Teret adunk a kultúrának!

PROGRAMAJÁNLÓ

2022.03.

ESEMÉNYNAPTÁR
Belépődíj: felnőtt: 2000 Ft,
diák- és nyugdíjas: 1500 Ft
*A részvétel személyi és
védettségi igazolvány, vagy
applikáció bemutatásához
kötött!

március 4. 19.30

PEDROFON Táncparty

március 8. 13.30

Nyugdíjas filmklub
FLORENCE – A TÖKÉLETLEN HANG

március 11. 9.30

Megemlékezés az 1848–49-es forradalom
és szabadságharcról, koszorúzás a Vígszínház előtt

Szent
D, F, NY István krt.
22.

A részvétel díjtalan!

március 11. 11.00

Megemlékezés az 1848–-49-es forradalom
és szabadságharcról

D, F, NY Béke tér

A részvétel díjtalan!

D, F, NY AJAMK

NY

AJAMK

A részvétel díjtalan!

március 11. 19.00

BARBRA STREISAND – 80
ESTER ÜNNEPI KONCERTJE

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: Első szektor: 4000 Ft,
Második szektor: 3500 Ft
* A részvétel személyi és
védettségi igazolvány, vagy
applikáció bemutatásához
kötött!

március 17. 18.00

Kálovics Enikő kiállítás megnyitó

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!

március 18. 19.00

ARCKÉPEK interjúsorozat
Vendég: Kerületünk eredményes
olimpikon sportolója

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: 1500 Ft* A részvétel
személyi és védettségi
igazolvány, vagy applikáció
bemutatásához kötött!

március 19. 18.00

Retro Klub

D, F, NY AJAMK

március 21. 18.00

Mindenki Géniusz Alapítvány kiállításának megnyitója

D, F, NY RaM

március 22. 13.30

Nyugdíjas filmklub
SENKI BOLONDJA

március 23. 18.00

NY

A részvétel díjtalan!

AJAMK

A részvétel díjtalan!

Rendvédelmi beszélgetések

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!

március 24. 18.00

Tóth Ernő és Tóth Kristóf – Álom és valóság
kiállítás megnyitó

D, F, NY ÚKG

A részvétel díjtalan!

március 25. 19.00

PAPP JÁNOS: EL CAMINO
Egy „vándorszínész” útinaplója

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: 1500 Ft* A részvétel
személyi és védettségi
igazolvány, vagy applikáció
bemutatásához kötött!

*XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából.
Jelmagyarázat: M – minden korosztály számára, F – felnőtteknek, D - diákoknak, GY – gyerekeknek, CS – családoknak, NY – nyugdíjasoknak

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT PROGRAMJAINKRA!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

GYEREKPROGRAMOK
március 4. 18.00

Családi Társasjáték Klub

GY, CS AGYIH

A részvétel díjtalan!

március 6. 10.30

Varázsnapok a Tücsöktanyán
Tavaszköszöntő

GY, CS TT

Belépődíj: 1500 Ft/fő –
XIII. Kerületi Kártyával
ingyenes!** A részvétel
személyi és védettségi
igazolvány, vagy applikáció
bemutatásához kötött!

március 6. 11.00
március 7. 10.00

TÖK MAGDA KALANDJAI –
A CSODASZÉRUM

GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerek: 1850 Ft,
diák és nyugdíjas: 2200 Ft,
felnőtt: 2500 Ft csoportos
jegy 15 főtől: 1700 Ft/fő

március 10. 19.00

LÉLEKTŐL LÉLEKIG…, S TOVÁBB…

GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerek: 1850 Ft,
diák és nyugdíjas: 2200 Ft,
felnőtt: 2500 Ft csoportos
jegy 15 főtől: 1700 Ft/fő

március 11. 10.00

Babaszínház: Panka Álomországban
Interaktív, zenés mese az alvásról

GY, CS PannKa

Belépődíj: 1000 Ft/fő,
XIII. kerületi Partner Kártyával
800 Ft/fő*

március 13. 11.00
március 14. 10.00

HOLLE ANYÓ

GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerek: 1850 Ft,
diák és nyugdíjas: 2200 Ft,
felnőtt: 2500 Ft csoportos
jegy 15 főtől: 1700 Ft/fő

március 18. 18.00

Családi Társasjáték Klub

GY, CS AGYIH

A részvétel díjtalan!

március 20. 10.00

Vasárnap PannKánál
Hogyan főzzünk operát?

