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február 12. 
szerda 19.00

Sütő András: 
ADVENT A HARGITÁN
a Váci Dunakanyar Színház és a 
Zenthe Ferenc Színház előadása
SZEREPLŐK:
Bódi Vencel – Szarvas József   |   Zetelaki Dániel – Jakab Csaba
Zetelaki Gábor – Hajdu Tibor   |   Árvai Réka – Tarpai Viktória
Bódi Mária – Varga Fekete Kinga

Dramaturg: Sándor Zoltán
Díszlet- és jelmeztervező: Pallós Nelli
Rendezőasszisztens, ügyelő, súgó: Nagy Sári
Kellékes, öltöztető: Koncz Eszter
Fodrász, sminkes: Baranyi Gréta
Rendező: SUSÁN FERENC

Jegyár: 3600 Ft

Sütő András örököseinek az engedélyét a Hofra Kft. közvetítette.
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

A lelkünkhöz szól és gondolkodóba ejt Székelyföld különös, misztikummal, 
néphagyományokkal teleszőtt világa. Az isteni akaratban rendíthetetlenül hívők, 
ám az Úr döntéseivel mégis folyton pörlekedők világa ez. Itt a térképen feleslege-
sen keresett, mert valójában bennünk lévő Kis Romlás és Nagy Romlás mellett, 
a Hargita zord hegyei között éli életét a korán megözvegyült Bódi Vencel. Ide, a 
havasokba várja haza messzire szakadt övéit, de hiába. Itt bontakozik ki két fiatal 
tiszta, örömre készülő szerelme, ami ha kell, a halált is legyőzi. Itt találkozik a múlt 
és a jelen, a hűség és megbocsátás, az önzés és a hit, a szeretet és a sosem múló 
remény. Itt, ahol a tragédia és a csoda kézen fogva jár.

a 2020 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása
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február 27. 
csütörtök 19.00

Karády Katalin - Bartha Boróka
Díszlet, jelmez: Márton Erika
Zongorista: Horváth Zoltán
Rendező: BÉRES LÁSZLÓ

Jegyár: 2500 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

Darvasi László:
KARÁDY ZÁRKÁJA
zenés monodráma
a Gyulai Várszínház előadása
erdélyi színészek közreműködésével
Karády Katalint a titokzatos, az ünnepelt, a rajongott, az áhított 
dívát ezúttal a Gestapo 525-ös számú cellájában látjuk és halljuk 
(még énekelni is!). Pedig ez egy „olyan produkció, / sztárprodukció, / 
világpremier, / egyedi és megismételhetetlen produkció, / melyet 
senki sem láthat a két szemével”. Miközben mennyire szeretnénk 
tudni „hogyan kell titokzatosnak lenni, / hogyan kell izgatónak lenni, / 
rejtélyesnek, bestiának, jégkirálynőnek, szivárványnak… / 
huhh…!” Hogyan lesz a szenvedés-történetből megváltástörténet.
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február 16. 
vasárnap 15.00

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 )

Mozart: 
A VARÁZSFUVOLA
A New Yorki Metropolitan 
Operaház előadása
Vezényel: James Levine
Szereplők: Kathleen Battle, 
Luciana Serra, Francisco Araiza, 
Barbara Kilduff, Kurt Moll, 
Andrea Schmidtt, Manfred Hemm, 
Heinz Zednik

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

Ze
ne

Dalnokklub
Versek, dallamok, 
gondolatok
Vendég: 

RESTI KORNÉL 
ÉS ZENEKARA
Házigazda: RADVÁNYI BALÁZS és BALOG PÉTER

Ze
ne

Apró Anna – koboz, ének, szájzongora, szintetizátor; 
Lázár Miklós – cselló, vokál, torokének; 
Papp Máté – gitár, ének, sámándob; 
Szabó Bence – szólógitár, mandolin, fuvola, cajon, vokál

Jegyár: 900 Ft

február 16. 
vasárnap 19.00
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KOVÁCS KATI
KONCERT

Jegyár: 3600 Ft

február 19. 
szerda 19.00

Kovács Kati a zene területén sok műfajban otthonosan mozog. 
Ezt bizonyítja több mint ötszáz felvétele. Az utóbbi évek tehetségkutató 
és televíziós vetélkedőin számtalan versenyző énekelte sikerre vitt dalait. 
Az Add már, Uram, az esőt! c. dalát még Christina Aguilera is feldolgozta, 
bizonyítva a dal értékét. 

Ze
ne

Ze
ne

február 21. 
péntek 19.00GRAZIOSO 

ZENESZALON
A zeneszalonban különböző művészeti ágak találkozása egy kellemes esten, 
mintha a régi híres párizsi szalonok vendégei lennénk, ahol híres művészek 
léptek fel, s a vendégek a kor legjobb tudósaival, filozófusaival vitatkozhattak.

Műsor:
Francis Poulenc: Cselló-zongora szonáta   |   David Popper: Orosz Fantázia
Svante Henryson: Black Run   |   Jerome Ducros: Encore 
Svante Henryson: Off pist   |   Johannes Brahms: Klarinét trió Op. 114
Előadók: 
Dani Imre - zongora   |   Lugosi Dániel Ali - klarinét   |   Bánkövi Bence - cselló
Házigazda: Detvay Mária Marcella 

A belépés díjtalan.
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HANGUTAZÁS 
ÉS HANGFÜRDŐ
Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

február 23. 
vasárnap 18.00
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február 23. 
vasárnap 16.00

CSALÁDI 
HANGUTAZÁS
Bársony Bálint és felesége, Rebeka régóta 
tartanak felnőttek számára testnek és 
léleknek egyaránt megnyugtató hang-
tálas hangfürdőket a Kultúrkúriában is. 
Gyermekük születését követően merült fel 
bennük az ötlet, hogy a Nepálban tanultak 
alapján a zengetés erősségét a csecsemők-
re és kisgyermekekre szabva is tartsanak 
hasonló családi foglalkozást, mely során 
egy hangfürdőt követően játékos formában 
ismerkedhetnek meg a résztvevők a hang-
tálak, gongok és egyéb szakrális hangkeltő 
eszközök hangjaival, sőt, ők maguk meg-
szólaltathatják azokat.

Jegyár: 1200 Ft   |   Gyerekjegy: 800 Ft
1 éves korig díjtalan

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg.

14 éves kortól 

A hangterápia utazás a hangok végtelen birodalmában.
Hangutazásainkra a kényelmes és meleg öltözéket javasol-
juk. Lehetőség szerint hozza magával kedvenc jógamatra-
cát, párnáját, takaróját, hogy kényelemben élvezhesse 
a hetven perces hangutazást.

www. kulturkuria.hu
www.hangutazok.hu
www.facebook.com/hangutazas

Jegyár: 3500 Ft
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TÜNÉKENY VALÓSÁG
a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete Fotóművészeti 
Tagozatának csoportos fotókiállítása
Díjtalanul megtekinthető február 9-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.

február 9-ig
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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

február 29. 
szombat 18.00
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február 23-ig

Díjtalanul megtekinthető február 23-ig
naponta 10-18 óráig. Február 15-én zárva.

RÁCSODÁLKOZÁS
Kádár Katalin fotókiállítása
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Díjtalanul megtekinthető február 9-ig 
naponta 10-18 óráig.

ÁLMOK AZ EMBERRŐL
Ősz Ilona festőművész kiállítása

február 9-ig
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február 11. 
kedd 18.00

"MEA MUNDI" 
- VILÁGAIM
Tomka Zsóka iparművész 
kiállítása

„Én csak annyit fűzök hozzá: szeretném megragadni a múló pillanatot”.
Tomka Zsóka

„A gyerekkor alkímiája
beteljesűl, sikerűl végre.
Az érintetlen kapukat,
az álom zsiliprendszerét kinyitják.
Mindenből csönd lesz és közelség.” 

