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Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 

/ KULT13

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 09.00–22.00 • pénteken: 09.00–20.00 
hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 30 453 3693 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–17.00 • szombat-vasárnap zárva • kutatónap: szerda-csütörtök

Újlipótvárosi Klub-Galéria (ÚKG)
1136 Budapest, Tátra u. 20/B • Telefon: +36 1 320 5380
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 14.00–19.00

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
1133 Budapest, Kárpát u. 23. • Tel.: +36 1 398 6210 • www.ram13.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–21.00 • hétvégén: rendezvények függvényében
A nyitva tartás az egyes szirmok esetén ettől eltérő lehet!

Tücsöktanya Családi Játszóház
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–18.00 • szombat: 15.00–18.00 • vasárnap: 10.00–13.00

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök: 9.00–13.00 • kedd, péntek: 9.00–13.00 és 16.00–18.00  
hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Sportközpont (ASK)
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:  07.00–22.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Corner Hotel Angyalföld
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.  • Tel.: +36 1 329 1617
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 0–24

Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 16.00–23.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Nővér utcai Tanuszoda
1138 Budapest, Nővér utca 15. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00

Radnóti utcai Tanuszoda
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00 • hétvégén: 09.00–14.00

Népszigeti Gyermek- és I� úsági Tábor 
1138 Budapest, Népsziget út 6.
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

Margitszigeti Gyermektábor 
1138 Budapest, Margitsziget
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

Velencei Gyermektábor 
2481 Velence, Széchenyi út 13.
Nyitvatartás: március 15. – november 15.

december 21., szombat 
 Karácsonyvárás a Tücsöktanyán 

17.00 Mazsola
a Fabula Bábszínház bábelőadása
Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac és a melegszívű Ma-
nócska felejthetetlen történetei elevenednek meg a bábszínpadon. Az előa-
dás Bálint Ágnes eredeti meséjéből íródott, s nagy sikerét az emlékezetesen 
kedves báb� gurák garantálják. 
Szeretettel emlékezünk Havas Gertrúd (Mazsola) és B. Kiss István (Manócska) 
bábművészekre.
16.00–19.00 Élő állatos Betlehem, Tücsök Kézműves Műhely, társasjá-
tékkör, játszóház 

 Babaszínház 

december 13. péntek
10.00–11.00. Aranyszamár: Körforgás –  Rezgék kicsiknek
 Forog a föld, forog a kerék, forog a labda, forog a tánc
Ősi rítusok, belénk ivódott lenyomatok a világról, minden, ami körülvesz, is-
métlődik, s az élet körforgása mozgás, út a bölcsesség felé. E végtelen meg-
nyugtató rendben, csöppnyi gondolat a változtatás játéka. Szeretnénk… de 
minek. Így kerek, körök.
Ajánlott korosztály: 0,5 - 3 éves korig
Helyszín: PannKa 

 Vasárnap PannKánál 

december 22. vasárnap 
10.00–11.00 Air Corde Trió – Állati zenék
Az Air Corde Trió műsora a  leghíresebb zeneszerzők leghíresebb műve-
it adja elő, melyeket kutyák, hattyúk, elefántok, dongók és még ki tudja 
hány és miféle állatok inspiráltak. A  rendkívül szórakoztató műsor kiváló 
bevezetést nyújt gyerekeknek – és felnőtteknek egyaránt – a  klasszikus 
zene világába. Az  együttesben Matuz Gergely fuvolaművész, Szilvágyi 
Sándor gitárművész és Lukácsházi István nagybőgőművész szerepel. 
Őket egészíti ki Maróti Réka rajzművész, aki digitálisan készített illuszt-
rációi révén segít a  gyerekeknek eligazodni ebben a  zenei állatkertben.
Helyszín: PannKa 

december 01., vasárnap 
10.30 A kis hableány – az Aranyszamár Bábszínház előadása
H.C.Andersen A kis hableány meséjét színpadra írta: Szabó Attila
Rendező, tervező: Bartal Kiss Rita
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház 

december 01., vasárnap 
11.30–13.00 Süssünk, süssünk valamit…
mézeskalács házikók kiállítása
11.40 Az alkotások szakmai zsűri általi értékelése
A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ-
HOZ KÖTÖTT!

