
2018. május-június

Molnár Ferenc:
A TESTŐR
Kecskeméti Katona József Színház
május 31. csütörtök 19.00



Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

Jegyár: 3200 Ft

Molnár Ferenc: 
A TESTŐR
a Kecskeméti Katona József Színház
vendégjátéka
„Molnár Ferenc a színpadon színházat csinál.” – írja Ignotus korabeli kritikájában. 
A testőrről. Olyan ügyesen, olyan játszi könnyedséggel hiteti el a nézőkkel, hogy 
bizony van olyan, hogy egy feleség nem ismeri meg a férjét, csak azért, mert az álru-
hát hord, ahogy a darabbeli színész és színésznő hitetik el egymással, hogy lehetnek 
boldogok. És ha mi elhisszük, hogy lehetnek boldogok, akkor azok is lesznek! 
A maguk furcsa, bolondos, molnárferenci módján szeretik egymást, és ha már 
megcsalásra kerül a sor, akkor is gondoskodnak arról, hogy egymással csalják meg 
egymást... csak még előtte: legyen bonyodalom! Legyen igazi színház! 

SZEREPLŐK:
Színész: Kocsis Pál   |   Színésznő: Märcz Fruzsina   |   kritikus: Kőszegi Ákos
Mama: Sára Bernadette   |   Hitelező: Aradi Imre / Farkas Ádám
Páholyosnő: Kertész Kata   |   Szobalány: Decsi Edit

Díszlettervező: Szlávik István   |   Jelmeztervező: Szakács Györgyi
Dramaturg: Németh Virág   |   Súgó: Ba Éva   |   Ügyelő: Berki Zoltán
Rendezőasszisztens: Sirkó Anna   |   Rendező: CSEKE PÉTER

május 31. 
csütörtök 19.00

Pataki Éva:
NŐBŐL IS MEGÁRT…
Manna Produkció
A Nőből is megárt… előadásban az anya szemszögéből ismerünk meg egy családi 
történetet, aki egyszer csak arra ébred, hogy a társadalom szemében megöregedett, 
de belül egyáltalán nem így érzi. Pataki Éva szavait idézve: „Mert az ember kívülről ugyan 
öregszik, de van egy belső mag, az “én”, ami szabadon kószál a testtől függetlenül.” A főhős 
történeteiből megtudhatjuk, hogy legjobb, ha ki merjük mondani, ha valami már elmúlt 
és nem félünk találkozni új helyzetekkel. A darabban Horváth Lili több szerepben is feltű-
nik; ő játssza a főszereplő lányán kívül a pszichológusát és a szeretője feleségét is.

Jegyár: 2800 Ft

Játsszák:
Tordai Teri Kossuth-díjas Kiváló- és Érdemes művész
Horváth Lili Jászai Mari-díjas
Mentor: Mészáros Márta   |   Díszlet: Fekete Györgyi   |   Jelmez: Horváth Kata
Sound design: Igaz Balázs   |   Produkciós vezető: Gáspár Anna
Rendező: CSEH JUDIT

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

május 14. 
hétfő 19.00
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június

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

William Shakespeare: 

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
a Komáromi Jókai Színház előadása

Jegyár: 3500 Ft

SZEREPLŐK:
Béhr Márton e. h., Bárdos Judit m.v., Fabó Tibor Jászai Mari-díjas,
Losonczi Kata m. v., Skronka Tibor, Holocsy Krisztina, Bandor Éva Jászai Mari-díjas,
Szabó Viktor, Culka Ottó m. v., Tóth Károly, Mokos Attila, Olasz István,
Tóth Tibor Jászai Mari-díjas, Majorfalvi Bálint, Németh István, Bernáth Tamás,
Nagy László, Bencsík Stefánia m.v., Bukovszky Orsi m.v., Édes Lili m. v., 
Kiss Dóri m. v., Pluhár Katica m. v., Reczai Betty m. v, Schlár Gréti m. v., 
Váradi Petra m. v., Farkas Péter m. v., Forgács Attila m. v., Kedro Nikolas m. v., 
Takács Márió m. v.

Díszlettervező: Jozef Ciller m. v.   |   Jelmeztervező: Peter Čanecký m .v.
Zene: Petr Malásek m. v.   |   Dramaturg: Varga Emese
Rendező: MARTIN HUBA m.v. 

A történet, mely idős és fiatal számára egyaránt ismerős, kedves, az a Rómeó és Júlia. 
Ha újraolvassuk a történetet, azt látjuk, hogy a szerelem valóban túllép a megosztottsá-
gon..., de hogy legyőzhet-e mindent, s ha igen, milyen áron... Fiatal életek hullnak porba, 
sokat ígérő lehetőségek hunynak ki egy pillanat alatt, s miért? Mert a társadalmi megosz-
tottság megszabja a határokat és a szabályokat. Klasszikus szép mese, mondhatnánk, 
hol van ez ma már? Aztán nézzünk körül, és gondoljuk ezt át újra.

május 3. 
csütörtök 19.30

Amikor vége 
az utolsó 

dalnak is...

