza Színház
Főbb szerepekben: Kelemen Csaba,
Balogh András, Dimanopulu Afrodité
Rendezte: Blaskó Balázs
Jegyár: 2800 Ft
2015. december
Örkény István: Kulcskeresők
Veszprémi Petőfi Színház
Főbb szerepekben:
Oberfrank Pál Jászai-díjas,
Palásthy Bea Déryné-és Domján Edit-díjas
Rendezte: Kéri Kitty
Jegyár: 2800 Ft
2016. január
Molnár Ferenc: Olympia
Karinthy Színház
Főbb szerepekben: Szilágyi Tibor,
Egri Kati, Pásztor Erzsi
Rendezte: Korcsmáros György
Jegyár: 3000 Ft

A bérlet ára: 12 500 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Mesterkoncertek
és fiatal művészek
2015. szeptember 18.
Népszerű triók | Elgar, Sarasate,
Kreisler, Walter-Kühne, Allaga, Korsakov,
Paganini, Piazzolla, de Falla, Dinicu művei
Közreműködnek:
Farkas Míra – hárfa
Farkas Eszter – cimbalom
Nyári László - hegedű
Jegyár: 1800 Ft
2015. október 10.
A Grazioso Kamarazenekar koncertje
Vivaldi: A négy évszak
Jegyár: 2500 Ft
2015. november 25.
Duna Szimfonikus Zenekar
Mendelssohn koncert
Közreműködik: Kovács Anikó - hegedű
Vezényel: Medveczky Ádám
Kossuth-díjas, Érdemes művész
Jegyár: 2500 Ft

2015
ősz-tél

2015. december 4.
Hauser Adrienn zongoraestje
Chopin és Liszt művek
Jegyár: 2200 Ft
2016. január
Duna Szimfonikus Zenekar
Újévi koncert
Dvořák: h-moll gordonkaverseny Op. 104
Dvořák: 9. (e-moll) szimfónia
(Az Újvilágból) Op. 95
Közreműködik: Szabó Ildikó - gordonka
Vezényel: Medveczky Ádám
Kossuth-díjas, Érdemes művész
Jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 10 000 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Mesterkoncertek
és fiatal művészek

Műsor

péntek 19.00

E. Elgar: La capricieuse Op. 17
P. Sarasate: Introduction et Tarantelle Op. 43
F. Kreisler: Liebeslied, Liebesfreud
Walter-Kühne: Fantasy on the themes
from “Eugene Onegin”
Allaga G.: Vihar
R. Korsakov: Dongo

Zene

Zeneszalon
Meghívott vendég:
Dr. Szolnoki Lajos
orvos, természetgyógyász

N. Paganini: Le Streghe Op. 8
A. Piazzola: A Midsummer Night’s Dream
P. Sarasate: Spanish Dance - Habanera No. 2
M. de Falla: La vida breve-Danse Espagnole No. 1
G. Dinicu: Hora Staccato

Házigazda:
Detvay M. Marcella

szeptember 18.
péntek 19.30

A belépés díjtalan.
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A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Közreműködik:
Farkas Mira - hárfa
Farkas Eszter - cimbalom
Nyári László - hegedű
Jegyár: 1800 Ft
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Zene

Népszerű triók–
hárfamuzsika

szeptember 11.

Az operairodalom
gyöngyszemei
szeptember 20.

szeptember 27.

Richard Wagner:
A Rajna kincse
A New York-i
Metropolitan Operaház
előadása

Richard Wagner:
A Walkür
A New York-i
Metropolitan Operaház
előadása

Karmester: James Levine
Szereplők: James Morris, Christa Ludwig,
Siegfried Jerusalem, Heinz Zednik,
Ekkehard Wlaschiha, Matti Salminen,
Jan-Hendrik Rootering

Karmester: James Levine
Szereplők: James Morris, Hildegard
Behrens, Jessye Norman, Kurt Moll,
Gary Lakes

csütörtök 19.00

vasárnap 15.00

A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.
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szeptember 24.