GY, CS PannKa

Belépődíj: 1500 Ft/fő, XIII.
kerületi Partner Kártyával
1000 Ft/fő*

március 20. 10.30

Varázsnapok a Tücsöktanyán
Jaj de jó a szilvásgombóc! – népi fazékmese

GY, CS TT

Belépődíj: 1500 Ft/fő XIII. Kerületi Kártyával
ingyenes!**

március 20. 16.30
március 21. 10.00

Gyermekszínházi Világnap!
MESEMALAC

GY, CS AGYIH

Belépődíj: gyerek: 1850 Ft,
diák és nyugdíjas: 2200 Ft,
felnőtt: 2500 Ft csoportos
jegy 15 főtől: 1700 Ft/fő

március 25. 10.30

Varázsnapok a Tücsöktanyán
Szivárványhinta

GY, CS TT

Belépődíj: 1500 Ft/fő –
XIII. Kerületi Kártyával
ingyenes!**

március 27. 15.00

Színházi Világnap!
EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA

GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerek: 1850 Ft,
diák és nyugdíjas: 2200 Ft,
felnőtt: 2500 Ft csoportos
jegy 15 főtől: 1700 Ft/fő

Jelmagyarázat:
GY – gyerekeknek, CS – családoknak

*Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!
**Regisztráció szükséges a www.kult13.hu oldalon keresztül!

A RENDEZVÉNYEK AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK SZERINT LÁTOGATHATÓAK!

Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház és a Tücsöktanya 2022. márciusától megújult belső térrel várja látogatóit!

AJÁNLÓ
március 4., péntek 19.30-22.30
PEDROFON Táncparty

március 18., péntek 19.00
Arcképek interjúsorozat
2022-ben is fergeteges házibulival várják a táncoslábú közönséget az AJAMK színháztermében!
Hazánk egyik legkedveltebb rock
and roll zenekarának műsorán
szerepelnek az ’50-es, ’60-as 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.
Belépődíj: Felnőtt: 2000 Ft, Diákés nyugdíjas: 1500 Ft.
Jegyek a helyszínen vagy a kult13.

jegy.hu internetes oldalon válthatók.
A rendezvényeken részt venni az aktuális járványügyi előírások betartásával
lehet!
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
A részvétel személyi és védettségi igazolvány, vagy applikáció bemutatásához kötött!
március 11., péntek 19.00
Barbra Streisand – 80

ESTER ÜNNEPI KONCERTJE
Tátrai Eszter és zenekara koncertjén Barbra
Streisand legnagyobb slágerei csendülnek fel,
melyek az amerikai jazz, musical és pop ikonikus dallamai is egyben. A kétszeres Oscar-díjas,
háromszoros Golden Globe-díjas és többszörös
Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer
2022-ben ünnepli 80. születésnapját. A zenekar 2019 januárjában alakult meg. A kiindulás
egyértelmű volt, Tátrai Eszternek van egy különleges „Streisand-os hangja” mi több kisugárzása
is. Művésznevén Ester Budapesten a Kőbányai
Zenei Stúdióban tanult tovább, megismerkedett
a könnyűzenei műfajokkal, majd különböző zenekarokban énekelt, vokálozott. Hangját és személyiségét sokszor hasonlították Streisand-éhoz és neki
is nagyon tetszett az a zenei világ, amit ő képvisel. Végül a törökországi Antalyában színpadra vitt egy Streisand műsort, amivel nagy sikert aratott, és pár
évvel később, nagy szerencsénkre visszaköltözött Magyarországra, elhozva
nekünk is ezt a különleges és szép koncertet.
A zenekar tagjai: Dimitri Radukov: zongora, Horváth András: szintetizátor,
Pozsonyi Tibor: dob, Vajda Tibor: basszusgitár, Vedres Joe: Gitár
Belépődíj: Első szektor: 4000 Ft, Második szektor: 3500 Ft
XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon
válthatók.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
A részvétel az aktuális járványi szabályozás szerint lehetséges