Pilinszky János: Nyitás

Díjtalanul megtekinthető február 11 – március 8. között 
naponta 10-18 óráig.

A kiállítást megnyitja Katona Anikó művészettörténész 
február 11-én kedden 18 órakor.
Közreműködik Patak Zita szopránénekesnő.
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február 12 – 
március 14.

40 ÉV ÖRDÖGSZEKERÉN
Ilovszky Béla színházi fotográfus 
felvételei

„Ahol színházat csinálnak ott jóravaló emberek gyűlnek össze, akik 
nyughatatlanul igyekeznek áttörni a közöny burkát. Ilovszky Béla érzi 
és érti ezt, fáradhatatlanul kutatja fel az értékes produkciókat, tájékozott 
és tapasztalt, ismeri a színházi műhelyeket, a rendező stílusát és 
a színészeket. Ilovszky képei az óhatatlan rögtönzés ellenére is megkom-
ponáltak, mert képzőművészeti tehetsége van. Nemcsak az objektíven 
keresztül látja a leendő kompozíciót, hanem a szívével is."  

Szakonyi Károly Kossuth-djas író

Több mint négy évtizede járja a magyarországi és a határon túli 
színházakat Ilovszky Béla fotográfus, hogy előadások egyedi és 
megismételhetetlen pillanatait örökítse meg. Az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet gyűjteményéből válogat kiállításunk.

Díjtalanul megtekinthető március 14-ig hétköznap 8-20 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig.
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február 1. 
szombat 15.00-18.00
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CSIRIBIRI FARSANGOLÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
15.45 KELEKÓTYA HARAMIÁK
a Zirano Bábszínház előadása
Gerzson és Ödön, a két rettentő rabló nem riad vissza semmitől. 
Fortélyosabbnál fortélyosabb terveket kovácsolnak, készek mindent 
elkövetni, hogy olyan gazdagokká váljanak, akik csak a lábukat lóbálják. 
De sajnos hiába minden mesterkedés, hiába tervelik ki a tökéletes 
bűntettek egész sorát, mindig közbejön valami… 
Író-rendező: VERES ANDRÁS Blattner-díjas
Tervező: Rumi Zsófia
Zeneszerző: Dés András
Játszók: Pfeifer Zsófia és Varga Péter Róbert

17.00 KOLOMPOS MULATSÁG
Farsangi mulatság a gyermektáncházak, gyermekszobák, 
óvodák állandó vendégeivel, a hangulatjavító együttessel. 
Zenéjük nyomán táncra perdül a közönség apraja és nagyja.

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

Jegyár: 1000 Ft
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg.20 21
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Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.
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február 15. 
szombat 16.00

„A zene a kiapadhatatlan öröm forrása!”
Interaktív közös játék a hangszerekkel, mely során kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt lehetősége nyílik a hangszerek hangjának 
megismerésére és az éneklés örömének átadására. 
A foglalkozás énekes vezetője: 
Korzenszky Klára népdalénekes, gyermekpszichológus. 
A koncerteket szombati napokon 16.00 és 17.00 óra között tartjuk.
A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az elővételes jegyvásárlást!
Jegyár: 1000 Ft   |   Gyerekjegy: 600 Ft
1 éves korig díjtalan. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

HANGSZERSIMOGATÓ
Bársony Bálint és zenekarának 
foglalkozása és minikoncertje 

február 17. 
hétfő 10.00

Babaszínház: 
JUJJ, JÖN A 
RONGYMACSKA!
a Napsugár Bábszínház 
előadása 3 éves korig
Van egy rendszerető macskánk, aki szeret gombolyaggal játszani. 
Persze a játék után szépen rendet rak, különválogatja színük 
és méretük szerint a fonalgombócokat. Amíg pihen, 
egy csintalan egér érkezik.. lesz is kalamajka, meg kergetőzés.
Zene: Lovas Gábor   |   Tervező: L. Deák Réka
Játsszák: Gyarmati Éva, Szőts Orsi
Rendező: CSORTÁN ZSÓKA

