Klebelsberg
Kultúrkúria
2018. február

KÖZELSÉG
Katona Klári irodalmi estje
február 23. péntek 19.00

február 17.
szombat 19.00

február 5.
hétfő 19.00

BUBORÉKOK

a nagyváradi Szigligeti Színház előadása
Csiky Gergely vígjátéka valódi önzéstörténet, mely bizonyítja:
a csillogás pénz nélkül elhalványul, a szeretet belátás nélkül csak ártani tud.
A Buborékok ma éppen úgy elpattannak, mint 130 évvel ezelőtt,
pukkanásuk önfeledt kacagásként visszhangzik a nézőtérről...
Szereplők:
ifj. Kovács Levente, Molnár Júlia, Balogh Attila, Tasnádi-Sáhy Noémi,
Sebestyén Hunor, Keresztes Ágnes, Nagy Tímea, Csatlós Lóránt,
Kardos M. Róbert, Hunyadi István, Hajdu Géza, Tóth Tünde,
Szotyori József, Szabó Eduárd, Gajai Ágnes, Dobos Imre
Dramaturg: Kárpáti Péter
Díszlet- és jelmeztervező: Florina Bellinda Vasilatos
A rendező munkatársa: Tasnádi-Sáhy Péter
Rendező: NOVÁK ESZTER
Jegyár: 3500 Ft

Irodalom

Színház

Csiky Gergely:

Így szerettek ők

SZABÓ LŐRINC

felolvasószínház

A felolvasószínházi sorozat a legismertebb magyar írók és költők
művek és könyvek mögötti szerelmi életét mutatja be
a Nyáry Krisztián által megírt népszerű történetek nyomán.
A sorozat ötletgazdája Réczei Tamás rendező, aki a Szegedi Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak kutatásai alapján készítette el
az egyes előadások szövegkönyvét.
Az első részben Szabó Lőrinc, Mikes Klára és Korzáti Erzsébet történetét
dolgozza fel - 25 évig tartott a "bűnös viszony". A költőt maga Nyáry Krisztián,
élete asszonyait Kerekes Viktória és Kurta Niké személyesíti meg.
Jegyár: 2500 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával kerül bemutatásra.
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február 23.

február 7.

péntek 19.00

szerda 19.30

Mesterkoncertek
é s f i ata l m ű v é s z e k

a DUNA

SZIMFONIKUS
ZENEKAR újévi koncertje

Műsor:
Brahms: 2. (B-dúr) zongoraverseny, op.83
Borogyin: 2. (h-moll) szimfónia
Vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM Kossuth-, Liszt Ferencés Prima Primissima-díjas karmester
Közreműködik: KOCSIS KRISZTIÁN zongorán

Klebelsberg
K u lt ú r k ú r i a
Exclusive

Zene

Irodalom

A fiatal művészgeneráció egyik legígéretesebb tehetsége Kocsis Krisztián,
akinek műsora akár névjegy is lehetne: a kihívást és minőséget kereső, a
könnyű siker lehetőségét elvető, széles látókörű, elmélyült muzsikusszemélyiség névjegye. A koncert idején épp csak betölti huszadik életévét,
de – minden bizonnyal édesapjának, Kocsis Zoltánnak is köszönhetően
– olyan gazdag szakmai múlt és komoly koncertrutin áll mögötte, mintha
már tíz éve lenne a pályán. Zeneakadémiai tanulmányait 2015-ben kezdte, egy évvel később a zeneszerzés szakra is felvették, és szintén 2016-ban
jutott be egyetlen magyar versenyzőként a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny döntőjébe, a legjobb hat közé; teljesítményét hét különdíjjal
jutalmazták, amelyek között számos koncertfelkérés is szerepelt.
Jegyár: 2800 Ft

KÖZELSÉG

irodalmi est
KATONA KLÁRI írói létének vallomása
életről, megéléseinkről, szeretésről
Az előadóest után Katona Klári most megjelent, KÖZELSÉG című könyve
kedvezményesen megvásárolható.
Jegyár: 2800 Ft
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A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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február 4.

február 17.
szombat 18.00

Zene

Echo II-koncert
Dalnokklub
Versek, dallamok,
g o n d o l ato k

Vendég:

Mikó István Jászai Mari-díjas

magyar színművész, rendező, zeneszerző,
a Kaláka együttes alapító tagja
Házigazda:
Radványi Balázs-Balog Péter-Lányi Adél trió