KORÁL
KONCERT

2018 májusában nagykoncerttel ünnepli fennállásának 
40. évfordulóját a '80-as, '90-es években hatalmas sikereket arató 

kultikus rockegyüttes, a Korál.

Jegyár: 5000 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.
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május 4. 
péntek 19.30

AZ AUER TRIÓ és 
RUMY BALÁZS 
klarinétművész koncertje
MŰSOR: Johannes Brahms: f-moll szonáta
Olivier Messiaen: Kvartett az idők végezetére
KÖZREMŰKÖDIK: Kováts Péter – hegedű, Varga István – gordonka, 
Fülei Balázs – zongora, Rumy Balázs – klarinét

Jegyár: 2500 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

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

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

Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

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

május 6., június 3. 
vasárnap 17.00

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

május 11. 
péntek 19.00

Meghívott vendégek:

Z. LENDVAI JÓZSEF 
és HÉVÍZI VIRÁG 
ifjú hegedűművész-jelöltek
Házigazda: 

Detvay Mária Marcella
A belépés díjtalan.

Meghívott vendég:

ORAVECZ
GYÖRGY 
zongoraművész
Házigazda: 

Detvay Mária Marcella
Műsoron: 
Kodály Zoltán és Liszt Ferenc művei

A belépés díjtalan.

június 8. 
péntek 19.00

Ze
ne
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május 6. 
vasárnap 19.00

A versek az élet útján járóknak nyújtanak eligazodást. Segítenek dönteni, megvidámodni, 
enyhíteni a szomorúságot; élni, embernek lenni és maradni. Az úton tartanak minket: 
jelkövek. Zenekarunk elsősorban magyar költők verseinek megzenésítésével foglalkozik.  
Célunk, hogy a verseket a zenén keresztül tudjuk mind közelebb vinni a közönséghez. 
Tagok: Csernyus Kata - ének, fuvola, furulya   |   Csernyus Márton - ének, nagybőgő
Csernyus László - ének, húros és fúvós hangszerek   |   Günther Győző - ének, gitár 

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

JELKŐ együttes

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

június 3. 
vasárnap 19.00

Házigazda: 

Radványi Balázs, Balog Péter, Gombár Anikó
Megzenésített versek klasszikus, jazz és népzenei alapokon, kizárólag akusztikus 
hangszereken, az ókortól napjainkig. Nonszensz- és kortárs költészet. 
Tagok: Költő Gábor – gitár, fuvola, furulya, ének    |   Vida Kati – hegedű, ének   |   
Deme Csaba – gitár, mandolin, bendzsó, ének   |    Kun Jáger Zoltán – bőgő, ének
WYQ-THOR – Németh Viktor – budapesti gitáros-énekes, dalszerző. Gitáron, 
szájharmonikán, bendzsón, furulyán és zongorán játszik. Kamaszkora óta ír dalokat, 
zenésít meg verseket. Magyar, balkáni, ír, amerikai folkzene, világzene, blues, country, 
gospel stílusban játszik - egyedül és többféle formációban.   Jegyár: 900 Ft

Jegyár: 900 Ft

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél

KŐBÉKA együttes és WYQ-THORVendég: 

Vendég: 
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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 13. 
vasárnap 15.00

június 10. 
vasárnap 15.00

Gounod: 
Romeó és Júlia

a Londoni Covent Garden 
Royal Operaház előadása

Vezényel: Charles Mackerras
Szereplők: Roberto Alagna, Leontina Vadiva, Robert Lloyd, 

Jeremy White, Peter Sidholm, Richard Halton, 
Paul Charles Clarke, Sarah Walker

Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

I.   Bartók: 
A kékszakállú 

herceg vára
a Londoni Filharmonikus Zenekar előadása

Vezényel: Solti György   |   Rendező: Szinetár Miklós
Szereplők: Sass Szilvia, Kováts Kolos

II. Carl Orff: 
Carmina Burana

a Müncheni Bayor Rádió 
zenekarának előadása

Vezényel: Kurt Eichhorn   |   Rendező: Jean- Pierre Ponelle
Szereplők: Hermann Prey, Lucia Popp, John van Kesteren

Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

ECHO II-koncert
A '60-as, '70-es évek slágerei 
és az Echo együttes számai
Táncos-zenés mulatság
Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás ECHO együttes 
vezetője, basszusgitárosa alapította zenész barátainak közreműködésével.
A zenekar tagjai: Csákó Tamás - szólógitár, ének, Sárközi Zsuzsa - ének,
Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, Kálóczy Egon - billentyű, ének,
Beöthy Árpád - dob, Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár: 1500 Ft

május 12. 
szombat 18.00

SOLYMÁSZ-
BEMUTATÓ
Vadászmadár Kft.

M a d a r a k  é s  f á k  n a p j a

A foglalkozás alkalmával megismerkedhetnek 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.

május 11. 
péntek 10.00
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A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér művészeti író május 10-én 18 órakor.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:
Bráda Tibor, Deák Ilona, Durkó Zsolt, Illényi Tamara, Füzes Gergely, 
Harmati Zsófia, Kádár János Miklós, Kecskés András, Kőrösi Papp Zoltán, 
Lonovics László, Mayer Berta, Mihályfi Mária, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, 
Németh Géza, Orosz János, Orvos András, Őry Annamária, Szegedi Csaba, 
Szemethy Imre, Tari Gábor, Tilles Béla, Vágó Magda, Végh András, 
Veress Sándor László, Zöld Anikó

Megtekinthető díjtalanul május 31-ig naponta 10-18 óráig.

