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Woody Allen:
FÉRJEK ÉS FELESÉGEK
Orlai Produkció
június 14. péntek 19.00



május 10. 
péntek 10.00

Madarak és fák napja
SOLYMÁSZ-
BEMUTATÓ
a Vadászmadár Kft.

jóvoltából
A foglalkozás alkalmával megismer-

kedhetnek a gyerekek a ragadozó 
madarakkal és a speciális solymász-

felszerelésekkel. A repítés során 
megtapasztalhatják a madarak 

közelségéből adódó természetes 
varázst, testközelből figyelhetik meg 

őket és felszerelésüket.

A belépés díjtalan.
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május 14. 
kedd 19.00

Péterfy-Novák Éva majd minden orvostól azt a diagnózist kapta, hogy kislánya 
a születés során vált súlyosan mentálisan sérültté. A kislány hét évvel élte túl 
a diagnózist, édesanyja pedig harminc évvel a történtek után döntött úgy, hogy 
blogbejegyzésekben megírja együtt töltött éveiket. A megrázó őszinteségű  
blogból könyv született, a könyvből pedig színházi előadás.
Az Egyasszony igaz történet az élet fájdalmas titkairól, amelyekről nem szokás 
beszélni. Tragikus és egyben felemelő példázat, melynek különlegessége, hogy 
bár a rettenetet beszéli el, mégis rendíthetetlen életöröm sugárzik belőle.

K l e b e l s b e r g 
K a m a r a s z í n h á z

Előadja: Tenki Réka
Producer: Orlai Tibor   |   Díszlet, jelmez: Kálmán Eszter
Író: Péterfy-Novák Éva   |   Színpadra alkalmazta: Tasnádi István 
Zeneszerző: Barabás Béla   |   Rendező munkatársa: Kis-Kádi Judit
Rendező: PACZOLAY BÉLA

Jegyár: 2500 Ft

Az előadás hossza 1 óra 20 perc, szünet nélkül

EGYASSZONY
a Füge és az Orlai Produkció 
együttmüködésében

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

2 3



Sz
ín

há
z

Reginald Rose : 
TIZENKÉT 
DÜHÖS EMBER
a Szolnoki Szigligeti Színház előadása
Dráma két részben

Ötvenes évek, New York, bírósági épület. Egy felső emeleti kis terem kopott falai 
közé bezárják a 12 esküdtet, hogy eldöntsék, bűnös-e, vagy ártatlan az a nehéz sorsú 
fiú, akiről minden szem- és fültanúterhelő vallomást tesz. Egyértelmű, hogy ő ölte 
meg az apját. Vagy mégsem? Reginald Rose eredeti tévéjátékából nagyjátékfilm 
és színdarab is született. Hatalmas siker volt, a világ legjobb filmjei között tartják 
számon a Henry Fonda főszereplésével bemutatott művet. Szolnokon a 8. esküdt 
szerepét Széles Tamás alakítja, a társulat szinte minden férfitagja játszik benne. 
A mély morális kérdésekkel megerősített, izgalmas esküdtszéki döntésről született 
színdarabot Kiss József rendezi.

Szereplők:
Horváth György, Tárnai Attila, Molnár László, Horváth Gábor,
Vándor Attila, Deme Gábor, Harna Péter, Széles Tamás, Karczag Ferenc,
Zelei Gábor, Mészáros István, Ónodi Gábor, Kinczel József

Fordította: Fábri Péter   |   Díszlettervező: Verebes György  
Jelmeztervező: Iványi Árpád   |   Zeneszerző: Katona Attila                                            
Segédrendező: Ignátz Éva   |   Rendező: KISS JÓZSEF

Jegyár: 3000 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

a 2019 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása

május 28. 
kedd 19.00

június 14. 
péntek 19.00

Sz
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Woody Allen: 
FÉRJEK ÉS FELESÉGEK
Orlai Produkció
Az előadás hossza: 1 óra 40 perc, egy részben

Az egyik szakít és új szerelem után néz. A másik ettől sokkot kap, 
és hirtelen észreveszi, hogy talán új szerelem után kellene nézni... 
Akkor is együtt, vagy mostantól külön? Mi a jobb, mi az őszintébb, 
mi az üdvözítőbb? A nagy mulattató, Woody Allen komédiájában két pár 
kénytelen szembenézni házasságának állapotával. Melyik döntés jelenti 
a jó megoldást? Egyáltalán létezik mindenki számára jó megoldás? 
Röhejes helyzetekbe tudjuk hozni magunkat, annyi biztos...

Szereplők:
Ötvös András, Radnay Csilla, Járó Zsuzsa, Pataki Ferenc, Nagy Dániel Viktor,
Ullmann Mónika, Gombó Viola Lotti, Ficzere Béla, Hunyadi Máté

Színpadra alkalmazta: Zöldi Gergely   |   Díszlet-jelmez: Ondraschek Péter
Producer: Orlai Tibor   |   Rendező munkatársa: Skrabán Judit
Rendező: SZABÓ MÁTÉ

Jegyár: 3800 Ft
a 2019 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.
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június 2. 
vasárnap 15.00

Puccini: 
MANON LESCAUT

A londoni Covent Garden Royal 
Operaház előadása

Vezényel: Giuseppe Sinopoli
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István. 

A belépés díjtalan.