Jegyár: 900 Ft
6

A '60-as, '70-es évek slágerei
és az Echo együttes számai
Táncos-zenés mulatság

Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás
ECHO együttes vezetője, basszusgitárosa alapította
zenész barátainak közreműködésével.
A zenekar tagjai: Csákó Tamás - szólógitár, ének, Sárközi Zsuzsa - ének,
Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, Kálóczy Egon - billentyű, ének,
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének
Jegyár: 1500 Ft

Zene

vasárnap 19.00

február 11.
vasárnap 15.00

Puccini:

A fecske

A New-Yorki Metropolitan
Operaház előadása
Vezényel: Marco Armillato
Szereplők: Angela Gheorghiu, Roberto Alagna,
Samuel Ramey, Alyson Cambridge, Lisette Oropesa,
Tony Stevenson, Monica Yunus,
Marius Brenciu, David Crawford

Zene

Bevezető előadást tart
Dr. Langermann István
A belépés díjtalan.

Grazioso zeneszalon

Meghívott vendég:

Fejér András

Liszt-díjas harsonaművész
Házigazda: Detvay Mária Marcella
Műsor:
J. B. Loeillet: C-dúr szonáta
C. Saint-Saëns: Cavatine
A. Guilmant: Morceau Symphonique
S. Sulek: Sonata
Láng István: Libero
Hollós Máté: Trombondine
Sugár Miklós: Egyperces tételek
Zongorán közreműködik:
Sarkady Katalin
A belépés díjtalan.

Zene

Az operairodalom
gyöngyszemei
(filmvetítés)

február 16.
péntek 19.00
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február 25.

február 14.

vasárnap 17.00

szerda 18.00

H a n g u ta z á s é s
hangfürdő

Stresszoldó kikapcsolódás

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

Zene

Kiállítás

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

Busójárás

Tám László Príma-díjas
fotóművész kiállítása
Különleges fotósorozat a téltemető, tavaszváró hagyományról.
A vetítéssel egybekötött kiállítást megnyitja Tóth József Füles fotóművész
2018. február 14-én 18 órakor.
Ezt követően Kép -Zene - Montázs címmel Tám László tart vetített képes előadást.
A telet, a hideget, bajt, betegséget és rosszat elűző búsójárás nemcsak Mohács,
hanem Magyarország jelképévé válhatott azzal, hogy az UNESCO a Világörökség
részévé tette. Tám László pécsi fotóművész művészi felvételeivel megörökítette
a sötétséget, telet űző és a fény és tavasz jövetelét elősegítő hagyományt.
Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon
szórólapjainkról vagy az alábbi weboldalakon:
www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, www.facebook.com/hangutazas
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető február 9-től március 4-ig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén10-18 óráig.
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február 16.

Balla Dóra munkája

péntek 18.00

WeaveArt

február 8-áig

A kiállítást megnyitja Landgráf Katalin textilművész,
a Magyar Művészeti Akadémia tagja február 16-án 18 órakor.
"Ezen a kiállításon két matróna (ez eredetileg tisztes római asszony és
anya) alkotásait láthatjuk. Mindkettő kilóg, kiemelkedik a mai megszokott kánonból. Éppen azért, mert ők nem csak párkák, individuális
művész-tudatos alkotók, hanem kézművesek, Demiurgoszok pozitív
értelemben. Ők még ismerik a láncfonal jelentőségét.
Ezért tud Penkala Éva szövéssel festeni egy új kozmológiát, ahol fényes
csillagok szülik újjá az általunk elvesztett isteni kozmoszt.
Ezért tud úgy szőni Szittner Andrea, hogy ha akarja, nincs a textilnek
fonákja, hanem mindkét oldalán ugyanazt az igazságot mutatja fel."
Zelnik József
író, etnográfus

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

Kiállítás

Penkala Éva és Szittner Andrea
textilművészek kiállítása

ORSZÁGOS
TERVEZŐGRAFIKAI
BIENNÁLE

A Békéscsabán bemutatott 20. Országos
Tervezőgrafikai Biennále alkotásainak
budapesti kiállítása
Az elmúlt két év évben született magyar tervezőgrafika legsikeresebb
alkotásainak bemutatása, 187 kiállító műve tekinthető meg.
A rangos seregszemle összegzi a hazai alkotók tervezőgrafikai munkáit
a különböző műfajokban: plakát, kiadvány, illusztráció, embléma, arculat,
könyvborító, videografika, animáció, webdesign, információs rendszer,
bélyeg, kiállítási grafika stb.
A tárlat díjtalanul megtekinthető hétköznap 10-16 óráig,
hétvégén 10-től 18 óráig.
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február 3.

