GyEREKPROGRAMOK

szeptember 10. – október 31.
Tüskés Tünde kiállítása
ég-ígérő: Szalmamunkák és Isten-szeme fonalmandalák
Tüskés Tünde Angyalföldön élő és alkotó Király Zsiga díjas szalmafonó népi iparművész,
a Magyar Kultúra Lovagja. Szalmából és fonalból készült munkáit a szakralitás, a természet
és az élet szeretete, az örök értékek tisztelete
köti össze. Az alkotások technikai sokszínűsége, a szalmafonás és mandalakészítés hagyományainak változatos bemutatása mellett
munkáival személyes, modern, művészi megfogalmazásoknak is helyet ad, ezzel igyekszik
megőrizni a múlt értékeit, s nyit ablakot a jövő
felé is. A kiállítás kedvet ébreszt a nézőben,
hogy a Tüskés Tünde által alapított zengővárkonyi Szalma-Kincs-Tár nemzetközi muzeális
gyűjteménybe is ellátogasson.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési
Központ, Mácsai Galéria, félemelet
szeptember 11. – október 20.
Hegedüs Endre kiállítása
„Hegedüs Endre lassan, ám
szívós
folyamatossággal
érlelődő festészete kortárs
művészetünk
személyes
motívumokkal teli értéke.
Munkássága egy olyan festői ívhez kapcsolható, melyet – mások mellett – Sváby
Lajos, Veres Sándor László,
Tenk László vagy Vilhelm Károly képvisel. Egyedivé teszi azonban téma választásának, festői módszereinek sajátossága. Az az emberi habitus, amely
keresi a dolgokban rejtőző szellemiséget. Művészete nem szkepszissel, hanem bizonyosságokkal teli, melyet megtetéz a művész alkatának introvertált
karaktere. Biztosan igaz rá Oscar Wilde megállapítása: Kinyilatkoztatni a művészetet és elrejteni a művészt: ez a művészet célja.»
Feledy Balázs – művészeti író
Helyszín: RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ, aula
szeptember 18. – november 8.
Mozgássérült Alkotók kiállítása
„Az értékeket nem szabad elvetni. Azokat meg
kell őrizni. Azok az öltéstechnikák, azok a hímzésstruktúrák, amiket elődeink ismertek, maradjanak meg.” E mottó szellemében a régi hagyományt folytatva ebben az esztendőben is önálló
kiállításon mutatják be kézműves alkotásaikat
a XIII. Kerületi Mozgássérültek Szervezetének
tagjai.”
Helyszín: XIII: Kerületi Polgármesteri Hivatal, Városház Galéria (I. emelet)

szeptember 7.
10.00–18.00
szeptember 8. 10.30
szeptember 22.
10.00–11.00
szeptember 22. 10.30
szeptember 27. 10.30

Telephelyek és elérhetőségek:

Tücsöksátor a Pozsonyi Pikniken

GY, CS

Újpesti
rakpart

A részvétel díjtalan!

Tanévnyitó Kifli koncert

GY, CS

AGYIH

800 Ft/fő*

Vasárnap PannKánál – BonBon Trió – Szerencsés János

GY, CS

PannKa

1 000 Ft/fő*

A Lóca együttes szüreti táncháza

GY, CS

AGYIH

800 Ft/fő*

Miaú – a Délibáb Társulat babaszínházi előadása

GY, CS

AGYIH

Belépés játszóházi belépővel!

PannKa Közösségi Tér
Alkalmi programok a PannKában
Vasárnap PannKánál
szeptember 22. 10.00–11.00
BonBon Trió – Szerencsés János
Hogy valaha született-e ezidáig blues zenejáték, abban magunk is bizonytalanok vagyunk. Abban azonban egészen biztosak, hogy innentől kezdve
egyre népszerűbb lesz.
A Grimm testvérek által lejegyzett Szerencsés János kevéssé ismert mese,
noha humora és bölcsessége okán a legnagyobbak között lenne a helye. Így
bátran és büszkén mondhatjuk, hogy a BonBon Matiné zeneszerző pályázatára íródott és megosztott I. helyezést elért darab igazi kuriózum és valami
egészen újnak a hírnöke.
Regisztráció: www.pannka.hu

Tücsöktanya Családi Játszóház
az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban
szeptember 08., vasárnap
10.30 Tanévnyitó Kifli koncert
A Kifli ideális választás, lehet édes vagy sós, tejes vagy vajas, mákos vagy diós,
pont, ahogyan a zene is… vidám és változatos.
Rövid leírás
1. Speciális formájú pékáru.
2. 2018 nyarán létrejött formáció, szülők és gyermekek leendő kedvenc zenekara.
A zenekar mottója: Tapasztalat, alázat és elkötelezettség a minőségi szórakoztatás irányába!
10.00-13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház
szeptember 22., vasárnap
10.30 a Lóca együttes szüreti táncháza
„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz”
A Lóca együttes 2010-ben alakult Kecskeméten. Célunk, hogy zenés gyermekműsorok keretében néphagyományokat és népszokásokat elevenítsenek fel. Előadásaik a gyermekek aktív részvételére épülnek; s az aktuális
ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi
játékokat és táncot tartalmaznak. Tematikus műsoraik mellett gyakran szerepelnek szerkesztett, zenés népmese feldolgozásokkal is. Dalaikat és történeteiket népi és klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel
megszólaltatott élő zenei kísérettel adják elő. Műsoraik tartalmát az adott

