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Humorpercek
L’art pour l’art 
Társulat
Mindenkit szeretettel invitál egy felhőtlen 
szórakozást ígérő estére Dolák-Saly Róbert, 
Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni.
2015. októberében került bemutatásra a L’art 
pour l’art Társulat legújabb, sorrendben a 16. 
önálló színházi estje, melynek címe: 

A POFON EGYSZERŰ.

A közel 30 éve fennálló társulat ezúttal is 
mindent megtett annak érdekében, hogy 
a nézők nevetőizmai egy percig se pihenjenek.

Házigazda: Maksa Zoltán

Jegyár: 2500 Ft

február 17. 
szerda 19.00
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monodráma
Peter Hacks 
Beszélgetés a Stein-házban 
a távollevő von Goethe úrról 
című darabja alapján 
Rózsavölgyi Szalon

A világirodalom egyik leghíresebb és leghirhedtebb 
szerelmi viszonyának titkai az egyik fél szemszö-
géből felidézve, egy nem mindennapi helyzetben. 
Goethe és Charlotte von Stein majdnem tíz évig 
tartó kapcsolata elevenedik meg, amely tele volt 
szenvedéllyel, váddal, szerelemmel, tehetséggel, 
kisajátítással, boldogsággal, féltékenységgel, félelem-
mel, megszokással, könnyekkel és nevetéssel... De 
ki tudhatja, hogy mi is történt pontosan ezalatt az 
egy évtized alatt?

Charlotte von Stein: Györgyi Anna

Fordító: Szántó Judit
Jelmeztervező: Pirityi Emese
Zeneszerző: Dudás Zsombor
Dramaturg: Garai Judit

Rendező: Hidvégi Nóra

Jegyár: 2000 Ft

február 5. 
péntek 19.00

Az előadás a Drei Masken Verlag GmbH München engedélyével, 
a Hofra Kft. közvetítésével jött létre.   |   www.hofra.hu
Támogatók: Rózsavölgyi Szalon, Magyar Goethe Társaság

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
kerül bemutatásra.
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február 22. 
hétfő 19.00

Visszatértek a búvármadarak az Aranytó-
ra, és velük együtt megérkezik Norman 
Thayer nyugalmazott egyetemi tanár és 
felesége, Ethel is, akik fiatal koruk óta min-
den nyarat itt töltöttek. Morognak, ugrat-
ják, de pont ugyanúgy szeretik egymást, 
mint a kezdet kezdetén - vagyis kezdődik 
a szokott, boldog nyaralás. Az idei mégis 
más, mint az eddigiek: régi, hűséges búto-
rok és használati tárgyak mellett sok mást 
is rendbe kell tenniük maguk körül. Mert a 
lányuk nem véletlenül nem járt náluk már 
évek óta. És amikor megérkezik, meglepe-
tés-vendéget is hoz magával... A humorral 
átszőtt, mélyen emberi történetet filmen 
Henry Fonda és Katharine Hepburn, ma-
gyar színpadon Mensáros László és Tolnay 
Klári tette emlékezetessé.

Ernest Thompson: Aranytó
a Szentendrei Teátrum 
és az Orlai Produkciós Iroda 
közös produkciója
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Sszereplők:
Ethel: Vári Éva
Norman: Benedek Miklós
Chelsea: Bertalan Ágnes
Bill: Vasvári Csaba
Billy: Bábel Vilmos/Szekeres Máté
 
Jelmez: Tordai Hajnal
Díszlet: Csanádi Judit
Grafika: Csáfordi László
Rendező asszisztens: Jánoska Zsuzsa

Rendező: Gálffi László
Producer: Orlai Tibor
Fordító: Zöldi Gergely

Jegyár: 3000 Ft
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Mesterkoncertek
és fiatal művészek 2016 tél-tavaszSzínházbérlet 

2016
tél-tavasz

2016. február 22.
Ernest Thompson: Aranytó
Orlai Produkció
Főbb szerepekben: Benedek Miklós, 
Vári Éva, Bertalan Ágnes, Vasvári Csaba
Rendezte: Gálffi László
Jegyár: 3000 Ft