február 12.
hétfő 9.30

CSIRIBIRI FARSANGI
CSALÁDI DÉLUTÁN

BABASZÍNHÁZ

A királykisasszony cipője
a Kalimpa Színház
mesekoncertje

a Mesebolt Bábszínház előadása
1-4 éves korig

Papírvarázs

Játssza: Medgyesi Anna
Zenél: ifj. Horváth Károly
Színpadra alkalmazta: Kolozsi Angéla
Rendezte: Székely Andrea

Papírcsipke, papírszalag, papírdoboz, papírtekercs,
hiszed-e, hogy nem is papír, hanem fura csuda játék?
Lesz belőle kis halacska, meg porszívó, ha akarja,
magas lépcsőkön szaladgál, hajócskaként a vízre száll,
tűnő árnyékká változik, keresd - csak rád várakozik!

Itt a farsang,
áll a bál!
a Kolompos együttes
zenés mulatsága

Bedobozolta: Trifusz Péter
Hangicsálta: Kiss Dávid
Összehajtogatta: H. Nagy Katalin
Varázsolják: Gyurkovics Zsófia, Kovács Bálint

Gyerekprogram

Gyerekprogram

szombat 15.00-18.00

Jegyár: 1200 Ft

Nagy Zoltán - ének, Szántai Levente - ének,
Barna György - hegedű,Tímár Sándor - hegedű,
Végh Gábor - nagybőgő

Kézműves játszóház
Jegyár: 900 Ft
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február 18.
vasárnap 16.00

PÁN PÉTER, AVAGY
A SOHASZIGET TITKA

Gyerekprogram

Pán Péter kisgyerekként megszökött az emberi létből az ablakon át
és visszarepült a kertbe, ahonnan mindannyian származunk: a Soha szigetre,
ahol mindenki gyerek marad és szabad és van ott mindenféle, kalózok
és krokodilok és képtelenül fantasztikus izgalmak és…
Nem tudom, láttatok e már térképet a gyermeki képzeletről, ami nem egyszerűen kusza,
de egy pillanatra nem pihen meg. Cikkcakkvonalakból áll és ezek az utak a szigeten.
Itt minden lehetsz, ami csak akarsz! Minden, amit csak el tudsz képzelni!
Csak hinned kell benne!
J. M. Barrie regénye nyomán írta: Szabó T. Anna
Zeneszerző: Németh János
Rendező: Halasi Dániel
Az előadást két felvonásban játsszuk.
Az első rész 40 perc hosszú, a második 60 perces.
6 éves kortól ajánljuk!
Jegyár: 1900 Ft

TÁ D É - B É R L E T

február 23.

péntek 9.00, 10.30

Ebcsont
és nyúlcipő

Gyerekprogram

a Harlekin Bábszínház zenés előadása

A Budaörsi Latinovits Színház
és a kecskeméti Ciróka Bábszínház
közös előadása
A szobában egy kényes nyuszi és egy stréber vizsla. Ismeretségük véletlenül
indul, és bár kíváncsiak egymásra, képtelenségnek látszik, hogy bármiben is
egyetértsenek. A nyúlketrec hamarosan kinyílik és miközben szóba elegyednek
egymással, a szoba lassan csatatérré változik. Lehet-e közöttük összhang mégis,
a különbözőségeik ellenére? Túléli-e ezt a napot a szobanövény, marad-e valami
az étkezőasztalon felejtett túrógombócból? És milyen látvány fogadja vajon a
mese végén hazaérkező gazdikat?
Írta: Kolozsi Angéla
Szereplők: Lendváczky Zoltán, Makra Viktória
Látvány: Mátravölgyi Ákos
Zene: Czapp Ferenc
Dramaturg: Dobák Lívia
Rendező: Kuthy Ágnes
Jegyár: 900 Ft
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február 20.

február 13.

kedd 16.00-18.00

kedd 18.30

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Európai
Önkéntes Szolgálat
Kalandra vágysz? Szívesen szereznél tapasztalatot
az önkéntes munka világában külföldön? Gyere el és tudj meg
mindent az EVS-ről! Szeretnél önkénteskedni külföldön?
Megismerkednél más kultúrákkal? Szívesen szereznél tapasztalatot
más országokban? Gyere el, ismerkedj meg az Európai
Önkéntes Szolgálat nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes
programjának megismertetése a fiatalokkal.
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