AGYIH: * XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!
PannKa: * Testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi Partner Kártyával 800 Ft/fő,
testvérkedvezmény 50%

korosztály képességeinek megfelelően alakítják ki, így a felhőtlen szórakozás
közben fejlődik a gyermekek zenei és ritmusérzéke, és erősödik a közösségi
érzésük.
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház
szeptember 27., péntek
10.30 Miaú
a Délibáb Társulat babaszínházi előadása
Élőzenés babaelőadás tipegőknek Vlagyimir Szutyejev meséje nyomán,
20 perc előadás és 20 perc játék.
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya. Egy barna szőrű, hosszú
fülű kiskutya, aki éppen kedvenc párnáján pihent. Aludt és mindenféle csodálatos dologról álmodott. Álmodott csontocskáról, finom csontocskáról,
meg egy labdáról, amivel jókat lehet játszani. Ám egyszer csak valami furcsa
hang zavarta meg az álmát…”
Az álomszuszék kiskutya sok érdekes állattal találkozik össze a titokzatos
nyávogó keresése során. Megismerkedik a félénk kisegérrel, az érces hangú
kakassal, a kedvesen zümmögő méhecskével, a hallal és a világ legszebb békájával, végül pedig rátalál az éhesen nyávogó pepita cicára is.

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

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 Ifjúsági 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

Teret adunk a kultúrának!

Kiállítások

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

rendezvénysorozat
támogatója a Duna Plaza Zrt.

2019.09.

Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábor
1138 Budapest, Népsziget út 6.
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében
Margitszigeti Gyermektábor
1138 Budapest, Margitsziget
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

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

PROGRAMAJÁNLÓ

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó:

/ KULT13

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat

Eseménynaptár
szeptember 5. 18.00

Matéria Művészeti Társaság kiállítás megnyitó

Ajánló
D, F, NY ÚKG

A részvétel díjtalan!

szeptember 6. 19.30

PEDROFON Házibuli

D, F, NY AJAMK

Felnőtteknek: 1500 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak: 1200 Ft

szeptember 6., 7.
10.00–18.00
szeptember 8.
10.00–18.00

Őszi Bonsai Kiállítás

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!

szeptember 7.
10.00–21.00

11. Pozsonyi Piknik

M

Újpesti
rakpart

A részvétel díjtalan!

szeptember 10. 13.30

Nyugdíjas filmklub – Vén csontok

NY

AJAMK

A részvétel díjtalan!

szeptember 10. 18.00

Tüskés Tünde kiállítás megnyitó

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!

szeptember 11. 17.30

Hegedüs Endre kiállítás megnyitó

D, F, NY RAM

A részvétel díjtalan!

szeptember 12. 15.00

Lakóközösségi napok

szeptember 13. 19.00

Kepes András előadása:
Boldogan élünk,
míg meg nem halunk?

D, F, NY AJAMK

Első szektor: 2000 Ft
Második szektor: 1500 Ft*

szeptember 18. 15.00

Mozgássérült Alkotók kiállítás megnyitó

D, F, NY VG

A részvétel díjtalan!

M

József Attila
tér

Attila A részvétel díjtalan!
D, F, NY József
tér

AUFeszt Gála

szeptember 24. 13.30

Nyugdíjas filmklub – A medence

szeptember 27. 17.00

Baranyi Ferenc: Operandevú

D, F, NY ÚKG

A részvétel díjtalan!

szeptember 27. 19.00

L'art pour l'art Társulat:
Mintha elvágták vol

D, F, NY AJAMK

Első szektor: 2 500 Ft
Második szektor: 2 000 Ft*

szeptember 29.
9.30–20.00

Szent Mihály Napi Búcsú

M

*XIII. kerületi kártyával kedvezményes belépődíjat biztosítunk! 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.

AJAMK

Babér utcai
templomkert

Szeptembertől ismét minden hónapban fergeteges házibulival várják a táncoslábú közönséget az AJAMK színháztermében. Hazánk egyik legkedveltebb rock and roll zenekarának műsorán szerepelnek az ’50-es, ’60as évek rock and roll slágerei, a Hungária örökzöldektől a Komár László
nótákig. Sőt a ’30-as, ’40-es évek swing világát is felidézik, de feldolgozzák
a hozzájuk közel álló közelmúltbéli számokat is.
Helyszín: AJAMK

A részvétel díjtalan!

