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A ZÖLDLÁBÚ ANGYAL
Szulyovszky Sarolta 
grafikusművész kiállítása

december 1– január 6.



Ze
ne

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég: 
STRÓFA TRIÓ
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter
A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult, a magyar és a világirodalom verseiből 
állítja össze zenés műsorát. A Trió az elmúlt években számos hazai fellépésen 
és fesztiválon vett részt, illetve egy alkalommal egyik produkcióját a kanadai 
magyar közösség Torontóba hívta meg. Programjukban a klasszikus és a kor-
társ irodalom versei egyaránt megtaláhatók. Előadásmódjukra az akusztikus 
zenei megszólalás, a vokális éneklés jellemző.

A zenekar tagjai:
Dara Vilmos – ének, gitárok, mandolin, ütősök, koboz, ír bouzuki
Silling Tibor – ének, gitárok, ütőhangszerek
Tábi Tamás – ének, hegedű, furulyák, whistler, khena

Jegyár: 900 Ft

december 2. 
vasárnap 19.00

december 9. 
vasárnap 19.00

Serge, a befutott orvos engedve új szenvedélyének egy kortárs festményre 
tesz szert, s bár egy vagyonba került, kétely nélkül és büszkén hívja át barátait, 
hogy szemügyre vegyék a képzőművészeti csoda vitathatatlan értékeit: 
„Egyhatvanszor egyhúsz, fehér alapon harántirányú, vékony, fehér pászmák”. 
Marc döbbenten áll, véleményét képtelen magában tartani, és kifakad. 
Yvan pedig választhat, hogy kinek az oldalára áll ebben a parádés esztétikai 
konfliktusban, amelynek a végére az is kiderül, hogy miként alakul a barátság sorsa.

Sz
ín

há
z

a 2018 ősz-téli

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása

Yasmina Reza: 

MŰVÉSZET
a Váci Dunakanyar Színház előadása
komédia

Szereplők: Csórics Balázs, Karalyos Gábor, Kis Domonkos Márk
Dramaturg: Deés Enikő   |   Rendezőasszisztens: Fehérvári Fruzsina
Zene: Kerülő Gábor   |   Látvány: Bakos Kiss Gábor
Rendező: BAKOS-KISS GÁBOR 

Jegyár: 2500 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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A DUNA 
SZIMFONIKUS 
ZENEKAR 
KONCERTJE
KÖZREMŰKÖDIK:

SCHEURING KATA (fuvola), RAMOCSA LILI (hárfa)

MŰSOR: Rossini: Sevillai borbély - nyitány
Mozart: C-dúr versenymű fuvolára és hárfára K.299
Beethoven: 1 Szimfónia, op.21
VEZÉNYEL: Deun Lee (Dél-Korea)

Jegyár: 2400 Ft

december 6. 
csütörtök 19.30

Ze
ne

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Ze
ne

SOLI DEO GLORIA
Családi koncert Eckhardt Gáborral
Műsoron többek között Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, 
Mendelssohn, Liszt és Bartók zongoraművei

Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész oldott stílusú, interaktív, 
humorral átszőtt műsorai általános iskolásoknak, gimnazistáknak. 
A fiatalok mai felfokozott vizualitását, hétköznapi valóságát kapcsolja össze 
az igényes akusztikus élményekkel és a hozzájuk kapcsolódó ismeretekkel. 
A műsorok célja természetessé tenni a zenehallgatást, felébreszteni 
a tudatos hallgatás igényét.

Jegyár: 1200 Ft
Diák jegyár: 600 Ft

Csengő-bongó délután:

december 8. 
szombat 17.00
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december 9. 
vasárnap 17.00

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

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

Ze
ne

Grazioso Zeneszalon
Vendégünk:

DESEŐ CSABA hegedű- és brácsaművész,

GYÁRFÁS ISTVÁN jazzgitár-művész

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

A belépés díjtalan.

december 14. 
péntek 19.00

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

Jegyár: 1500 Ft

december 15. 
szombat 18.00

december 16. 
vasárnap 15.00

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 )

Ferdinand Hérold: 

A ROSSZUL 
ŐRZÖTT LÁNY
A Londoni Királyi Operaház 
/Covent Garden/ előadása
Mesebalett   |   Vezényel: Anthony Twiner   |   Koreográfia: Frederick Ashton
Szereplők: Marianella Nunez, Carlos Acosta, William Tuckett, Jonatha Howells
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Ze
ne
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A ZÖLDLÁBÚ 
ANGYAL
Szulyovszky Sarolta 
grafikusművész kiállítása
A grafikusművész különleges hangulatú meseillusztrációi 
idézik meg az ünnepvárás, a tél varázslatát, titkait.