Zene

Zene

vasárnap 15.00

Valaki jár a fák hegyén
Szakrális versek
A Kaláka együttes előadása
az Ars Sacra Fesztivál keretében

Többek teóriája szerint minden művészet a szakralitásból eredeztethető.
A színház, a zene, a tánc, a költészet.. Ez a szakralitás a Kaláka koncertjein
mindig érezhető, és nem “csak” a címadó Valaki jár a fák hegyén dalban,
mely Kányádi Sándor versére született, és más elmélyültebb versben, a vidám
énekekben , gyerekdalokban egyaránt. Egy barátunk egyszer azt mondta:
megfejtettem a titkotokat; amikor ti négyen a színpadon vagytok,
nem csak négyen vagytok.
Kaláka
A belépés díjtalan.
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Tóth József: Fény-kép

Nyitány

szeptember 27.
„Mi a BachElit?
vasárnap 18.00
Előadássorozat, ahol aktív és sikeres művészként
betekintést engedek a zene birodalmába; itt nem csupán
adatok és tények felsorolása, hanem előadói élmények, történetek, műhelytitkok
bemutatása a cél - ez alkotja a műsor első felét. Egy-egy témakört vetítéssel, zenei
anyagok bejátszásával szemléltetek, majd párbeszédet indítok a közönséggel,
Önökkel . Ez az előadásra épített második rész, mely a legfontosabb része a projektnek: itt bárkinek lehetősége van kérdéseket feltenni, akár újabb beszélgetést indító
ötletekkel előrukkolni.” 				
Mező Péter
Jöjjön el következő alkalmunkra: itt minden kérdés fontos, minden gondolat értékes!
Bővebb információ: www.bachelit.com
Jegyár: 2000 Ft
5 alkalmas bérlet: 8000 Ft
Új sorozat!
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Kiállítás

Zene

Közvetlenül a zenéről, közvetlenül a zenésztől
Mező Péter előadássorozata
minden hónap utolsó vasárnapján

szeptember 27-ig

FÉNY-ÉV
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Fotóművészeti Tagozatának csoportos kiállítása
a Fény Nemzetközi Éve tiszteletére.
A kiállítás díjtalanul megtekinthető szeptember 27-ig
naponta 10-18 óráig.
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szeptember 11.
péntek 18.00

“2012-ben jártam végig az El Camino-t.
Egyedül indultam el, mert szerintem ez
az az út, melyen egyedül kell elindulni,
persze úgyis akadnak útitársak, akik
pont akkor vannak ott, amikor kell.
Ez egy ilyen út. Az ember megkapja
a válaszokat, ha jól kérdez Istentől, és
utána nyitottan áll a történésekhez és
az emberekhez. Több mint egy hónapot
voltam kint, és minden napot rendkívülinek éltem meg.
A világ azon része valóban rendkívüli...
Csak az első lépés nehéz, hogy mindent
magunk mögött hagyjunk, utána már
mindig van cél és feladat... “
Az Ars Sacra Fesztivál 2015 rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiállítás

Megtekinthető október 4-ig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Kiállítás

Kiállítás

Képeslapok a Camino-ról
Horváth Katalin
fotókiállítása

A kiállítást megnyitja Dukát Csilla, a
Szent Jakab Baráti Kör elnöke 2015.
szeptember 11-én 18 órakor.

Szinte semmi
Marikovszky Andrea kiállítása
Képek, installációk, hangok, beszélgetések, gondolatok
és szokatlan események a „semmiről”

szeptember 16.