Nagy érdeklődés esetén 
előadásunkat 11 órakor 
megismételjük. A korlátozott 
férőhelyek miatt javasolt 
az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 1200 Ft
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február 21. 
péntek 9.00, 10.30

Tádé-bérlet:
PETTSON ÉS FINDUSZ
Mesebolt Bábszínház
Pettson magányosan él egy aprócska faluban. 
Nincs se felesége, se gyereke, se kutyája, se… 
Napjai szürke egyhangúságban telnek, 
mígnem egy szép tavaszi reggelen szomszéd-
asszonya egy kis kandúrral lepi meg. Pettson 
és a kis Findusz között nem mindennapi 
barátság alakul ki, ahogy arról a szomszédok 
szívesen fecsegnek egymás közt. De hát 
mégiscsak különös, ha valaki beszél 
a macskájához, vele kertészkedik, házat 
rendez be neki, együtt barkácsol, együtt 
kirándul, és együtt horgászik vele, nem?

Szereplők: Császár Erika, Gyurkovics Zsófia, 
Kosznovszky Márton, Kovács Bálint
Rendező: KOVÁCS PETRA ESZTER

Jegyár: 1200 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg.
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Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg.

február 28. 
péntek 14.30

Mazsola-bérlet: 
BIBEDOMBI SZÖRNY-
HATÁROZÓ 
Napsugár Bábszínház 
kisiskolásoknak
A rémek azért vannak, hogy lássuk, mitől félünk.
Avaroson nem is nagyon fél senki se – ott a ször-
nyeket  annyira ismerik, hogy előre köszönnek nekik, 
mielőtt azok annyit mondanának, hogy RÁÁ. 
Aztán valahogy mégis majrézni kezd mindenki. 
Furamód a Semmitől. Hogy lehetséges ez? Mázli, 
hogy van egy Szörnyhatározónk. Mázli, hogy Rozinak 
is lesz, aki a Qurkegánnyal együtt kezd bele a kalandos 
nyomozásba. Télember, aki nem nézi meg!
Író/dramaturg: Adamik Zsolt 
Tervező: Mátravölgyi Ákos Blattner-díjas
Látványtervező: Hanga Réka
Zeneszerző: Dés András
Rendező: HALASI DÁNIEL
Jegyár: 1200 Ft
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Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A tanácsadáson egyénileg és kis-
csoportban (2-4 fő) lehet részt venni! 
A részvétel díjtalan.

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

If
jú

sá
gi

február 11. 
kedd 16.00

EURÓPAI ÖNKÉNTES 
SZOLGÁLAT  (EVS) -
Tanácsadás

MUZSIKUS 
KLÉBZELET
Eckhardt Gábor 
zenei kalandozása 
kisiskolásoknak
Eckhardt Gábor zongoraművész lebilincselő, 
szórakoztató előadása a zene birodalmában 
sok hangzó illusztrációval.

Jegyár: 700 Ft

február 28. 
péntek 10.00
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február 9. 
vasárnap 17.00
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Kutatási területük a rendszerváltás, a Kádár korszak, a politikai kultúra 
és a civil társadalom. Ők alapították meg a Roma Élet Közép-európai 
dokumentum film fesztivált. A hihetetlenül érdekes kínálatból le is 
vetítenénk néhány rövidfilmet. S persze legújabb könyvét is bemutatjuk, 
amely a legutóbbi választásokról szól. Simon János 32 egyetemen tanított 
öt nyelven, szerte a világban, így az országunkról kialakult képről is pontos 
megfigyelései vannak.