SZÍN-JÁTÉK
a Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége 
Festőművészeti Szakosztályának tárlata
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június 6. 
szerda 18.00

Megtekinthető díjtalanul június 24-ig
naponta 10-18 óráig.
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HERTAY 
MÁRIA 
Munkácsy-díjas 
grafikusművész 
életmű-kiállítása

A kiállítást megnyitja: 
Kratochwill Mimi művészettörténész
június 6-án szerdán18 órakor.

„Csodálatos alkotói pályáját együtt élte és dol-
gozta át a XX. sz. második felének legnagyobb 
magyar művészeivel, méltó társként. Gross Ar-
nold, Kass János, Kondor Béla és Reich Károly 
kiemelkedő jelentőségű munkásságához ha-
sonlóan Hertay Mária életműve jelzi az arany-
kort képzőművészetünkben. Emberközpontú, 
szeretetteljes és lélektan mélységű portréit 
főképpen a rézkarc és a litográfia által megfor-
mált műveiből ismerjük. A táj, a környezet, a 
fák, a növények míves formába öntése gazdag 
lelkiségének megnyilvánulását jelzik. Számta-
lan műve - falképei, festményei, tűzzománcai, 
grafikái – díszítik  templomainkat... Szerényen 
is lenyűgöző egyéniségét, szenvedélyes alázatát, 
gyengéd rajongását és szeretetét sugározzák 
művei. Kortalan aktualitással szólt a múltról, a 
jelenről és a jövőnek is." 

Kratochwill Mimi művészettörténész

május 10. 
csütörtök 18.00

Köszöntőt mond Erdő Péter bíboros, prímás, 
Esztergom - Budapesti Főegyházmegye érseke

12 13



"... Sprok Antal szabad szellem; kizárólag saját, varázslatosan bontakozó, időtlen 
és kimeríthetetlen mesevilágának akar utánajárni; nem fékezi, hogy éppen kik 
minek tartják – látja, járja az útját és ez védetté teszi. Magával a tevékenységgel 
van csupán elfoglalva, akár az archaikus mesterek – jól temperált, egyenletes 
intenzitással és hallatlan hatékonysággal dolgozik; valósággal termel, akár egy gép, 
anélkül hogy ez egyedi, sajátos minőségének a rovására menne. Mindeközben jut 
energiája arra is, hogy munkásságába a megfelelő mértékben integráljon különféle 
impulzusokat; kísérletező kedve töretlen, találékonysága figyelemre méltó. Mivel 
naiv, megható törekvése, hogy mosolyt varázsoljon a megfáradt arcokra, olykor 
nem riad vissza némi önfeledt infantilitástól; de ez neki jól áll – az ő esetében 
ez inkább erénynek tekinthető, mivel itt nem az ún. „magas művészet” komor 
erdejében járunk, amelyet senki se ért: művészete napsütötte, nyílt terepen terjed 
akadálytalanul..."

Szőcs Miklós TUI Munkácsy-díjas szobrászművész, 
az MMA rendes tagja

Megtekinthető május 3-ig hétköznap 8-20 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig.

FAPOFÁK
Sprok Antal képzőművész kiállításaKi

ál
lí

tá
s

május 3-ig

25. alkalommal adták át Magyarország, és egyben a közép-európai régió 
legrangosabb természetfotós szakmai elismerését, Az Év Természetfotósa díjat. 
A pályázat legjobb képei láthatók a Kultúrkúria  lélegzetelállító tárlatán.
A nemzetközi szinten is a legjobbak között számon tartott hazai és határon túli, 
profi és amatőr természetfotósok csaknem háromezer képe közül válogatta ki 
a legjobbakat a zsűri.

AZ ÉV TERMÉSZET-
FOTÓSA 2017
Válogatás a hazai természetfotózás 
legjobb alkotásaiból

Díjtalanul látogatható hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvégén 10-től 18 óráig.
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BOGYÓ ÉS BABÓCA 
BÁBKIÁLLÍTÁS
Bartos Erika által készített Bábkönyv eredeti, 
egyedi bábjainak és díszleteinek, valamint 
budapesti grafikáinak kiállítása
A tárlat megnyitóján az írónő mesevetítést tart május 5-én 11 órakor.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Kultúrkúria ismét megörvendezteti legkisebb 
látogatóit és vendégül hívja Bogyót, Babócát és kis barátaikat. 14 vitrinben kelnek 
életre a sorozat szereplői, helyszínei bábok formájában. A tárlat ideje alatt 
a kedvelt meseíró és illusztrátor Budapest épületeiről és városképeiről 
készült grafikái is megtekinthetők a Brúnó Budapesten 
és a Budapest titkai című könyvekből.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
május 7-től 30-ig hétköznap 8-19 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig. 
Pünkösdkor zárva.

május 28. 
hétfő 9.30

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: 1200 Ft

Picik színháza: 
MIAU
a Kabóca Bábszínház 
és a Buden Teatar koprodukciója
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Az előadásra egységes jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 

Nagy érdeklődés esetén előadásunkat 11 órakor megismételjük. 

