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január 23.
hétfő 18.00

"…Sem emlék, 
sem varázslat…" 
Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas 
színművész előadóestje 
Radnóti Miklós műveiből
Radnóti Miklós élete, tisztasága, elképesztő látása, vizualitá-
sa megragadó. Szívének dobbanása, szerelmének varázslatos 
megélése minden színész számára kihívás, verseinek áradó 
képei, szavai csak arra várnak, hogy újra meg újra halljuk, 
lássuk, érezzük őket. A magyar költészet egyik legnagyobb 
alakja. Sorsa, szenvedése, kiszolgáltatottsága, váteszi látás-
módja, saját sorsának pontos előérzete révén figyelmeztető 
jelként magasodik elénk. Testvérünk, barátunk, társunk a 
magyar történelem sodró, mai hullámzásában is.

Jegyár: 1000 Ft
Diák jegyár: 500 Ft
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január 16. 
hétfő 19.00

Frederick Knott: 
Várj, míg sötét lesz 
Orlai Produkció
Rendező: NoVáK ESztEr

Jegyár: 3200 Ft

Sz
ín

há
z

Három idegen férfi találkozik egy üres lakásban. Keresnek 
valamit, ami a háziaknak nem jelent semmit, nem is emlékez-
nek, hogy hová tehették, de a három idegen közül egy tisztában 
van vele, milyen sokat ér. Hogy mi ez a valami, és miért olyan 
fontos, azt csak ez az egy szereplő tudja. Mindenkinél kiszol-
gáltatottabb azonban a hamarosan hazaérkező háziasszony, 
a gyanútlan Susy, akit még a látása sem segít abban, hogy 
felismerje az egyre növekvő veszedelmet. Bravúros szerepjátékok 
egész sorával próbálják a bűnözők kiszedni belőle azt, amiről 
fogalma sincs. Igazi macska-egér játszma kezdődik, és a növekvő 
sötétben összemosódik, ki az üldöző és ki az üldözött.

A darab számtalanszor aratott nagy sikert a világ színpadain 
(Quentin Tarantino is szerepelt egyik felújításában), az Audrey 
Hepburn főszereplésével készült filmváltozat pedig örök klasszikus. 

SzerePlők:
Susy - Kovács Patrícia
Mike - Szabó Kimmel tamás
roat - Nagy Dániel Viktor
Carlino - Ficzere Béla
Sam - Hováth Virgil
Glória - ács Berta / Fekete Kepes Hanna / Medgyessy Lili

Sz
ín

há
z

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.
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Mesterkoncertek
és fiatal művészek 2017 tél-tavasz

A bérlet ára: 12 800 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

A bérlet ára: 8 000 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

Színházbérlet 2017tél-tavasz

2017. február 14.
Móricz zsigmond: 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti 
Színház
Főbb szerepekben: Ferenci Attila, 
Tarpai Viktória, Vass Magdolna
Rendezte: Katkó Ferenc
Jegyár: 2800 Ft

2017. március
Kiss Csaba: Nappalok és éjszakák 
(sirály-játék Csehov nyomán)
Tatabányai Jászai Mari Színház
Főbb szerepekben: Györgyi Anna, 
Trokán Anna, Mikola Gergő
Rendezte: Kiss Csaba
Jegyár: 2800 Ft

2017. április
William Shakespeare: Macbeth
Soproni Petőfi Színház
Rendezte: Pataki András
Jegyár: 3000 Ft

2017. május
Noël Coward: Vidám kísértet
Szolnoki Szigligeti Színház
Főbb szerepekben: Barabás Botond, 
Kertész Marcella, Molnár Nikolett
Rendezte: Kiss József
Jegyár: 3000 Ft

2017. június
Daniel Glattauer: Párterápia
Orlai Produkció
Szereplők: Balla Eszter, 
Debreczeny Csaba, Mészáros Máté
Rendezte: znamenák István
Jegyár: 3200 Ft

2017. február 3.
Kónya István barokk lantestje
Jegyár: 2200 Ft

2017. március 17.
Magyar Kamarazenekar koncertje
Művészeti vezető: Bánfalvy Béla
Jegyár: 2500 Ft