A részvétel díjtalan!

szeptember 13., péntek 19.00
Kepes András előadása:
Boldogan élünk, míg meg nem halunk?
Kepes András újságíró, író, egyetemi tanár,
televíziós személyiség, aki hat gyerekkel és
unokákkal körülvéve komoly tapasztalatokkal rendelkezik családi téren. A vetítéssel
színesített előadásban – saját családtörténeteire és tudományos ismereteire is támaszkodva – olyan témák kerülnek szóba,
mint a házasság és a boldogság kapcsolata,
a hűség, féltékenység, vagy a szórakoztató
kamaszkor. Kepes András külföldi példákon
is bemutatja, hogyan közelítenek hasonló
kérdésekhez a távoli kultúrák.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ – AJAMK

szeptember 29., vasárnap 9.30–20.00
Szent Mihály Napi Búcsú
Idén 26. alkalommal búcsúzunk az esztendő szabadtéri nagyrendezvényeitől a Babér utcai templomkertben és annak környékén. Délelőtt kerül sor
a nemzetközi tűzoltóversenyre, a színpadon a gyerekeket az Egyszer volt
Mesezenekar koncertje várja, bemutatkoznak a kerületi zenés, táncos művészeti csoportok, a szabadtéren gyerekjátékok, mobil kalandpálya, Legoland,
színes vásári forgatag és a vidámpark hívja a kilátogatókat. A kora délután
zenés ráhangolódással indul 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra, majd folytatódik az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia gitáros
énekkarának műsorával és beszélgetéssel Pál Feri atyával. A Straub Dezsővel
eltöltött vidám, zenés délutánt követően a napot a Brillantin zenekar rock
&roll partija zárja.
A rendezvény szervezésében közreműködő partnerünk az Angyalföldi Szent
Mihály Plébánia.
Helyszín: Babér utcai Szent Mihály templom kertje

szeptember 20., péntek 18.00
AUFeszt Gálakoncert

A részvétel díjtalan!

szeptember 20. 18.00

NY

szeptember 6., péntek 19.30–22.30
PEDROFON Házibuli

szeptember 6., 7., 8., péntek, szombat 10.00–18.00, vasárnap 10.00–17.00
Őszi Bonsai Kiállítás
Megnyitó: szeptember 6., péntek 10.00, megnyitja: Borszéki Gyula alpolgármester
Szervezők: Herman Ottó Bonsai Egyesület, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.,
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
A rendezvényen közel 30 kiállító 80 bonsai növényt mutat be a közönségnek.
Vasárnap délután Rácz György bonsai mester növény alakítási bemutatót
tart.
Helyszín: AJAMK

Az egész nyáron, havonta jelentkező Angyalföldi Utcazenei Fesztivál koncertsorozat záróakkordjaként az idei 12 fellépő együttes közül a legtöbb közönségszavazatot elérők lesznek újra hallhatók, és díjazásban is részesülnek.
A pályakezdő és félprofi zenei együtteseknek rendezett szabadtéri koncerteken műfaji megkötés nélkül részt vehettek, bemutatkozhattak, örömzenélhettek a pályázó zenekarok, és szólisták.
Mert a mottónk: Legyen az utca a zenészeké, a zene mindenkié egy-egy estén!
Helyszín: XIII. kerület, József Attila tér
szeptember 27., péntek 19.00
L’art pour l’art Társulat: Mintha elvágták vol
Radikális kikapcsolódás – jelenetek a múltból és a jövőből
A L’art pour l’art Társulat legújabb önálló színházi estje, amelyben egy időuta
zás részesei lehetnek a kedves nézők. A Társulat egy tudományos kísérlet keretében a múltbeli nagysikerű jeleneteit ötvözte a jövőbeli műsorszámaival
és mindezt a jelenben adják elő a közönség legnagyobb örömére. A kísérlet
sikerére garancia többek között Anti bácsi,
Besenyő Pista bácsi,
Margit és Zigóta, hogy
Naftalin Ernőt, Kemenesfalvi bácsit és a többi jól ismert szereplőt
ne is említsük.
Írták és előadják: Szászi Móni, Dolák-Saly
Róbert, Laár András
és Pethő Zsolt
Helyszín: Angyalföldi
József Attila Művelődési Központ

Kiállítások
szeptember 5. – október 11.
Matéria Művészeti Társaság kiállítása
Ami összeköti, meghatározza az alkotók identitását, az az anyagelvűséget
a spiritualitással ötvöző szellemiség művészetükben. Gondolataik a matériában, mint kifejezőeszközben inkarnálódnak, szabadon használva és fölnemesítve a környező világ anyagait: az enyésző földtől a fémen, a fán, a textilen,
a papíron, a vakolaton, a festéken át az üvegbe zárt fényig.
A kiállítást megnyitja: Lóska Lajos művészettörténész
Kiállító művészek: Baksai József, Bátai Sándor, Budaházy Tibor, Dréher János,
Gáll Ádám, Hajdú László, Haraszty István, Hérics Nándor, Mata Attila, Mazalin Natália, M. Novák András, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, T. Horváth
Éva, Tölg- Molnár Zoltán, Záborszky Gábor
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