Javasolt az előzetes jegyvásárlás. 

A KÉSŐN ÉRKEZŐKET SAJNOS NEM TUDJUK 

A MÁR ELKEZDŐDÖTT ELŐADÁSRA BEENGEDNI! 

Megértésüket köszönjük!

május 5. 
szombat 11.00
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május 26. 
szombat 15.00-19.00
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VILÁGSZÁM
a Freak Fusion fergeteges 

cirkuszi műsora
Magyarország egyik első újcirkusz-társulata, amely a 

múlt századi vándorcirkuszok világát idéző hangulatával, 
a cirkusz, a varieté és a mozgásművészet összekapcsolá-
sán alapuló különleges és rendkívül humoros előadásai-

val itthon és külföldön is nagyon népszerűvé és egyedivé 
vált. Látványos zsonglőr, akrobata és táncos előadásukkal 

örvendeztetik meg kisebb és nagyobb vendégeinket!

MAX ÉS MÓRIC 
Ciróka Bábszínház 

Vásári csínykavalkád
Wilhelm Busch híres mesesorozata a magyar 

olvasók körében is népszerű. Max és Móric 
két csibész, akik a jól nevelt és szófogadó gyerekek 
ellenpéldái: szabadok és szertelenek. Csínytevéseik 
során számos mulatságos kalandba bonyolódnak. 
Hol a péket szedik rá, mert nyalánkságra vágynak, 

hol a nagybácsi ágyába csempésznek bogarat…

Szereplők: Fülöp József, Jankovics Péter
Zeneszerző: Szabó Balázs

Rendező: SCHNEIDER JANKÓ

Folyamatos programjaink
Tessék, tessék, csak tekergessék! Izgalmas szerkezetek, 
szórakoztató feladatok kicsiknek és nagyoknak!

TEKERGŐTÉR
Az izgalmas 
szerkezetek 

tere

JÁTÉKOS 
TUDOMÁNY

Furfangos 
csudavilág 
játszóház

LOVAGI 

TORNA

A Bóbita Bábszínház 

ügyességi 

társasjátéka

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

HEPEHUPA
Kiskalász zenekar 

Zenéjük színes, sokféle; a magyar népzenei 
motívumokon, a latin és cigány zenén keresztül 
az arab zenéig többféle zenei világgal ismerked-

hetnek meg a gyerekek. Céljuk megkönnyíteni 
a verstanulást a kicsiknek fülbemászó dallamokkal, 

érdekes ritmusokkal és népszerűsíteni a gyerekek körében 
az „élő” hangszeres zenét. A zenekar tagja: Varga Bori, Boros Attila, 

Mogyoró Kornél, Sántha Gábor

Mindezek mellett 
KÉZMŰVES 

JÁTSZÓHÁZ, 
ÜGYESSÉGI ÉS LOGIKAI 
JÁTÉKOK, ARCFESTÉS 

és HEMPERGŐ 
várja a gyerekeket.
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GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

június 24. 
vasárnap 16.00 - 20.00

A HALHATAT-
LANSÁG ORSZÁGA
Fabók Mancsi bábszínháza
Gazdag népmesekincsünk mindegyike szimbolikusan 
az emberi Élet valós céljait, küzdelmes feladatait és az odáig 
vezető út nehézségeit tárja elénk. Mesénk főhősét az emberi-
ség örök misztériuma hajtja: létezik-e az Örökélet - Halhatat-
lanság Országa?
Bábelőadásunk megtekintését szigorúan kiskorú felügyelete 
mellett ajánljuk!

A zenekar tagjai:

Kárász Eszter (ének, ukulele, furulya, tilinkó)
Becze Gábor (nagybőgő)
Clemente Gábor (ütőhangszerek)
Molnár György (gitár, ének)
Veér Csongor (hegedű)

„Dallamok, versek, bábok, buborékok, 
ukulele, gitár, bőgő, furulya, dob, derbuka 

és társai pörögnek ezerrel. Kárász Eszter 
játszik, táncol, énekel, hadonász, varázsol, 
miközben viccesen és kedvesen vagy szo-

morkásan csengnek-pengnek a népdalok; 
a Csukások, Weöresek és Varró Danik. Jó 

kis koktél, dupla buborékkal, 
alkoholmentesen.” 

(Lackfi János)

Az ESZTER-LÁNC 
mesezenekar koncertje

VITÉZ 
  LÁSZLÓ 
  BÁBJÁTÉK-
 AUTOMATA

Az automatát Albertnek hívják, 
és minden arra járó érdeklődőnek 

teljesíti a kívánságát, aki leírja, vagy lerajzolja 
kedvenc előadását. A Kemény Henrik Vitéz László 

bábszínházát, egy „félkarú rablót” és egy ATM-et ötvöző automata – egyik mű-
ködtetője, Gazdag László megfogalmazásával élve – reggeltől délutánig várja a 

kéréseket, óhajokat, memóriájában Vitéz László-jelenetekkel, dalokkal, játékok-
kal. A különböző bábok hol verset mondanak, hol mesélnek és énekelnek. 