Jegyár: 600 Ft

SIMON JÁNOS politológus 
és felesége, KOSSUTH BORBÁLA 
jogász

Kondor Katalin vendége

Portré +

H
um

or

Humorpercek
ARANYOSI & BADÁR
Aranyosi Péter és Badár Sándor 
közös estje

február 28. 
péntek 19.00

Aranyosi Péter tankmániás légpuska-tulajdonos, aki volt már akasztott ember is, 
persze csak viccből. Elszánt Diósgyőr-szurkoló, közönségszervező, a Rádiókabaré 
munkatársa, poén-gyáros, a Wekerle-telep egyetlen rúdtánc-idomárja.
Badár Sándor a bakterházból indult, és bár azóta a pálya már nem kötött, mégis 
szinte mindenki humor vonalról ismeri. Többszöri átszállás után a sín-házból 
végül a Dumaszínházba érkezett, ahol segített letenni a talpfákat.

Jegyár: 2600 Ft
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február 4. 
kedd 18.00

A császárkor kezdetén megszületett mindaz, amit az ókori római építészet 
emblematikus alkotásának tekintünk. A Pantheon az ókori templomépíté-
szet egyik legnagyszerűbb alkotása. Ekkor épült fel a birodalom legnagyobb 
amfiteátruma, a Colosseum, amely több száz éven keresztül szolgálta a római 
polgárok szórakoztatását, míg a pihenés fontos helyszínei a termák voltak. 
A császárkor fórumai a szépségükkel és funkcionalizmusukkal egyedülálló 
művészeti hangulatot teremtettek. Ezek az építmények még romjaikban is 
lenyűgözőek, amelyeket a vetített képek segítségével idézi fel a népszerű mű-
vészettörténeti sorozat ezen előadása.

Jegyár: 900 Ft

Genius loci – Róma
A CSÁSZÁRKOR 
ÉPÍTKEZÉSEI
Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata

február 18. 
kedd 18.00

A képzőművészet alkotásai közül a szobrászi művekből maradt fenn a legtöbb. 
A korai etruszk-római portréművészet a császárkorban a görög szobrászi hatással 
vált gazdagabbá és színesebbé. Nagy szerepet kaptak az uralkodók szobrai, 
amelyek szép számmal maradtak fenn. Ezek mellett mitológiai témájú és életkép 
jellegű műveket is ismerünk. A festészet alkotásaiból nagyon kevés menekült meg 
a későbbi korok rombolásai miatt. Arról, hogy milyen volt a császárkor festészete, 
legjobban a Vezúv kitörése miatt elpusztult városokban megmaradt képek ta-
núskodnak. A római császárkor alkotásain keresztül képet kaphatunk az európai 
civilizációnak erről a nagyszerű korszakáról.

Jegyár: 900 Ft

Genius loci – Róma
KÉPZŐMŰVÉSZET 
A CSÁSZÁRKOR HÁROM 
ÉVSZÁZADÁBAN
Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata
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A Szenior Örömtánc az  ötven év felettiek kíméletes „sportja”. 
Nem tartalmaz akrobatikus elemeket, védelmet nyújt 
a szellemi leépülés ellen, csökkenti a demencia kialakulásának esélyét, 
oldja az esetleges magány érzését és örömöt vált ki. Nincs szükség előzetes 
tánctudásra, egyedül is el lehet jönni, és bármikor be lehet kapcsolódni!
Első foglalkozás: 2020. február 5.
Részvételi díj: 600 Ft/fő
Időpont: minden szerdán 10.00 -11.00 óráig
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező 
   + 36 20/ 249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
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Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása

JÓ STRESSZ-
ROSSZ STRESSZ: 

TEREMTSÜNK 
EGYENSÚLYT!