Tudástár

Ifjúsági

(EVS) tanácsadás

Kálvária

Ludmann Mihály
művészettörténész előadása
A keresztút végén ott a Golgota, ahol Krisztust keresztre feszítették,
és a hasonlóképpen kivégzett két lator keresztjével felállították.
A megváltó halálakor csodák és megtérések történtek, valamint olyan
jelenségek, amelyek mind az áldozatvállalás jelentőségét húzták alá.
Ezeknek köszönhetően gyakori képzőművészeti téma volt a kereszthalál
ábrázolása. A statikus jelenetet a festők ötletes és sokszínű gazdagsággal
jelenítették meg, amint a művészettörténeti sorozat előadásán vetített
képeken is láthatjuk.
Jegyár: 800 Ft
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február 22.

csütörtök 18.00

Tudástár

Tudástár

PORTRÉ +

Kondor Katalin vendége

Dr. Bagdy Emőke

február 18.
vasárnap 17.00

klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta, prof. emerita
Új könyvvel jelentkezett a neves pszichológus: Pszichofitnesss gyermekeknek,
szülőknek és nevelőknek. Érzékelve a digitális kor valamennyi káros hatását,
makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy gyermekeink, meg persze a felnőttek is,
testi-lelki-kapcsolati egyensúlyban éljenek, s megtanulják az etikus és humánus
viselkedés normáit. Mindehhez lelki edzettségre van szükség. Ezért rengeteg
gyakorlatot ismertet, olyanokat, melyek hatékonyan segítenek abban, hogy a
feje tetejére állított világ ellenére is egészséget erősítő és életet boldogító képességeket szerezzen gyermek és felnőtt egyaránt.
Jegyár: 500 Ft
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Janus

Gáspár Ferenc Janus című
regényének bemutatója
Beszélgetőtárs: Bencsik Gábor
Gitározik és énekel: a versek írója,
Diószegi Szabó Pál
Előad: Sámi-Bolberitz Zsófia
Titkok, szerelmek, versek. Gáspár Ferenc legújabb művében
a hagyományos történelmi regény ötvöződik a szürreális világgal.
Könnyed regény és vérbő fantázia: ez a Janus, mely alcíméhez hűen
elvarázsolja az olvasót.
A belépés díjtalan.
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február 28.
szerda 18.00

ABLAK A NAGYVILÁGRA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

FILMKLUB

LEJÁRATÁS
ÉS BOMLASZTÁS A HÁLÓZAT ÖRÖK

Pieta

február 27.
kedd 18.30

Ludmann Mihály
művészettörténész előadása
Krisztus testét halála után leveszik a keresztről, és Mária ölében tartva
gyászolja. Szánalom hatja át a jelenetet, ami a pieta jelentése. Az anyai
fájdalom, Jézus emberi testének megjelenítése itt a gyásszal kapcsolódik össze. Ezek az érzések olyannyira emberiek, hogy az elmúlt korok
művészei között sokan voltak, akik megörökítették ezt a témát. A nagy
mesterek között volt többek között Michelangelo, aki ennek a jelenetnek
több változatát is márványba faragta. Az ő és más kiváló mesterek ábrázolásait is láthatjuk ezen az estén, a népszerű művészettörténeti sorozat
keretében.
Jegyár: 800 Ft
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Film

Tudástár

a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából

HUTH GERGELY és KEREKES ANDRÁS filmje a kommunista
állambiztonság máig kiható módszereiről…
magyar dokumentumfilm, 52 perc, 2015

Ügynöknek bélyegzett ellenzékiek, ellenzékieknek tűnő ügynökök – a pártállami titkosszolgálat a rendszer ellenségeit lejárató és egymásnak ugrasztani igyekvő akcióit
mutatja be a dokumentumfilm.
A film hús-vér áldozatok és hús-vér ügynökök személyes történetein keresztül, kutatói igényességgel, mégis szinte krimiszerűen tárja fel az állambiztonsági szolgálatok
működését. A Kádár-kor hajnalán, közvetlenül 1956 leverése után igen népszerű ellenzéki személyek sorsát jelenítik meg, akiket a rendszer (pl. kommunista kötődésük
miatt) nem mert eltakarítani az útból, ehelyett meghökkentő stratégiát dolgoztak ki
a kiiktatásukra, közösségük szétbomlasztására.
A vetítés után beszélgetés Huth Gergely rendezővel.
A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges. A regisztrációs lehetőséget
a Kultúrkúria honlapján az esemény leírása mellett találják meg.
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=37024
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