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

A JÁTSZÓKERTBEN: 
Népmesék Világa játszóház, kézműves játszóház, 
arcfestés, hempergő, logikai és ügyességi 
játékok várják a gyerekeket, családokat.

Varázs Tamás 
bűvészműsora

Bogárháton 
játszóház
Különleges élmény- 
és játszópark bogaras 
játékokkal és 
feladványokkal.

Csupa Csoda
vándor-
játszó-ház
Számtalan játék 
a kaleidoszkóptól 
a rajzgépig, a labirintustól 
a csőtelefonig...
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május 17.  
csütörtök 16.00
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M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T

Ludmann Mihály művészet-
történész előadása

Szent Péter

Az apostol alakját sokszor megörökítették, hiszen ő volt az első római püspök, 
és így első a pápák között is. Életében a csodálatos halászat és más csodák 
jelezték fontosságát, majd bebörtönzése és halála is kedvelt festői 
téma lett. Alakja és szerepe különösen fontossá vált a kettős 
pápaság korában, és ő az a nyugati szent, akinek a leg-
monumentálisabb templomot emelték. Olyan nagy művészek, 
mint Masaccio, Raffaello és Caravaggio örökítették meg életének 
eseményeit, amely jól jelzi a festészetben betöltött jelentőségét is.
Jegyár: 800 Ft Jegyár egy-egy előadásra: 800 Ft

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 lehe-
tőségekkel! A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismertetése 
a fiatalokkal.
Információ: Mulicz Ferenc   |   Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

Európai 
Önkéntes 
Szolgálat 
(EVS) tanácsadás

május 8. 
kedd 18.30

Az evangelisták
A négy evangélista a jó hír – euangelion – leírói. Akár a fizikai alakjuk, akár a szimbó-
lumaik gyakori ábrázolási témája a képzőművészetnek. Alakjaik már az V.századtól 
kezdve jelen vannak a keresztény művészetben. Megjelenhetnek emberként könyv-
vel és írószerszámmal, vagy szimbolikus ábrázolásban, ahol Máté az angyal, míg a 
többieket állatalakban jelenítették meg. A művészettörténet sorozat nyári szünet 
előtti utolsó előadásában az evangélisták sokféle és változatos ábrázolásait ismerhet-
jük meg a vetített képek segítségével.

június 5. 
kedd 18.30

május 22. 
kedd 18.30

Szent Pál
A nyugati egyház másik alapítója és a kereszténységet 
egyetemessé tevő Szent Pál élete és alakja gyakran adott 
feladatot a festőknek. Különösen fontos volt megtérése a 
damaszkuszi úton, miután a kereszténységet üldöző Saul 
a kereszténységet terjesztő Pállá változott. Ez önmagában 
eléggé fontos téma volt ahhoz, hogy sok művész vállalkoz-
zon ennek megörökítésére, mint például Michelangelo és 
Caravaggio. A népszerű művészettörténeti sorozat ezen az 
estén Pál alakjának különböző korokra jellemző ábrázolá-
sait mutatja be.

Ludmann Mihály művészet-
történész előadásai
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május 6. 
vasárnap 17.00

Ketten együtt sok-sok olyan filmet készítettek, amely elhallgatott, meghamisí-
tott történelmi eseményekről, vagy szándékosan nem népszerűsített történé-
szekről, pszichológusokról, költőkről szól. Nehéz tavasz van mögöttünk, 
a szerzőpáros filmjei közül mindenképpen betekintünk az Ön-Tér-Kép című, 
a magyar nemzet lelkiállapotáról szóló filmjükbe, amelyben megpróbálták elő-
hívni a nemzet emlékezetéből azokat a történeteket, melyek máig meghatároz-
zák a nemzet lelkiállapotát. Ízelítőt adunk az Öröktűz című, Reményik Sándor 
költőről készített legújabb alkotásukból is.

Jegyár: 500 Ft

Kondor Katalin vendége
Jelenczki István 
filmrendező, képzőművész és felesége, 
Zseni Annamária pszichiáter

A filmet egy szünettel vetítjük.
A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. 
Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján, az esemény leírásánál lehet.
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=38682

ÖN-TÉR-KÉP
A magyar nemzet lelkiállapota I-II.
magyar dokumentumfilm, 130 perc, 2016
Rendező: Jelenczki István
„2013-ban kezdtünk dolgozni a magyar nemzet lelkiállapotának feltárásán, 
megfogalmazásán. A nemzet lelkében megőrződött, elfelejtett, illetőleg elfelejtetett, 
vagy a hazugságok során meghamisított ÖN-KÉP-re kérdeztünk rá, megpróbáltuk 
előhívni a nemzet emlékezetéből azokat a drámai történéseket, amelyek meghatároz-
ták, és a mai napig meghatározzák a magyar nemzet lelki állapotát. (…)
Az elvégzett nemzetállítási munkánk előre haladtával egyre inkább nyilvánvalóvá 
vált, hogy olyan anyag birtokában vagyunk, amelyet valamilyen formában 
közre kell adnunk. 
Elsőként film formájában fogalmaztuk meg a munka eredményeit.
(…) Bízunk abban, olyan érzelmi hatása van, amely a megtisztulás erejével hat."