Szulyovszky Sarolta 2005 óta készít látványos, részletgazdag meseillusztrációkat. 
Máté Angi Volt egyszer egy című, Az Év Gyermekkönyve 2010. díjat elnyerő mese-
gyűjteményének képeivel mutatkozott be a hazai gyermekirodalmi palettán 2011-
ben: már ekkor figyelmet, elismerést vívott ki technikai tudásával, magával ragadó 
fantáziájával, egyedi mesevilágával. 
Alkotásaival számos díjat nyert itthon és külföldön. Finy Petra Folyékony tekintet 
c. könyvéhez készített borítóját a 2013-as Frankfurti Könyvvásár tizenkét legszebb 
borítója közé választotta a német Wall Street Journal.

A kiállítás díjtalanul látogatható hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

december 1–
január 6.

FÉNYINFÓ
Sóváradi Valéria Munkácsy-díjas 
festőművész kiállítása
"Sóváradi Valéria képein valóságos, de sokszor valószínűtlennek ható fényforrások, 
sugárzó tárgyak kerülnek a vásznakra. Többnyire a karácsonyi (téli) időszakhoz 
kötődő, banalizált  jelenségek ezek: kandeláber motívumok, meghajlított üstökösök, 
fenyőfák, őzek és szarvasok, varázslatos fényfüggönyök és fényfüzérek. Az ünnep 
kiszakad az otthon intimitásából és magának követeli a házak és a városok közé 
zárt tereket. A deszakralizált fény egyre természetellenesebben viselkedik, ezzel együtt 
a történetek is kiíródnak a képekről és megérint bennünket a bizarr, metafizikus űr."                                               

Hemrik László művészettörténész, Ludwig Múzeum

Díjtalanul megtekinthető 2019. január 13-ig naponta 10-18 óráig. 
December  21 - január 2. között zárva. 

január 13-ig

Ki
ál

lí
tá

s

Te
lje

s á
th

at
ás

8 9



G
ye

re
kp

ro
gr

am

SUTTOG A FENYVES
Diafilmvetítés a diakuckóban
Filmvetítés a bábszínházra és a Mikulásra való várakozás idejére

AZ IGAZI MIKULÁS
az Ametist Bábszínház előadása
Az erdő kis lakói izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak az ember-
gyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is kapnak valamit? 
Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon marad a ravaszdi róka! 
A történet végén megérkezik az igazi Mikulás is...
Szereplők: Nyúl mama, Nyúlfi, Brumi, Róka, Borz úr, Varjú és a Mikulás

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Jegyár: 1000 Ft

CSIRIBIRI 
MIKULÁSVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN

december 1.
szombat 16.00-18.00

G
ye
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kp
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Történetünk hőse egy kisangyal, Theo. Kissé hamisan szól az éneke, 
unja a tökéletes felhőket és nem igazán képes bárkire, vagy bármire vigyázni. 
Saját magára a legkevésbé. Így eshet meg, hogy Theo egy nap véletlenül elveszít 
egy csillagot. Leszáll a Földre, ahol egy nyüzsgő város zűrzavarában találja magát. 
Az idő gyorsan telik, neki pedig meg kell keresnie az elveszett égitestet nap-
nyugtáig És ez csak a kalandok kezdete…

Szereplők: 
Ivanics Tamás, Lendváczky Zoltán, Szörényi Júlia
Író: Gimesi Dóra   |   Tervező: Mátravölgyi Ákos
Zeneszerző: Ágoston Béla
Rendező: Kuthy Ágnes

Jegyár: 1200 Ft

december 7.
péntek 14.30

Mazsola-bérlet: 
HOGYAN FOGJUNK 
CSILLAGOT?
a Ciróka Bábszínház előadása 
kisiskolásoknak
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Az alábbi kézműves foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket:
PAPÍRHAJTOGATÁS: ajándékkártya-boríték, dobozkák, karácsonyfadísz, mécsestartó
Illatos KARÁCSONYI FÜZÉR   |   Fonott fenyőfa formájú VESSZŐKOSÁRKA
CSUHÉANGYALKÁK   |   RÉZDOMBORÍTÁS   |   Kicsiknek RAGASZTÁS ÉS SZÍNEZÉS
A foglalkozások alatt élő tekerőmuzsika szól, amire közösen éneklünk 
karácsonyi énekeket.
A legkisebbeket a foglalkozások ideje alatt babasarok és játszószőnyeg várja.

Részvételi díj: 2 éves kortól: 1500 Ft/fő
Családi jegy: 5500 Ft/2 felnőtt és 2 gyerek
A belépők az ajándékkészítés költségeit is tartalmazzák.

ADVENTI 
FORGATAG
A műhely, ahol kicsik és nagyok együtt 
alkotva készítik el személyes karácsonyi 
ajándékukat

december 8.
szombat 15.00-19.00

G
ye
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december 14.
péntek 10.30

Tádé-bérlet: 
REGÖ REJTEM
KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
A Kabóca Bábszínház előadása 
óvodásoknak
Miként a címe is mondja: rejtőzködő rigmusok, feledésbe merülő dallamok 
nyomán járunk. Kántáló juhász-emberek, mókára sose rest pásztorok ünnepre 
fényesített szavait rendezzük szépen sorba, hogy Kisjézus történetét elmeséljük. 
S hogy mindent tisztán láthassunk, egy kisfiú szemével nézünk majd a csillagos 
égre. Megtörténhet, hogy egy juhászbojtár fiúcska mutatja meg az Utat 
az örökös szálláskeresőknek?

"Feljött immár az a csillag,
Keljenek föl, kik alusznak!"

Jegyár: 1200 Ft
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december 17.
hétfő 10.00

Babaszínház:
DÖDÖLLE
Első színházi élmény 0-3 éves korig 
a Vaskakas Bábszínház előadásában
Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni 
egyszerre a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst 
és vacsorázóst: gombócokkal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák, 
vagy bármivel... Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, iszunk, 
játszunk sokat!
Zeneszerző: Rab Viki   |   Tervező: Sz. Nagy Mária
Dramaturg és rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Játsszák: Gergely Rozi és Horváth Márk

Jegyár: 1200 Ft
20 perc előadás 

+ 20 perc játék.

Javasolt az előzetes jegy-

vásárlás. Nagy érdeklődés 

esetén az előadást 11 óra-

kor megismételjük.
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EURÓPAI ÖNKÉNTES 
SZOLGÁLAT (EVS) 
tanácsadás

Hagyományosan ebben az évben is megörvendeztet 
bennünket ünnepi műsorával a kedvelt énekesnő. 
A téli ünnepkörhöz tartozó dalok mellett  elhangzanak 
a már klasszikusnak számító megzenésített gyermekversek 
valamint az énekesnő legújabb lemezének nótái is.

Az előadást 4 éven felüli gyermekeknek ajánljuk. 
A koncertre a belépőjegy egységes gyermek 
és felnőtt látogatóink számára egyaránt.

Jegyár: 2500 Ft

HALÁSZ 
JUDIT 
ADVENTI 
KONCERTJE

december 8.
szombat 11.00

december 11. 
kedd 16.00

G
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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.
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Dr. Sárközy Péter irodalomtudós csaknem negyven évet élt Rómában, 
ahol a La Sapienzia Tudományegyetem Magyar Tanszékét vezette. 
Óriási sikerrel. Azt vallja, Róma mindannyiunk közös hazája. A professzor 
Itália és a magyar-olasz kapcsolatok kiváló ismerője, irodalmunk népszerűsítője. 
Közeleg a karácsony, jó lesz elbeszélgetni Róma mai szerepéről, a magyar kultúra 
és a kereszténység kapcsolatáról, sok-sok anekdotával megtűzdelve.