2016. március
Mihail Bulgakov: 
Álszentek összeesküvése
Komáromi Jókai Színház
Főbb szerepekben: Mokos Attila, 
Bandor Éva, Bárdos Judit m.v.
Rendezte: Martin Huba m.v.
Jegyár: 2800 Ft

2016. április
Neil Simon: Furcsa pár
Szolnoki Szigligeti Színház
Főbb szerepekben: Kautzky Armand, 
Mészáros István, Horváth György
Rendezte: Kiss József
Jegyár: 2500 Ft

2016. május
Páskándi Géza: Vendégség
Egri Gárdonyi Géza Színház
Rendezte: Blaskó Balázs
Jegyár: 2800 Ft

2016. június
Marcel Achard: A bolond lány
Karinthy Színház
Főbb szerepekben: Földes Eszter, 
Csonka András, Mihályi Győző
Rendezte: Karinthy Márton
Jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 12 200 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

2016. február 10.
Kiss Virág (zongora) és 
Dezső Sándor (gordonka) 
jubileumi koncertje
Jegyár: 2000 Ft

A bérlet ára: 6 700 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

2016. március 22.
Nagyheti áhitat – Bizánci mozaikok
Szent Efrém Férfikar koncertje 
Jegyár: 2200 Ft

2016. április 24.
Budapesti Vonósok Kamarazenekar
Mozart-est
Műsor:
F-dúr divertimento, K. 138
F-dúr zongoraverseny, K. 413
D-dúr divertimento, K. 136
A-dúr zongoraverseny, K.  414
Művészeti vezető: Botvay Károly
Hangversenymester: Pilz János
Közreműködik: 
Szentpéteri Gabriella - zongora                        
Jegyár: 2000 Ft

2016. május 7.
Duna Szimfonikus Zenekar
Sztárok nyomában
Műsor:
Beethoven: Prométheusz 
teremtményei – nyitány, Op. 43
Liszt: 2. (A-dúr) zongoraverseny
Beethoven: 7. (A-dúr) szimfónia, Op. 92
Közreműködik: Várjon Dénes - zongora
Vezényel: Baráti Kristóf
Jegyár: 2800 Ft
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Grazioso Zeneszalon
Meghívott vendég:
Dubrovay László 
Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas 
zeneszerző, zeneoktató

Házigazda: Detvay Mária Marcella
A belépés díjtalan.

Mesterkoncertek és fiatal művészek
Dezső Sándor és Kiss Virág 
jubileumi koncertje

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

február 19. 
péntek 19.00

Műsor:
Dezső Sándor: Szonatina
Popper Dávid: Vito   |   Falusi dal   |   Emlék   |   Mazurka g-moll   |   Bölcsődal
 Koncert polonéz   |   Gavotte D-dúr   |   Magyar rapszódia

Jegyár: 2000 Ft
A koncert időtartama 70 perc.

február 10. 
szerda 19.30

Jegyár: 600 Ft

február 5. 
péntek 10.00

Muzsikus Klébzelet
Játékok -
avagy az elszabadult 
elme Kurtág György-i 
határtalansága
Eckhardt Gábor zenetörténeti 
sorozata kisiskolásoknak
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Kovács Kati 
koncert

február 12. 
péntek 19.00

február 14. 
vasárnap 19.00

Kovács Kati a zene területén sok műfajban 
otthonosan mozog. Ezt bizonyítja több mint 
ötszáz felvétele.
Az utóbbi évek tehetségkutató és televíziós 
vetélkedőin számtalan versenyző énekelte 
sikerre vitt dalait. Az egyetlen előadó, aki 
együtt dolgozott az ILLÉS, METRO, OMEGA 
zenekarokkal. Szörényi Levente, Demjén 
Ferenc, LGT írt számára lemezeket, s dalaikat 
a mai napig is műsoron tartja. Koncz Tibor 
szerzeményeivel több fesztivált is megnyert 
külföldön és itthon is. Az Add már, Uram, 
az esőt! című dalát még Christina Aguilera is 
feldolgozta, bizonyítva a dal értékét. Kati kiváló, 
fiatal, tehetséges zenészekkel dolgozik együtt, a 
Kolta Gergő vezette No Commerce zenekarral.