FEBRUÁR 11. KEDD 18.00

w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu32
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március 28. 
szombat 18.00

március 16.
hétfő 10.00

Babaszínház: 
KI LAKIK AZ ASZTAL ALATT?
Első színházi élmény 3 éves korig 
a Bóbita Bábszínház előadásában
Jegyár: 1200 Ft

március 7. 
szombat 15.00 - 18.00

CSIRIBIRI CSALÁDI DÉLUTÁN
A varázshal – az Álomzug Társulás előadása
Nincs szebb madár - a Kifli zenekar koncertje
Kézműves játszóház
Jegyár: 1000 Ft

március 3.
kedd 19.00

Miroslav Krleža: 
A GLEMBAY HÁZ
Komáromi Jókai színház
Rendező: Martin Huba
Jegyár: 3600 Ft
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március 21. 
szombat 14.00

PESTHIDEGKÚTI 
KAMARAZENEI 
FESZTIVÁL
Zeneiskolás csoportok jelentkezését
március 10-ig várjuk a Kultúrkúriában.

március 22.
vasárnap 11.00, 16.00

A VARÁZSLAT MESTEREI
GYEREKEKNEK
Nagy bűvészek kicsiknek
Fellépnek: Barlai Tamás és Szemerey László
Jegyár: 2500 Ft

ECHO II-KONCERT
Táncos-zenés mulatság
Jegyár: 1500 Ft



Kultúrkúria 
Baráti 
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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
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A KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ 
FEBRUÁRI PROGRAMJAI
(Klebelsberg Kastély, 1028 Budapest, Templom utca 12-14.)

február 13. csütörtök 17.30
ELŐADÁSOK A ZENÉRŐL – Ferenc Józseftől Szent Istvánig
1. rész – „Fiumei kikötőben áll egy hadihajó…”
Előadó: Windhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténész

február 19. szerda 17.30 
VERITAS ESTE – Munkásőrség és a rendszerváltás 
előadó:  Dr. Kiss Dávid PhD, tudományos munkatárs, 
VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

február 26. szerda 17.30
TRIANON UTÁN – HÁBORÚ ELŐTT
Magyar művészet a két világháború között. A nagy ősök. Szinyei és Benczúr
Dr. Bellák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria 
munkatársának előadás-sorozata

március 1-ig
42 ESZTENDEJE ISMÉT MAGYARORSZÁGON – Az Amerikából hazatért koronázási jelvények – 
Szelényi Károly kiállítása 2020. máricus 1-ig megtekinthető előzetes időpontegyeztetés után az alábbi 
elérhetőségeken: Tel: +36 30 399 2143   |   e-mail: info@klebelsbergkastelybudapest.hu

A rendezvények ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek. 
Rendező V4 Építészeti Alapítvány - website: www.v4fund.archi,    https://klebelsbergkastely.hu/esemenyek/ 
REGISZTRÁLNI: a v4@v4fund.archi címen, vagy telefonon, a +36 70 389 8720 –as számon 
Albrecht Beátánál lehet. A programváltozás jogát fenntartjuk.  A rendezvényen videó- és fotófelvételek 
készülnek. A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap
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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

február 8 . 
szombat 9.00-12.00

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

Ha a hőmérséklet nem megy -5 fok 
alá, és a cserkészház kertjét nem 
fedi be néhány centinél vastagabb 
hópaplan, akkor február 15-én, 
szombaton is lesz gazdapiac a cser-
készház kertjében. Vitaminbombák 
a vecsési savanyúságosnál, füstölt 
húsok, disznótoros finomságok a 
henteseknél, és egyéb megszokott 
hazai ízek lesznek kaphatók. Reggel 
7.30-11.30-ig várjuk a vásárlókat 
és mindenkit, aki csupán kellemes 
perceket akar eltölteni például 
beszélgetéssel a piactéren. 

február 9. vasárnap 17.00  Családi Istentisztelet a templomban
február 5., 19. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
február 16. vasárnap 9.30  Házassági áldás (a Házasság Hete alkalmából) 
   a templomban 
minden vasárnap 9.30  Istentisztelet a templomban

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

február 15. 
szombat 7.30-11.30

GAZDAPIAC
FEBRUÁRBAN
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Tartsa esküvőjét
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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Megnyitó: február 17. hétfő 18.00
Köszöntőt mond Tarcsányi Ottilia, a BUKET elnöke.
A kiállítást megmyitja Dévényi János festőművész.
Közreműködik Balogh Istvánné versmondó 
és Nagy Katalin hegedűn.