Ze
ne

Richard Strauss: SALOME
a Berlini Deutsche Opernhaus előadása

Vezényel: Giuseppe Sinopoli

Alban Berg: WOZZEK
a Berlini Állami Operaház előadása

Vezényel: Daniel Barenboim
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István. 

A belépés díjtalan.

május 19. 
vasárnap 14.00

május 5. 
vasárnap 14.00

Wagner: 
AZ ISTENEK 

ALKONYA
a New Yorki Metropolitan 

Operaház előadása???
Vezényel: James Levine

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 )

május 3. 
péntek 19.00

Meghívott vendég: 
Dr. CZOMA LÁSZLÓ 
történész, 
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 
(Festetics-kastély) nyugalmazott igazgatója
Házigazda: Detvay Mária Marcella
Műsor: W. A. Mozart: B-dúr szonáta KV. 378 (317d)
Weiner Leó: fisz-moll szonáta hegedűre és zongorára
Leoš Janáček: Szonáta hegedűre és zongorára 
Előadja: SOÓS ORSOLYA - hegedű, MENYHEI ÁDÁM - zongora

A zeneszalonban különböző művészeti ágak találkozása egy kellemes esten, mintha 
a régi híres párizsi szalonok vendégei lennénk, ahol híres művészek léptek fel, s a ven-
dégek a kor legjobb tudósaival, filozófusaival vitatkozhattak.

A belépés díjtalan.

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

tó
: S

ze
lé

ny
i K

ár
ol

y
Ze

ne

6 7



május 8. 
szerda 20.00

Ze
ne

LIKE A 
ROLLING STONE
koncert
Ónodi Eszter, Törőcsik Franciska, 
Simon Kornél és a Bonus Track Band 
közreműködésével
Az elmúlt 50 év legnagyobb világslágerei a beatkorszaktól a 90-es évekig. 
A produkció Bob Dylan azonos című daláról kapta nevét, nem véletlenül: 
Dylantől kezdve Joplinon, Hendrixen és a Beatlesen keresztül Lenny Kravitzig 
érintjük a rocktörténet fontosabb állomásait. Az este hamisítatlan 
házibulihangulatához a zenét a Bonus Track Band szolgáltatja, olyan neves művé-
szekkel kiegészülve, mint Ónodi Eszter,Törőcsik Franciska, és Simon Kornél.

Jegyár: 3200 Ft

Ze
ne

május 10. 
péntek 19.00

LÉLEK-HÚROK
Meditáció zene- és mozgás- 

improvizációval
Tarts velem és vond ki magad egy kicsit 

a hétköznapok kavalkádjából; térjünk vissza 
egy kicsit a központunkba, engedjük el 

a környezet és saját félelmeink által generált 
feszültségeket és feltöltődve, harmonikus, 

friss energiákkal induljunk neki a folytatásnak.
A zene az a kommunikációs forma, 

ami közvetlenül a lélekhez szól. A hegedű húrjain 
keresztül a lélek húrjait pengetve próbálunk 

közösen elmerülni a pillanat varázsában, 
hangban, térben, időben harmóniát és egységet 
teremteni saját magunkkal és környezetünkkel.

BARTHA KAT

Kényelmes ruhát, cipőt hozz magaddal, 
hogy szabadon tudj bekapcsolódni a közös alkotásba.

Jegyár: 1500 Ft
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Ze
ne

június 2. 
vasárnap 19.00

május 19. 
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

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, Békefi Ferenc - billentyű, ének,
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár: 1500 Ft
június 8. 
szombat 18.00

Ze
ne

május 19. 
vasárnap 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

Vendég: 

ÚJ GEREBEN EGYÜTTES
Házigazda: 

Radványi Balázs, Balog Péter
A zenekar a 30 év után a Gereben 
együttes nyomdokain haladva alakult 
2018-ban. Az együttes stílusára az 
improvizatív népzene, a citerajáték 
széles lehetőségeinek a keresése jellemző. 
Az együttes tagjai:
DEBRECZENI-KIS HELGA (citera), 
FARKAS ZOLTÁN BATYU 
(dob, gardon, tánc), 
SZLAMA LÁSZLÓ (koboz), 
TÚRY FERENC (citera) 

Jegyár: 900 Ft

Vendég: 

MIRTSE ZSUZSA 
író, költő, szerkesztő 
és APRÓ ANNA énekes
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter
Jegyár: 900 Ft
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május 5-ig

Tá
nc

május 27. 
hétfő 19.00

SÓVIRÁG, AVAGY 
A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
a Tünet együttes előadása
Egy 93 éves Auschwitz-Birkenau-túlélő 
és egy fiatal táncosnő duettje
Éva szenvedélyes öröm-kereső, Emese folyton mindenkit meg akar váltani. 
Éva nem szokott búcsúzkodni, Emese szeret hazajönni. Közös anyanyelvük a tánc. 
Éva az utolsó tanúk egyike. Gondosan megőrzött fiatalkori ruháit mintha csak 
Emesére szabták volna. Emese magas, Éva még mindig magasnak hiszi magát. 
Hasonlítanak.
Az előadás tétje és fő kérdése az, hogy van-e átjárás e két világ között; átadható-e 
a tapasztalat, vagy épp fordítva: meg lehet-e érteni egy mai fiatal problémáit egy 
olyan súlyú élettel a hátunk mögött, mint amilyen Évának jutott? Lehetséges-e 
kettejük Nagy Közös Tánca?

