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A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Chopin-est

ÉRDI TAMÁS 
LISZT-DÍJAS 
ZONGORAMŰVÉSZ 
koncertje a Zene Világnapja 
alkalmából

Műsor:
F. Chopin:
 Fantaisie Impromptu Op .66
 Prelude in D-flat major Op. 28
 Ballada in g-minor Nr.1. Op. 23
 Berceuse Op. 57
 Polonaise in A- flat major Op. 53
 Nocturn in c-minor /Brown index 108/
 Spianato and Grand Polonaise brillante Op. 22

Jegyár: 2500 Ft

Fo
tó

: E
rd
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yi
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or

október 1. 
kedd 19.30

Szereplők:
Ivaskovics Viktor   |   Erdélyi Tímea   |   Tarpai Viktória
Bakos Éva   |   Sipos Imre   |   Kaszás Mihály   |   Kis Domonkos Márk
Smál-Szilaj Gábor   |   Kútvölgyi Erzsébet
Rendezőasszisztens: Nagy Sára
Tolmács: Illényi Éva
Látvány: Alla Fedoryshyna
Rendező: YAROSLAV FEDORYSHYN

Jegyár: 3000 Ft

október 28. 
hétfő 19.00

A. P.  Csehov: 
VÁNYA BÁCSI – dráma
a Dunaújvárosi Bartók Béla 
Kamaraszínház és a Váci 
Dunakanyar Színház előadása

Sz
ín

há
z

120 évvel ezelőtt látott napvilágot 
Anton Pavlovics Csehov egyik legnépszerűbb színműve, 
a munkába fásult zsémbes agglegény, Ványa bácsi 
története. Elhunyt húga lányával él a birtokon, melyről 
lemondott, hogy támogassa nagyra tartott sógorát, 
a nyugalmazott egyetemi tanárt, Szerebrjakovot. Egyhangú, 
de nyugodtnak legkevésbé sem mondható életük elfojtott 
érzelmek, ki nem mondott szavak okozta feszültségekkel teli, 
a fő probléma mégis a féltékenység. Ványa reménytelenül 
szerelmes Szerebrjakov gyönyörű feleségébe, Jelena Andrejevnába, 
aki még mostohalánya, Szonya vágyának tárgyát, Asztrovot is 
az ujja köré csavarja...
Az alapkonfliktus tehát adott, és a dráma szereplőire nem is 
várhat más, csak az elkerülhetetlen csehovi megoldás:
„Azok, akik utánunk majd száz vagy kétszáz esztendő múlva élnek, 
és akik majd lenéznek bennünket azért, mert ilyen ostobán és ilyen 
ízléstelenül éltük le az életünket – azok talán megtalálják a módját, 
hogyan lehetnek boldogok, de mi…"

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

a 2019 ősz-téli

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása
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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 )KEREKES BAND 

KONCERT
„Naprakész, okosan felépített, újító zene.”
(Songlines magazin UK)

A kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band útja a fülledt hangulatú moldvai, 
gyimesi táncházaktól a világzenei nagyszínpadokig több mint 20 évet ölel fel. 
Ezalatt a több mint két évtized alatt hozták létre azt a hangzást, amely 
összetéveszthetetlen a hazai és nemzetközi világzenei színtéren. A moldvai 
zene pulzálását idéző tempó kiegészülve a riffközpontú furulya és koboz 
témákkal, másnéven Ethno Funk.

Tagok: Fehér Zsombor – furulya, ének   |   Námor Csaba – koboz
Csarnó Ákos – brácsa, vocal   |   Sohajda Péter – basszusgitár, vocal
Fehér Viktor – dob, vocal

Jegyár: 2500 Ft

október 6. 
vasárnap 15.00

Rossini: 

MÓZES ÉS A FÁRAÓ
a Milánói Scala Operaház előadása
Vezényel: Riccardo Muti
Szereplők: Barbara Frittoli, Giuseppe Filianoti, Ildar Abdrazakov, 
Sonia Ganassi, Erwin Schrott, Maurizio Muraro, Antonella Ceron, 
Tomislav Musak, Giorgio Giuseppini, Nino Surguladze