Zseni Annamária és Jelenczki István

június 7. 
csütörtök 18.30
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Zöldág 
Művészeti Műhely
Környezettudatos díszek és használati 
tárgyak tervezése és kivitelezése
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/fő. A részvétel regisztrációhoz kötött; 
legkésőbb az eseményt megelőző hétfői napon.

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

A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

Zöldág 
Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design szemlélettel. 
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft. Előzetes regisztráció szükséges,
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.
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Tudatos 
Táplálkozás Fórum
Családbarát paleo
Vendégelőadó: Posta Renáta paleolit-szakácskönyvek szerzője
A részvétel díjtalan.

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

május 23. 
szerda 18.00

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

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

május 3., 17., június 7., 21. 
csütörtök 10.00

Zö
ld

ág

május 16. 
szerda 18.00

május 9. 
szerda 18.30

május 7., 14., 28. 
hétfő 18.00

május 30. 
szerda 18.00
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A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni lehet: reokcecilia@kulturkuria.hu
További információk: Reök Cecília   |   +36 20/299 1040

Környezettudatosság és fenntarthatóság 
szemléletét átadó művészeti workshopok 
és kézműves foglalkozások, melyeken 
dísztárgyak, használati tárgyak, ékszetek 
és kiegészítők készíthetők

  9.00 Zöldág Re-design 
 kézműves workshop
 Vezeti: Szűcs Tímea

10.00 Zöldág Slow-Design 
 kézműves foglalkozás
 Vezeti: Sarnyai Rita

11.00 Zöldág Öko-design 
 kézműves workshop
 Vezeti: Szűcs Tímea

18.00 Zöldág Öko-design 
 kézműves workshop
 Vezeti: Sarnyai Rita

Zöldág 
Fesztivál Nap

június 1. 
péntek 18.00

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
ÉS FENNTARTHATÓSÁG NÉZŐ-
PONTJAIT TÜKRÖZŐ NEMZETKÖZI 
MŰVÉSZETI TÁRLAT
Az EurópaiFenntarthatósági Hét / 
European Sustainable Development 
Week 2015-ben vált egy olyan egész 
Európát érintő kezdeményezéssé, mely-
nek célja minél több fenntarthatóság-
gal kapcsolatos szervezet, tevékenység, 
kezdeményezés széles körű bemuta-
tása. Az érdeklődők így nem csupán 
a tudományos tényeken keresztül 
szembesülhetnek a fenntarthatósági 
kérdésekkel, hanem közösségükön 
keresztül maguk is részesei lehetnek.
A kezdeményezés támogatója az Euró-
pai Fenntartható Fejlődési Hálózat / 
European Sustainable Development 
Network, a hazai koordinációs köz-
pontja pedig a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács. (http://www.esdw.eu)

Nemzetközi Zöldág 
Fesztivál kiállítás
MEGNYITÓ június 1. 

péntek 9.00 - 20.00

E U R Ó P A I 
F E N N T A R T H A T Ó S Á G I 

H É T

El
őz

et
es

Pesthidegkúti
Művészeti
Fesztivál
augusztus 30 - szeptember 2.
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május 12. 
szombat 10.00

RÖGTÖNZÖLD
Játék a hegyen vagy amit akartok
Improvizációs est a Nézők történeteiből

Gyertek a  Zerind vezér úttól a Kerek-hegyi Kőfejtőhöz;
hozzatok magatokkal helyhez illő történetet, 

jó kedvet bort, sütit és jó időt!
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Szent Iván-éj:  2018. június 24. vasárnap 18.00

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

A belépés díjtalan.

és nem utolsó sorban beleshetnek a mentőautóba, 
rendőrautóba és tűzoltó autóba.

kerékpáros kreszpálya

társasjátékkézműveskedés arcfestés

Talamba együttes Roll Dance kerekesszékes tánccsoport

Ki mit tud?

örömzenéléstáplálkozási tanácsadás

a Cseppkős lányok műsora Várkonyi Zoltán a balettről tart előadást

SZEREPLŐK:
Cserna Antal, Soltész Bözse, Ágoston Péter, 

Cs. Németh Lajos,  Szalai Kriszta, Felhőfi-Kiss László
Nokedli bohóc
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
májusi és júniusi programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Új Sarepta: II. kerület, Máriaremetei út 80.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

május 26., június 23. 
szombat 9.00-12.00

HOL-MI vásár
Háztartási holmik hagyományos vására
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

Gazdapiac - Helyszínváltozás!
Ezen a napon nem a megszokott helyen (Bp. II. Hímes u.3. Cserkészház) 
tartjuk a gazdapiacunkat, hanem a KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA 
(Bp, II. Templom u. 2-10) hátsó kertjében 7-12 óráig. 
Ennek oka, hogy a június 9-i hétvégén egy nagy cserkész program lesz a Hímes utcá-
ban. Mindenkit szeretettel várunk az új helyszínen és kérjük, hogy mindenki terjessze 
ezt az információt.