Szereplők: Cuhorka Emese, Fahidi Éva
Dramaturg: Peer Krisztián, Zsigó Anna   |   Fény: Szirtes Attila
Kosztüm: Szűcs Edit   |   Speciális kellék: Haraszti Janka   |   Ügyelő: Héjj János
Rendező: SZABÓ RÉKA

Jegyár: 2000 Ft
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„Valami régi, valami új, valami kölcsön, 
és a kimaradt festékek elmázolása. Jó pár év 
kihagyás után próbálom a félbemaradtat 
folytatólag tovább festeni.”

A kiállításhoz kapcsolódó 
ALKOTÓFOGLALKOZÁSRA várjuk 
a gyerekeket április 27-én, szombaton 
15 órától a művész vezetésével.
Indításként festékkeverés és színkavarás, 
majd kedvenc színek és kedvetlenek is. 
Aztán a feleselő színpacnikból építkezés, 
organikus és geometrikus rendszerezés, 
amikből végül lehet térkép, lehet tájkép, 
vagy szín-scrabble, bármi is legyen az.
A programot 7-11 éves korosztálynak 
ajánljuk.

FINISSZÁZS Raffai Réka tárlatvezetésével 
május 5-én, vasárnap 16 órakor

A kiállítás megtekinthető 
május 5-ig naponta 10-18 óráig.

KIMARADT 
FESTÉK
RAFFAI RÉKA 
festőművész kiállítása
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ÁTHATÁS
PÁJER EMÍLIA 
Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész kiállítása
A tárlat díjtalanul látogatható hétköznap 8-18 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig. Május 11-én zárva.

május 17-ig

AZ ÉV 
TERMÉSZET-
FOTÓSA 2018
Válogatás a hazai 
természetfotózás 
legjobb alkotásaiból
A tárlat díjtalanul látogatható hétköznap 8-20 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig.

május 12-ig
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május 9. 
csütörtök 18.00

KÖZTÜNK
Lelkes A. Gergely festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Sulyok Miklós művészettörténész 
2019. május 9-én 18 órakor.

A kiállított festményekben a festő a másik személyének megrendítő élményére 
koncentrál. Az alkotó hívószavai: A találkozás lehetőségeinek keresése. 
Távolságaink, közelségünk. Metafizikus portrék. Közösségképek.

„Lelkes A. Gergely őskori festő, a régi törzsi varázslók rokona – 
konnektorokat gyárt a túlvilághoz. Olyan helyeket, amelyek jók 
az átlépésre; mint a horizont, ahol a víz és az ég találkozásánál 
az indián főnök átevezhet a túlvilágra meg vissza.”
Horváth Viktor író, költő, műfordító

Megtekinthető díjtalanul május 8-tól 31-ig naponta 10-18 óráig.
Május 26-án zárva.
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május 20 – június 16.

A Budai Polgár, a II. kerület lapja 2015-ben hirdette meg első alkalommal 
egész éven át tartó fotópályázatát. Olyan fényképeket vártak olvasóiktól, 
amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit 
mutatják be. Hónapról hónapra nagyon sok különleges fényképet kaptak – 
a legsikerültebbeket az újságban is megjelentették.
Kiállításunkon a 2015–2018-as évek A Hónap fotója pályázat nyerteseinek 
fotói láthatóak.

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

A HÓNAP FOTÓI 
A II. KERÜLETRŐL 
csoportos fotókiállítás
Válogatás a Budai Polgár által meghirdetett fotópályázat 
legjobb műveiből
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június 6. 
csütörtök 17.00

A kiállítást megnyitja Dankó Virág, a II. kerület alpolgármestere 
2019. június 6-án 17 órakor.
Közreműködik Sándor Dániel Péter gitáron.

Riczkó Andrea születésétől a II. kerületben élő forma-, díszlet- és jelmez-
tervező művész, 2006 óta Felhévíz-Újlak egyéni önkormányzati képviselőjeként 
dolgozik. Gyerekkora óta rajzol és fest. A Magyar Iparművészeti Egyetemen 
ipari formatervező művészként diplomázott, de már akkor érdekelte 
a festészet. Kirakatot rendezett, színházakban és filmekben is tervezett 
díszletet, jelmezt. Meseszerű rajzait, festményeit több alkalommal láthatta 
már a nagyközönség. 
Festményei az életigenlés himnuszai. A vidám nyaralók, a különleges színekben 
pompázó állatok és növények, a macskaköves utcák, a tengerparti házak, 
a színes játékok expresszív kavalkádja újra és újra táncot járnak a művész képein. 
Mostani gyűjteményes kiállítása 33 év munkáit öleli fel. 

Megtekinthető június 3-tól 30-ig naponta 10-18 óráig.

AZ ÉLET MESESZÉP!
Riczkó Andrea kiállítása
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május 10.
péntek 14.30
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Mazsola-bérlet:

MÁTYÁS KIRÁLY 
SZÜLETÉSE NAPJA
A Magyar Népmese Színház előadása 
kisiskolásoknak
A mesejáték több ismert Mátyás király-történetet fog össze, így találkozhatunk 
az Okos Katica, A kolozsvári bíró, Mátyás az igazságos, Mátyás király bolondja 
című mondák motívumaival.
Mátyás születése napjára rendezett lovagi megmérettetésen gyűlnek a lovagok 
és az udvarhölgyek. Illendően felöltözve az udvari bálon egy közös tánccal 
köszöntik a királyt. Mátyás király álruhát ölt a bál végén és elindul országot járni. 
Számos kaland után visszatér a palotába és feleségével Beatrix királynéval együtt 
indul leleplezni a zsarnok kolozsvári bírót.