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

Zenélő családikó
ÁLLATI JÓ ZENÉK
Eckhardt Gábor interaktív 
családi koncertje
A természet, az állatvilág hangjai mindig is megragadták a zeneszer-
zők fantáziáját. Miért sántikál a medve? Milyen ütemre táncol a róka? 
Vagy milyen hangnem kell ahhoz, hogy egy hattyú úszni tudjon? Hát 
a vadállatok milyen indulóra járnak? Jaj, mennyi izgalmas kérdés! Ha 
választ akarsz kapni, köztünk a helyed, családostól!
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész oldott stílusú, interaktív, 
humorral átszőtt műsorát, korosztálytól függetlenül, mindenkinek 
ajánljuk. A műsor célja természetessé tenni a zenehallgatást, feléb-
reszteni a tudatos hallgatás igényét. Mindezt játékosan, a közönség 
aktív bevonásával, családias keretek között. A kb. 60 perces előadást 
vetített képek és a művész, valamint tanítványai hangszeres játéka 
teszi teljessé.

Jegyár: 1200 Ft   |   Diák jegyár: 500 Ft

október 26. 
szombat 16.30

Ze
ne

Ze
ne

október 4. 
péntek 19.00
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október 24. 
csütörtök 19.00

AZ ÉJSZAKA 
CSODÁI
Tánc, tüll, tablet
a Tünet Együttes előadása
az előadást Weöres Sándor címadó verse inspirálta

Volt már veled olyan, hogy átvirrasztottál valakivel kettesben 
egy éjszakát, de nem történt „semmi” köztetek? És reggelre 
mégis megváltozott bennetek a világ? A rajzoló lány és a fiú 
újrateremti ezt az egymást-bámulós, álomszerű fura 
micsodát. Az előadást Weöres Sándor címadó verse 
inspirálta. A Samu Bence által 2007 ótafejlesztett Animata 
nevű software segítségével a színpadon rajzoló lány 
életre tudja kelteni Mezei Ildikó és Taskovics Éva 
képzőművészek festményeit, grafikáit és animációit. 
Összemosódik a valóság és a képzelet, folyamatosan 
átírják egymást, aztán...

Rendező-koreográfus: Szabó Réka 
Szereplők és alkotótársak: Furulyás Dóra, 
Szász Dániel, Mezei Ildikó
Látvány: Mezei Ildikó, Taskovics Éva, Samu Bence
Fény és tér: Szirtes Attila   |   Kosztüm: Szűcs Edit
Zeneszerző: G. Szabó Hunor
Zenészek: Csizmás András, Fenyvesi Márton, 
G. Szabó Hunor

Jegyár: 2500 Ft   |   Diák jegyár: 1800 Ft

Tá
nc

ÉVFORDULÓK 
NYOMÁBAN
a Hubay Jenő Társaság koncertje
“Klasszikus Duettek”
Az est folyamán G. Händel-, J. Haydn-, N. Mestrino-, 
L. Mozart-, F. Mendelssohn-, Hubay Jenő- és  Benedekfi István-
művek hangzanak el.
Előadók: Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra, Kökényessy Zoltán, 
Benedekfi István és díjazott növendékek

A belépés díjtalan.

október 19. 
szombat 18.00

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

Jegyár: 1500 Ft október 26. 
szombat 18.00

Ze
ne
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október 27. 
vasárnap 17.00

Az ajánlott öltözékről és felszerelésről kérjük tájékozódjon alábbi 
elérhetőségeinken: www. kulturkuria.hu, www.hangutazok.hu, 
www.facebook.com/hangutazas

HANGUTAZÁS 
ÉS HANGFÜRDŐ
Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal
14 éves kortól
A foglalkozásokat vasárnapi napokon  17.00-18.10 óráig tartjuk.
A foglalkozásra előzetes regisztráció és jegyelővétel szükséges!
Regisztráció: kingat@kulturkuria.hu
Jegyvásárlás: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező +36 20/249 1580
Jegyár: 3500 Ft

Ze
ne

október 25. 
péntek 19.00

GRAZIOSO 
ZENESZALON
Meghívott vendégek: 
a Benedekfi Testvérek
Házigazda: 
Detvay Mária Marcella
Az est vendégei: 
Benedekfi István zongoraművész, zeneszerző 
Benedekfi Zoltán hegedűművész, zeneszerző 

A belépés díjtalan.