Jegyár: 2900 Ft

Ze
ne

A KÖZTÜNK MARAD lemezbemutató 
koncertet a Nemzeti Színházban hallgathatta 
a közönség 2015. november 30-án.

Rátóti Zoltán - ének, gitár
Juhász Gábor - gitár
Becze Gábor - nagybőgő
Clemente Gábor - ütőhangszerek

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter,
Kerner Mária

Jegyár: 800 Ft

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég a Rátóti Zoltán Klubzenekar
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Az operairodalom gyöngyszemei
Massanet: Thais - A New Yorki 
Metropolitan Operaház előadása
Vezényel: Lopez Cobos
Szereplők: Renée Fleming, Thomas Hampson, 
Michael Schade
Ismeretterjesztő bevezető előadást tart 
Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Largo, Adagio, Allegro, Vivace... Úgy hírlik, a jó ze-
nének nem kell megadni a tempójelzését, hiszen a 
megfelelő tempót és karaktert a kotta önmagában 
hordozza. Miért szükséges a tételeket elnevezni? 
A lefordított kifejezésen túl mit mond az előadó-
nak a Largo, az Adagio, vagy mondjuk az Allegro 
assai jelölés? Nem csak az előadó, de a közönség is 
felkészülhet a zene értőbb befogadására a jelölés 
ismeretében.

Jegyár: 2000 Ft

Huszadik alkalommal rendezzük meg a fesztivált 
a hidegkúti zeneiskolás diákok részére. A programban 
olyan kamaracsoportok lépnek fel, ahol a növendé-
kek közül legalább egy pesthidegkúti. A zongora-
négykezestől a gitárosokon, vonósokon keresztül a 
furulyazenekarig sokféle együttestől hallgathatunk 
kamaradarabot. Az előadókat szakmai zsűri minősíti.
A fesztiválra február 15-ig várjuk fellépő 
kamaracsoportok jelentkezését.
A belépés díjtalan.

Pesthidegkúti 
Kamarazenei Fesztivál

Ze
ne

BachElit 006 
Mit üzennek a tételek 
tempójelzései?
Közvetlenül a zenéről,
közvetlenül a zenésztől
Mező Péter előadássorozata 
minden hónap utolsó vasárnapján

február 28. 
vasárnap 18.00

február 28. 
vasárnap 15.00

február 27. 
szombat 14.00
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Deadline
Könczey Elemér karikatúrái

február 9. 
kedd 18.00

A neves kolozsvári grafikusművész karikatúrái.
A kiállítás megnyitja Demeter Szilárd író, rockzenész 2016. február 9-én 18 órakor.
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető február 9-étől 
február 29-éig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

„… ezek a rajzok nem üzennek, de annál beszédesebbek. Megszólítanak, beszélnek, 
mondják a magukét, olykor visszafogottan, olykor hangosan vagy bőr alá bújva, kar-
colva, elbeszélnek egy szituációt, történetet, továbbírnak egy helyzetet, általánosítanak 
vagy absztrahálnak, konkretizálnak vagy globalizálnak. És röhögtetnek. Röhögünk vidá-
man másokon, a más kárán, vagy kínunkban vihogunk önmagunkon …  Ezek a rajzok, 
karikatúrák is azt jelzik: a viszonylagos, sokszor magunk által készített börtöneinkben is 
megtalálhatjuk a szabadságunkat, a saját magunk alkotta bezártságból viszont csak a 
humor és az önirónia, önreflexió által szabadulhatunk.”

Bányai Éva
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Átlépni a tájon
Kovács-Gombos Dávid festőművész kiállítása

,,Olyan helyet keresek, ahol a szigetek partjai kétoldalt nem határolják a 
látványt, ahol nem látszanak a fokok, nem törik meg a vízből kiálló sziklák. 
Ha találok ilyen helyet, leülök, nézek arrafelé. Megnyugtat, hogy nem látok 
semmit, hogy akadálytalanul jut el valameddig a tekintet, aztán egy meghatá-
rozhatatlan ponton szétfoszlik az ürességben.”

Részlet Győrffy Ákos Nem mozdul c. kötetének 
Quarnero-szövegek c. verséből

Kovács-Gombos Dávid 1979-ben született Sopronban. 2005-ben kapott rajztanári 
diplomát a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán. Ezt követően 2008-ban szerezte 
meg második diplomáját a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vizuális és környezet-
kultúra szakán.
Több jelentős csoportos és egyéni kiállítás után a Kultúrkúriában mutatja be leg-
újabb munkáit.

A kiállítást megnyitja Győrffy Ákos József Attila-díjas költő 
2016. február 18-án 18 órakor.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
március 13-áig naponta 10-18 óráig.

február 18. 
csütörtök 18.00
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Budapest like
A Magyar Plakát Társaság 
fiatal tervezőgrafikusainak kiállítása
Kiállító alkotók:
Anna Gizella, Baráth Dávid, Gál Krisztián, Korolovszky Anna, Szugyiczky István, 
Tóth Andrej, Tóth Tamás, Varga Gábor Farkas grafikusművészek

A kiállítás díjtalanul megtekinthető január 20-tól 
február 14-éig naponta 10-18 óráig.

február 14-éig

“Színi világ”
Kotnyek Antal (1921-1990) 
fényképei az 1960-as évekből 
Válogatás az Országos Színháztörténeti Múzeum 
és Intézet fotógyűjteményéből

A kiállítás megtekinthető 2016. február 7-éig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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február 7-éig
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- Mi történik akkor, ha PIROS, SÁRGA 
  és KÉK egy szép napon találkoznak?
- Hát, összebarátkoznak!
- És ha már barátok?
- Együtt játszanak, és amikor elfáradnak, 
  egymás vállán elszunnyadnak.
- Egy házikóban?
- Igen. Egy házikóban, amit ők maguk építettek.
- És azóta ott élnek együtt...
- Boldogan!

Babaszínház: Piros? Sárga! Kék.
első színházi élmény 4 éven aluliaknak a Ciróka Bábszínház előadásában

Farsangi családi délután
ITT A FARSANG - a Kolompos együttes mulatsága, táncháza
Farsangi mulatság a gyermektáncházak, gyermekszobák, óvodák állandó vendégeivel, a 
hangulatjavító együttessel. Zenéjük nyomán táncra perdül a közönség apraja és nagyja.

AZ ÁLLATOK NYELVÉN TUDÓ JUHÁSZ
az Aranyszamár Színház bábjátéka
Írta: Szász Ica
A jól ismert népmese fordulatos, humoros, helyzetkomikumokkal teli fantáziajátéka, 
tárgybábokkal, élőjátékkal, sok-sok zenével.
Játsszák: Baranyai Anita és Érsek-Csanádi Gyöngyi, rendezte: Sramó Gábor

KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ

Jegyár: 700 Ft

február 6. 
szombat 15.00
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Szerzők: Fekete Dóra, Kiszely Ágnes
Zeneszerző: Szirtes Edina
Koreográfus: Zsalakovics Anikó
Tervező: Fekete Dóra
Játsszák: Szörényi Júlia, 
Krucsó Júlia Rita, Aracs Eszter

Az előadásra jegyek korlátozott 
számban vásárolhatók, javasolt 
az előzetes jegyvásárlás. Nagy érdeklődés 
esetén az előadást megismételjük.
Jegyár: 900 Ft

február 15. 
hétfő 10.00
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Mazsola II. bérlet: 
Bagolykisasszony meséje
a Bóbita Bábszínház 
bábos játéka 5 éven felülieknek
Hogyan kerülhet ki Jig, a magányos királyfi a Sóhajok 
Palotájából? Hol keressen magának társat? S vajon 
megtalálja-e? Hűséges segítőjével, Yük-kel, a táltossá 
változtatott királyfival bejárják a földi országokat és 
a csillagbirodalmakat, hogy felkeressék a legszebb 
hercegnőket. Egyszer átrepülnek a napon, máskor a 
földön poroszkálnak. Életre szóló nagy barátság az 
övék - vajon tényleg egy életre szól? 
Körülöttük végig ott repked, figyel, segít a Bagolykis-
asszony, és mesél barátságról, áldozatvállalásról, kalan-
dokról és útkeresésről, sok-sok humorral, játékkal és 
varázslattal fűszerezve.

Szécsi Magda meséi alapján bábszínpadra írta: Kárpáti Péter
Báb- és díszlettervező: Grosschmid Erik Blattner Géza-díjas 
Zeneszerző: Kovács Áron Ádám
Dalszövegek: Gyermek mondókák - Kálmány Lajos 1882-es gyűjtése a Temesközből
Rendező: Perényi Balázs
Játsszák: Nagy Kata m.v./Vadon Judit, Várnagy Kinga m.v., Czéh Dániel, 
Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt, Papp Melinda
Jegyár: 900 Ft

február 19. 
péntek 14.30
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február 19. 
péntek 9.00 és 10.30

Tádé-bérlet:
Égig érő mesefa
a Ciróka Bábszínház 
előadása
Dalt nékem a fagy is mondott.
Éneket az eső ontott,
Más meséim szél terelé,
Folyó sodra hozta elé.
A madár is szókat szerzett,
Fák teteje varázsverset.

Valamikor réges-régen, amikor a Nap és 
a Hold is égi kunyhójában lakott, az erdő 
adott otthont az állatoknak. Mesénk során 
megismerkedünk az erős mackóval, a ravasz 
rókával, a sebes patakokban cikázó halakkal, 
a fák tetején fészkelő madarakkal…
Író: G. Szász Ilona
Rendező: Rumi László

Jegyár: 900 Ft
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Kucok: Játssz velünk mesét!
interaktív meseszínház a Tünet együttes 
tagjainak közreműködésével

február 20. 
szombat 16.00
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3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek ajánlott.
A gyermekeknek kényelmes ruha viselését ajánljuk; 
kérjük a cipőt levenni a színházterem bejáratánál. 
Előadásonként 35 gyerek vehet részt az interaktív játékban. 
A korlátozott férőhelyek miatt ajánlatos az előzetes jegyvásárlás.
Jegyár gyerekeknek 1200 Ft, kísérőknek 1000 Ft.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 17 órakor megismételjük.

A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos-zenés foglalkozás keveréke.
Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahova behúzódva a fantázia határtalan 
kalandokra indulhat, zug, amely megannyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis 
a kiváló jazzmuzsikusokkal kiegészült Tünet Együttes, a gyerekek segítségét kérik az 
elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a kis 
kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila han-
gyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lesznek, miközben ők maguk is mesehőssé 
válnak. A kucoki időben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik 
saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene vagy akár a szereplők 
mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhet-
nek képességeik határtalanságával.

Rendező: Szabó Réka
Szereplők: Gőz István, Kántor Katalin, Lakos Fenni, Szabó Réka, Valcz Péter
Zene: Ágoston Béla, Rubik Ernő Zoltán   |   Jelmez: Andrea Haamer
Szöveg: Peer Krisztián   |   Hang és fény: Major Mátyás
Fotók: Dusa Gábor   |   Külön köszönet: Szirtes Attila

„A Kucok ugyanis jó. Sőt, nagyon jó, olyannyira, hogy elhatároztam, az idei 
összes többi előadásra (szám szerint 3, úgyhogy bele kell húznom!) mindre 
veszek jegyet. (...) A klasszikus magyar gyerekelőadások stílusát és világát 
félretéve nemzetközi színvonalú, profi előadást láthattunk, amelynek egy perce 
sem volt unalmas vagy gagyi.”

(Kuszkó Judit, Index – Dívány.hu)

„Barátságos jelmezekbe bújtatott, a gyerekekre odafigyelő játszótársak, valódi 
hangszerek, eleven zenészek, emberi hangok és emberi léptékek. A közös cse-
lekvés, az együttlét öröme határozza meg az előadás hangulatát. Fontos lenne, 
hogy minél több családban, óvodában, de még az elemi iskolában is érezhető 
legyen a kucok melege.”

(Szilágyi Zsuzsa, Revizor)
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Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu

A tanácsadáson egyénileg és kis-
csoportban (2-4 fő) lehet részt venni! 
A részvétel díjtalan.

február 16. 
kedd 15.00-18.00

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálat-
ról? Esetleg épp gondolkozol, hogy kipróbáld? 
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megis-
merkednél 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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február 8. 
hétfő 19.00

Borospince estek
Erdélyi kortárs 
irodalom
Takaró Mihály előadása

Takaró Mihály Erdély kortárs irodalmát mutatja be a tőle megszokott izgalmas, 
morális tartalmakat kereső és feszegető előadásában.
Korom Péter pincészetének borai teszik még kellemesebbé az estet. 
A szokott zsíroskenyér sem marad el.

