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Kocsis István:
ÁRVA 
BETHLEN KATA
Békéscsabai Jókai Színház
monodráma

március 6. 
kedd 19.00

Kocsis István monodrámája egy hitében rendíthetetlen, 
tántoríthatatlan erkölcsű, tragikus életutat bejárt asszony drámája. 
Békéscsabán egy önnön sorsába nem beletörődő, de azzal megbékélő nő 
történetét formálja meg Liszi Melinda, a Jókai Színház művésze.

"Számomra az újrakezdésről és a hitről szól ez a dráma. 
Arról, hogy meddig tart egy ember hite, meddig bír még hinni, 
miközben sorozatban csapások érik. Ez egy kitárulkozás, 
folyamatos vita Istennel, de egyben újrakezdések sorozata is, 
hiszen Bethlen Kata minden csapás után újra és újra feláll, 
amikor egy átlagember már elvesztette volna a hitét, de ő ha kell, 
előről kezdi." 

- vallott a darabról a rendező, Czitor Attila.

A címszerepben: Liszi Melinda
Rendező: CZITOR ATTILA
Jegyár: 1500 Ft

Tom Schulman:
HOLT KÖLTŐK 
TÁRSASÁGA
Veszprémi Petőfi Színház
Carpe diem! – ragadd meg a napot… az élet elröpül! Ifjú lelkeket lángra lobbantó, 
különc tanárember kezdi meg varázslatos működését 1959-ben a Welton Akadémia 
ódon falai között. Lapról lapra tépeti szét diákjaival a tankönyvet, mert azt akarja, 
hogy felfedezzék: az életük maga a költészet, mely életre szóló szerelmet, de nagy 
tragédiákat is szülhet… A hagyománytisztelő iskolában pedig tanyát ver a lázadás 
szelleme. A realista és a romantikus filozófia nagy összecsapása ez… életünk örök 
kérdéseire keresi a választ…

Szereplők:
Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas, Kőrösi Csaba, 
Szeles József, Kurely László eh., Koller Krisztián eh., 
Gaál Attila Csaba, Szalay Bence eh., Hevesi László eh., 
Fülöp Tamás, Dér Mária eh., Módri Györgyi, 
Reitmesz Kornél, Nemes Bence, Keller Márton,
Fekete Balázs, Talpai Tibor

Díszlet- és jelmeztervező: 
Csík György Jászai Mari-díjas
Zeneszerző: Peter Kubik
Rendező / Dramaturg: 
FUNTEK FRIGYES

Jegyár: 4000 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

a 2018 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása
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Ze
neHázigazda: 

Radványi Balázs, Balog Péter
Vendég: a Szélkiáltó együttes
Lakner Tamás – gitár, hegedű, ének   |   Rozs Tamás – gordonka, gitár, ének
Fenyvesi Béla – gitár, tamburica, blockflöte, ének

A Szélkiáltó pécsi zenekar, amely 1974 óta létezik. Neve József Attila ´Szélkiáltó 
madár´ című verséből ered. A magyar és a világirodalom kortárs verseit éneklik 
saját zenéjük mellé, mely népzenei és klasszikus hatású. Kiemelt ügyüknek tartják 
a Pécsett élt és élő költők – Janus Pannonius, Csorba Győző, Pákolitz István, Pál 
József, Galambosi László, Bertók László – műveinek bemutatását a közönségnek. 
Három Szélkiáltó lemez jelent meg és hat CD lemez. 1983-ban saját kategóriájukban 
megnyerték a Ki mit tud? döntőjét. Ezután a Magyar Televízió több önálló filmet és 
sorozatot forgatott velük. A pécsi Bóbita Bábszínház több előadásához készítettek 
kísérőzenét. 1999-ben Pécs városától megkapták a Pro Communitate-díjat, 2000-
ben Kígyós Sándor-díjjal, 2004-ben a Magyar Kultúra Napján pedig Csokonai-díjjal 
tüntették ki őket.

Jegyár: 900 Ft

március 3. 
szombat 19.00

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

M e s t e r k o n c e r t e k
é s  f i a t a l  m ű v é s z e k

FÜLEI BALÁZS (zongora) és 
FALVAY ATTILA (hegedű) 
koncertje Műsor:

César Franck: Szonáta hegedűre és zongorára
Claude Debussy: Szonáta hegedűre és zongorára
Bartók Béla: 2. szonáta hegedűre és zongorára

Jegyár: 2500 Ft

Ze
ne

március 3. 
szombat 19.30

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Ze
ne

március 9. 
péntek 19.00

március 6. 
kedd 11.00

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

NÁRAY ERIKA 
és a BUDAPEST 
JAZZ ORCHESTRA
Gyermekkoncert - rendhagyó tanórákhoz
a 8-14 éves korosztály számára

Meghívott vendégek:

Szalontay Ágnes 
Szilvásy Nándor Munkácsy - díjas festőművész özvegye

Molnár Gyula grafikusművész

Dr. Feledy Balázs művészettörténész

Házigazda: Detvay Mária Marcella
Közreműködik Szekeres Gizella és Detvay M. Marcella hegedűn, 
Fazekas Beatrix csellón.
A belépés díjtalan.

A diákok többsége nem is sejti, mennyi jazzt hallott már a mesékben; például a 
Macskafogóból vagy a Disney rajzfilmek varázslatos világából. Náray Erika kiváló 
partnerre talált a zenekarban, akik folyamatosan keresik a lehetőséget az ifjúság 
szórakoztatására és zenei nevelésére koncerteken, gyermekelőadásokon és évek óta 
futó nyári jazz-táboruk keretében is. Azon túl, hogy az igényes kultúra fogyasztása, 
az arra való nyitottság fontos forrása a személyiség fejlődésének és a műveltségnek, 
a jazz különleges izgalmat is nyújt a hallgatóságának. A „rendhagyó tanórák” évek 
óta nagy sikert aratnak – mind tanulói, mind pedagógusi oldalon, hiszen az iskolán 
kívüli világból érkező előadó izgalmas élménnyel és plusz ismeretekkel egészíti ki 
az iskolai tananyagot. Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra produkciója ennél 
tovább lép: az osztályterem falain kívüli közös koncertélményt ötvözi a zenei műfaj 
izgalmas, a jazz hiteles és képzett magyar előadói által mélységi titkokba való bete-
kintés lehetőségével, mindezt interaktív módon.

Jegyár: 800 Ft

Beethoven: Fidelio
A Londoni Covent Garden 
Royal Operaház előadása
Vezényel: Cristoph von Dohnányi
Szereplők: Robert Lloyd, Gabriela Benackova, 
Josef Protschka, Neil Archer, Marie McLaughlin, Monte Pederson, 
Hans Tschammer, Lynton Atkinson, Mark Beesley
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István
A belépés díjtalan.

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

március 4. 
vasárnap 15.00

Ze
ne
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ne

március 14. 
szerda 19.00

A legendás Nagy Generáció tagjai közül Zorán az 
egyetlen, aki minden évben országjáró körút-
ra indul, a turnézás mint létforma továbbra is 

vonzza. A vidéki, kisebb művelődési házakban 
ugyanolyan őszinte odaadással énekel, mint a 

legrangosabb fővárosi rendezvényhelyszíne-
ken. Töretlen népszerűségének más oka is van: 
bő három évtizedes szólókarrierjének legfőbb 

vonása az állandóság, ma is ugyanazt az intellek-
tuális könnyűzenei irányt képviseli, mint pályája 
kezdetén. Soha nem a pillanatnyi sikerre, hanem 

a minőségre törekedett. Haknit nem vállal, 
zenésztársai megbecsült, tehetséges muzsikusok. 

Dalait érdemes újra meg újra meghallgatni, s a 
versek gondolatai örök érvényűek.

Jegyár: 4500 Ft

ZORÁN 
koncert

Zorán turné 2018

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Bársony Bálint pesthidegkúti illetőségű zenész és zeneszerző, 
több éve hangterapeutaként is dolgozik. Tudását Nepálban szerezte 
a hangtálak autentikus mestereitől és készítőitől. A hangterápia utazás 
a hangok végtelen birodalmában. Az ősi hangszerek, gongok, nepáli hangtálak, 
nádi hegedűk, csörgők, a sámándob hangjai, rezgései táplálják a lelket, segítenek 
felfedezni az emberben lévő csodát.

Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 
19.00 órától megismételjük.
Jegyár: 3000 Ft

Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

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

március 25. 
vasárnap 17.00

Ze
ne

Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon 
szórólapjainkról vagy az alábbi weboldalakon: 
www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, www.facebook.com/hangutazas
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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

március 24. 
szombat 18.00

Ki
ál

lí
tá

s

március 5 - április 3.

A tárlat díjtalanul látogatható hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig. 
Március 15-én és Húsvétkor zárva.

Ze
ne

SZIMONIDESZ 
HAJNALKA 
MESEILLUSZTRÁCIÓI
Válogatás a lírai meseképeket alkotó illusztrátor munkáiból

"Szimonidesz Hajnalka művei nemcsak gyönyörködtetnek, hanem a mese lelkét 
éreztetik a nézővel... Művei révén lehetőséget kapunk arra, hogy teret adjunk bensőnk 
gyermeki énjének, mely a mesében nemcsak történetet, hanem egy egész világot lát." 
Galambos Ádám író, újságíró
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március 12. 
hétfő 18.00

március 7-éig

Ki
ál

lí
tá

s

A tárlat díjtalanul megtekinthető március 7-ig 
naponta 10-től 18 óráig.

WeaveArt
Penkala Éva és Szittner Andrea 
textilművészek kiállítása
"Ezen a kiállításon két matróna (ez eredetileg tisztes római asszony és 
anya) alkotásait láthatjuk. Mindkettő kilóg, kiemelkedik a mai meg-
szokott kánonból. Éppen azért, mert ők nem csak párkák, individuális 
művész-tudatos alkotók, hanem kézművesek, Demiurgoszok pozitív 
értelemben. Ők még ismerik a láncfonal jelentőségét.
Ezért tud Penkala Éva szövéssel festeni egy új kozmológiát, ahol fényes 
csillagok szülik újjá az általunk elvesztett isteni kozmoszt.
Ezért tud úgy szőni Szittner Andrea, hogy ha akarja, nincs a textilnek 
fonákja, hanem mindkét oldalán ugyanazt az igazságot mutatja fel."

Zelnik József
író, etnográfus

Ki
ál

lí
tá

s KOZMA 2017
A 2017-es Kozma Lajos-ösztöndíjasok 
beszámoló kiállítása
A kiállítás megnyitására és a 2018. évi nyertes pályázók névsorának kihirde-
tésére 2018. március 12-én hétfőn 18 órakor kerül sor.

A tavalyi év nyertes pályázóinak beszámoló kiállítása.
A Kozma Lajos építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár tisztele-
tére létrehozott kézműves iparművészeti ösztöndíjat 1987-ban alapították 
azzal a céllal, hogy segítse a 35 év alatti önálló művészi tevékenységet foly-
tató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, 
művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és 
tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. 
Kurátor: N. Mészáros Julianna művészettörténész

Kiállító művészek:
Bősze Eszter   |   Fabricius - Nagy Emese   |   Farkas Pap Éva   |   Gelley Kristóf
Kárpáti Judit Eszter   |   Kóródi Zsuzsanna   |   Kovács Eszter   |   Pápai Lilla
Simon Viktória   |   Strohner Márton József

Megtekinthető március 29-ig naponta 10-18 óráig. Március 15-16-án zárva.

Kó
ró

di
 Z

su
zs

an
na

: G
rid

 II
.
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Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor zenetörténeti 

előadása kisiskolásoknak
Nyalánk zene, 
falánk szerző

Zenei kuriózumok 
a terített asztalnál

Jegyár: 700 Ft
A kiállítás díjtalanul megtekinthető február március 4-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén10-18 óráig.

Busójárás
Tám László Príma-díjas 
fotóművész kiállítása
Különleges fotósorozat a téltemető, tavaszváró hagyományról.

A telet, a hideget, bajt, betegséget és rosszat elűző búsójárás nemcsak Mohács, 
hanem Magyarország jelképévé válhatott azzal, hogy az UNESCO a Világörökség 
részévé tette. Tám László pécsi fotóművész művészi felvételeivel megörökítette 
a sötétséget, telet űző és a fény és tavasz jövetelét elősegítő hagyományt.

március 4-éig
Ki

ál
lí

tá
s

G
ye

re
kp

ro
gr

am

március 2. 
péntek 10.00
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március 19. 
hétfő 10.00

B A B A S Z Í N H Á Z

Hogy a két madárleső manónak összesen hány puha-pihe-csipogós-
röpülős fiókája van, s hogy azok milyen fülbemászó csiviteléssel, tril-
lázással, csipogással röpködnek, megtudhatják, ha megnézik kicsike 
gyerekeiket ölükben ringatva a Vaskakas Bábszínház csecsemőknek szóló 
előadását, melyet Kocsis Rozi (Blattner Géza-díjas) állított színpadra. 
A csilingelő muzsikát Rab Viki szerezte, a pihés jószágokat 
Bartal Kiss Rita (Blattner Géza-díjas) tervezte.
Játsszák: Gergely Rozália, Bora Levente

Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. Nagy érdeklődés esetén 
előadásunkat 11 órától megismételjük.

Jegyár: 1200 Ft

március 3. 
szombat 15.00-18.00

Cinege, cinege, 
kismadár
Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház 
előadásában 0-3 éves korig

Szélkiáltó dalok
A Szélkiáltó zenekar 
gyermekműsora
A kedvelt pécsi zenekar több mint negyven éve énekli és zenésíti 
meg a költészet gyöngyszemeit. Hosszú évek hallgatása óta ismét a 
Kultúrkúriában adják elő a gyermekek számára megzenésített ver-
seiket, s mutatják be vers és zene együttélésének különlegességét.
A zenekar tagjai: Fenyvesi Béla, Lakner Tamás, Rozs Tamás

Kézműves játszóház
Jegyár: 900 Ft

G
ye

re
kp

ro
gr

am

CSIRIBIRI 
TAVASZVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
Csacsifogat
A Napsugár Bábszínház előadása
"Kityi kotyi kityi kotty, avagy utazás a csacsifogaton"
A csacsifogat három történetet hoz el a gyerekeknek Móricz Zsigmond, Zelk 
Zoltán, Kányádi Sándor, Weöres Sándor verseiből, verses meséiből: Fut robog a 
kicsi kocsi..., A kismalac és a farkasok, A három nyúl.
Rendező: Csortán Zsóka
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március 22. 
csütörtök 16.00

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.

Európai 
Önkéntes Szolgálat 
(EVS) tanácsadás

Az alacsony ember tényleg mindig kompenzál? Minden kisnövésűben 
ott lapul egy elfojtott Napóleon? Kimondhatjuk-e azt, hogy létezik 
alacsonybűnözés? A mi komplexusaink vannak olyan jók, mint a másoké?
Többek között ezekre a fontos kérdésekre is keressük a választ 
Dombóvári István vadonatúj önálló estjén, melyen egyedül a poénok 
nem szállnak majd alacsonyan.
Vidám közösségfejlesztő tréning vetítéssel, zenével közel másfél órában.
Dombi garanciát vállal arra, hogy ha az előadás végére nem száll el 
minden komplexusunk, akkor végleg rögzül.

Jegyár: 2500 Ft

Dombóvári István önálló estje
Vendége: Bellus István

KIS EMBER 
NAGY GONDDAL JÁR...

H U M O R P E R C E K

március 6. 
kedd 19.00
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március 25. 
vasárnap 17.00

Tu
dá

st
ár

Tu
dá

st
ár

Kondor Katalin vendége
Dr. Ferencz Orsolya, 
az ELTE Geofizikai és Űrtudományi 
Tanszékének tudományos főmunkatársaJézus kereszthalála után Arimateai József elkérte Pilátustól Jézus testét, 

és Nikodémussal gyolcsba tekerve eltemették József nem régen sziklába 
vágott sírjába. Vasárnap reggel három Mária elindult, hogy megkenjék 
a testet, de nem találták ott, mert feltámadott. A temetés és különösen 
az üres sír és a nők, valamint a síron levő angyal kedvelt témája volt 
a festészetnek, ezzel is megmutatva az ember számára megnyíló öröklét 
reményét. A kedvelt művészettörténeti sorozat ezen az estén ezt mutat-
ja be a vetített képek segítségével.

Jegyár: 800 Ft

Sírbatétel
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T

Nő, szép, okos, négy gyermeke van. Ez épp elég ahhoz, hogy sokan 
meglepődjenek, miért választotta tudományául az űrkutatást. 
Egyebek közt a kozmosz és az ember viszonyáról, az űrutazások 
lehetőségéről és kockázatáról, a földi élet időkorlátairól, a tudományos-
fantasztikus irodalom minőségéről, sőt, még a tejúton elszáguldó 
Csaba királyfiról is kérdezzük az űrkutató tudóst, és vetíteni is fogunk.

Jegyár: 500 Ft

március 13. 
kedd 18.30

P O R T R É  +
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M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T

Tu
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Krisztus feltámadása az egyik legfonto-
sabb eseménye a krisztológiának, és a 
kereszténység legjelentősebb ünnepe. 
Éppen ezért a képzőművészet szinte 
minden korban gyakran ábrázolta ezt a 
témát. Természetesen a legjellemzőbb 
a középkori passió sorozatokban mint 
záró kép, amelyben az üdvösségre vágyó 
ember reménye és hite is megfogalma-
zódott. A népszerű művészettörténeti 
sorozat az erről készült képzőművészeti 
alkotások jellemző megoldásait és ki-
emelkedő műveit mutatja be.

Jegyár: 800 Ft

március 27. 
kedd 18.30

Krisztus 
feltámadása
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása

március 8. 
csütörtök 18.00

A VERS EREJE -
KÁDÁR FÉLELME
magyar dokumentumfilm, 52 perc, 2015
Rendezte: Agócs Sándor és Balogh László

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. 
Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján az esemény leírásánál lehet:
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=37027 

Lakiteleken 1985. október 22-én egy versillusztrációkból nyílt képzőművészeti tárlat 
során, egy Antológia-est alkalmával, tizennégy magyar költő lépett színpadra, hogy 
verseikkel fejezzék ki a Kádár-rendszer elleni tiltakozásukat. 
Az úgynevezett népi-nemzeti ellenzék legnevesebb tagjai Csoóri Sándor, Lezsák Sándor, 
Nagy Gáspár részvételével, négy-ötszáz fős közönség előtt hirdettek programot. Kimond-
ták az együvé tartozást az emigrációban élő magyarokkal és a határokon túlra csatolt 
magyarsággal. 
Mára egyértelműen kiderült, hogy ez volt a legelső és legjelentősebb ellenzéki összejöve-
tel az 1956-os forradalmat követően Kádár rendszere ellen. Ezt igazolják az estről készült 
III/III-as titkosszolgálati jelentések is, amelyek csak a rendszerváltás után 10-12 évvel 
lettek kutathatóvá.
Az estről rádiófelvétel és televíziós felvétel is készült, ezeket az állampárt vezetése és a 
politikai rendőrség "begyűjtötte", és valószínűleg megsemmisítette. Csodával határos 
módon egyetlen titokban lemásolt VHS példány "megmenekült".
A film az eredeti felvételek, titkosszolgálati jelentések, közreműködők és történészek 
segítségével mutatja be az eseményt, és segít megértenünk a rendszerváltás folyamatát.

Az est vendége Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, 
aki 1985-ben a híradó munkatársaként a VHS felvételeket készítette a televízió számára.
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Zöldág 
Művészeti Műhely
Környezettudatos díszek és használati 
tárgyak tervezése és kivitelezése
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/fő. A részvétel regisztrációhoz kötött; 
legkésőbb az eseményt megelőző hétfői napon.

Zöldág 
Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit, 
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!  A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.

A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

március 21. 
szerda 18.00Zöldág 

Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design szemlélettel. 
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. Előzetes regisztráció szükséges,
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

Zö
ld

ág

Tudatos 
Táplálkozás Fórum
Az autoimmun betegségek és a táplálkozás
Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

Zöldág 
Üvegfestő Műhely
A műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani; szép színes 
vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni öko-design szemlélettel. 
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; 
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

március 28. 
szerda 18.00

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

Ökokör
Szeretnénk egészségesek lenni, és úgy élni, hogy a legkevésbé ártunk vele magunknak 
és a környezetünknek. Együtt érhetünk el eredményt egy jobb minőségű, egészségesebb 
élet felé vezető úton a Tudatos Vásárlók Egyesülete által kidolgozott tematika alapján.
Az Ökokör Kamra foglalkozásait vezeti: Palotai Zsuzsa
Jelentkezés és további információ: +36 30/773 9194   |   palotaizs@gmail.com
A részvétel díjtalan.

március 19., 26. 
hétfő 18.00

március 1., 22. 
csütörtök 10.00

Zö
ld

ág

március 14. 
szerda 18.00

március 21. 
szerda 18.30
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április 7. szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI 
CSALÁDI DÉLUTÁN
Csukás István: Ágacska - a Kabóca Bábszínház előadása 
Varázsének - Hevesi Imre zenés műsora
Kézműves játszóház   |   Jegyár: 900 Ft

április

április 21. szombat 18.00

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

:) sziamarczi!  családi program

március 10. szombat 17.00
március 11. vasárnap 17.00

RUTKAI BORI BANDA

ŰRDÖNGÖLŐK
TÁNCOS-BULIS DUPLA  
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT 

A zenekartól megszokott  
kaland-dalok ezúttal űrbéli,  
kozmikus kirándulásra  
és egy igazi zenei időutazásra  
csábítják a kicsiket és 
a nagyokat.
Visszaszámlálás, és már  
repül is az egész család  
a csillagok felé!

Belépő: 2000 Ft
Elővételben: 1500 Ft

Klébi_mf_április_képzeltriport.indd   10 2018.01.25.   11:15:39

William Shakespeare: 
RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Komáromi Jókai Színház   |   rendező: Martin Huba
Jegyár: 3500 Ft

április 6. péntek 18.00

FAPOFÁK
Sprok Antal képzőművész 
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Csányi Vilmos író, etológus professzor

április 9. hétfő 18.00

A KÖLTÉSZET NAPJA
A PARNASSZUS ASSZONYAI - KÖLTŐNŐK ESTJE
Vendégek: Mezei Katalin Kossuth-, József Attila- és 
Prima Primissima-díjas, Farkas Wellmann Éva,
Mirtse Zsuzsa   |   Házigazda: Radványi Balázs Kossuth- 
és Prima Primissima-díjas   |   A belépés díjtalan.

április 21. szombat 16.00

KUCOK - Játssz velünk mesét!
A Tünet együttes interaktív 
meseszínháza
Jegyár: Gyerekeknek: 1500 Ft   |   Kísérőknek: 1200 Ft

ECHO II-KONCERT
Táncos-zenés mulatság
A '60-as, '70-es évek slágerei és az Echo együttes számai
Jegyár: 1500 Ft

El
őz

et
es
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
márciusi programjai

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

március 24. 
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

március 10., 24. 
szombat 7.30-12.00

Tavasz hírnöke 
gazdapiac 
Lassan átvészeltük a telet. A cserkészháznál (Bp. II. Hímes u.3.) 
a gazdák megkezdik kínálni a primőr és vitaminos termékeiket, 
retket, zöld hagymát, salátákat és csírákat. Persze a megszokott 
hazai ízek és a bensőséges hangulat is várnak minden kedves vásárlót 
és érdeklődőt március 10-én és 24-én 7.30-12 óráig.

11. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
8., 15., 22. csütörtök 18.00  Böjti sorozat a templomban
29. Nagycsütörtök  18.00  Istentisztelet a templomban
30. Nagypéntek  18.00  Passió a templomban

Sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket. 
Próba minden kedden 19.15-től a templomban.

Urunktól áldott böjti készülődést  kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.

A Klebelsberg Kultúrkúria 22. alkalommal rendezi meg a  Fesztivált a hidegkúti 
diákok részére. A fesztiválon elsősorban általános iskolás korú zeneiskolás növen-
dékek vehetnek részt, minimum kéttagú együttessel, ahol az együttes legalább egy 
tagja pesthidegkúti. Nevezni két rövidebb, különböző stílusú, vagy egy hosszabb 
művel lehet, összesen maximum 6 perc műsoridővel. A kamaracsoportokban csak 
növendékek vehetnek részt. Az előadókat szakmai zsűri minősíti.

Pesthidegkúti 
Kamarazenei 
Fesztivál - FELHÍVÁS!

Információk
Az együttesek jelentkezését március 25-éig várjuk   a Kultúrkúriában.

A fesztivál helyszíne: Klebelsberg Kultúrkúria   |   1028 Budapest, Templom u. 2-10. 
A fesztivál időpontja: 2018. április 14. szombat délután
Bővebb információ: Wenzon Gusztáv   |   Tel/fax: 392-0860, 392-0862
Mobil: 06-20-325-1414   |   e-mail: wenzon.gusztav@kulturkuria.hu

április 14. 
szombat
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IMPRESSZUM

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860   |   e-mail: info@kulturkuria.hu   |   web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István   |   Szerkesztő: Csontos Lilla   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Strohner Márton: Planter series 4 (részlet)

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófogadások, 
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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Támogatóink, partnereink

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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Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy a később érkezők
CSAK SZÜNETBEN foglalhatják el helyeiket.



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. márciusi
eseménynaptár
  1. csütörtök  10.00 Zöldág Művészeti Műhely
  2. péntek  10.00  Muzsikus Klébzelet
  Eckhardt Gábor zenetörténeti előadása kisiskolásoknak
  3. szombat  15.00  Csiribiri tavaszváró családi délután
 19.00  Dalnokklub – vendég: a Szélkiáltó együttes
 19.30  Fülei Balázs és Falvay Attila koncertje
  4. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei – Beethoven: Fidelio
  6. kedd  11.00  Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra
  Rendhagyó tanórákhoz
 19.00 Kocsis István: Árva Bethlen Kata – monodráma
 19.00  Humorpercek - Kis ember nagy gonddal jár...
  Dombóvári István önálló estje - Vendég: Bellus István
  8. csütörtök  18.00  Ablak a nagyvilágra / Filmklub - A vers ereje - Kádár félelme
  9. péntek  19.00  Grazioso Zeneszalon
12. hétfő  18.00  Kiállításmegnyitó: KOZMA 2017
 19.00  Tom Schulman: Holt költők társasága
  a Veszprémi Petőfi Színház előadása
13. kedd  18.30  Ludmann Mihály művészettörténész előadása - Sírbatétel
14. szerda  18.00  Zöldág Üvegfestő Műhely
 19.00  Zorán koncert – Zorán turné 2018
19. hétfő  10.00  Babaszínház: Cinege, cinege, kismadár - Vaskakas Bábszínház
19., 26. hétfő 18.00 Ökokör
21. szerda 18.00 Zöldág Selyemfestő Műhely
 18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
22. csütörtök  10.00 Zöldág Művészeti Műhely
 16.00  Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
24. szombat  18.00  Echo II. koncert – Táncos-zenés mulatság
25. vasárnap  17.00  Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 17.00  Portré Plusz – Kondor Katalin beszélgetős műsora
27. kedd  18.30  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
  Krisztus feltámadása
28. szerda 18.00 Zöldág Ékszerkészítő Műhely