Ze
ne

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég: 
STRÓFA TRIÓ
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter,
és Tompa Ákos (Barrio Latino)
A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult, a magyar és a világirodalom verseiből 
állítja össze zenés műsorát. A Trió az elmúlt években számos hazai fellépésen 
és fesztiválon vett részt, illetve egy alkalommal egyik produkcióját a kanadai 
magyar közösség Torontóba hívta meg. Programjukban a klasszikus és a kortárs 
irodalom versei egyaránt megtaláhatók. Előadásmódjukra az akusztikus zenei 
megszólalás, a vokális éneklés jellemző.

A zenekar tagjai:
Dara Vilmos – ének, gitárok, mandolin, ütősök, koboz, ír bouzuki
Silling Tibor – ének, gitárok, ütőhangszerek
Tábi Tamás – ének, hegedű, furulyák, whistler, khena

Jegyár: 900 Ft

október 27. 
vasárnap 19.00
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október 15. 
kedd 18.00

Ki
ál

lí
tá

s LÉGBŐL KAPOTT 
FOTOGRÁFIÁK
Dobóczky Zsolt drónfotói
A kiállítást megnyitja Kiss Péter fotográfus 
2019. október 15-én kedden 18 órakor.

„Korábban az építkezések fényképezése során felfedeztem egy új perspektívát. 
Sajnos ehhez olyan különleges eszközök kellettek, mint a daru, emelő, 
vagy végső soron egy helikopter. Időközben a technikai fejlődés új eszközt 
kínált fel a vállalkozó kedvű fotósoknak, a drónt. Ezzel keresem azt a látványt, 
melyet fényképezőgéppel a földfelszínen még nem, a repülőről már nem lehet 
megörökíteni. Természetesen számomra ez esetben is az ősz és a tél a két 
legizgalmasabb évszak, de a különleges perspektíva szolgál egy-két 
meglepetéssel is.”

Dobóczky Zsolt

Megtekinthető díjtalanul október 15-től november 10-ig
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

október 18. 
péntek 18.00

FEDŐ ÉS FEDETT
Matzon Ákos Munkácsy-díjas 
festőművész kiállítása
A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat kiemelt kiállítása
A kiállítást megnyitja Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész 
2019. október 18-án pénteken 18 órakor.

„Fedő és fedett… Lazán, közel párhuzamosan futó, rivalizáló, néhol egymást 
keresztező, egymás alá, vagy fölé keveredő színes vonalsávok – szövedékek – 
kapcsolódnak egymásba és töltik ki rendezett rendetlenségben a képmezőt.
A festészet egyik kérdésére keresik – válasz nélkül – a megoldást; ábrázolhatók-e 
objektíven a tér dimenziói a sík felületen. Néha felvetődik, hogy ez a (mozgás)tér 
egyáltalán létezik-e? A képsorozatot végigszemlélve, maradhatunk abban 
a boldog, naiv illúzióban, hogy igen, az emberi létben is a valóságos és szellemi tér 
szabadon rendelkezésünkre áll”. 

Matzon Ákos

Megtekinthető díjtalanul október 18-tól november 10-ig naponta 10-18 óráig.

Ki
ál

lí
tá

s
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október 10-ig

Megtekinthető díjtalanul október 10-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

XII. ÖTVÖS-
MŰVÉSZETI 
BIENNÁLE

A BIENNÁLE KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEI:
Molnár Éva ötvösművész kamarakiállítása október 5-ig
Konferencia Borsos Miklós életművéről: 2019. október 3. 

A XII. Ötvösművészeti Biennále és kísérő rendezvényeinek 
megrendezése szakmai program megvalósítását 2019. évben 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

MAZSOLA ÉS TÁDÉ
A Fabula Bábszínház előadása
Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac és a melegszívű 
Manócska felejthetetlen történetei elevenednek meg a bábszínpadon. 
–Tartsuk meg Tádét, Manócska! Tartsuk meg! – kérleli Mazsola Manócskát, amikor 
megtalálják a kis tengerimalacot.  Mazsola később százszor is megbánja, hogy befo-
gadták a malackát, hiszen az nála sokkal kisebb, gyámoltalanabb és nem lehet vele 
akkor és úgy játszani, ahogy Mazsola szeretne. Az olykor szigorú, 
ám mindig megértő Manócska segítségével 
Mazsola jószívűsége újra meg újra 
felülkerekedik dacosságán.