december 07., szombat 
 Mikulásvárás a Tücsöktanyán 

17.00 Mikulás a Meseerdőben
Mikulás megajándékozza az erdő lakóit. 
Vajon mindenki megérdemli az ajándékot?

…és a  Mikulás megajándékozza a  gyerekeket is, akik eljönnek megnézni 
a Meseerdő Bábszínház előadását!
A PROGRAM ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház

Telephelyek és elérhetőségek:

További információ a www.kult13.hu oldalon található 
és a telephelyek elérhetőségein kérhető!

A Holdvilág Kamaraszínház előadásaira jegy- és bérletárusítás 
a helyszínen szerdánként 15.30–19.30-ig vagy az előadások előtt!
Foglalás: +36 1 401-0070, +36 1 405-8759, jegyrendeles@holdvilag.
hu, jegy.hu

Kult13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: rendezvenytermek@kult13.hu
Telefon: +36 30 451 9423

Sport13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: ertekesites@sport13.hu
Telefon: +36 1 329 1617

december 1. 10.30 A kis hableány – Bábelőadás GY, CS AGYIH Belépődíj: 800 Ft/fő* Regisztráció 
szükséges a kult13.hu oldalon!

december 1. 11.30 Süssünk, süssünk valamit…
mézeskalács házikók kiállítása

GY, CS AGYIH
A kiállításon való részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött!
A belépés díjtalan!*

december 1. 11.00 A szépség és a szörnyeteg – Mesebalett GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerekeknek 14 éves korig: 
1500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
1850 Ft, felnőtteknek: 2200 Ft, 
csoportos jegy 14 éves korig 15 főtől: 
1350 Ft, 14 év felett: 1700 Ft* 

december 2. 11.00 
december 8. 10.00

Télapó gyere már! GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerekeknek 14 éves korig: 
1500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
1850 Ft, felnőtteknek: 2200 Ft, 
csoportos jegy 14 éves korig 15 főtől: 
1350 Ft, 14 év felett: 1700 Ft* 

december 7. 17.00 Mikulásvárás a Tücsöktanyán GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!*

december 8. 10.00 Danny Bain: Mese a Mézeskalács Úrról GY, CS PannKa

Belépődíj: 1000 Ft/fő, 
testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 800Ft/fő 
Regisztráció szükséges 
a www.pannka.hu oldalon keresztül!

december 13. 10.00 Aranyszamár: Körforgás – Rezgék kicsiknek GY, CS PannKa
800Ft/gyermek + 1 kísérő, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 500 Ft/gyermek 
+ 1 kísérő Regisztráció szükséges 
a www.pannka.hu oldalon keresztül!

december 15. 11.00 
december 16. 10.00

Morcos borz ünnepe – Adventi bábelőadás GY, CS AGYIH

Belépődíj: gyerekeknek 14 éves korig: 
1500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
1850 Ft, felnőtteknek: 2200 Ft, 
csoportos jegy 14 éves korig 15 főtől: 
1350 Ft, 14 év felett: 1700 Ft* 

december 21. 17.00 Karácsonyvárás a Tücsöktanyán GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan! *

december 22. 10.00 Air Corde Trió – Állati zenék GY, CS PannKa
1000 Ft/fő, testvérkedvezmény 50%, 
XIII. kerületi Partner Kártyával 800Ft/fő
Regisztráció szükséges 
a www.pannka.hu oldalon keresztül!

*XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan! * Az AGYIH programjaira előzetes regisztráció szükséges a kult13.hu oldalon!
PannKa: * Testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi Partner Kártyával kedvezményt biztosítunk!