2017. április 10.
Fülei Balázs zongoraestje
Jegyár: 2500 Ft

2017. május 10.
Farkas Míra (hárfa) és Nyári László (hegedű) koncertje
Jegyár: 2200 Ft



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

a Duna 
Szimfonikus zenekar 
Újévi koncertje
Beethoven: 5. (Esz-dúr) zongoraverseny, Op. 73
Beethoven: 6. (F-dúr) szimfónia („Pastorale”), Op. 68

Közreműködik: Fülei Balázs – zongora

vezényel: Medveczky Ádám
Jegyár: 2600 Ft ze

ne

január 14. 
szombat 19.30

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

ze
ne

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég: Hűvösvölgyi Ildikó 
Kossuth-díjas színművész
Házigazda: Radványi Balázs, 
Balog Péter, lányi Adél
Jegyár: 800 Ft

január 15. 
vasárnap 19.00
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Az operairodalom 
gyöngyszemei
- filmvetítés -

Verdi: traviata
a londoni Covent 
Garden Operaház 
előadása
Vezényel: Solti György
Szereplők: 
Angela Gheoghiu, Frank lopaedo, leo Nucci
Ismeretterjesztő bevezető előadást tart 
Dr. langermann István

A belépés díjtalan.

január 15. 
vasárnap 15.00

ze
ne

ze
ne

ze
ne

január 7. 
szombat 19.00

Grazioso 
zeneszalon
Házigazda: 

Detvay Mária Marcella
Meghívott vendég: 

Medgyesi zsolt
Junior Príma-díjas 
zongoraművész
Műsor: 
Debussy: Pour le piano   |   Debussy: két prelűd
liszt: h-moll szonáta

A belépés díjtalan.
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Rofusz Kinga az egyik legismertebb és eredeti-
ségében is egyedülálló hazai illusztrátor. légies, 
szürreális, csodákkal teli lenyűgöző mesevilága 
elvarázsolja a gyermeket és a felnőttet egyaránt.
Kiállításunkon válogatást láthatnak a lebegő 
alakokat, csodalények lírai melankóliáját 
megörökítő grafikusművész korábbi és újabb 
alkotásaiból.

Földön lebegők, 
égen járók
Rofusz Kinga 
grafikusművész kiállítása

A tárlat díjtalanul látogatható január 10-éig 
a kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

január 10 -éig

január 28. 
szombat 19.00

ze
ne

Jegyár: 2900 Ft

Kovács 
 Kati 

koncert
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január 8. 
vasárnap 15.00

A kiállítást megnyitja Palotai János esztéta 
2017. január 8-án 15 órakor.

„A Kettősporté - Apám és én olyan portré sorozat, amely szűkebb érte-
lemben a harmadik hiányáról, tágabb kontextusában édesapám és az én 
kapcsolatomról, annak sajátos viszonyrendszeréről szól. A sorozat olyan 
privát történet, amely motívumaiban általánosabb szociológiai és generációs 
kérdéseket is feszeget.”

A kiállítást még a művész és édesapja, Vég István készítették elő. 
A család hiányzó tagjára, az édesanyára, Vég Andreára, a Remetekertvárosi 
Általános Iskola kiváló pedagógusára, elismert tankönyvszerzőre kívántak 
emlékezni, ám az apa váratlan, október 23-i halála hirtelen újraértelmezi 
a sorozatot. A művész szüleire emlékezik.

Vég András esztéta és képzőművész a rendszerváltás időszakában, 
1988-ban, Budapesten született. Az Eötvös lóránd Tudományegyetemen, a 
Moholy-Nagy lászló Művészeti Egyetemen és a Bielefeldi Főiskolán tanult 
esztétikát, filmtörténetet és fotográfiát. Jelenleg Berlinben él, 
és olyan jeles magyar alkotókat kutat, mint a filmművész Bódy Gábor. 

A tárlat díjtalanul látogatható
január 7-étől 29-éig naponta 10-től 18 óráig.