Kiállítás

"Honnan tudom hogy ilyen az ég alatti
honnan na honnan
innen csak innen "
(Tao Te King, Karátson Gábor ford.)
"...A művészet együttélés a térrel és az idővel. Ebben az együttélésben
az ember nem önmaga csupán, hanem figyelme által a találkozások tengelye. Minden műalkotás egy intenzív figyelem eredménye, amely nem
az elkülönülést, hanem a Közösben való találkozást segíti. Az alkotás gesztus, lépés a forrás felé, amiből keletkezik a tér, az idő, a szólás. [...]
Képeken, szobrokon, hangzásokon, mozdulatokon, költeményeken keresztül keresem az idő és a tér megvalósulásának lehetőségeit, arcait, játszom
a múlandóval és az örökkel, használva anyagomul bármit a természetből
és az ember alkotta világból egyaránt, így élve és hirdetve azt a szinte semmit, ami a művészet szerény, de legyőzhetetlen, szabadságot tápláló ereje."
Megtekinthető szeptember 21-ig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Marikovszky Andrea

Kiállítás

szerda

vasárnap 16.00

Rumini és a négy jogar
a Kabóca Bábszínház előadása

Az előadást 5 éven felülieknek ajánljuk.
A bábjátékot két részben játsszuk, az előadás időtartama 100 perc.
			Jegyár: 1000 Ft
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Gyerekprogram

Gyerekprogram

szeptember 13.

A Berg Judit ismert, népszerű regényéből készült bábjáték
Rumini, a nagyszájú, csibész kisegér kalandjait meséli el.
Rumini tengerre száll, s különböző bonyodalmakba keveredik,
s a veszélyes helyzetekből mindig győztesen kerül ki. Társai
bátor tengerészek, a barátságos kapitány, a marcona fedélzeti
tiszt és sok-sok matróz. Előadásunkban az izgága bábok nagy
tengeri hajózásait a matróznóták hangulatát idéző fülbemászó
zene kíséri. A két felvonásos bábadaptációban a tengerész kisegerek hódokkal, fénylényekkel, kígyókkal, teknősökkel és egy
gonosz cickánnyal is találkoznak, de barátságuk és bajtársiasságuk minden varázslaton győzedelmeskedik.
Berg Judit az Év Gyermekkönyve-díjat 2007-ben Rumini című
regényéért kapta meg, azóta hat könyv született a nagyszájú,
csibész, „minden lében kanál” kisegér kalandjaiból.
Zene: Bakos Árpád
Dramaturg: Szántó Viktória
Szereplők: Erdei Gergő, Fige Tamás, Lipcsei - Rácz Zsuzsanna,
Mákszem Lenke, Mátyás Zoltán mv. , Szőke Kavinszki András,
Wágner-Szabó Eszter
Írta: Berg Judit IBBY-díjasú
Bábszínpadra írta: Veres András Blattner Géza-díjas
Tervező: Bodnár Enikő
Animáció: Áfrány Gábor
Rendezte: Székely Andrea
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szeptember 21.

Gyermekszínházi bérletek
a Klebelsberg Kultúrkúriában

Babaszínház: Cini-cini muzsika
Első színházi élmény 0-3 évesek számára
a Vaskakas Bábszínház előadásában
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: Rab Viki és Szúkenyik Tamás
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók.
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. | Jegyár: 900 Ft
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Tádé-bérlet óvodásoknak
2015. október 16.
9.00 és 10.30 Szélike királykisasszony – Vojtina Bábszínház
2015. november 20. 9.00 és 10.30 Csillagszemű juhász – Csodamalom Bábszínház
2015. december 11. 9.00 és 10.30 Holle anyó – Vojtina Bábszínház
Jegyár: 900 Ft.
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft
Mazsola I. bérlet kisiskolásoknak
2015. október 9.
14.30 Hepp! – Bartók Kamaraszínház
2015. november 13. 14.30 Fehérlófia – Bóbita Bábszínház
2015. december 4. 14.30 A varázslatos puttony – Maskarás Kompánia
Jegyár: 900 Ft.
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft
Mazsola II. bérlet kisiskolásoknak
2015. október 16.
14.30 Szélike királykisasszony – Vojtina Bábszínház
2015. november 20. 14.30 A szegényember hegedűje – Harlekin Bábszínház
2015. december 4. 14.30 A varázslatos puttony – Maskarás Kompánia
Jegyár: 900 Ft.
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Gyerekprogram