GYEREKPROGRAMOK

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Házban

                           rendezvénysorozat 

támogatója a Duna Plaza Zrt.



december 3., kedd 19.00
 A Liszt Ferenc Kamarazenekar Adventi koncertje 

Vendégművész:  Kovács Bálint (barokk furulya)
A méltán világhírű zenekar nem szorul bemutatásra a budapesti közönség 
számára, és immár negyedik éve hallhatjuk mesteri játékukat Advent al-
kalmából az AJAMK színpadán. Az koncert hangulatát idén Kovács Bálint 
furulyaművész teszi még emelkedettebbé, akit a Virtuózok tehetségkutató 
műsorban, 2017-ben ismerhetett meg először a közönség. A � atal művész 
később a  Bécsi Zeneművészeti Főiskolára nyert felvételt, majd a  Salzburgi 
Zeneművészeti Egyetem előadóművész és zenepedagógus szak hallgatója 
lett.
Helyszín: AJAMK

december 6., péntek 19.00
 Neil Labute: Valami csaj(ok) 

Neil Labute 2005-ben írt 
Valami csajok című komé-
diáját még abban az  év-
ben bemutatták London-
ban, 2013-ban pedig � lm 
készült belőle. Magyar 
nyelven játszották Maros-
vásárhelyen, Sepsiszent-
györgyön és Temesváron. 
Magyarországon a  Rózsa-
völgyi Szalonban látható 
először. Az  előadás kü-
lönlegessége lesz, hogy 
a komédia négy különböző női karakterét ugyanaz a színésznő, Pokorny Lia 
játssza. Egy középkorú fér�  nősülni készül – s elhatározza, végig járja az éle-
te nagy szerelmeit – valamennyiükkel hasonló szállodai szobában találkozik, 
más-más városokban (az első szerelem, a második az érzéki, a harmadik a kü-
lönleges, a negyedik az igazi) – de nem lel megnyugvást, a nők sokkal többet 
értek-érnek nála – egy elrontott, gyáva élettel kell szembenéznie a végén… 
Szellemes képek, szórakoztató előadás alapanyaga – különösen, ha az összes 
nőt ugyanaz a színésznő játssza – bravúrszerep.
Szereplők: Pokorny Lia és Őze Áron, Rendező: Németh Kristóf 
A színdarab a Rózsavölgyi Szalon előadása.
Helyszín: AJAMK

december 11., szerda 19.00
 A Hortus M. Singers Adventi koncertje 

A négytagú énekegyüttes 1986-ban 
alakult, és azóta töretlenül működik, 
koncertezik határon innen és túl. Ad-
venti műsorukkal sok éve visszatérő 
vendégei többek között a schönbrun-
ni adventi rendezvényeknek is. A kon-
certen hallhatóak lesznek feldolgozá-
sukban a  legismertebb klasszikus és 
örökzöld karácsonyi dallamok, vala-
mint egyéb, az ünnepi időszakhoz illő, 
klasszikus, jazz átiratok és saját szerze-
ményeik is.
Helyszín: AJAMK

december 13., péntek 19.00
 Serbán Attila: Silent Night – Karácsonyi koncert 

Sztárvendég: Szabó P. Szilveszter
„Számomra a  Karácsony a  legkedvesebb ünnep 
az évben, ami valóban a szeretetről, családról és 
az őszinte érzelmekről szól. Gyerekkorom igazán 
hideg telei, karácsonyfa-díszítései, édesanyám 
� nom ételei mind, mind kedves emlékeket idéz-
nek bennem. Régi nagy álmom vált valóra azzal, 
hogy megalkothattuk ezt a produkciót, és meg-
ajándékozhatom ezzel a koncerttel a színházsze-
rető közönséget. Ezen az estén mindannyiunk számára jól ismert karácsonyi 
dalok és slágerek, a Csendes Éj, az Ave Maria és a Santa Claus Is Coming To 
Town című dalok részben eredeti, részben hozzám hűen, új hangszerelésben 
hangzanak el. Külön öröm számomra, hogy a szakma legkiemelkedőbb ze-
nészei Temesi Berci barátom vezetésével emelik a produkció zenei színvo-
nalát. A koncert Sztárvendége Szabó P. Szilveszter, aki az Operett Színház 
sztárja, nagy örömömre elfogadta felkérésünket! 
Ünnepeljenek velünk! Hangolódjunk együtt az Ünnepekre!” Serbán Attila
Közreműködnek: Billentyű – Bubenyák Zoltán, Gitár – Dajka Krisztián, 
Basszusgitár – Temesi Berci, Dobok – Végh Balázs
Helyszín: AJAMK