Kettős portré
Vég András fotókiállítása
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sTóth József Füles fotográfus reklámfotóival, plakátjaival 
iskolát teremtett az 1970-es évektől kezdődően. Az átgon-
dolt koncepció, szellemes ötletek, humor, a groteszekre való 
hajlam és a látványos megjelenítés különlegesen új hangvé-
telt, áttörést jelentett. 1972 és 1990 között számtalan reklám 
és emblematikus plakát került ki Füles mester műhelyéből, 
melyek hétköznapjaink részévé váltak. Kiállításunkon ezekből 
az emlékezetes, egy korszak lenyomatát tükröző plakátokból 
láthatnak válogatást.

Plakátok 
a múlt századból
Tóth József Füles 
legendás plakátjai
Időutazás tóth József Füles, a magyar reklámfotózás 
meghatározó alkotójának 1970-es és 1980-as években 
készített emlékezetes plakátjai által

január 11- 
február 12.

A tárlat díjtalanul látogatható január 11-étől 
február 12-éig a kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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január 7. 
szombat 15.00-18.00
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Guruló cirkusz
a Mikropódium Bábszínház előadása
Porondmester: Aracs Eszter
Idomár: lénárt András
zenekar: Szirtes Edina „Mókus”

Varázspercek
Habók János bűvész előadása

Fénycirkusz
a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat bemutatója

Kézműves játszóház

Jegyár: 700 Ft

Újévköszöntő 
cirkuszi 
családi délután

"Mélyen Tisztelt Publikum! Amit itt lát Unikum!
Nyissák ki a szemüket, üssék össze kezüket!

Ne tátsák a szájukat, mozdítsák a lábukat!
Jöjjenek, csak jöjjenek, mutatványos érkezett!"
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január13 . 
péntek 9.00 és 10.30

Előadásunk egy óriási bújócska a két ügyetlen 
bohóc és a pajkos cica között, de a rafinált 
macska mindig túljár az eszükön. Ide bújik, oda 
bújik, még mindig őt látjuk, vagy már csak az 
árnyékát? A produkciót színes vetítések tarkítják, 
és a gyerekek vidám zene kíséretében válnak 
játszótársaivá a szereplőknek.

zeneszerző: Nyitrai lászló
Animáció: Jelena Petosevic
Rendezőasszisztens: Szalai renáta
Koncepció: Miliana lenak
Rendező: Miliana lenak

Szereplők: Benkő zsuzsanna, 
Szívós réka, Szőke kavinszki András

2 éves kortól
Jegyár: 900 Ft

Tádé-bérlet: 
torzonborz visszatér
a Bóbita Bábszínház előadása

január 16. 
hétfő 10.00

Babaszínház: Miau
a Kabóca Bábszínház 
és a Buden Teatar 
koprodukciójaTorzonborz, a rabló nagysikerű története folytatódik!

Megszökik a börtönből, és most még nagyobb gaztettet 
hajt végre, mint legutóbb... Felfalja az összes kolbászt és 
savanyú káposztát a nagyinál, és ez még csak kezdete 
a galád rabló gaztetteinek...!

Otfried Preussler azonos című regénye alapján bábszínpadra írta:
Papp Melinda, Schneider Jankó és Nagy Viktória Éva
Tervező: Grosschmid erik Blattner Géza-díjas
zeneszerző: Babarci Bulcsú
Rendező: Schneider Jankó

Az előadást 
4 éven felülieknek ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft
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január 20. 
péntek 14.30

A kismadár nagyon egyedül érzi magát, ezért a kóróval szeretne összebarátkozni.
A büszke kényes kóró azonban nem áll vele szóba. A kecskét, a farkast, a falut, 
a tüzet, vizet, a bikát, a bunkót, a férgecskét hiába hívja segítségül, nem hallják meg 
a kismadár egyszerű kérését. Végül a kiskakasnak éppen arra van szüksége, 
amit a kismadár felajánl neki…

Játszó és zenélő személyek: zanotta Veronika, Balázsi István, Illés Dániel
Báb: Bérczi katalin   |   Jelmez: zanotta Veronika   |   látványterv: Benedek Gyula
rendező: rumi László

Jegyár: 900 Ft

Mazsola-bérlet: 
A kóró és a kismadár
a Magyar Népmese Színház 
interaktív előadása kisikolásoknak Diafilmek 

délutánja
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január 21. 
szombat 15.30

Régi kedvenceinket, a diafilmeket 
vetítjük folyamatosan, két teremben 
kicsiknek és nagyobbaknak. A meséket felolvassa Szalai Kriszta 
és Cserna Antal színművész. A vetítéseket zenével kíséri 
Madaras zsolt énekes. Újra leperegnek a klasszikus mesék, népmesék 
és a régi tévés sorozatok, egyéb kedvelt diafilmek képei, valamint 
a legújabb mesék. Emellett kalandregények feldolgozásai, indián-
történetek és a kötelező olvasmányok feldolgozásai is láthatók.