Díjtalanul megtekinthető február 17 – 
március 2. között naponta 10-18 óráig.

TÉLI TÁRLAT
a Budai Képzőművész 
Egyesület kiállítása

február 17. 
hétfő 18.00

40 41



Sz
ol

gá
lt

at
ás

BÉRELJEN TERMET 
A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett- és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. 
Termeink kis létszámú csoportos 
foglalkozások elhelyezésén túl akár 
háromszáz fős közönség befogadására 
is alkalmasak. Szabadtéri program 
esetén amfiteátrumunk 
és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

JEGYINFORMÁCIÓK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, hétköznap 7.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860.
Rendezvényeinkre a helyszínen, a www.
jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél 
(Andrássy út 18.), a Broadway jegyiro-
dáiban, Solymáron a Travelplaza utazási 
irodában tud jegyet venni.

II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni 
Tagsági Kártyára az 1000 Ft feletti jegyárú 
színházi előadásokra és koncertekre 
10% kedvezményt adunk.

A sorban állás elkerülése érdekében jegyét 
lehetőleg ne az adott rendezvény napján, 
hanem elővételben vásárolja meg!

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: Czirják Adrienn
Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Megjelenik 8000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

A borítón: Bibedombi szörnyhatározó
Hanga Réka alkotása
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Támogatóink, partnereink

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.

TARTSA ESKÜVŐJÉT 
A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - 
Télikert, Vinotéka, Barbakán, 
Szabadtéri színpad
Bővebb információ: 
Nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: 
nagymate.edina@kulturkuria.hu
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ár  1. szombat 15.00 Csiribiri farsangoló családi délután

  4. kedd 18.00 Genius Loci – Róma   |   A császárkor építkezései
  Ludmann Mihály művészetttörténész előadása
  9. vasárnap 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Simon János politológus 
  és felesége, Kossuth Borbála jogász
11. kedd 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Tanácsadás
 18.00 „MEA MUNDI” - Világaim
  Tomka Zsóka iparművész kiállításának megnyitója
12. szerda 19.00 Sütő András: Advent a Hargitán
  a Váci Dunakanyar Színház és a Zenthe Ferenc Színház előadása
15. szombat 16.00 Hangszersimogató Bársony Bálinttal
16. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei (filmvetítés)
 19.00 Dalnokklub – Vendég: Resti Kornél és zenekara
17 hétfő 10.00 Babaszínház: Jujj, jön a rongymacska! – Napsugár Bábszínház
18. kedd 18.00 Genius Loci – Róma   |   Képzőművészet a császárkor három 
  évszázadában – Ludmann Mihály művészetttörténész előadása
19. szerda 19.00 Kovács Kati-koncert
21. péntek 9.00, 10.30 Tádé-bérlet: Pettson és Findusz – Mesebolt Bábszínház
 19.00 Grazioso Zeneszalon
23. vasárnap 16.00 Családi hangutazás 
 18.00 Hangutazás és hangfürdő – Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal
27. csütörtök 19.00 Darvasi László: Karády zárkája – a Gyulai Várszínház előadása
28. péntek 10.00 Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor előadása kisiskolásoknak
 14.30 Mazsola-bérlet: Bibedombi szörnyhatározó – Napsugár Bábszínház
 19.00 Humorpercek – Aranyosi Péter és Badár Sándor közös estje
29. szombat 18.00 ECHO II-koncert – Táncos-zenés mulatság