november 27. – 2020. január 12.
 Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének kiállítása 

„Kiállításunk a  Magyarországon élő állatokat, virágokat, a  természet apró 
csodáit, magyarországi vad tájakat közvetít a  néző felé.   Természet-fényké-
pészként szemünkön, fényképezőgépünkön keresztül láttatott világunk 
kicsit más, mint ahogyan azt látják az  emberek. Egyesületünk tagjainak 
egyedi látásmódja, fotográ� ai képessége adja a  kiállítási alkotások sok-
színűségét és változatosságát. A  fényképezőgépet, mint eszközt hasz-
nálják, és érzéseiket, gondolataikat hordozzák a  megörökített pillanatok. 
Reméljük, hogy a  kiállított képek mindenkiben felgyújtják a  természet 
szeretetének és tiszteletének lángját. Mi pedig továbbra is csendben � -
gyeljük a  fényeket és a  hajnali hangulatokat, történéseket és alkotunk.”
Imre Tamás fotóművész, a Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének 
elnöke
Helyszín: RaM

2019. december 4. – december 31.
 25 éves a Galéria 

A tematikus csoportos tárlat hí-
vószava „Horror Vacui”: - Irtózás 
az űrtől, az ürességtől. E kifejezés 
a  képzőművészetben a  rendel-
kezésre álló tér- képfelület teljes 
kitöltését jelöli, Arisztotelésztől 
származik, aki Fizika című tanul-
mányában így szól: „A semmi nem 

lehet valami”.  A természetben sehol nincsen űr, mert ha volna is, a környező 
világ sűrűbb, a folytonos anyag azonnal kitölti a vákuumot. Abból a feltéte-
lezésből indult ki, hogy a vákuumban semmi sem akadályozhatja meg egy 
test mozgását, - sebessége akár végtelen nagy is lehet. Mivel végtelen nagy 
sebesség nem létezhez, vákuum sem létezhet. - Félelem, berzenkedés a sem-
mitől, az ürességtől, amit egy kényszeresen zsúfolt formarendszer kompen-
zál. Kényszer a felület minden pontjának való kitöltésére. Az embert szoron-
gás keríti hatalmába: valami még mindig hiányzik; abból, ami van, még több, 
vagy még többféle kell. E tematika köti össze a kiállításra felkért művészek 
műalkotásait, és ennek jegyében ünnepeljük a jubileumi évfordulót.
Helyszín: ÚKG

2019. december 4. szerda 18.00
 Angyal – Mail Art katalógusbemutató 

2018 tavaszán indítottuk el az Angyal mail art projektet, amelyben a kerület-
ben élő vagy a kerülethez szorosan kapcsolódó nemművészeket és művé-
szeket párbeszédre hívtuk. Egy egyedi tervezésű levelezőlapot postáztunk 
a meghívottak számára. Arra kértük őket, hogy XIII. kerület címerének be-
foglaló formájából kiindulva, tervezzék meg és készítsék el saját „művészi” 
képeslapjukat. 95 szerző 114 db küldeménye érkezett vissza, amelyek erre 
az alkalomra tervezett installációban voltak láthatóak. Az akció későbbi tör-
ténéseként Lengyel András képzőművész az add to szellemében a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem képgra� ka szakos hallgatóit is bevonta az akcióba. 
Az Angyal mail art szerzőinek munkáiból katalógust bocsájtunk ki, melyet 
Ungváry Rudolf író, gépészmérnök fog a közönségnek bemutatni.
A katalógus előszavát Nagy T. Katalin művészettörténész írta. A műtárgyfotó-
kat Diósi Máté készítette. A katalógust Köböl Vera tervezte. Az eredeti sablon-
lap Beregszászi Előd, Bohus Károly és Kósa Gergő közös munkája.
Helyszín: ÚKG