Jegyár: 1300 Ft
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Portré +
Kondor Katalin vendége 
a Hungaro zenekar
február 14. 
vasárnap 17.00

1902-ben Körösfői-Kriesch Aladár a Pest-közeli kisvárosban képző- és iparművészeti 
műhelyt hozott létre. A nem sokkal később csatlakozó Nagy Sándorral virágzó alkotó-
közösség alakult, amely nemzetközi sikereket is aratott az itt készült alkotásokkal. Milyen 
feltételekkel és szellemi háttérrel alakult meg a művésztelep és kik voltak legjelentősebb 
alkotói? Ezek kerülnek bemutatásra a művészettörténeti sorozat ezen alkalmával.

Jegyár: 800 Ft

Szecessziós művésztelep Gödöllőn
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

február 9. 
kedd 18.30

A Hungaro zenekart egyre többen ismerik. Vitriolos, ám kétséget kizáróan igaz szöve-
geiket hajdan a pol-beat kategóriába sorolták volna. Ma inkább azt mondanánk, a 
hajdani vándor-énekesek utódai ők, akik jól látják és jól láttatják a világot.

Részlet A közgazdász c. dalukból:
“A közgazdász ha jól teljesít, részesül a közösből. / Ad neki a jó gazdája, persze, hogy 
a mienkből. / Azért ül az egyetemen, azért jár a fizetés, / hogy meglegyen a pol-
gárnak a szakértői etetés. / Ha nem így van csókolom, akkor az mitől lehet, hogy 
elvesztettünk magunk alól gyárakat és földeket? / Önök mégsem szirénáztak, hogy 
“Nagy a baj testvérek!” / A hallgatásnak lehet ára. Én pont erről beszélek.”

 
A zenekar két alapítója lesz a vendég, Herbály Péter és Borhi Miklós.
 
Jegyár: 500 Ft
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február 24. 
szerda 18.00

Az alakuló új világrend az orosz, ukrán és a szíriai 
válság és az egyre növekvő orosz aktivitás fényében.
Vendégünk Stier Gábor külpolitikai 
újságíró, Oroszország-szakértő.

Új közéleti sorozatunk első előadása. 
A sorozat előadói, meghívottjai 
országos napi- és hetilapok ismert 
újságírói.
A belépés díjtalan.

február 23. 
kedd 18.30

Ablak a nagyvilágra 
Az alakuló új világrend

Grünwald Béla ott volt a nagybányai szabad iskola indulásakor és ott 
volt később a kecskeméti művésztelep alapításakor is. Ez alatt az évtized 
alatt stílusa sokat változott, megmutatva azokat az újító szándékokat is, 
amelyek ekkor a magyar művészetben jelen voltak.
Az ő életművét és a kecskeméti művésztelep indulásában játszott szere-
pét is megismerhetjük a művészettörténeti sorozat ez esti előadásán.

Jegyár: 800 Ft

Iványi Grünwald Béla
Ludmann Mihály művészettörténész előadása
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február 4., 18. 
csütörtök 9.00

február 8. 
hétfő 18.00

Gyógyító Természet Fórum
Tisztítókúra
Tisztítsunk gyógynövényekkel! Különböző növények tisztító 
és méregtelenítő hatása. Előadás, bemutató, vásár és teadélután, 
ahol tisztító gyógyteák fogyaszthatóak.
Előadó: Mersei Kata (Manóba gyógynövény és életmód műhely)
A részvétel díjtalan.