Vendég: Kerületünk eredményes olimpikon sportolója
A programsorozat vendégei elsősorban XIII. kerületi művészek, közismert
személyiségek.
Ez alkalommal a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon kiemelkedő eredményt elért, egyik kerületi olimpikonnal láthatnak és
hallhatnak portré beszélgetést, ahol megismerhetjük vendégünk sikerhez
vezető életútját, és olimpiai élményeibe is bepillantást nyerhetünk.
Beszélgetőtárs, riporter: Tahi-Tóth Gábor
Belépődíj: 1500 Ft
XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon
válthatók.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
A részvétel az aktuális járványi szabályozás szerint lehetséges
március 25., péntek 19.00
Papp János: El Camino
Egy „vándorszínész” útinaplója
Akik ismerik Papp János színművészt tudják, hogy a színészet mellett nagy
szenvedélye a túrázás, utazás. Szinte valamennyi földrészen járt már, utazásairól pedig útinaplókat ír, és az útinaplókat színházi monológ formájában
adja elő. „Arról fogok mesélni neked, ha eljössz – a humort, lírát, csipetnyi filozófiával fűszerezve – hogy ahol a szeretet, a barátság, a bizalom, a türelem,
az együttérzés, a segítőkészség magától értetődő része a létezésnek, ott jó
lenni, ott jó élni. Ilyen a spanyolországi
zarándokút, az El Camino. 2005 nyarán
jártam végig a 900 km-es utat, „Apostoli” kötelességemnek érzem, hogy átadjam, amit az úton kaptam. Nyújtsd a kezed! Járd végig velem az El Caminot!
- hogy aztán felbátorodva, majd magad
is, igaziból nekivágj!” - Papp János
Belépődíj: 1500 Ft
XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. Jegyek a helyszínen
vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon válthatók.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
A részvétel az aktuális járványi szabályozás szerint lehetséges

Kiállítások
egész évben
Városrészek összefonódnak
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása
A részvétel díjtalan!
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
Cziffra György kiállítás
„Az egyik tripoliszi kis
házikóban lakott szüleivel a két világháború
közötti időszak nyomorúságos esztendeiben
egy zenét kedvelő, tehetséges kisfiú, Cziffra
György, akinek neve
azóta fogalommá vált.
Művészetét mindenki
csodálja. Ötévesen már
népszerű
darabokra
improvizált a cirkuszban, 13 évesen szóló
estet adott. Dohnányi
Ernő jóvoltából bejutott a Zeneakadémiára, de az „előkelő” művészvilág
nehezen fogadta be. A pesti éjszakák virtuózaként lokálokban, bárokban
zongorázott, majd Franciaország lett második hazája. Tehetsége hamarosan
meghozta számára a világhírt és az elismertséget.” (forrás: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény adattár). A Cziffra György Kiállítás az Angyalföldi József
Attila Művelődési Központ, első emeleti kiállítóterén tekinthető meg 2021. február 9-től egészen az emlékév (2022. május 31.) végéig a ház nyitvatartási idejében.
A művelődési központ külső felületein egy kis ízelítő tekinthető meg
a tárlatból, „ablakkiállítás” formájában.
A megtekintés díjtalan!
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Bolla Zoltán – „Újlipótváros építészete 1861–1945”
Az „Újlipótváros építészete 1861–1945” c.kiállítás a 2020-2022-es évben
a RaM Colosseumban három ütemben mutatja be Budapest építészetileg
legváltozatosabb, ám egységes atmoszférájú városrészét 30-40 tablón keresztül. A kiállítás Bolla Zoltán ugyanazon című építészettörténeti könyvének
kutatásain és képanyagán alapszik.
A kiállítás 1. része: „A historizmus és a szecesszió építészete Újlipótvárosban”megtekinthető a RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ aulájában.
A kiállítás 2. része: „Az újlipótvárosi iparnegyed: raktárak, gőzmalmok, gépgyárak és erőművek” címmel megtekinthető kerítés-kiállítás formájában,
a RaM-Radnóti Miklós Művelődési Központ Kárpát utcai oldalán.
kiállítás 3. része: ”Az art deco és a modernizmus építészete Újlipótvárosban” 2022 júniusától – szeptemberéig lesz látható a RaM aulájában.
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Megtekinthető: RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ

Vitrin „kiállítás”
Eddig megjelent helytörténeti füzetek bemutatása
„A kerület történetével foglalkozó helytörténeti füzeteink, életre keltett múltbeli emlékek, melyek hozzájárulnak a kerületi lakosság érdeklődésének felkeltéséhez.” (forrás: AHGY adattár)
Tárgyak a múltból - Régi korok konyhája
A kiállítás megtekinthető február 1-től
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín: RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ

január 19. – július 1.
ANGYALFÖLD AZ IRODALOMBAN – IRODALOM ANGYALFÖLDÖN
Több irodalmi műnek nem csak az írója volt „kerületi”, de a regény helyszíne,
témája is a XIII. kerület két legjelentősebb részéhez: Angyalföldhöz és Újlipótvároshoz kötődik. Ezek a regények, művek helytörténeti szempontból
is nagyon jól használható források, hisz egy adott korszakról meglehetősen
pontos képet örökítenek meg. Amellett, hogy egy-egy ilyen, helyszínének
a XIII. kerületet választó regény a helytörténet kutatásban is kordokumentum szerepet tölthet be, a mindenkori olvasó számára is élményt nyújt.
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín: Városház Galéria

március 24. – április 22.
Tóth Ernő és Tóth Kristóf – Álom és valóság
Megnyitó: március 24., csütörtök 18.00
„A festői munkásággal szorosan érintkező szobrászi tevékenység – mintha
egy-egy Tóth Ernő-kép főszereplője testesülne meg a plasztikákban - egyazon világkép, alkotói szemlélet, kifejezés két vegyülete: ugyanazok a groteszk-ironikus hangok szólalnak meg itt is ott is, ám természetesen mások
a hangsúlyok a szobrokban és mások a festményekben. Az élénk színekben
tobzódó, kavargó motívumokból, motívum-együttesekből épülő táblaképek
környezetüktől megszabadított, lecsupaszított hősei egyalakos és kétalakos
-viaszveszejtéses technikával készült, tehát egyedi – kisbronzként születtek,
születnek meg.”
Wehner Tibor író, művészettörténész. „Akárcsak édesapja, ő sem áll meg
a két dimenziónál, a harmadikat is meg akarja hódítani. Szobrász kedvencei:
a már emlegetett futurista Umberto Boccioni és Henry Moore. Ő is vonzódik
a természeti formákhoz, áramvonalakhoz, dinamikához, síkozáshoz – számára sem az anatómia a lényeg, hanem a lényeg. Az anatómiát „csak” megtanulni kell -mondja-, aztán szabadon használni. Az anatómia nem szabály, csak
a megismerés eszköze.” Szále László, publicista
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

március 17. – április 24.
Kálovics Enikő kiállítása
Megnyitó: 2022. március 17., csütörtök 18.00
Vadcsapáson innen és túl
,,Évek óta járom Magyarország legszebb erdeit, ahol számos fajt megfigyelhettem már és végigkövethettem a szokásaikat, mozzanataikat.
Láttam, hogyan etetik kicsinyeiket
a harkályok, hogyan tanítgatja az őzmama a gyermekét és láttam, hogy
hogyan birkózzák egymást halomra
a rókakölykök. Szeretném ezeket
a pillanatokat most a nagyközönség
elé tárni és megmutatni a saját szememen keresztül azt a sok szépséget, amit
lépten-nyomon tapasztalok, akkor amikor álcaruhába bújva járom a magyar
rónákat. Szeretném azt, hogy azok is lássanak szépet, akiknek csak nagyon kevésszer adatik meg, hogy a természetbe menjenek vagy éppen csak nem tudnak olyan türelemmel várni és megbújni, ahogyan én teszem azt. A fotókon
ugyan nem látszik, hogy az alkotó egy-egy kép erejéig mennyi időt tölt hasalva a hóban vagy olykor mennyi vért izzad a szúnyoglepte nyári Nap alatt, de
szeretném, hogyha a nézők megismerkednének azzal az életmóddal is, aminek a vadfotósok nap, mint nap teszik ki magukat a tökéletes kép érdekében.
Várok hát mindenkit, aki egy kis zöldet szeretne látni a város beton borította
szívében és kedvet kapott egy utazáshoz, ahol a muflonoké, vadmacskáké és
örvös légykapóké a főszerep. Azoké az állatoké, akiket csak az lát, aki otthonosan mozog vadcsapáson innen és túl.” Kálovics Enikő
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
március 21. – április 10.
Mindenki Géniusz Alapítvány kiállítása
Megnyitó: 2022. március 21., csütörtök 18.00
A kiállításon a művészeti foglalkozásokon, szakkörökön résztvevő gyerekek
munkái láthatóak. Megfigyelhetjük,
hogy a gyerekek a különféle képzőművészeti technikákat hogyan sajátítják
el és alkalmazzák az amúgy is színes,
gazdag világuk megjelenítésére. Gyerekek vallomásai: „A szakkörön mindig
nagyon jó a hangulat, bár néha zaj van,
de jól bele tudunk mélyedni az alkotásba, sokféle techinikát és stílust kipróbálunk.” „Rengeteg új technikát próbáltam ki, tanultam meg és szerettem meg
( pl. tus használata, karc, ragasztópisztoly használata stb.), ilyen technikákat,
anyagokat az iskolában idő- és erőforráshiány miatt nem ismerhettem volna
meg, Nagyon megszerettem a makettkészítést, több különböző technika egy
képen/tárgyon belüli megvalósítását, elsajátítottam azt a szemléletet, hogy
semmit nem dobunk ki, mindent felhasznál egy alkotáshoz, hogy még kreatívabb legyen.”„azért szeretek alkotni, mert teljesen kikapcsol és az idő is lassabban telik közben; a szakköröket azért szeretem, mert jó a társaság, jól el tudunk
beszélgetni, jók a feladatok vagy csinálhatok azt amit szeretnék”
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs, művészeti író
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: RaM-Radnóti Miklós Művelődési Központ

PannKa Közösségi Tér
Gyermekprogramok a PannKában
március 11. péntek 10.00–10.40. Babaszínház
Panka Álomországban – Interaktív, zenés mese az alvásról
Régi igényt elégítettünk ki az alvás és
az ébredés körüli nehézségekkel foglalkozó előadással. Az álmok világába
mindenki szeretne eljutni, de van egy
bökkenő. Az elalvás! Pankának ez egy
kicsit nehezen megy. A gyerekekkel közösen segítünk Pankának eljutni az álmok világába és egy kalandos út végén
megtalálni kedvenc játékát, Boldizsárt.
Útközben találkozunk a Kígyóval, Hajtogatunk hajót, amivel tengerre szállunk.
Szelet kavarunk, táncolunk a hangyákkal és az út végén ott vár Boldizsár. Aztán az ébredés sem könnyű, mert, ahogy
nehéz eljutni Bármiába, úgy nehéz otthagyni is. Szereplők: Panka: Holczinger
Szandra, Mama-Kígyó-Hangya-Harmónia: Papa-Újság-Hajó: Szilvási Dániel, Rendező-zeneszerző: Szilvási Dániel
Ajánlott korosztály: 1 – 5 éves korig. Időtartam: 35 perc
Belépődíj: 1000 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 800 Ft/fő
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok szerint látogatható!
Helyszín: PannKa Közösségi tér
A programra előzetes regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon!
március 20., vasárnap 10.00–10.45.
Vasárnap PannKánál
Hogyan főzzünk operát? – 4 alkalmas, izgalmas, interaktív előadássorozat
Mi is az az opera? Miért énekelnek benne? Egyáltalán miért éneklünk
a hétköznapokban? Hogyan énekelnek az operaénekesek? El lehet-e énekelni az érzéseket? El lehet-e mondani egy mesét énekszóval? Ehhez és
hasonló kérdésekkel foglalkozik Banai Sára és Szakács Ildikó interaktív
előadása, sok zenével, mesével és játékkal. És persze sok-sok opera részlettel. A találkozások fő témája minden alkalommal más, a közös szál azonban
megmarad, az opera, a klasszikus zene varázslatos világa. Felcsendülnek
a legnépszerűbb szoprán és mezzoszoprán áriák, duettek, Mozart, Rossini, Puccini, Verdi, Offenbach, Delibes operáiból. Aktuális téma: Tavasz: Létezik-e tavaszi opera? Hogyan lehet az időjárást a zenével kifejezni? Van-e
hideg, meleg zene, esetleg hideget vagy meleget sugárzó énekhang?
Időtartam: 45 perc. Ajánlott korosztály: 3–8 év
Belépődíj: 1500 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 1000 Ft/fő
Regisztráció: www.pannka.hu oldalon
Helyszín: PannKa Közösségi tér
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok szerint látogatható!
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok szerint látogatható.
A programra előzetes regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Gyermek programok az Angyalföldi József Attila
Művelődési Központban
Varázsnapok a Tücsöktanyán
március 6., vasárnap 10.30
Tavaszköszöntő
Lévai Tímea és Poppre Ádám
koncertje
Tavaszköszöntő
gyerekdalok,
játékos készülődés a tavaszi ünnepekre, valamint kedves dalok
az állatokról.
Ajánlott életkor a 3–8 éves korosztály
10.00-13.00 Tücsök Alkotóműhely, társasjátékkör, játszóház
Belépődíj: 1500 Ft/fő – XIII. Kerületi Kártyával ingyenes
Regisztráció köteles program!
Regisztrálni legkorábban a program kezdete előtt egy héttel lehet
a kult13.hu weboldalon!
A részvétel személyi és védettségi igazolvány, vagy applikáció bemutatásához kötött!
Belépődíj: 1500 Ft/fő – XIII. Kerületi Kártyával ingyenes
Helyszín: Tücsöktanya
március 20., vasárnap 10.30
Jaj de jó a szilvásgombóc! – népi fazékmese
a Szeleburdi Meseszínház előadása
Mendemondák falva békés életét megzavarja egy távirat, miszerint Bögre
Panka házába egy távoli gazdag rokon érkezik, akinek vacsorára mindenképpen szilvásgombóc kell, hogy készíttessék. Neki is látnak a nagy gombócolásnak, noha senki nem tudja, hogy is készül valójában a szilvásgombóc. A nagy
kavarodás közepette váratlanul betoppan Bömbölde az oroszlán, és innentől
kezdve minden a feje tetejére áll...
Ajánlott életkor a 3 -7 éves korosztály
10.00-13.00 Tücsök Alkotóműhely, társasjátékkör, játszóház
Belépődíj: 1500 Ft/fő – XIII. Kerületi Kártyával ingyenes
Regisztráció köteles program!
Regisztrálni legkorábban a program kezdete előtt egy héttel lehet
a kult13.hu weboldalon!
Helyszín: Tücsöktanya