Játsszák: 
Balázsi István, Földi Lehel, Illés Dániel, Benedek Gyula, Zanotta Veronika
Rendező: Rumi László

Jegyár: 1200 Ft

május 13.
hétfő 10.00
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Babaszínház: 

MACIKALAND
Első színházi élmény 0-3 éveseknek 
a Galóca Bábszínház előadásában
Jeges macik és barna macik kalandjai sok-sok verssel, 
mondókával kicsiknek és még kisebbeknek.
Játsszák: Illés Ilona a Bóbita Bábszínház örökös tagja 
és Zengő Ágnes bábszínész
Játékmester: Újváry Janka bábművész

20 perc bábjáték, 20 perc közös játék 
a gyerekkel és a sok macival
Jegyár: 1200 Ft

Jegyek korlátozott számban vásárolhatóak. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. Nagy érdeklődés 
esetén az előadást 11 órakor megismételjük.
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a FREAK 
FUSION 

CABARET 
fergeteges cirkuszi műsora

Magyarország egyik első újcirkusz-társulata, amely a múlt 
századi vándorcirkuszok világát idéző hangulatával; 
látványos zsonglőr, akrobata és táncos előadásukkal 
örvendeztetik meg kisebb és nagyobb vendégeinket!

május 25.
szombat 15.00-19.00
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FARKAS-BARKAS 
ÉS RÓKAKOMA
A Kabóca Bábszínház előadása
Óh, te szegény Farkasbarkas! 
Erős vagy, de eszed gyenge! Túl is jár rajta 
a komád, a furfangos ravaszdi! Régen volt, 
hogy barátodként köszönthetted Rókakomát. 
Mostanra már színleli csak, s ó, te balga farkas koma 
újra s újra elhiszed! Hagyod, hogy lépre csaljon, megtréfáljon, 
belőled bolondot csináljon? Na jó, te szegény Farkasbarkas, teszünk most 
egy ígéretet: a mesénknek úgy lesz vége, hogy a ravasz Rókakomát 
most az egyszer legyőzheted! G

ye
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A belépés díjtalan. 
Eső esetén rendezvényünket a Kultúrkúria épületében tartjuk meg.

JÁTÉKOS 
TUDOMÁNY

Furfangos 
csudavilág 
játszóház

ZSONGLŐR-

JÁTSZÓHÁZ 

ZÖLD MARCI JÁTSZÓTÉR

BÁRÁNYOS JÁTÉKTÉR

VITÉZ LÁSZLÓ 

BÁBJÁTÉK-

AUTOMATA

TEKERGŐTÉR
Az izgalmas 
szerkezetek 

tere

A játszókertben: 
KÉZMŰVES 

JÁTSZÓHÁZ, 
ÜGYESSÉGI ÉS LOGIKAI JÁTÉKOK, ARCFESTÉS 

és HEMPERGŐ 
várja a gyerekeket.

Folyamatos programjaink
Tessék, tessék, 

csak tekergessék! 
Izgalmas szerkezetek, 

szórakoztató feladatok 
kicsiknek és 
nagyoknak!

MULATSÁG 
A KOLOMPOS 
EGYÜTTESSEL
Gyermeknapi mulatság a gyermek-
táncházak, gyermekszobák, óvodák 
állandó vendégeivel, a hangulatjavító 
együttessel. Zenéjük nyomán táncra 
perdül a közönség apraja ás nagyja.
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június 23.
vasárnap 16.00-20.00

HAHÓ EGYÜTTES
Valószínűleg sok család ismeri a Földlakó című bájos gyerekslágert, mely 
Kardos-Horváth Jánoshoz fűződik. A fiatal apuka legújabb formációja 
a Hahó Együttes, melyet három másik apukával alapított. A csapat szellemes, 
izgalmas szerzeményeket ír; a móka és kacagás garantált.
Az együttes tagjai: 

Kardos-Horváth János - ének/gitár
Prommer Patrik - ének/dob
Domokos Tibor - ének/billentyű
Fodor Balázs - ukulele/furulya/ének/móka

GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

CSALÓKA 
PÉTER
A Pupetta Társulat 
vidám előadása
Egy, kettő vagy esetleg három legény van talpon 
e vidéken, de az egyik jány. E jól öltözött legények 
épp oly csalafinták mint meséjük hőse 
a Csalóka Péter, de ők nem csak azokat csapják be, akik 
megérdemlik, hanem titeket is. Avagy nemcsak titeket hanem 
magukat is?. Ha kíváncsiak vagytok ki tud nagyobbat mondani, vagy hogyan látja 
el baját a bírónak a felesége avagy hogyan fér el három nagyhangú dudás egyetlen 
"csárdában" akkor köztünk a helyed. Az előadás fonalához sajnos kevés e három 
lélek, szükség van rád is, hozd el leghangosabb hangod is.

Folyamatos programjaink

VARÁZS 
TAMÁS
BŰVÉSZ-
MŰSORA
A kedvelt bűvész ismét vendégünk 
elkápráztató mutatványaival

TEKERGŐTÉR

Tessék, tessék, 

csak tekergessék! 

Izgalmas szerkezetek, 

szórakoztató feladatok 

kicsiknek és 

nagyoknak!

A játszókertben: 
KÉZMŰVES 

JÁTSZÓHÁZ, 
ÜGYESSÉGI ÉS LOGIKAI JÁTÉKOK, ARCFESTÉS 

és HEMPERGŐ 
várja a gyerekeket.
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PEGAZUS 

MESÉS JÁTÉKTÁR

Játék meseszerep-

lőkkel és a mesékben 

szereplő 

tárgyakkal

A belépés díjtalan. 
Eső esetén rendezvényünket 

a Kultúrkúria épületében tartjuk meg.
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május 14. 
kedd 18.30

AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJA
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
Madách Imre műve méltán vált a magyar irodalom egyik 
legjelentősebb alkotásává. Az ember tragédiája megírása óta nem csak 
a színházak repertoárjában szerepel, hanem a képzőművészetben is fontos 
szerepet tölt be. A legismertebb illusztrátor Zichy Mihály volt, de rajta kívül 
másokat is megihletett. A népszerű művészettörténeti sorozat előadásán 
vetített képek segítségével idézhetjük fel Madách Imre művének világát.

Jegyár: 800 Ft

május 4. 
szombat 18.00

Fi
lm

A funtineli boszorkány című regényt Wass Albert amerikai emigrációja 
alatt írta 1946-ban, és az egyik legsikeresebb művének tartják. 
Főszereplője Nuca, a szép havasi leány, akinek különböző csodás képességeket 
tulajdonítottak az emberek – egyesek szerint szent, mások szerint boszorkány. 
Poór István rendező a lány fejlődéstörténetére helyezte a hangsúlyt. 
Lineáris időkezelés, lassú narráció, a helyszín, a környezet és a táj bemutatása, 
a premier-plánok gyakori alkalmazása hangsúlyosan jelen van az alkotásban.
A főbb szerepekre erdélyi színészeket kért fel Poór, akik hiteles figurákat hoznak, 
monológjaik hatásosak, szép, erős jeleneteket, finom színészi játékot látunk.

(Részlet Péter Beáta cikkéből)

Jegyár: 1500 Ft

Wass Albert:
A FUNTINELI 
BOSZORKÁNY
Rendezte: Poór István

Tu
dá

st
ár

P O R T R É  +

Kondor Katalin 
vendége

MOCSAI LAJOS, 
a Testnevelési Egyetem rektora
Mocsai Lajosnak, az újjászületett Testnevelési Egyetem rektorának 
sportnemzethez méltó elképzelései vannak az egyetem jövőbeni munkájáról 
éppúgy, mint a magyarok egészségi állapotának javításáról. Kevesen tudják még, 
hogy ez utóbbihoz az új egyetem jelentős szellemi erővel járul hozzá. 
Az élsportolókkal kapcsolatos módszertani újdonságokról is szó esik az előadáson.

Jegyár: 600 Ft

május 12. 
vasárnap 17.00
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június 11. 
kedd 18.30

SHAKESPEARE 
DRÁMÁI
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
A modern európai dráma története az angol költő, 
Shakespeare műveivel kezdődött. Alkotásai nagyon 
népszerűek voltak a XIX. században, a romantika művészeinek 
körében és a későbbi korokban is. A Coriolanust Petőfi Sándor 
fordította le magyarra, és barátja, Orlai Petrich Soma festett 
róla képet, amely a magyar művészettörténet első jelentős 
Shakespeare-illusztrációja volt. A kedvelt művészettörténeti 
sorozat a híres angol költő művei alapján készült képző-
művészeti alkotásokat mutatja be ezen az estén.

Jegyár: 800 Ft

május 28. 
kedd 18.30

AZ ISTENI 
SZÍNJÁTÉK
Ludmann Mihály művészet-
történész előadása
Dante műve megírása óta az európai irodalom egyik leg-
gyakrabban idézett és illusztrált műve. Leghíresebb képi 
megjelenítése Botticellihez fűződik, de az azóta eltelt 
félezer évben is sok festő és grafikus számára volt ihlető 
forrás, többek között Delacroix, Gabriel Rosetti, Bouguereau 
és Gulácsy Lajos. A művészettörténeti sorozat ez alkalommal 
a híres Dante-illusztrációkat mutatja meg az érdeklődőknek.

Jegyár: 800 Ft

Tu
dá

st
ár

május 31. 
péntek 10.00-20.00

Kiemelt együttműködő partnerek: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem   |   Népi Iparművészeti Múzeum

A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Zö
ld

ág

NEMZETKÖZI
ZÖLDÁG FESZTIVÁL
az Európai Fenntarthatósági Hét keretében
Környezettudatosság és fenntarthatóság különböző nézőpontjait tükröző 
Eco-Art Kiállítást, valamint öko-tudatos szemléletet átadó művészeti 
workshopokat szervez a Klebelsberg Kultúrkúria az Európai Fenntarthatósági Hét 
keretében. A kiállítók között szerepel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem –
Design Intézet MA képzésének Öko-design kurzus projektjei, valamint 
a Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóinak alkotásai is.

PROGRAM:
10.00 Zöldág Re-design kézműves workshop
10.30 Zöldág Öko-design kézműves workshop
11.00 Eco-Art Kiállítás Megnyitó
 A kiállítást megnyitja: A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának képviselője
11.30   Zöldág Öko-design kézműves workshop
12.00   Zöldág Slow-design kézműves workshop
12.30   Zöldág Öko-design kézműves workshop
13.00   Zöldág Re-design kézműves workshop
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május 15. 
szerda 18.30

Szépítő 
természet 
műhely
Bőrünk természetes megóvása 
natúrkozmetikumokkal; szépítő- 
és tisztálkodási szerek. Ez alkalom-
mal a szépségápoláson belül 
a hidratálásé lesz a főszerep.
Előadás, tanácsadás.
A részvétel díjtalan.

május 15., június 5. 
szerda 18.30

Tudatos 
táplálkozás 
fórum
05. 15.: Családbarát 
paleo Vendég: Posta Renáta 
hat paleo-szakácskönyv szerzője

06. 05.: A táplálkozás 
és a daganatos beteg-
ségek  Előadó: Dr. Samu Terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 
életmód-tanácsadó
A részvétel díjtalan.

Kertbarát és
természet-
barát fórum
A természet megóvása, a növények 
természetes ápolása az egészségünk 
megőrzése érdekében. Előadás, tanács-
adás a természetes növényvédelemről.
Előadó: Paniti Judit természetgyógyász
A részvétel díjtalan.

május 8. 
szerda 18.30

ECOPRINT
fonalfestés
Fessünk finom csipkefonalra 
szépséges színeket gyümölcsökkel, 
szirmokkal, mindenféle növényi 
részekkel!

Vezeti: Szöllősi Anna, 
az Annás kertje megálmodója
Díja: minden alapanyaggal együtt
12 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött; 
az annas@annas.hu e-mai címen.

május 18. 
szombat 11.00-16.00 Zö

ld
ág

május 22. 
szerda 18.30

Gyógy-
növény klub
Immunrendszer erősítése és egészsé-
günk védelme gyógynövényekkel.
Teázás, előadás és személyes 
tanácsadás. 
Előadó: Paniti Judit természetgyógyász
A részvétel díjtalan.

május 24. 
péntek 15.00-20.00

ECOPRINT
selyem-
kendő-festés
Fessünk hernyóselyemkendőt 
a természet ajándékaival, virágokkal, 
termésekkel, levelekkel!
Vezeti: Szöllősi Anna, 
az Annás kertje megálmodója
Díja: minden alapanyaggal együtt
10 000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött; 
az annas@annas.hu e-mai címen.

május 25. 
szombat 7.00-10.00

Gyereknapi
horgász-
verseny
A horgászverseny helyszíne 
a hidegkúti horgásztó (1028 Budapest, 
Temető u. 65.) Eredményhirdetés: 
10.15-kor a Klebelsberg Kultúrkúriában 
(1028 Budapest, Templom u. 2-10.)
A részvétel díjtalan, de regisztráció-
hoz kötött. Regisztráció: Reök Cecília 
reokcecilia@kulturkuria.hu

ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Reök Cecília
reokcecilia@kulturkuria.hu
+36 20/299 1040
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JÓ ESTÉT NYÁR,  
JÓ ESTÉT SZERELEM

Bemutató:  
május 19. vasárnap 19.00

További előadások:  
május 20. hétfő 19.00 
május 26. vasárnap 19.00
június 19. szerda 19.00

a Szindra Társulat előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu

KISCSOPORT ZENEKAR 
VÉGRE VALAMI ÉRDEKES
Lemezbemutató családi koncert

MÁJUS 19. VASÁRNAP 10.30

A novella színpadi változatának alapja megtörtént eset. 
A beteglelkű munkásfiú képtelen megbirkózni 
az őt körülvevő társadalom ellentmondásaival. 
Összekuporgatott pénzén személyiséget cserél, görög 
diplomatának adja ki magát. Így belekóstolhat egy 
másik, csillogó életbe, ahol végre rajonganak érte a 
nők, ami a munkásfiú számára elérhetetlen. A játék 
gyilkos fordulatot vesz, amikor beleszeret a gyönyörű 
Karácsony Zsuzsannába, aki nem tudja és nem is 
akarja neki megbocsátani a hazugságot…

Pesthidegkúti
Művészeti
Fesztivál
augusztus 29 - szeptember 1.

El
őz

et
es
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A PESTHIDEGKÚTI 
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
májusi és júniusi programjai
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május 5. vasárnap    9.30  Anyák napi hálaadó istentisztelet a templomban
május 11.  szombat   Egyházkerületi missziói nap Cegléden
május 12.  vasárnap  17.00  Családi istentisztelet a templomban
május 15., 29. szerda  19.00   Felnőtt bibliaóra a gyülekezeti teremben
május 18.  szombat   Gyülekezeti kirándulás Zebegénybe
május 30.  csütörtök  18.00  Mennybemenetel ünnepe a templomban

június 1.  szombat  17.00  Konfirmációi vizsga a templomban
június. 2.  vasárnap    9.30  Konfirmációi istentisztelet a templomban
június 9.  vasárnap    9.30 Pünkösd ünnepe a templomban
június 10.  hétfő    9.30  Pünkösd ünnepe a templomban
június 12.  szerda  19.00 Felnőtt bibliaóra a gyülekezeti teremben
június 13.  csütörtök  18.00 Ökumenikus imaest a Gercsei templomban
június 16.  vasárnap    9.30  Templomunk 64 éves ünneplése a templomban
  17.00  Tanévzáró hálaadás családi istentisztelet 
   a templomban

Minden csütörtök  18.00  Imaközösség az Új Sareptában

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.
Honlap: https://pesthidegkut.lutheran.hu/

ZENEI-HITTANOS NAPKÖZIS TÁBORT
tervezünk június 17-21-ig Nyírő Gábor hitoktatónk (zongoratanár, 
orgonaművész), Erdélyi Kata és Kis Péter vezetésével. 
Várjuk a gyerekek és felnőtt segítők jelentkezését. 
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május 18. 
szombat 10.00

CSALÁDI NAP
a II. Kerületi Önkormányzat Család- 
és Gyermekjóléti Központ szervezésében
Hagyományosan kerül megrendezésre a Családi Nap, 
ahol sok gyermekprogram lesz:

A belépés díjtalan.