május  2. szerda          19.00 Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti Teremben 
 5. szombat      17.00  Konfirmációi vizsga a templomban
 6. vasárnap       9.30  Konfirmáció és Anyák napja
  Istentisztelet a templomban
 10. csütörtök 18.00  Mennybemenetel ünnepe a templomban
 12. szombat  az aszódi Teljes szívvel - Családi és Missziói nap
  regisztráció  május 6-ig.
 13. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
 16. szerda      19.00  Felnőtt Bibliaóra: Gyülekezeti Terem. 
 20. vasárnap   9.30  Pünkösd ünnepe a templomban
 21. hétfő          9.30  Pünkösd ünnepe a templomban
                          10.00  Pünkösd ünnepe a solymári Református templomban
 24. csütörtök 18.00  Ökumenikus Imaest a Gercsei templomban
 25-26-27.  Gyülekezeti Bakonyi Vándortábor
június  10. vasárnap   9.30 Templomunk 63 éves ünneplése a templomban
                          17.00 Tanévzáró hálaadás
  Családi Istentisztelet a templomban
 26. kedd 9.00 Olvasótábor kezdés. Folytatás minden héten
  kedden 9.00 – 17.00-ig egész nyáron a Gyülekezeti  
  Teremben. A tábor ökumenikus, minden gyermeket  
  szeretettel várunk.

Minden csütörtök este 18 órakor imaközösség az Új Sareptában

június 9. 
szombat 7.00-12.00
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NÉMET NAPOK
Sváb bál a Pesthidegkúti  
Német Nemzetiségi Alapítvány 
és a Kultúrkúria szervezésében
Hagyományos  Batyus bál zenével, műsorral, tombolával, italokkal 19 órától.
A zenét az Adlersteiner zenekar szolgáltatja.
Belépő: 900 Ft

Kórustalálkozó 
a II. kerületi Német Önkormányzat 
szervezésében
Közreműködnek: az Óbudai Braunhaxler Dalkör, a Dunaszentmiklósi Dalkör, 
a Szekszárdi Mondschein Kórus, a Pesthidegkúti Dalkör, Sill Gábor és Zsófia, 
a Klebelsberg iskola tánccsoportja, valamint az Ökumenikus iskola diákjai
A belépés díjtalan.

június 30. 
szombat 19.00

július 1. 
vasárnap 15.00
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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 8

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 12. szombat
TISZTA SZÍVVEL
Megzenésített versek
Sipos-Zsapka-Vadkerti akusztikus trió 
Sipos Dávid, Zsapka Attila, Vadkerti Imre

június 23. szombat
IDENTITÁSUNK, AZ ÖNAZONOSSÁG 
HATALMA ÉS VESZÉLYEI
Prof. Dr. Bagdy Emőke 
Prima Primissima díjas klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta, professor emerita

július 7. szombat
AVE MARIA 
Rost Andrea koncertje
Rost Andrea édesanyja emlékére
Zongorán kísér: Harazdy Miklós

augusztus 26. vasárnap
NÉPZENE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Szalonna és Bandája
Pál István Szalonna, Pál Eszter, Doór Róbert, 
Gombai Tamás, Ürmös Sándor Ferenc,
Gera Attila, Karacs Gyula

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

II. KERÜLET NAPJA
2018. június 15-16.

JÚNIUS 15. péntek

BIEBERS
HONEYBEAST
SILENT DISCO

JÚNIUS 16. szombat

KALÁKA CSALÁDI KONCERT
CSALÁDI NAP
kirakodóvásár, légvárak, 
Ízek utcája, főzőverseny,
SziaMarczi! kézműves játszóház
IVAN & THE PARAZOL
LGT ZENEVONAT
zenekarok koncertjei

Részletes program: 

www.masodikkerulet.hu
facebook.com/budapest2

Az önkormányzat 
fesztiváljára a belépés díjtalan,
a helyszín ebben az 
évben is a Millenáris.



PRESSER GÁBOR · SZTEVANOVITY DUSÁN · HORVÁTH PÉTER

A PADLÁS
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA

Rendező: FÖLDESSY MARGIT

Bemutató: 
05.18. péntek 19.00

További előadások:

05.19. szombat 11.00

05.21. hétfő 19.00

06.17. vasárnap 19.00

Ezen a Padláson „Ég és Föld között" minden megtörténhet, akárcsak a mesékben. 
Egy fi ú megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, de nyugalmát titokza-
tos vendégek zavarják meg, különféle halandó és halhatatlan lények ...
Félig mese – félig musical 9-99 éves korig.