23

február 1., 15.

február 21.

csütörtök 10.00

Környezettudatos díszek
és használati tárgyak
tervezése és kivitelezése

A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/fő.
A részvétel regisztrációhoz kötött; legkésőbb az eseményt megelőző hétfői napon.

február 14.
szerda 18.00

Zöldág
Selyemfestő Műhely

Zöldág

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

Zöldág
Üvegfestő Műhely

A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani; szép színes
vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni öko-design szemlélettel.
A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött;
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

február 28.
szerda 18.00

Zöldág
Ékszerkészítő
Műhely

Zöldág

Zöldág
Művészeti
Műhely

szerda 18.00

Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit,
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit! A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.
A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

Tudatos
Táplálkozás Fórum

A daganatos betegek táplálkozása

Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

február 21.
szerda 18.30
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, REGISZTRÁCIÓ:
Reök Cecília | reokcecilia@kulturkuria.hu | +36 20/299 1040
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március 3. szombat 15.00-18.00

TAVASZVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN

Szélkiáltó dalok - a Szélkiáltó együttes műsora
Ágacska - Kabóca Bábszínház | Kézműves játszóház
Jegyár: 900 Ft

március 3. szombat 19.30

Marczibányi Téri Művelődési Központ

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

FÜLEI BALÁZS (zongora) és
FALVAI ATTILA (hegedű) estje

Az est folyamán Franck-, Debussy- és Bartók-művek
hangzanak el. | Jegyár: 2500 Ft

március 5. hétfő 19.00

Előzetes

Kocsis István:
ÁRVA BETHLEN KATA
monodráma - Békéscsabai Jókai Színház
A címszerepben: Liszi Melinda
Jegyár: 1500 Ft

március 12. hétfő 19.00

Tom Schulman:
HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA
Veszprémi Petőfi Színház | rendező: Funtek Frigyes
jegyár: 4000 Ft

március 14. szerda 19.00

ZORÁN TURNÉ 2018

jegyár: 4500 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

március
HUMORPERCEK

KIS EMBER NAGY GONDDAL JÁR
Dombóvári István önálló estje
Vendég: Bellus István
Jegyár: 2500 Ft

:) sziamarczi! családi program

február 3. szombat 11.00
FARSANGI
ÁLLATI ZENÉS ABC

BÍRÓ ESZTER CSALÁDI KONCERTJE GYEREKEKNEK
ÉS FELNŐTTEKNEK
Közreműködik: Födő Sándor „Fodo” – harmonika, ütőhangszerek
Hámori Máté – gitárok, ukulele, ütőhangszerek
Az előadás előtt 10.00–11.00-ig farsangi arcfestés.
Belépő gyermek és felnőtt vendégek számára egységesen: 1600 Ft · Elővételben: 1300 Ft
A program az NKA támogatásával valósul meg.

február 3.

február 10.

szombat 9.00-12.00

Civil oldal

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

A Pesthidegkúti
Evangélikus Gyülekezet
februári programjai

Gazdapiac februárban
Február 10-én, szombaton reggel 7.30 és 12 óra között várjuk a vásárlókat és érdeklődőket a cserkészházi piacunkon. (Bp., II. ker. Hímes u. 3.) Reméljük, hogy az időjárás
kegyes lesz hozzánk.
Minden autóval érkező ide látogatót ezúton is figyelmeztetünk, hogy a Hímes utcában a járdára felállni - teljesen, vagy fél tengellyel - tilos. A járdához szorosan állva,
illetve a túloldalon az árokhoz közel kell parkolni úgy, hogy a buszok elférjenek. Tilos
a kapubejárók előtt parkolni. A Közterület-felügyelet büntethet. Legjobb a mellékutcákat választani. A piac üzemeltetője szórólapokon is figyelmeztet ezekre.
Mindezek ellenére mindenkit szeretettel várunk egy kiváló hangulatú piaci napon.

Elindult
a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör
önálló honlapja

11. vasárnap
17.00 Családi istentisztelet - templom
7. és 21. szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra - gyülekezeti terem
18. vasárnap
9.30 Házassági áldás (Házasság Hete) - templom
24. szombat
16.00 Könyvfaló Klub minden korosztálynak - gyülekezeti terem
25. vasárnap
11.00 Gyülekezeti nap (Sitku Tibor: "Ki a magyarok Istene?")
		
gyülekezeti terem
Istentisztelet minden vasárnap 9.30-kor a templomban.
Sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket.
Próba minden kedden 19.15-től a templomban.