Gyógynövény Klub
Fájdalomcsillapítás 
a természet erejével
Előadó: Dr. Pethő Mária
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés 
mindenkinek. A gyógynövények gyűjtése és kezelése, 
gyógyhatások, készítmények, szakirodalom 
és praktikus tanácsok. A hónap gyógyteája, 
bemutató, kóstoló.
A részvétel díjtalan.

február 4. 
csütörtök 18.30

február 15. 
hétfő 18.00

Zöldág Művészeti Műhely
február 4-én: környezettudatos 
festmények, kollázsok, asztaldíszek 
tervezése és kivitelezése
február 18-án: környezettudatos karkötők, 
képek, kollázsok, tervezése 
és kivitelezése
Vezeti: Sarnyai Rita iparművész
A részvétel ingyenes, csak anyagköltség van. Anyagköltség: 600 Ft.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.
Regisztáció és információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040   |   e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

Tudatos Táplálkozás Fórum
Cukorbetegség 
és a paleolit táplálkozás
Előadó: Dr. Samu Terézia, sebész-érsebész szakorvos, 
életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.
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március 5. 
szombat 15.00-18.00

március 16. 
szerda 19.00

március 19. 
szombat 16.00

március 18. 
péntek 18.00

március 22. 
kedd 19.30

március

Mihail Bulgakov: 
Álszentek összeesküvése
Komáromi Jókai Színház
Főbb szerepekben: Mokos Attila, Bandor Éva, 
Bárdos Judit m.v.   |   Rendezte: Martin Huba m.v.
Jegyár: 2800 Ft

Szélkiáltó csiribiri 
családi délután
Szépenszóló fütyöri - az Álomzug Társulás előadása 
A Szélkiáltó zenekar gyermekkoncertje
Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft

Maksaméta
Nőnap alkalmából
Jegyár: 1000 Ft

Ablak a nagyvilágra
Utazások lélektől lélekig 
Schäffer Erzsébettel
Sorozatunk vendége a kedvelt 
Pulitzer-díjas író, újságíró.
A belépés díjtalan.

Tititá - Kalandozás 
Ritmusországban 
Novák Péterrel
Előadásunkat elsősorban 6 és 10 év közötti kor-
osztályú gyermekek és szüleik számára ajánljuk.
Jegyár: 1200 Ft

Nagyheti áhitat 
Bizánci mozaikok
a Szent Efrém Férfikar koncertje 
Jegyár: 2200 Ft



A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
februári programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403
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február 1. 
hétfő 18.30

Közbiztonsági Fórum
a Budaligeti Polgári Kör 
és a PPKSZ szervezésében
Meghívott előadó Seres Ernő alezredes, II. kerületi rendőrkapitány
A rendőrkapitány úr filmvetítéssel egybekötött előadást tart, melyben 
elsősorban az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
megelőzésével kapcsolatos teendőkre hívja föl a figyelmet. Kitér az 
általános bűnmegelőzési kérdésekre is.

Istentisztelet: minden vasárnap 9.30 templom
Családi istentisztelet:  február 14. vasárnap 17.00 templom
Imafélóra:  minden pénteken 19.00 templom
Felnőtt Bibliaóra:  február 10. és 24. szerda 19.00 gyülekezeti terem
Könyvfaló Klub 
minden korosztálynak:  február 27.  szombat 16.00 gyülekezeti terem
Gyülekezeti nap:  február 28. vasárnap 11.00 gyülekezeti terem
 Előadás az európai keresztyénség helyzetéről

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

február 1. 
hétfő 18.00

Téli tárlat - a Budai 
Képzőművész Egyesület kiállítása
A kiállítást megnyitja Daragics Éva művészettörténész 2016. február 
1-én 18 órakor. Közreműködnek a Kiss-Zenede növendékei.
A tárlat megtekinthető február 2-től február 21-éig

Rummikub 
Játék 10 - 99 éves korig
A Rummikub egy társasjáték, melynek a rablórömihez hasonló szabályai 
vannak, de lényeges különbség, hogy nem kártyalapokkal, hanem azokat 
helyettesítő műanyaglapokkal kell játszani, amiket kis tartókon vagy táblán 
kell elhelyezni, ezért táblás röminek is hívják.
A részvétel díjtalan.
A  játékra előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Márténé Bernáth Mária +36 20/972 3060

február 
12., 26. 
péntek 19.00-22.00



KEDVENC 
DOLGAIM...