és nem utolsó sorban beleshetnek a mentőautóba és tűzoltóautóba.
"Én és a családom" címmel óvodásoknak és kisiskolásoknak meghirdetett 
rajzpályázat ünnepélyes díjátadója és a beérkezett munkák kiállítása.

Segítő partnereink az Otthon Segítünk Alapítvány, 
a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
valamint a Johannita Segítő Szolgálat.

társasjáték

kézműveskedés arcfestés

Csudatáska Társulat  Roll Dance kerekesszékes tánccsoport

lufihajtogatás Nokedli bohóccal

ugrálóvár rajzpályázat - eredményhirdetés
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május 25., június 15. 
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

május 11., 25. 
szombat 7.00-11.30

NÉMET 
NAPOK
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GAZDAPIACI NAPOK 
a Cserkészháznál
A Cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) 
május 11-én és 25-én reggel 7.00-11.30-ig várjuk 
az érdeklődőket. Már szabadföldi zöldségek, 
spárga és más vitaminbombák is kaphatók lesznek 
és az egész évben megszokott hazai finomságok is.
A vásárláson kívül nagyszerű alkalom nyílik beszélgetésre 
a jó levegőn. Szeretettel várunk minél többeket.

GAZDAPIACI NAPOK
a Klebelsberg Kultúrkúriában
Hírül adjuk, hogy a cserkészházi piac gazdáival próbapiaci napokat tartunk
a Klebelsberg Kultúrkúria kertjében (Bp., II. Templom u. 2-10) Ha ezek 
a próbapiaci napok a gazdáknak és a vásárlóknak sikert hoznak, akkor 
a későbbiekben a hónapok harmadik szombatján gazdapiac lesz 
a Klebelsberg Kultúrkúria kertjében. Kérjük, szóljanak a szomszédoknak is.
Mindenkit szeretettel várunk!

május 18., június 15. 
szombat 7.00-11.30

PINGPONGVERSENY
A Kultúrkúria Asztalitenisz Szakosztálya 
2019. június 1-én, szombaton 9.30 órai kezdettel 
Nyílt Házi Versenyt rendez felnőtt játékosok számára.
Jelentkezés a Kultúrkúriában 9.00-kor. 
Nevezési díj: 500 Ft

Minden asztaliteniszt szerető játékost szeretettel várunk.
Felvilágosítás a peterklekner@freemail.hu e-mail címen kapható.

június 1. 
szombat 9.30

július 6. 
szombat 19.00

július 7. 
vasárnap 15.00

SVÁB BÁL a Pesthidegkúti  
Német Nemzetiségi Alapítvány 
és a Kultúrkúria szervezésében
Hagyományos  batyusbál zenével, műsorral, tombolával, italokkal 19.00 órától.
A zenét az Adlersteiner zenekar szolgáltatja.
Belépő: 900 Ft

KÓRUSTALÁLKOZÓ
a II. kerületi Német Önkormányzat 
szervezésében
a Kórustalálkozón a fellépők: a Szekszárdi, a Solymári, a Leányvári, 
a Dunaharaszti és a Pesthidegkúti Német kórusok, az Ökumenikus iskola diákjai 
és a Klebelsberg iskola tánccsoportja
A belépés díjtalan.

NÉMET NAPOK
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Jótékonys ág i  e stek 
a  már iaremete i 
ba z i l i ka  javára

1029  Budap est , 
Templomkert  1 .esték

Templomkerti

M ű v é s z e k  a  t e m p l o m é r t  2 0 1 9

Főt ámo gató :
I I .  Kerü let i
Önkormányz at

Az est fővédnöke:
Dr. Láng Zsolt, 
a II. kerület polgármestere

Az est háziasszonya:
Schmitt Pálné Makray 
Katalin 

ÁLLANDÓ PROGRAM
18:00 Szentmise
19:00 Templomkerti 
esték előadás

Házigazda: 
Esterházy László
kanonok, 
esperes plébános

május 18. szombat 19.00
BÁRCSAK TUDNÁNK 
VIGYÁZNI RÁD! 
Sasvári Sándor, Sasvári Léna, Varga Miklós, Varga Szabolcs 
és Varga Vivien közös koncertje

május 25. szombat 19.00
A SZÁZGYÖKÉRŰ SZÍV
A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház 
és a Szin-Do Art közös előadása
Rendező: Dóczy Péter

június 1. szombat 19.00
HATÁRTALANSÁG
A Török Tilla Folk Experience koncertje
Tagok: Török Tilla, Török Flóra, Török Dancsó Ádám, 
Cseh István, Fánczi Gábor, Mohai Dávid

július 27. szombat 19.00
APÁK ÉS FIAK
Bolyki Balázs és a B4 koncertje
A B4 tagjai: Bolyki Gergő, Bolyki Levente, 
Bolyki Dávid, Bolyki Máté

augusztus 24. szombat 19.00
DALOLÓ SZÉKELYEK
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
Gyermekkórusának és Zenekarának előadása

szeptember 28. szombat 19.00
KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT
Kormorán-koncert
Tagok: Vadkerti Imre, Fehér Nóra, Gáspár Álmos, 
Szűts István, Karácson Zsolt, Zsoldos Tamás, 
Szekeres Zoltán, Koltay Gergely

A rendezvény programjai díjtalanok, de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.

június 23. 
vasárnap 18.00
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Szereplők: TI vagy Bárki   |   Játékvezető: SZALAI KRISZTA

Hozzatok magatokkal jó kedvet bort, sütit, pokrócot, jó időt, 
s gyertek a  Zerind vezér úttól a Kerek-hegyi Kőfejtőhöz.
Eső esetén a Kultúrkúriában.