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Új Sarepta: II. kerület, Máriaremetei út 80.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
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A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör közel ötévi működés és hagyományos megjelenési forma (összejövetelek, kiadványok) mellett szükségét érezte annak, hogy a 21.
század követelményének megfelelően az interneten is megjelenjen önálló formában.
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzathoz benyújtott sikeres 2017. évi pályázat
eredményeképpen megvalósított honlapon közzétett dokumentumokat, írásokat,
történeteket, fotókat, képeslapokat, térképeket azoknak a helyi polgároknak szánja
elsősorban, akik évek, évtizedek óta itt élve nem jutottak sem átfogó, sem egy-egy
korra összpontosító hiteles ismeretekhez lakóhelyük történetéről. De reméli azt is,
hogy Pesthidegkút rég- és közelmúltja az ország érdeklődő lakosaihoz is eljut.
A http://hidegkutihistoria.hu címen megjelenő honlap látogatásához, a közölt
anyagok tanulmányozásához sok sikert kívánnak a Kör tagjai.
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Civil oldal

HOL-MI vásár
Háztartási holmik
hagyományos vására

szombat 7.30-12.00

Tartsa esküvőjét

nálunk!

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófogadások,
konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására. Termeink kis létszámú csoportos
foglalkozások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség befogadására is alkalmasak.
Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas kertünk is rendezvényhelyszínül
szolgálhat.
Bővebb információ: Nagymáté Edina (céges és magánrendezvények)
Mobil: +36 20/526 0628 | e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
ZSÚRSZOLGÁLAT
Ünnepelje gyermeke születésnapját és névnapját a Kultúrkúriában!
Bővebb információ: N. Tóth Kinga (zsúrszolgálat, tanfolyamok)
Mobil: +36 20/249 1580 | e-mail: kingat@kulturkuria.hu

Szolgáltatás

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

Bé re l h ető t er mek , t erek:

Színházterem
Nagyszalon-Télikert
Vinotéka Szabadtéri színpad
Barbakán

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

IMPRESSZUM
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Tel.: +36 1/392 0860 | e-mail: info@kulturkuria.hu | web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István | Szerkesztő: Csontos Lilla | Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. | 1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Katona Klári | Fotó: Szipál Péter
Támogatóink, partnereink

Szolgáltatás

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

2018. februári
eseménynaptár
1., 15. csütörtök 10.00
3. szombat 15.00
4. vasárnap 19.00
5. hétfő
19.00
7. szerda
19.30
11. vasárnap 15.00
12. hétfő
9.30
		
13. kedd
18.30
14. szerda
18.00
18.00
16. péntek
18.00
		
16. péntek
19.00
		
17. szombat 18.00
19.00
		
18. vasárnap 16.00
		
17.00
20. kedd
16.00
21. szerda
18.00
18.30
22. csütörtök 18.00
23. péntek
9.00, 10.30
19.00
25. vasárnap 17.00
27. kedd
18.30
28. szerda
18.00
		
		
18.30

Zöldág Művészeti Műhely
Csiribiri farsangi családi délután
Dalnokklub – vendég: Mikó István
Így szerettek ők – Szabó Lőrinc
a Duna Szimfonikus Zenekar újévi koncertje
Az operairodalom gyöngyszemei – Puccini: A fecske
Babaszínház: Papírvarázs
a Mesebolt Bábszínház előadása
Kálvária – Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Zöldág Selyemfestő Műhely
Kiállításmegnyitó: Busójárás
Kiállításmegnyitó: WeaveArt
Penkala Éva és Szittner Andrea textilművészek tárlata
Grazioso Zeneszalon – meghívott vendég:
Fejér András Liszt-díjas harsonaművész
Echo II. koncert - Táncos-zenés mulatság
Csiky Gergely: Buborékok
a nagyváradi Szigligeti Színház előadása
Pán Péter avagy a Sohasziget titka
a Harlekin Bábszínház zenés előadása
Portré plusz – Kondor Katalin beszélgető műsora
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
Zöldág Üvegfestő Műhely
Tudatos Táplálkozás Fórum
Könyvbemutató – Gáspár Ferenc: Janus
Tádé-bérlet: Ebcsont és nyúlcipő
Közelség – Katona Klári előadóestje
Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
Pieta – Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Lejáratás és bomlasztás – A hálózat örök
Huth Gergely és Kerekes András filmje
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja tiszteletére
Zöldág Ékszerkészítő Műhely

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