CSIRIBIRI 
ŐSZKÖSZÖNTŐ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
IDEJE AZ ŐSZNEK
A Kiscsoport zenekar koncertje
Lesz itt minden: pop, rock, jazz, latin, reggae, és egész 
alternatív hangzások is. Meg néha mindezek keveréke. 
Lényeg, hogy tapsolni, ugrálni, táncolni mindig lehet rá. 
Mert mindannyian voltunk gyerekek, sőt, még mindig 
azok vagyunk. De leginkább akkor vagyunk azok, 
ha Kiscsoport szól :) A szövegek pedig kortárs 
magyar gyerekversek, illetve ezek ihletésére 
született saját, játékos írások.

G
ye
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KÉZMŰVES 
JÁTSZÓHÁZ
Jegyár: 1000 Ft

október 5. 
szombat 15.00-18.00

A NAGY VÍZEN 
INNEN ÉS TÚL
Nyíri Zsolt fotográfiái
A kiállítás díjtalanul megtekinthető október 13-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

október 13-igKi
ál

lí
tá

s
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október 18. 
péntek 14.30
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Morc király folyton csatázik, ezért Levente királyfi maga indul feleséget válasz-
tani. Aranyvirágra hamar rátalál, de az apja Karc király, - ármányos varázsla-
tokkal - meg akarja akadályozni a fiatalok házasságát. A királyfi jóbarátja és 
segítője a mókás ám eszes Tódor, kihallgatva a madarak beszélgetését, túljár 
Karc király eszén. Most azonban ő kerül bajba! Így hát Levente királyfi kalan-
dos utat jár be, míg megtalálja Szerencsének Szerencséjét, hogy megmentse 
barátját.

Szereplők:
Levente királyfi: Illés Dániel / Bakó Krisztián   |   Morc király: Benedek Gyula
Aranyvirág: Mester Nikolett / Vajai Flóra   |   Tudor Tódor: Balázsi István
Szerencsének szerencséje: Zanotta Veronika   |   Zene: Bolya Dániel
Látvány: Rumi László   |   Díszlet: Szűcs Zsolt
Rendező: Rumi László

Jegyár: 1200 Ft

Mazsola-bérlet:

SZERENCSÉNEK 
SZERENCSÉJE
a Magyar Népmese Színház előadása 
kisiskolásoknak

G
ye

re
kp

ro
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am

október 18. 
péntek 9.30 és 10.45

Tádé-bérlet:
BABARÓKA
a Ciróka Bábszínház előadása
Történetünk kezdetén a hároméves Babaróka előszőr megy kölyökörzőbe, 
ahol nem lehet vele Mamaróka. Felnőtt fejjel sem könnyű az elválás a gyerme-
künktől, de a kicsik még nehezebben élik meg ezt a helyzetet. Milyen szerepet 
tölt be az óvónéni, aki egy sétáló tulipán Babaróka életében? Ki lesz a barátja? 
Egyáltalán hogyan kell barátkozni? Tudnak-e együtt játszani a kicsik és a 
nagyobb kölykök? Ilyen egyszerű és mégis bonyolult kérdések merülnek fel 
Babaróka rövid történeteiben. Az előadás során végig követhetjük, ahogy egy 
kisróka számára kinyílik a világ.

Szerző: Kiss Judit Ágnes   |   Tervező: Bartal Kiss Rita
Zeneszerző: Tallér Zsófia   |   Rendező: Ellinger Edina
Játsszák: Krucsó Júlia Rita, 
Lendváczky Zoltán, 
Nyirkó Krisztina, Szörényi Júlia

Előadásunkat 
3 éves kor felett ajánljuk.

Jegyár: 1200 Ft
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október 21. 
hétfő 10.00

Babaszínház:

NEM, NEM, HANEM
Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház 
előadásában 0-3 éves korig
Mi repül el, ha a kezünk nem fogja?
A kréta? A bögre? Anyustul a szoknya?
A sajtos vagy más ízesítésű pufi? A plüssmadár?
Nem, nem, hanem a lufi.