Jegyár: 500 Ft

Portré Plusz
Kondor Katalin vendége 
Dr. SÁRKÖZY 
PÉTER 
irodalomtudós

Assisi Szent Ferenc rövid életében nagy hatást 
gyakorolt a nyugati egyházra. Életének fontos 
eseményei már a XIII. században fontos festői témá-
vá váltak, és ez az érdeklődés a későbbi korokban 
sem változott. Rendalapító volt, és a róla elnevezett 
szerzetesrend gyorsan elterjedt Európában, számos 
templomot és kolostort építettek. Ezek elrendezésük 
miatt az építészetben is újat hoztak. A vetített 
képekkel illusztrált előadáson Szent Ferenc 
ábrázolásával és a ferences építészettel is 
megismerkedhetünk.

Jegyár: 800 Ft

ASSISI 
SZENT FERENC
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása

december 4. 
kedd 18.30

december 2. 
vasárnap 17.00

Tu
dá

st
ár

december 2. 
vasárnap 18.00

A HELYTÖRTÉNETI 
FÜZETEK 
5. kötetének bemutatója

KEZDJÜK 
AZ ADVENTET 
a Meglepetés Színházzal!
A Meglepetés Színházban a Biblia nem titkoltan 
a ma emberéhez is szól változatos színházi formák 
tolmácsolásában. Lehetősége van a közönségnek 
saját kéréseket, kétségeket, kérdéseket, bizonyosságokat 
hozni és akár szereplőt választani. Az eredmény 
megérint, elgondolkoztat, néha humorral szórakoztat.

A belépés díjtalan.

Tu
dá

st
ár

december 13. 
csütörtök 18.00

A Pesthidegkúti Helytörténeti Gyűjtemény az elődök által 
lejegyzett, megőrzött, történetekben és adatokban gazdag anyagot őriz. 
A Helytörténeti Kör mintegy hat éves működése kötelez bennünket arra, 
hogy közzétegyük az általuk gyűjtött, mentett anyagokat, amelyeket mára 
már eltűnt, elpusztult vagy nehezen hozzáférhető forrásokból merítettek. 
A szerkesztő választása a gyűjteményből a pesthidegkúti római katolikus 
templomokra és az iskolára esett, ebből állította össze a Pesthidegkúti 
Helytörténeti Füzetek 5. számát, amelyet a téma első részének tekint.

A belépés díjtalan.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

ROST ANDREA 
ÁRIA ESTJE
Zongorán kísér: 
Harazdy Miklós zongoraművész

„Énekét hallgatva egyértelművé válik, hogy 
Verdi hősnője, énekesi és színészi képességeit 
tekintve is tökéletesen illik hozzá."
 (The Times)

Belépő: 4500 Ft

Elővételben: 3500 Ft

Diákok és nyugdíjas: 2700 Ft

01.19. 
szombat 
16.00

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   19 2018.11.08.   9:18:51

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

KERTBARÁT ÉS
TERMÉSZETBARÁT 
FÓRUM
A természet megóvása egészségünk érdekében.
Előadás, tanácsadás a természetes növényvédelemről.
Előadó: Paniti Judit természetgyógyász

A részvétel díjtalan.

Zö
ld

ág

SZÉPÍTŐ 
TERMÉSZET 
MŰHELY
Bőrünk természetes megóvása natúr-
kozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási 
szerek. Előadás, tanácsadás.

A részvétel díjtalan.

december 5. 
szerda 18.30

december 12. 
szerda 18.30
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Kultúrkúria 
Baráti 
Kör

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

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

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

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

C
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
decemberi programjai

december 8. 
szombat 9.00-12.00

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

december 8., 15. 
szombat 7.30-11.30

Gazdapiac karácsony előtt

  2. vasárnap    9.30  Istentisztelet a templomban
  6., 13. csütörtök  18.00 Adventi sorozat a templomban
  9. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban 
  Hokker Zsolt budafoki lelkész szolgálatával
16. vasárnap  17.30  Karácsonyi Szeretetvendégség a templomban
  Keveházi László ny. esperes szolgálatával