Gyerekprogram

hétfő 10.30

csütörtök 15.00-18.00

„Bicskám és
szívem kinyitva”
Tallián Marianne
és Lázár Balázs estje

szeptember 14.

kedd 19.00

Ifjúsági

hétfő 19.00

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!
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.
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Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A tanácsadáson egyénileg és kiscsoportban (2-4 fő) lehet részt venni!
A részvétel díjtalan.

szeptember 22.
A belépés díjtalan.
Részletek a 31. oldalon.
Irodalom

szeptember 17.

Borospince estek
Magyar valóság
Örkény István és
Szabó Magda szemével
Takaró Mihály előadása

2015-ben folytatjuk Takaró Mihály
irodalomtörténész előadásait, ezúttal
a közelmúlt nagy magyar iróinak különleges elemzése a téma. Takaró előadásai nemcsak irodalomról szólnak,
hanem az adott korszak művelődéstörténetét, erkölcsi értékrendjét is vázolja
a ma emberének szemszögéből.
Előadás után a hallottakat megvitatjuk a Korom-pince bora és egy szelet
zsíroskenyér mellett. Az első pohár és
a zsíroskenyér a jegyárban benne van.
Jegyár: 1300 Ft
23

A rideg funkcionalizmust előtérbe helyező építészet mellett, az 1960-as években
egyre több építész fedezte fel és emelte be a műépítészetbe a regionális építészeti
hagyományokat. A magyar organikus építészetnek nemzetközileg is ismert alkotója
volt Makovecz Imre, aki nagyon gazdag
és sokszínű életművet teremtett. Ezen az estén
az ő művészetéről lesz szó.
Jegyár: 800 Ft
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Portré +
Csók István
Kondor Katalin vendége Ludmann Mihály
Dr. Völgyesi Miklós
művészettörténész előadása
szeptember 20.

szeptember 29.

Dr. Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság
Büntető Kollégiumának nyugalmazott
tanácselnöke 1957 decemberétől a bírósági szervezetben dolgozott, szakkifejezéssel élve büntető ügyszakban, akkor
kezdett, amikor, őt idézve: “Kizárólag
politikai érdekek miatt gyilkolásztak.”
Völgyesi doktor nem csak a sortűzperek
szakértője, hanem a 2006-os események
feltárásában is fáradhatatlanul dolgozik,
és megannyiszor szót emel igazságszolgáltatásunk ellentmondásai, és a
hatalom túlkapásai ellen.

Csók István művészete a Mintarajz-iskolában kezdett kibontakozni, majd Münchenben folytatódott és Párizsban tetőzött. Ezeken az állomásokon gyűjtötte
a művészeti tapasztalatokat, amelyeket
egyéniségének megfelelően gyúrt össze
azzá a festői világgá, ami összetéveszthetetlenül az övé. Ezen az estén azt
kutatjuk, hogy milyen hatások hogyan
formálták művészetét, és mitől lett ő sok
száz hasonló utat bejáró kortársa közül
korának kiemelkedő művésze.

A belépés díjtalan.

Jegyár: 800 Ft

vasárnap 17.00

kedd 18.30
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Tudástár

Tudástár

Makovecz Imre
szeptember 15.
kedd 18.30
és az organikus építészet
Ludmann Mihály művészettörténész
előadása

Házigazda:

Jegyár: 1000 Ft

Maksa Zo

Fellépnek:
Ihos József, án
Maksa Zoltr 23. szerda
szeptembe
is jár egy kis lazítás, mert megérdemli! Jöjjön
19.00 Önnek
el, s vegyen magához egy adagot a legcsodálatosabb
gyógyszerből, a humorból!
A humorista általában egyedül dolgozik, mint egy bérgyilkos,
pedig alapvetően társas lény. Ezt bizonyítja Maksa Zoltán, aki
havonta jelentkező klubkabaréjában olyan kollégákat mutat be
a Klebelsberg Kultúrkúria közönségének, akiket ő is kedvel, s akik
szakmai-emberi kvalitásaikkal vagy már bizonyítottak, vagy újgenerációsként most szeretnének bizonyítani a közönségnek.
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szeptember 13.
vasárnap 6.00 - 15.00

HorgászKlub

Ismerkedés a természettel
és a halakkal kicsiknek és nagyoknak!

Helyszín: Hidegkúti Horgásztó (1028 Budapest, Temető u. 65.)
Foglalkozások témái: horgászvizsgára felkészítés | felszerelések összeállítása |
halak és vízparti állatok megismerése | horgász etika | kíméletes bánásmód
a kifogott halakkal
Felszerelés megléte nem feltétel!
A részvétel ingyenes
(csak a felhasznált anyagoknak van költsége).
Részvétel csak előzetes bejelentkezés alapján.

Zöldág

métaltán

Gyermek- és Ifjúsági

Foglalkozásvezető: Mucsi Ferenc
Tel.: +36 70/949 0920
E-mail: fero.mucsi@gmail.com
Honlap: www.bbme.hu
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szeptember 8.

szeptember 21.
hétfő 18.00

Környezettudatos szemléletű kézműves foglalkozás, játékos ismerkedés az
agyaggal kicsiknek és nagyoknak.
Vezeti: Mózes Rita

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

A részvétel ingyenes (csak anyagköltség
van), de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni előző nap 10 óráig lehet.
Regisztráció és további információ:
reokcecilia@kulturkuria.hu

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

kedd 17.00
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szeptember 22.
kedd 17.00

Környezettudatos szemléletű
kézműves foglalkozás, játékos
ismerkedés az agyaggal kicsiknek
és nagyoknak
Vezeti: Mózes Rita.
A részvétel ingyenes (csak anyagköltség van), de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni előző nap 10
óráig lehet.
Regisztráció és további információ:
reokcecilia@kulturkuria.hu

Zöldág öko-design
workshop
A Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap
szeptember 23.
szerda 14.00

alkalmából | Újrahasznosított alapanyagokból asztaldíszek készítése.
Vezeti: Reök Cecília iparművész

Kertbarát fórum
Készüljünk az őszre
a kertben!
szeptember 29.
kedd 17.30

Előadó: Deák Péter
Hasznos tanácsok, praktikák,
gyakorlati bemutatók
Az esemény célja: kedvet adni
és segítséget nyújtani a közvetlen természeti környezetünk
gondozására, megszépítésére.
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Zöldág

Zöldág

Zöldág
Kerámia Műhely
Mintázás, korongozás

Gyógynövény klub
Gyógynövények beazonosítása, gyűjtése
és felhasználása

Zöldág
Mázas Műhely
Kerámia mázazás

ARS SACRA
FESZTIVÁL

2015

szeptember 11.

szeptember 24.

Képeslapok
a Camino-ról
Horváth Katalin
fotókiállítása

Valaki jár a fák hegyén
Szakrális versek
A Kaláka együttes
előadása

péntek 18.00

csütörtök 19.00

A kiállítást megnyitja Dukát Csilla,
a Szent Jakab Baráti Kör elnöke
2015. szeptember 11-én 18 órakor.
Megtekinthető október 4-ig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

kedd 19.00

„Bicskám és
szívem kinyitva”
Tallián Marianne
és Lázár Balázs estje

Az alkotók Nagy László és felesége,
Szécsi Mária verseit keltik életre. Megelevenedik a költő házaspár szenvedélyes
viszonya, műveik sokszínűsége s általuk
a férfi–nő viszony is mintegy álomszerűen
jelenik meg, sajátos megvilágításba
helyezve ez által a költeményeiket is.
A szerkesztés Rózsássy Barbara munkája.
Az előadás után beszélgetés az előadás
létrehozóival.
A belépés díjtalan.

A belépés díjtalan.
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szeptember 22.

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria,
1028 Budapest, Templom u. 2-10.
Az Ars Sacra rendezvényeire
a belépés díjtalan.
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szombat 15.00

október 8-tól
csütörtöktől

Mazsola családi délután

Mazsola és Tádé
az Ametist Bábszínház bábjátéka
(A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét
műsorra tűzzük a népszerű történetet.)
Mazsolakirály - a Palinta Társulat zenés műsora
Kézműves játszóház

október 11.
vasárnap 19.00

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Fekete Dániel
Vendég: Földes László Hobo
Jegyár: 700 Ft

X. Ötvösműveszeti
Biennále

október 19.

A Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult
Grazioso Kamarazenekar hangversenye

október 19.

hétfő 10.30

Előzetes

szombat 19.30

Vivaldi: A négy évszak
Jegyár: 2500 Ft
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Babaszínház: Almafácska
Első színházi élmény 0-3 éveseknek
Jegyár: 900 Ft

A kortárs magyar ötvösművészet
legjelentősebb országos tárlata.

október 10.

Dalnokklub

hétfő 19.00

Előzetes

október 3.

Neil Simon: A napsugár fiúk
Csíki Játékszín
Főbb szerepekben:
Fülöp Zoltán, Szélyes Ferenc, Szabó Enikő
Rendezte: Parászka Miklós
Jegyár: 3000 Ft
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A Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet
szeptemberi programjai

Civil oldal

szeptember 16. szerda 19.00
szeptember 17. csütörtök 18.00
szeptember 20. vasárnap
szeptember 27. vasárnap 9.30
szeptember 30. szerda 19.00
minden pénteken 19.00

Családi Istentisztelet és Tanévnyitó Hálaadás
a templomban
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
Ökumenikus Imaest a gercsei templomban
Az új Sarepta Szeretetotthon szentelése
Az istentisztelet 10.00-kor kezdődik
a Máriaremetei út 80-82. szám alatt
Aratási Hálaadás a templomban
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
Imafélóra a templomban

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal:
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
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szeptember 19.
szombat 9.00 - 12.00

szeptember 12., 26.

Babaholmi börze

szombat 7.00 - 12.00

Koraőszi
gazdapiaci napok
Szeptemberben is a gyümölcsöké és a zöldségeké a főszerep a cserkészházi (Bp. II. ker.
Hímes u. 3.) gazdapiaci napokon. Sárga- és
őszibarack, szőlő, sárga- és görögdinnye, valamint a vitamindús zöldpaprika, paradicsom
és káposztafélék. Persze a megszokott hazai
ételfinomságok mellett már füstölt pisztráng
is kapható. Várunk mindenkit szeptember
12-én és 26-án, ezeken a gazdag kínálatú és
jó hangulatú gazdapiaci napokon.

Civil oldal

szeptember 13. vasárnap 17.00

Jó állapotú használt babaruhák,
játékok, babaholmik vására
Információ és asztalfoglalás:
Öveges Tímea
Tel: +36 20/526 0628
E-mail:
oveges.timea@kulturkuria.hu
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szeptember 12.