Varró Dániel versei alapján a szöveget 
szerkesztette: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Jelmeztervező: Tresz Zsuzsa
Zeneszerző: Rab Viki
Játsszák: Ragán Edit és Szúkenyik Tamás
Rendező: Ujvári Janka Jászai Mari - díjas

Jegyár: 1200 Ft
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EURÓPAI 
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 
(EVS) - Tanácsadás
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 program-
jának megismertetése a fiatalokkal.

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

október 16. 
szerda 16.00

If
jú

sá
gi

október 18. 
péntek 10.00

MUZSIKUS 
KLÉBZELET
Eckhardt Gábor zenei
kalandozása kisiskolá-
sokkal
Eckhardt Gábor zongoraművész 
szórakoztató előadása a zene birodalmában 
sok hangzó illusztrációval kisiskolásoknak

Jegyár: 600 Ft
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Az előadásra jegyek 

korlátozott számban 

vásárolhatók. 

Javasolt az előzetes jegyvásárlás. 

Nagy érdeklődés esetén az előadást 

11 órakor megismételjük. 

A későn érkezőket sajnos nem 

tudjuk a már elkezdődött 

előadásra beengedni. 

Megértésüket köszönjük!
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Az Egyperces novellák című kötet fél évszázada, 1968-ban jelent meg először. 
Az egyik oldalon a közlés minimuma, a másikon a képzelet maximuma.
Az írásokban ott az apró darabokra hullt közös ideáink groteszk látványa, 
de megfordítva is: a banalitásokban az élet titokzatos teljessége. A műfaj 
ma már fogalom, sok sora szállóige; alakjai, helyzetei beépültek nyelvünkbe, 
gondolkodásunkba.
Az egypercesek különös tulajdonsága, hogy nem avulnak. Ennek oka 
nem csak a vonzó forma, az eredeti optika, a tiszta szellem és a fényes humor, 
hanem első sorban az, hogy szerzőjük meglátta azt, ami bennünk 
és körülöttünk nem változik.

Az előadás egy részes, 100 perc.
Jegyár: 3000 Ft

október 17. 
csütörtök 19.00

AZ ÉLET ÉRTELME
EGYPERCESEK SZÁZ PERCBEN
Örkény István novelláiból olvas Mácsai Pál
Cimbalmozik Lukács Miklós

október 20. 
vasárnap 18.00

Fi
lm

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

(Részlet Péter Beáta cikkéből)

A film 180 perc, 2 részben.
Jegyár: 1600 Ft

Wass Albert:
A FUNTINELI 
BOSZORKÁNY
Rendezte: Poór István
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Portré +
Kondor Katalin 
vendége 
TARICS PÉTER újságíró
Tarics Péter, a szlovákiai Komáromban élő újságíró, a hajdani Panoráma című legendás 
tévéműsor munkatársa lesz a vendégünk. A közelmúltban jelent meg: Tanúságtétel, 
(i)gazság, végítélet címmel új könyve, melynek alcíme: 1956 cselekvő lelkiismerete határon 
túli magyar hitvallással (is). A forradalomról számos - eddig ismeretlen - egyebek közt 
Mindszenty hercegprímással kapcsolatos - dokumentum is napvilágot lát a könyvben.
Vendégünk lesz még Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, aki 
Tarics Péterrel együtt működteti ezt a társaságot.  56-os hősök is a meghívottak között 
lesznek: Wittner Mária, Trencsényi László és Pamper Viktor.

Jegyár: 600 Ft

A RENESZÁNSZ KÉPZŐ-
MŰVÉSZET SZÜLETÉSE 
A Mediciek és a firenzei gazdag családok nem csak az 
építkezések támogatásában játszottak szerepet, hanem a 
képzőművészet megújulásában is. Szívesen foglalkoztattak 
festőket, akinek köszönhetően új világ született a falakon és 
táblaképeken. A szakrális témák emberközeliekké váltak, és 
megszületett a portré, amelynek feladata a mecénás családok 
tagjainak megörökítése volt. Ez az évszázad, amikor Firen-
zében olyan mesterek tanultak és alkottak, mint Donatello, 
Leonardo és Michelangelo. Mellettük azonban még több 
tucat kiváló művész tevékenykedett itt. Nekik köszönhető, 
hogy valóban új föld és új ég született, amely az élet minden 
területén éreztette hatását.

Jegyár: 800 Ft

október 29. 
kedd 18.30

FIRENZE ÉPÍTÉSZETE 
A XV. SZÁZADBAN
Firenze történelmében a XIV. és a XV. század az önálló állam meg-
teremtésének, a köztársaság kiépítésének kora volt. Ezzel együtt a 
művészetek világában egy korszakváltás is megkezdődött. Ekkor fejez-
ték be a korábban elkezdett dóm épületét és a Santa Maria Novellát, 
amelyek alapvetően a gótika szellemében fogantak, azonban az új 
stílus, a reneszánsz építészet megoldásai is feltűnnek egyes részletek-
ben. Ez annak köszönhető, hogy megjelentek az európai történelem 
színpadán a sokoldalú, reneszánsz műveltségű alkotók, mint Filippo 
Brunelleschi és Leon Battista Alberti. A reneszánsz kialakulásában 
nagy szerepük volt a gazdag mecénás családoknak, amelyek közül 
kiemelkedett és a város vezetőjévé vált a Medici család. A Mediciek a 
kultúra és a művészetek bőkezű támogatásával új kort teremtettek. 

Jegyár: 800 Ft

október 15. 
kedd 18.30
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FIRENZE KULTÚRTÖRTÉNETE 
A XIV. SZÁZAD VÉGÉIG
A firenzei művészet legrégebbi, ma is látható alkotásai a szakrális építmények, 
amelyek az itáliai romantika jelentős művei, mint a San Miniato al Monte 
és a jól ismert keresztelőkápolna. Toscana képzőművészete ekkor a bizánci 
festészet hatása alatt állt, amelyből Giottónak köszönhetően egy új irányzat-
stílus született. A gazdag városban a XIII. században nagyszabású építkezésekbe 
kezdtek, amely művek a mai napig meghatározzák Firenze történelmi város-
központjának arculatát. Ezekkel is megismerkedünk ezen az estén, az új 
művészettörténeti sorozat első előadásán. 

Jegyár: 800 Ft

Tu
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GENIUS LOCI – FIRENZE
Ludmann Mihály új 
művészettörténeti sorozata

október 1. 
kedd 18.30

október 20. 
vasárnap 17.00
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Reök Cecília
reokcecilia@kulturkuria.hu
+36 20/299 1040

október 9. 
szerda 18.30

Szépítő 
természet 
műhely
Bőrünk természetes megóvása 
natúrkozmetikumokkal, szépítő- 
és tisztálkodási szerek.
Előadás, tanácsadás.
Szépüljünk külsőleg és belsőleg 
egyaránt! Ápolás és táplálás az épség 
és a szépség nevében. Az eseményen 
a természetes szépségápolás rejtelmei-
be kaphatunk betekintést,
valamint krémkészítési és szappan-
készítési recepteket sajátíthatunk el.
Ez alkalommal a szépségápoláson 
belül a hidratálásé lesz a főszerep.

A részvétel díjtalan.

október 30. 
szerda 18.30

Tudatos 
táplálkozás 
fórum
Gabona és az 
egészség
Előadó: Dr. Samu Terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 
életmód-tanácsadó

A részvétel díjtalan.

október 30. 
szerda 18.30

Gyógy-
növény 
klub
Immunrendszer erősítése 
és egészségünk védelme 
gyógynövényekkel.
Teázás, előadás és személyes 
tanácsadás.
Előadó: 
Paniti Judit természetgyógyász

A részvétel díjtalan.