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK A TEMPLOMBAN
23. vasárnap 9.30      |      24. hétfő  14.30 Szenteste
25. kedd 9.30 Karácsony      |      26. szerda 9.30 Karácsony
30. vasárnap 9.30      |      31. hétfő 18.00 Óév
Január 1. kedd 9.30 Újév

minden csütörtökön 19.00  Imafélóra az Új Sareptában
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Decemberben 8-án és 15-én, szombaton 7.30-tól 11.30-ig várunk mindenkit, 
aki karácsonyi hangulatban szeretne vásárolni, vagy csupán egy jót beszélgetni, 
kóstolgatni. Még most sem késő megvásárolni a télálló krumplit, almát, fehér- 
és sárgarépát, vöröshagymát és más télálló zöldségeket. Persze ne feledjük: 
a hurkák, kolbászok, savanyúságok, csírák időszakát éljük. D-vitamin bombákat 
a hidegen sajtolt olajok között lehet választani. Akik pedig gyermekekkel jönnek, 
vehetnek nekik finom kürtőskalácsot. Parkolni csak a templomkert oldalán, 
vagy a mellékutcákban lehet.
Áldott karácsonyt és boldog újesztendőt kívánnak a gazdák, a segítők: 
Molnár Feri, Nemes Ákos, Márti, a feleségem
Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője

Urunktól áldott adventi készülődést és Karácsonyi Ünneplést kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség minden kedves olvasónak!
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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: Czirják Adrienn   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Szulyovszky Sarolta Fagykirály című képe

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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William Goldman: 
TORTÚRA
Pszichothriller 2 részben, Stephen King regénye alapján
Karinthy Színház   |   Rendező: Iványi Árpád
Jegyár: 2500 Ft

SZENT ANTAL
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
Jegyár: 800 Ft

január 8. kedd 18.30

január 8-tól

SZABAD 
AZ ASSZOCIÁCIÓ
Kőműves Kata és Sándor László 
fotóművészek közös kiállítása

január 19. szombat 15.00

KUCOK
Játssz velünk mesét!
Interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak 
közreműködésével   |   Rendező: Szabó Réka
Jegyár gyerekeknek 1500 Ft, kísérőknek 1200 Ft

január 19. szombat 20.00

A DUNA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR újévi koncerje
Közreműködik: Farkas Gábor (zongora) és Baráti Kristóf (hegedű)
Vezényel: Baráti Kristóf
Jegyár: 3000 Ft   |   Diák jegyár: 1500 Ft
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január 5. szombat 15.00 - 18.00

HAHÓ ÚJÉV!
Újévköszöntő Családi délután
a Hahó együttes gyermekkoncertje   |   Varázs Tamás bűvészműsora
Zsonglőrműsor a Tűzfészek Társulat előadásában
Jegyár: 1000 Ft



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

2018. decemberi
eseménynaptár

  1. szombat 16.00-18.00 Csiribiri Mikulásváró családi délután
  2. vasárnap 17.00 Portré + |  Kondor Katalin vendége Dr. Sárközy Péter
 18.00 A Meglepetés Színház adventi proramja
 19.00 Dalnokklub – Vendég a Strófa trió
  4. kedd 18.30 Assisi Szent Ferenc – Ludmann Mihály előadása
  5. szerda 18.30 Szépítő természet műhely
  6. csütörtök 19.30 A Duna Szimfonikus Zenekar koncertje
  Közreműködik: Scheuring Kata (fuvola)
  és Ramocsa Lili (hárfa)
  7. péntek 14.30 Mazsola-bérlet: Hogyan fogjunk csillagot?
  a Ciróka Bábszínház előadása kisiskolásoknak
  8. szombat 11.00 Halász Judit adventi koncertje
 15.00-19.00 Adventi forgatag – Kézműves ajándékkészítő műhely
 17.00 Soli Deo Gloria – Eckhardt Gábor családi koncertje
  9. vasárnap 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 19.00 Yasmina Reza: Művészet
  a Váci Dunakanyar Színház előadása
11. kedd 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
12. szerda 18.30 Kertbarát és természetbarát fórum
13. csütörtök 18.00 A Helytörténeti füzetek 5. kötetének bemutatója
14. péntek 10.30 Tádé-bérlet: Regö rejtem – Karácsonyi pásztorjáték
  a Kabóca Bábszínház előadása óvodásoknak
 19.00 Grazioso Zeneszalon – Vendégek: Deseő Csaba hegedű- 
  és brácsaművész, Gyárfás István jazzgitár-művész
15. szombat 18.00 Echo II-koncert – Táncos-zenés mulatság
16. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
17. hétfő 10.00 Babaszínház: Dödölle – a Vaskakas Bábszínház előadása