Várjuk azokat a „gyerekeket”, akik ezeken a diákon nőttek fel, 
és azokat a gyerekeket is, akik még csak most ismerkednek meg 
a diafilmes mesék varázsával.

A program megvalósításához köszönjük a Diafilmgyártó Kft. segítségét. 
www.diafilm.hu
A belépés díjtalan.
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táDé-BérLEt óvodásoknak
2017. január 13.  9.00 és 10.30 
torzonborz visszatér
a Bóbita Bábszínház előadása

2017. február  17.  9.00 és 10.30
A só - a Csodamalom Bábszínház előadása

2017. március 17. 9.00 és 10.30
A bagoly, aki félt a sötétben
a Ciróka Bábszínház előadása

Jegyár: 900 Ft
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft

MAzSoLA BérLEt kisiskolásoknak
2017. január 20. 14. 30 
A kóró és a kismadár
a Magyar Népmese Színház interaktív előadása

2017. február 17.  14. 30
Az aranyecset
az Aranyszamár Bábszínház előadása

2017. március 24. 14.30
Az  aranyhalacska, 
avagy a halász meg a nagyravágyó felesége
a Ciróka Bábszínház előadása

Jegyár: 900 Ft
A három előadásból álló bérlet ára: 2400 Ft

A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor 
zenetörténeti előadása
Mr. Händel, rendel? 
avagy zenei lakoma 
barokk módra
Jegyár: 600 Ft

január 27. 
péntek 10.00
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január 18. 
szerda 19.00

Maksaméta
Házigazda: Maksa zoltán
Vendég: Dolák-Saly róbert
Önnek is jár egy kis lazítás, mert megérdemli! Jöjjön el, s vegyen magához 
egy adagot a legcsodálatosabb gyógyszerből, a humorból!

Jegyár: 1000 Ft

Európai 
Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

If
jú

sá
gi

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.

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálatról? Esetleg épp gondolkozol, 
hogy kipróbáld? Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről! 
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megismerkednél más kultúrákkal? 
Szívesen szereznél tapasztalatot más országokban? Gyere el, ismerkedj meg 
az Európai Önkéntes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel! 
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának 
megismertetése a fiatalokkal.

január 11. 
szerda 15.00
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január 15. 
vasárnap 17.00
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Kassai lajos lovasíjász. Ma már legendák születnek róla, ifjak és vének tízezrei 
rajonganak érte. Ő a modern kori lovasíjászat megteremtője, és az egyetlen ember 
a világon, aki képes volt váltott lovakon megállás nélkül 24 órán át lovasíjászni. 
A Magyar Kultúra lovagjának egyik alapmondata, hitvallása:
„Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek”.

Jegyár: 500 Ft

Portré+
Kondor Katalin vendége 
Kassai Lajos lovasíjász

január 10. 
kedd 18.30

József életének több eseménye is felkeltette a festők érdeklődését. Ezek között is 
vannak olyan témák, amelyek gyakrabban megjelentek. Melyek voltak ezek és 
hogyan értelmezték a művészek ugyanazt a történetet, ezt vizsgáljuk ezen az estén.