Sportparádé
a Pokornyban!

szombat 10.00

09.27.
vasárnap
10.00

MIHÁLY-NAPI
MESEKERT

Sport

Őszi családi zenés, mesés, kézműves délelŐtt
A Hidegkúti Családi Iránytűvel közösen, szeptember 12-én délelőtt 10 órától idén
is megrendezésre kerül a Sportparádé, melyen a környékbeli egyesületek és sportklubok mutatják meg magukat, hogy a gyerekek könnyebben válasszanak maguknak
mozgásformát. A karatétól a focin át a síig számos csapat- és egyéni sport közül
válogathatunk, a színpadon pedig egymást érik a sportbemutatók.
Bízunk benne, hogy a központ közösségi területén most is pont olyan nagy lesz a
nyüzsgés, mint tavaly októberben. Lesz még bográcsozás és koncert, büfénk pedig
a rendezvény teljes ideje alatt nyitva áll.
Várjuk Önöket!
Elérhetőség:
Telefon:
e-mail:
Web:
Facebook:
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1028 Budapest, Szabadság utca 57.
+36 20/282 3346; + 36 20/340 6659; +36 20/280 4548
info@pokornysportkozpont.hu
www.pokornysportkozpont.hu
www.facebook.com/pokornysportkozpont

Világszám – a Kiscsoport zenekar mesekönyv-koncertje
ALE hopp! – zsonglőr és kézegyensúlyozó művész
KőKEtánc gyermektáncház
BumBEráK mAjA, a Gárembucka Napos-Holdas Mesemondók
tagja mesél és énekel
áLomzug társuLás: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
– mese álmodozóknak minden időben
Vendégünk a mAgyAr mAdártAni EgyEsüLEt.
A belépés díjtalan!

marczibányi téri
művelŐdési központ
1022 marczibányi tér 5/a | telefon: (06 1) 212-2820
e-mail: informacio@marczi.hu | Web: www.marczi.hu
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Tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:
Színházterem, Nagyszalon - Télikert,
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri
színpad
Bővebb információ: Öveges Tímea
(céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: oveges.timea@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
Pelenkázó kuckó
Kellemes, békés kis sziget a kisgyermekes családok számára, melynek díszítő
elemeit, üvegmozaikjait Borbás Dorka
iparművész alkotta.
A pelenkázó kulcsát az információs
pultnál lehet elkérni.
Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

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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Nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
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web: www.kulturkuria.hu
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Megjelenik 13 000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Székely Csaba:
Szeretik a banánt, elvtársak?

Támogatóink, partnereink
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Szolgáltatás

Szolgáltatás

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.

2015. szeptember

8. kedd
17.00
10. csütörtök 19.00
			
11. péntek
18.00
		
19.00
13. vasárnap
6.00
		
16.00
14. hétfő
19.00
15. kedd
18.30
17. csütörtök 15.00
18. péntek
19.30
20. vasárnap
15.00
		
17.00
21. hétfő
10.30
		
18.30
22. kedd
17.00
		
19.00
23. szerda
14.00
		
19.00
24. csütörtök 19.00
25. péntek
15.00
27. vasárnap
15.00
		
18.00
29. kedd
17.30
		
18.30

Zöldág Kerámia Műhely
Székely Csaba: Szeretik a banánt, elvtársak?
Yorick Stúdió és Játékszín
Képeslapok a Camino-ról – Horváth Katalin fotókiállítása
Grazioso Zeneszalon
Gyermek-és ifjúsági Horgász klub
Rumini és a négy jogar – Kabóca Bábszínház
Borospince estek: Magyar valóság – Takaró Mihály előadása
Makovecz Imre és az organikus építészet – Ludmann Mihály előadása
EVS tanácsadás
Mesterkoncertek és fiatal művészek – Népszerű triók
Az operairodalom gyöngyszemei
Portré+ Kondor Katalin vendége Dr. Völgyesi Miklós
Babaszínház: Cini-cini muzsika – Vaskakas Bábszínház
Gyógynövény Klub
Zöldág Mázas Műhely
„Bicskám és szívem kinyitva” – Tallián Marianne és Lázár Balázs estje
Zöldág Öko-design Workshop
Maksaméta
Valaki jár a fák hegyén… - Kaláka együttes Kányádi-est
Kutatók éjszakája
Az operairodalom gyöngyszemei
BachElit – Mező Péter előadása
Kertbarát Fórum
Csók István – Ludmann Mihály előadása

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