Az ünnepekre hangolódunk! 

december 8. péntek 
10.00–11.00 Danny Bain: Mese a Mézeskalács Úrról című interaktív mese, 
hangszer bemutatóval, utána kézműves foglalkozás a Mirákulum Műhellyel, 
mézeskalácsot készítünk.
Ebben az  előadásban az  amerikai népmesék egyik kiemelkedő alakjának, 
Mézeskalács Úrnak történetét hallgathatja a közönség. A mézeskalács � gu-
rát az aprócska öreg néni és bácsi, a tehén, a szamár és a tyúk is meg szeretné 
kóstolni, ezért ő csak szalad és szalad, míg végül elér a folyó partjára és talál-
kozik az ott szundikáló rókával… 
A mesét előadja: Danny Bain amerikai származású zenész és előadó.
A kézműves foglalkozást vezeti: Tószegi Judit
Helyszín: PannKa 

december 2. 17.30 Vadvilág Magyar Természetfotósok 
Egyesületének kiállítás megnyitója

D, F, NY RaM A részvétel díjtalan!

december 3. 19.00 A Liszt Ferenc Kamarazenekar Adventi koncertje D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan! 
Regisztrációs jegy szükséges, amely 
a helyszínen kapható vagy igényelhető 
a doryeva@kult13.hu email címen.

december 4. 17.00 Civil Kerekasztal – Civilek a kerületi médiában – 
találkozó a kerületi sajtó képviselőivel

F AJAMK
A részvétel díjtalan! Visszajelzést 
kérünk a szalkailajos@kult13.hu  e-mail 
címre! 

december 4. 18.00 Angyal mail art katalógusbemutató D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

december 4. 18.00 25 éves a Galéria D, F, NY ÚKG A részvétel  díjtalan!

december 6. 19.00 Neil Labute: Valami csaj(ok) D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 2 600 Ft, 
második szektor: 2 000 Ft*

december 9. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Anya, lánya, unokája NY AJAMK A részvétel díjtalan!

december 11. 19.00 A Hortus M. Singers Adventi koncertje D, F, NY AJAMK Belépődíj: 1 000 Ft* 

december 13. 19.00 Serbán Attila: 
Silent Night – Karácsonyi koncert

D, F, NY AJAMK Belépődíj: Első szektor: 3 000 Ft, 
Második szektor: 2 500 Ft*

december 17. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – André Rieu – And The Waltz 
Goes On (A keringő folytatódik)

NY AJAMK A részvétel díjtalan!

december 19. 19.00
Hubay Miklós–Ránki György–Vas István: 
Egy szerelem három éjszakája – 
Bemutató!

D, F, NY AJAMK

14 éves korig: 1500 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak: 1850 Ft, felnőtteknek: 
2200 Ft, csoportos jegy 14 éves korig 15 
főtől: 1350 Ft, 14 év felett: 1700 Ft 

*XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. A kedvezmények nem összevonhatóak!
Jelmagyarázat: M – minden korosztály számára, F – felnőtteknek, D – diákoknak, NY – nyugdíjasoknak
Ingyenes programjainkra a díjtalan belépést/részvételt a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

ESEMÉNYNAPTÁR AJÁNLÓ

Hubay Miklós–Ránki György–Vas István: 

Kiállítások PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában