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

A részvétel díjtalan.

október 16. 
szerda 18.30

ECOPRINT
fonalfestés
Fessünk finom fonalra szépséges 
színeket gyümölcsökkel, szirmokkal, 
mindenféle növényi részekkel!
A foglalkozáson egy motring merinó-
gyapjú csipkefonalat (700 m/100 g) 
festhet minden vállalkozó kedvű 
résztvevő. Az előkészített fonalat, 
a növényeket és a szükséges eszközöket 
biztosítjuk, csak a kíváncsiságot és 
a lelkesedést kell hozni az eseményre 
(és egy játszós pólót is, biztos, ami 
biztos). És esetleg némi kötést, horgo-
lást vagy egyéb, beszélgetés mellett is 
készíthető kézimunkát, mivel a növényi 
festés jórészt várakozással telik. Közben 
beszélgethetünk a növényi festés izgal-
mas, színes világáról.

október 26. 
szombat 11.00-17.00

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

2019. november 11-17.

november 9. szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI családi délután
A Lovászi Edina Duó családi koncertje
Bábszínházi előadás
Kézműves játszóház
Jegyár: 1000 Ft

november 18. hétfő 19.00

Dan Gordon:
ESŐEMBER
Veszprémi Petőfi Színház
Rendező: Anger Zsolt Jászai Mari-díjas   |   Jegyár: 3500 Ft

november 24. vasárnap 15.00

ADVENTI 
KOSZORÚKÉSZÍTÉS
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

A VARÁZSLAT MESTEREI 
GYEREKEKNEK
Nagy bűvészek kicsiknek
Jegyek különböző árkategóriában kaphatók

november 3. vasárnap 16.00

november 8–10 péntek-vasárnap

VASÚTMODELL- 
KIÁLLÍTÁS
Legóból összerakott városok, több méternyi terepasztalos,
működő vasútmodell bemutató

november 29. péntek 19.00

HOLDVIOLA
Adventi nagykoncert
Jegyár: 2500 Ft
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HIDEGKÚTI 
EVANGÉLIKUS 
TALÁLKOZÓ

Szeretettel meghívunk minden evangélikust 
és minden érdeklődőt, kedves családját és barátait 
második evangélikus találkozónkra!
Helyszín: Pesthidegkúti Evangélikus Templom 
(1029 Budapest, Ördögárok u. 7-9.)
Időpont: 2019. október 5. szombat 10.00

PROGRAM
10.00 Érkezők fogadása
10.30  Labossa Péter Mihály érdi lelkész vendégünk és Fodor Viktor megnyitó áhítata
11.00 a Gryllus testvérek, Kovács Eszter operaénekes valamint 
 Balczó András előadása
 Evangélikus Országos Múzeum bemutatkozása
12.30  Bográcsban főtt ebéd tálalása
13.30 Prőhle Gergely megemlékezése az aradi vértanúkról evangélikus szemszögből
 Hit és kaland – Dr. Illyés Péter antarktiszi élménybeszámolója
 
 Közben most először Pesthidegkúton: 
 Luther Márton témájú szabadulós játék a gyerekeknek, 
 valamint színezők, mesés ismerkedés a Bibliával

MEGHÍVOTT VENDÉGEK:
Gryllus Vilmos, Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapítói;
Kovács Eszter operaénekes;
Balczó András olimpiai bajnok öttusázó, a Nemzet Sportolója;
Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője;
Dr. Illyés Péter, az első magyar antarktiszi expedíció tagja

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

október 5. 
szombat 10.00

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

október 16. szerda 19.00 

LACKFI JÁNOS: 

HINTÁK  
A ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI BÁZIS produkciója

A Hinták a lét misztikájáról szól, metafizikus dolgokról beszél.  
Arról, hogy választhatunk-e a létezés és nem létezés között.  
Arról, hogy nálunk van-e döntés. Arról, hogy van-e jogunk dönteni.

Játsszák: PEREMARTONI KRISZTINA, SOLTÉSZ BÖZSE
Rendező: GALGÓCZY JUDIT

Belépő: 2600 Ft · Elővételben: 2200 Ft
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A mediáció a konfliktusok, az elakadt viták rendezésének 
a peres eljárástól eltérő módja. Lehetővé teszi, hogy a felek 
által felkért pártatlan harmadik személy, a mediátor 
segítségével helyreálljon a párbeszéd, és a felek maguk 
keressék meg a megfelelő megoldást.  
Hatékony konfliktusrendezés üzleti és családjogi vitákban 
ügyvéd szakértő segítségével.