Jegyár: 800 Ft

Művészet és irodalom
József története
ludmann Mihály 
művészettörténész előadása
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Gyógynövény Klub
A megfázás kezelése a természet erejével.
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek.
A gyógynövények gyűjtése és kezelése, gyógyhatások, 
készítmények, szakirodalom és praktikus tanácsok. 
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Előadó: Dr. Pethő Mária
A részvétel díjtalan.

zöldág Művészeti Műhely
január 5-én: Környezettudatos kollázsok 
és karkötők tervezése és kivitelezése
január 19-én: Környezettudatos asztaldíszek 
és nyakláncok tervezése és kivitelezése
Vezeti: Sarnyai rita iparművész
A részvétel díjtalan, anyagköltség: 600 Ft/fő.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.

január 5., 19.
csütörtök 9.00

január 17. 
kedd 18.00

Tu
dá

st
ár

január 24. 
kedd 18.30

A zsuzsanna történet az egyik legnépszerűbb témája az elmúlt közel 
kétezer év festészetének, mert már a katakombák falain is találkozunk 
a történet ábrázolásával. A történet változatos és legszebb megjelenítését 
mutatja be a kedvelt művészettörténeti sorozat előadása.

Jegyár: 800 Ft

Művészet és irodalom
zsuzsanna és a vének
ludmann Mihály 
művészettörténész előadása
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január 31. 
kedd 16.00
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január 23. 
hétfő 18.00

Kertbarát Fórum
Biokert ismertetése elméleti és gyakorlati formában

Aktuális kertimunkák   |   Magbörze   |   Előadás, 
gyakorlati bemutató és interaktív oktatás, 

ültetés, vetőmag cserebere
Vezeti: takács László élelmiszeripari mérnök

A részvétel díjtalan.

zöldág 
Kerámia Műhely

Mintázás, korongozás különböző 
organikus anyagok felhasználásával. 

Részvételi lehetőség: 7-40 éves korig.
Vezeti: Pintér-Varga Beáta

A részvétel díjtalan, csak anyagköltség van 
(anyaghasználattól függően minimum 400 Ft/fő).

zöldág programokkal kapcsolatos információk, regisztráció:
reök Cecília   |   reokcecilia@kulturkuria.hu   |   +36 20/299 1040

január 23. hétfő 17.00
zöldág Selyemfestő Műhely

január 30. hétfő 17.00
zöldág ékszerkészítő Műhely

január 16. hétfő 17.00
zöldág Üvegfestő Műhely

A műhelyeket vezeti: Sarnyai rita iparművész.
A részvétel díjtalan, az anyagköltség 800 Ft/műhely.
előzetes regisztráció szükséges, 
legkésőbb az adott alkalom előtt 2 nappal.
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ág

A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani; 
szép színes vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni öko-
design szemlélettel. Az elkészített alkotások haza is vihetők, 
lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.

Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design 
szemlélettel. Az elkészített alkotások haza is vihetők, 
lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.

Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját 
gyűrűit, fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit! Az elkészített alkotások 
haza is vihetők, lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük. 
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február 4. 
szombat 15.00-18.00

február 3.
péntek 19.30

február 7. 
kedd 18.00

február 14. 
kedd 19.00

február 13. 
hétfő 10.00

február 21. 
kedd 18.30

Móricz zsigmond: 
Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül
Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház
Főbb szerepekben: Ferenci Attila, Tarpai Viktória, 
Vass Magdolna   |   Rendezte: Katkó Ferenc
Jegyár: 2800 Ft

titkos kert - Varga zsófi 
grafikusművész kiállítása
A kiállítást megnyitja 
Szerényi Gábor grafikusművész, újságíró

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
Kónya István barokk lantestje
Jegyár: 2200 Ft

Csiribiri farsangi 
családi délután
Füled érjen bokáig!
A Góbi Rita Társulat vidám, zenés, táncos előadása
Sziamia! - az Eszter-lánc mesezenekar farsangi koncertje
Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft

Babaszínház: 
Irgum-burgum macibál
Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház 
előadásában 0-3 éves korig
Jegyár: 800 Ft

Művészet és irodalom
Iliász és odüsszeia
ludmann Mihály művészettörténész előadása
Jegyár: 800 Ft



A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
januári programjai
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templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti terem, Lelkészi hivatal: 
1029 Budapest, zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

A karácsonyi és újévi ünnepek után ismét találkozhatnak 
a barátok és ismerősök a gazdapiacon (Bp., II. Hímes u.3.) 
2017. január 14-én, reggel 7.30 és 12 óra között.
A sok-sok év végi kibeszélni valón kívül a vásárlók megtölthetik kosaraikat 
és aki fázik, ihat egy pohár gyógyfüvekből készült teát, 
esetleg egy pohár forralt bort. Ezúton is kívánunk mindenkinek 
jó egészséget és beteljesülő reményeket a 2017-es esztendőben.