Szereplők:
Rádiós: Takács András / Garamvári Ádám · Süni: Czirják Janka / Mayer Szonja / Pintér Luca
Mamóka: Hunyadkürti Éva / Vén Evelin · Barrabás: Boros Bence /Lakatos János / Rajnai Lázár
Herceg: Csepje Dániel / Székely Norbert / Góg Tamás
Kölyök: Zavaros Anna / Léderer Lia / Baráth Nóra / Nagy Júlia
Lámpás, Törpe: Benesovits Áron / Trautman Máté
Meglökő: Rajnai Lázár / Mitnyik László · Témüller: Langó Ádám / Muraközi Vince
Detektív: Forgács Róbert / Kosynus Tamás · Üteg: Eszéky Ármin / Kovács Kende Hunor
Robinson, a gép: Oláh Dániel

A rendező munkatársai:
Asszisztens: Czukor Kinga, Jeney Márton
Korrepetitor: Hunyadkürti Éva · Koreográfus: Szabados Tímea
Díszlet: Langó Ádám · Fény: Urbán Dénes · Hang: Forgács Péter, Papp Szabolcs
Rendező: Földessy Margit

Producer: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. – Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
                    Klebelsberg Kultúrkúria
Belépő: 2600 Ft · Elővételben: 2200 Ft 
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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820 
informacio@marczi.hu, www.marczi.hu

JÚNIUS 18.  
hétfő 18.00

EGÉSZSÉGESEN ÉS
BOLDOGAN ÉLNI
 PROF. DR. BAGDY EMŐKE ELŐADÁSA

A boldogság az ember életének megélhető minősége. Minden szubjektivitása ellenére 
vannak objektív ismérvei, melyek elérhetők. A boldogság átélhető és fokozható, ha tudunk 
szeretni valakit, ha fontosak vagyunk valaki számára, ha szükség van ránk, ha életszem-
léletünk derűs, ha el tudunk köteleződni a céljaink mellett, ha tudunk altruisták lenni, ha 
megerősítjük magunkban a hit, remény és szeretet képességét. Mindehhez „lelkierőre”  
van szükségünk.  
Az előadás rámutat arra, hogy lelkierő és megküzdési bátorság nélkül nincs készen  
kapott boldogság,  az egészség pedig csak a jóllét érzésének keretében tudja magát   
kibontakoztatni.     

Belépő: 2800 Ft 
Elővételben: 2300 Ft
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IMPRESSZUM

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

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!

Sz
ol
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ás

Támogatóink, partnereink

Tartsa esküvőjétTartsa esküvőjétTartsa esküvőjét
nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek:

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy a később érkezők
CSAK SZÜNETBEN foglalhatják el helyeiket.

Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával 
támogassa a Klebelsberg Kultúrkúria működését!
Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41



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

Eseménynaptár
2018. MÁJUS
  3. csütörtök 19.30 Korál-koncert   |   Amikor vége az utolsó dalnak is...
  3., 17. csütörtök 10.00 Zöldág művészeti műhely
  4. péntek 19.30 Az Auer Trió és Rumy Balázs klarinétművész koncertje
  5. szombat 11.00 Bogyó és Babóca bábkiállítás megnyitója
  6. vasárnap 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége 
  Jelenczki István és Zseni Annamária
 19.00 Dalnokklub - Vendég a Kőbéka együttes és Wyq-Thor
  7., 14., 28. hétfő 18.00 Ökokör
  8. kedd 18.30 Szent Péter - Ludmann Mihály előadása
  9. szerda 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
10. csütörtök 18.00 Szín-játék - Kiállítás-megnyitó
11. péntek 10.00 Solymászbemutató
 19.00 Grazioso zeneszalon Z. Lendvai Józseffel és Hévízi Virággal
12. szombat 18.00 Echo II. koncert - Táncos-zenés mulatság
13. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
14. hétfő 19.00 Pataki Éva: Nőből is megárt... - Manna Produkció
16. szerda 18.00 Zöldág selyemfestő műhely
17. csütörtök 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
22. kedd 18.30 Szent Pál - Ludmann Mihály előadása
23. szerda 18.00 Zöldág üvegfestő műhely
26. szombat 15.00-19.00 Gyermeknap
28. hétfő   9.30 Picik színháza: Miau - Kabóca Bábszínház & Buden Teatr
30. szerda 18.00 Zöldág ékszerkészítő műhely
31. csütörtök 19.00 Molnár Ferenc: A testőr - Kecskeméti Katona József Színház

2018. JÚNIUS
William Shakespeare: Rómeó és Júlia -  Komáromi Jókai Színház
Az előadás időpontjával kapcsolatban kérjük, kísérjék figyelemmel a Kultúrkúria honlapját!
  1. péntek   9.00-20.00 Zöldág fesztivál nap
 18.00 Nemzetközi zöldág fesztivál kiállítás megnyitó
  3. vasárnap 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 19.00 Dalnokklub - vendég a Jelkő együttes
  5. kedd 18.30 Az evangelisták - Ludmann Mihály előadása
  6. szerda 18.00 Hertay Mária Munkácsy-díjas grafikusművész 
  kiállításának megnyitója
  7. csütörtök 18.30 Ablak a nagyvilágra   |   Ön-Tér-Kép - A magyar nemzet lelkiállapota I-II.
  magyar dokumentumfilm
  8. péntek 19.00 Grazioso zeneszalon Oravecz György zongoraművésszel
10. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
24. vasárnap 16.00-20.00 Gyermekbúcsú