A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora, Dr. TORONYI TÍMEA 
ingyenes tanácsadással várja Önt!
Időpontok: 2019. október 1; 8; 15; 22; 29 (kedd)
      17.00-19.00
www.pernelkul.hu   |   drtoronyi@euroweb.hu
+36 30/950 78 99

JOGI TANÁCSADÁS
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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

október 19. 
szombat 9.00-12.00

HOL-MI VÁSÁR
Háztartási holmik 
hagyományos vására
Hagyományos HOL-MI piac 
a Klebelsberg Kultúrkúriában, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendezkedése 8.00-9.00 óra között. 
Előzetes  jelentkezés szükséges!

Információ: Korsós Ferenc
Tel./fax:  +36 26 361 371, +36 30/731 6181
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október 12., 26. 
szombat 7.00-11.30

OKTÓBERI
GAZDAPIACI NAPOK
Reméljük, hogy október 12-én és 26-án szombaton gyönyörű szép 
őszi napokon várhatjuk az érdeklődőket a cserkészházi piacon 
(Bp., II. Hímes u. 3.). Hazai szőlő, alma, birsalma, körte és persze zöldségek, 
füstölt húsok, mézek, tejtermékek, gluténmentes, vega finomságok 
és mi szem-szájnak ingere, várják a piacunkra látogatókat. 
Várjuk mindazokat, akik vásárolni szeretnének, de azokat is, 
akik csupán egy jót szeretnének beszélgetni a régen nem látott barátaikkal, 
ismerőseikkel.
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II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. havi kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860   |   e-mail: info@kulturkuria.hu   |   web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István   |   Szerkesztő:  Czirják Adrienn   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Dobóczky Zsolt fotója (részlet)

Támogatóink, partnereink

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

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

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

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

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek:

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

eskuvos_oldal.indd   1 2017.02.28.   14:41:31
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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

2019. októberi 
eseménynaptár
  1. kedd 18.30 Firenze kultúrtörténete XIV. század végéig
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
 19.30 Chopin-est – Érdi Tamás Liszt-díjas zongoraművész    
  koncertje a Zene Világnapja alkalmából
  4. péntek 19.00 Kerekes Band-koncert
  5. szombat 15.00 Csiribiri őszköszöntő családi délután
  6. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
  9. szerda 18.30 Szépítő természet műhely
15. kedd 18.00 Légből kapott fotográfiák – Dobóczky Zsolt kiállítás-megnyitója
 18.30 Firenze építészete a XV. században
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
16. szerda 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
 18.30 Kertbarát és természetbarát fórum
17. csütörtök 19.00 Az élet értelme – Egypercesek száz percben
  Mácsai Pál és Lukács Miklós estje
18. péntek 9.30, 10.45 Tádé-bérlet: Babaróka – a Ciróka Bábszínház előadása
 14.30 Mazsola-bérlet: Szerencsének szerencséje
  a Magyar Népmese Színház előadása
 10.00 Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor előadása kisiskolásoknak
 18.00 Fedő és fedett – Matzon Ákos Munkácsy-díjas 
  festőművész kiállítás-megnyitója
19. szombat 18.00 Évfordulók nyomában – a Hubay Jenő Társaság koncertje
20. vasárnap 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Tarics Péter
 18.00 A funtineli boszorkány – Poór István filmje
21. hétfő 10.00 Babaszínház: Nem, nem, hanem   |   Vaskakas Bábszínház
24. csütörtök 19.00 Az éjszaka csodái – Tánc, tüll, tablet   |   Tünet Együttes
25. péntek 19.00 Grazioso zeneszalon
26. szombat 11.00 Ecoprint fonalfestés
 16.30 Zenélő családikó – Eckhardt Gábor interaktív családi koncertje
 18.00 Echo II-koncert – Táncos-zenés mulatság
27. vasárnap 17.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
 19.00 Dalnokklub – Vendég a Strófa trió
28. hétfő 19.00 A. P. Csehov: Ványa bácsi – a Dunaújvárosi Bartók Béla 
  Kamaraszínház és a Váci Dunakanyar Színház előadása
29. kedd 18.30 A reneszánsz képzőművészet születése
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása
30. szerda 18.30 Tudatos táplálkozás fórum
 18.30 Gyógynövény klub