SZULÁK 
ANDREA 
ZENÉS, 
SZÓRAKOZTATÓ ESTJE, 
SOK HUMORRAL

Közreműködnek: 
Kovács Norbert (dob)
Éder Ferenc (basszusgitár) 
Kormos János (gitár)  
Elek Norbert (zongora) 

Belépő: 3200 Ft

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

02.12. 
péntek 
19.00

2015 november klebi mf.indd   12 2015.12.07.   15:26:24

február 27. 
szombat 9.00-12.00

Hol-Mi vásár
A háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg 
Kultúrkúriában lesz, a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendez-kedése 8.00-9.00 óra között. 
Előre jelentkezni szükséges!
Információ: Simon Imre 
Tel./fax: +36 1/376 9325, +36 20/978 0298, +36 20/328 6585
e-mail: imericus3@t-online.hu

február 13. 
szombat 7.30-12.00

Gazdapiac februárban
Februárban a füstölt húsok, hurkafélék viszik a pálmát. 
Köretnek a sült krumpli helyett a batátát is ajánljuk. Persze a 
savanyúságok, a sör, bor, a téli ételek mellé szintén kaphatóak 
lesznek. A kóstoló asztal kínál mindenkit falatokkal és forró 
gyógyteával. Várunk minden beszélgetni, vagy vásárolni szán-
dékozó érdeklődőt a Cserkészház kertjében 
(Bp. II. ker. Hímes u. 3.).

február 13. 
szombat 9.00-12.00

Babaholmi börze
Februárban újra börzét rendezünk, ahol új gazdára lelnek 
a használt, de jó állapotú babaruhák, játékok.
Információ és asztalfoglalás: Öveges Tímea
Tel.: +36 20/526 0628
E-mail: oveges.timea@kulturkuria.huC
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A műsor- és időpont-
változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón:
G – monodráma Peter Hacks: Beszélgetés 

a Stein-házban a távollevő von Goethe úrról
című darabja alapján

Fotó: Éder Vera

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre 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 jegyiro-
dáiban, 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!

Béreljen termet a Kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. Terme-
ink kis létszámú csoportos foglalkozá-
sok elhelyezésén túl akár háromszáz fős 
közönség befogadására is alkalmasak. 
Szabadtéri program esetén amfiteátru-
munk és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

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 kisgyerme-
kes 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.
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Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa 
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!

Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41
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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

4. csütörtök    9.00 Zöldág Művészeti Műhely   |   18.30 Tudatos Táplálkozás Fórum
5. péntek 10.00  Játékok-avagy az elszabadult elme Kurtág György-i határtalansága
 19.00 Peter Hacks: Beszélgetés a Stein-házban a távollevő von Goethe úrról
6. szombat  15.00  Farsangi családi délután
8. hétfő 18.00  Gyógyító Természet Fórum   |   19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása
9. kedd 18.00  Könczey Elemér kiállítása
 18.30  Szecessziós művésztelep Gödöllőn – Ludmann Mihály előadása
10. szerda  19.30  Mesterkoncertek – Kiss Virág és Dezső Sándor koncertje
12. péntek  19.00 Kovács Kati-koncert
14. vasárnap 17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége a Hungaro zenekar
 19.00  Dalnokklub – Rátóti Zoltán Klubzenekar
15. hétfő 10.00 Babaszínház: Piros? Sárga! Kék. – Ciróka Bábszínház   |   18.00 Gyógynövény Klub
16. kedd 15.00 EVS tanácsadás
17. szerda  19.00  Humorpercek – L’art pour l’art Társulat
18. csütörtök    9.00 Zöldág Művészeti Műhely   |   18.00 Kovács-Gombos Dávid kiállítása
19. péntek    9.00 és 10.30   Tádé-bérlet: Égig érő mesefa – Ciróka Bábszínház
 14.30 Mazsola II. bérlet: Bagolykisasszony meséje   |   19.00 Grazioso Zeneszalon
20. szombat 16.00  Kucok – játssz velünk mesét!
22. hétfő 19.00 Ernest Thompson: Aranytó – Orlai produkció
23. kedd  18.30 Iványi Grünwald Béla – Ludmann Mihály előadása
24. szerda  18.00 Ablak a nagyvilágra: Az alakuló új világrend – vendég: Stier Gábor
27. szombat  14.00 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
28. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei   |   18.00 BachElit 006

2016. februári eseménynaptár