Szent Iván-éji

RÖGTÖNZÖLD II.
"Simán beugorhattok"
Improvizációs est a Nézőkkel

A II. Kerületi Önkormányzat kulturális és szórakoztató 
fesztiválja június 14-én és 15-én kerül megrendezésre. 
Idén is neves vendégek, slágerek, zenei csemegék várják 
a közönséget. További részletek hamarosan.

II. KERÜLET NAPJA
2019. június 14-15.
Millenáris Park

RÉSZLETES PROGRAM: 

www.masodikkerulet.hu

FACEBOOK:   facebook.com/budapest2

 A BELÉPÉS DÍJTALAN!



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: 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: Woody Allen: Férjek és feleségek – Orlai Produkció   |   Fotó: Pénzes Kristóf

Támogatóink, partnereink

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófoga-
dások, konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására. Termeink kis 
létszámú csoportos foglalkozások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség 
befogadására is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas 
kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat.
Bővebb információ: Nagymáté Edina (céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628   |   e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

ZSÚRSZOLGÁLAT
Ünnepelje gyermeke születésnapját és névnapját a Kultúrkúriában!
Bővebb információ: N. Tóth Kinga (zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Mobil: +36 20/249 1580   |   e-mail: kingat@kulturkuria.hu

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

JEGYINFORMÁCIÓK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos 
vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria információs pultjánál, 
hétköznap 7.30–19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860. Rendezvényeinkre a helyszínen, 
a www.jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), 
a Broadway jegyirodáiban, 
Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud jegyet venni. 
II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni Tagsági Kártyára az 1000 Ft feletti 
jegyárú színházi előadásokra és koncertekre 10% kedvezményt adunk. 
A sorban állás elkerülése érdekében jegyét lehetőleg ne az adott 
rendezvény napján, hanem elővételben vásárolja meg!
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Tartsa esküvőjétTartsa esküvőjétTartsa esküvőjét
nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek:

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860   |   +36 20/322 7171
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

Eseménynaptár
2019. MÁJUS
  3. péntek 19.00 Grazioso Zeneszalon   |   Vendég: Dr. Czoma László
  4. szombat 18.00 Wass Albert: A funtineli boszorkány – Poór István filmje
  5. vasárnap 14.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 16.00 Kimaradt festék – finisszázs Raffai Réka tárlatvezetésével
  8. szerda 20.00 LIKE A ROLLING STONE-koncert
 18.30 Kertbarát- és természetbarát fórum
  9. csütörtök 18.00 Lelkes A. Gergely festőművész kiállításának megnyitója
10. péntek 10.00 Madarak és fák napja – Solymászbemutató
 14.30 Mazsola-bérlet: 
  Mátyás király születése napja – Magyar Népmeseszínház
 19.00 Lélek-húrok – Meditáció zene- és mozgás improvizációval
12. vasárnap 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Mocsai Lajos
13. hétfő 10.00 Babaszínház: Macikaland – Galóca Bábszínház
14. kedd 18.30 Az ember tragédiája – Ludmann Mihály előadása
 19.00 Egyasszony – a Füge és az Orlai Produkció együttműködésében
15. szerda 18.30 Szépítő természet műhely
 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
18. szombat 11.00-16.00 Ecoprint fonalfestés
19. vasárnap 14.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 19.00 Dalnokklub   |   Vendég: Mirtse Zsuzsa és Apró Anna
22. szerda 18.30 Gyógynövény klub
24. péntek 15.00-20.00 Ecoprint selyemkendő-festés
25. szombat   7.00-10.00 Gyermeknapi horgászverseny (Hidegkúti horgásztó)
 15.00-19.00 Gyermeknap
27. hétfő 19.00 Sóvirág, avagy a létezés eufóriája – a Tünet együttes előadása
28. kedd 18.30 Az isteni színjáték – Ludmann Mihály előadása
 19.00 Reginald Rose: Tizenkét dühös ember
  a Szolnoki Szigligeti Színház előadása
31. péntek 10.00-20.00 Nemzetközi Zöldág Fesztivál

2019. JÚNIUS
  2. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
 19.00 Dalnokklub   |   Vendég: az Új Gereben együttes
  5. szerda 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
  6. csütörtök 17.00 Riczkó Andrea kiállításának megnyitója
  8. szombat 18.00 ECHO II-koncert – Táncos-zenés mulatság
11. kedd 18.30 Shakespeare drámái – Ludmann Mihály előadása
14. péntek 19.00 Woody Allen: Férjek és felelségek – az Orlai Produkció előadása
23. vasárnap 16.00-20.00 Gyermekbúcsú

2019. JÚLIUS
  6. szombat 19.00 Sváb bál
  7. vasárnap 15.00 Kórustalálkozó