1. vasárnap - Újév    9.30  Istentisztelet a templomban
6. péntek - Vízkereszt ünnepe  18.00   Istentisztelet a templomban
8. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet 
   a templomban
Ökumenikus imahét:
Kezdés: Január 15. vasárnap 16.30
zárás: Január 22. vasárnap 16.30
Helyszín: Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

Indul a 2017. évi gazdapiac 
a cserkészháznál

január 14. 
szombat 7.30 - 12.00
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Kultúrkúria 
Baráti 
Kör

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

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

Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu

01. 21., 
szombat 11.00
01. 21., 
szombat 11.00
01. 21., 
szombat 11.00

KORTÁRS, HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCSZÍNHÁZI ELŐADÁS 
MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
Belépő gyermek és felnőtt vendégek 
számára egységesen: 1600 Ft

CSALÁDI ÖRÖMZENE-
ÖRÖMTÁNC
NETZ TÁNCPRODUKCIÓ

CSALÁDI ÖRÖMZENE-

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu

klébi_2016.indd   4 2016.11.22.   12:44:09
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Béreljen termet
a Kultúrkúriában!

Információk

Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett és ál-
lófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenység lebonyolítására. Termeink 
kis létszámú csoportos foglalkozások 
elhelyezésén túl akár háromszáz fős 
közönség befogadására is alkalmasak. 
Szabadtéri program esetén amfiteát-
rumunk és tágas kertünk is rendez-
vényhelyszínül szolgálhat.

Színházterem Nagyszalon Barbakán

Vinotéka

télikertBérelhető termek, terek

Ingyen internet
a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.
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Szabadtéri színpad
Nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények) 
tel.: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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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!

tartsa esküvőjét 
a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, 
Szabadtéri színpad
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

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.

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
Grafikus: Pálmai András

Nyomda: Folprint zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Megjelenik 9 000 példányban.
A műsor- és időpont-

változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón: Kabóca Bábszínház:
Miau   |   Fotó: Peka Roland

Támogatóink, partnereink
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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
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  5., 19. csütörtök    9.00  zöldág Művészeti Műhely
  7. szombat  15.00  Újévköszöntő cirkuszi családi délután
 19.00  Grazioso zeneszalon - Vendég: Medgyesi zsolt 
  8. vasárnap 15.00  Kettős portré - Vég András fotókiállítása
10. kedd  18.30  József története - ludmann Mihály előadása
11. szerda 15.00 EVS tanácsadás
13. péntek   9.00 és 10.30  Tádé-bérlet: Torzonborz visszatér - Bóbita Bábszínház
14. szombat  19.30  Mesterkoncertek - Duna Szimfonikus zenekar
15. vasárnap 15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
 17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Kassai lajos lovasíjász
 19.00  Dalnokklub – Vendég: Hűvösvölgyi Ildikó
16. hétfő  10.00  Babaszínház: Miau - Kabóca Bábszínház
 17.00  zöldág Üvegfestő Műhely
 19.00  Frederick Knott: Várj míg sötét lesz – Orlai Produkció
17. kedd 18.00 Gyógynövény Klub
18. szerda 19.00 Maksaméta – Vendég: Dolák-Saly Róbert
20. péntek  14.30  Mazsola-bérlet: A kóró és a kismadár - Magyar Népmese Színház
21. szombat  15.30  Diafimek délutánja
 18.00  Echo Beat-koncert
23. hétfő  17.00  zöldág Selyemfestő Műhely
 18.00  Magyar Kultúra Napja   |   Kertbarát Fórum
24. kedd  18.30  zsuzsanna és a vének - ludmann Mihály előadása
27. péntek  10.00  Muzsikus Klébzelet - Eckhardt Gábor zenetörténeti előadása
28. szombat  19.00  Kovács Kati-koncert
30. hétfő  17.00  zöldág ékszerkészítő Műhely
31. kedd  16.00  zöldág Kerámia Műhely