Telephelyek és elérhetőségek:

március 25., péntek 10.30
Szivárványhinta
a Bóbita Bábszínház babaszínházi előadása
Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a hároméves kor alatti aprócska gyerekek is fogékonyak a színházi előadásra. Persze nem akármilyenre, hanem kifejezetten nekik készülő játékokra. Az előadás során egy utazáson vehetnek
részt az apróságok: elkísérhetik a kedves nyuszikat a hétszínű szivárvány selyemfelhő csíkjaihoz, kocsin, hajón, vonaton, hintán röpülve, ismert mondókák és gyerekdalok varázslatával, anya ölében ringva. Írta és Bartal Kiss Rita
rendezése nyomán színpadra állította: Kocsis Rozi (Blattner Géza-díjas).
Játsszák: Illés Ilona m.v., Csizmadia Gabi m.v.
Az előadás időtartama: 20 perc + 20-25 perc közös játék a résztvevőkkel
Ajánlott életkor 3 éves korig
Belépődíj: játszóházi belépővel – XIII. Kerületi Kártyával ingyenes
Regisztráció köteles program!
Regisztrálni legkorábban a program kezdete előtt egy héttel lehet
a kult13.hu weboldalon!
Helyszín: Tücsöktanya

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357

Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház és a Tücsöktanya 2022. márciusától
megújult belső térrel várja látogatóit!

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 30 453 3693
Újlipótvárosi Klub-Galéria (ÚKG)
1136 Budapest, Tátra u. 20/B • Telefon: +36 1 320 5380
RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
1133 Budapest, Kárpát u. 23. • Tel.: +36 1 398 6210 • www.ram13.hu
Tücsöktanya Családi Játszóház
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Tel.: +36 1 330 5357

Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház és a Tücsöktanya 2022. márciusától
megújult belső térrel várja látogatóit!

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18. • Tel.: +36 1 320 3842/6417, +36 70 443 7061
Angyalföldi Sportközpont (ASK)
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. • Tel.: +36 1 329 1617
Corner Hotel Angyalföld
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. • Tel.: +36 1 329 1617, Porta telefon: +36 30 211 5820
Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. • Tel.: +36 1 349 7599
Nővér utcai Tanuszoda
1138 Budapest, Nővér utca 15. • Tel.: +36 70 704 4851
Radnóti utcai Tanuszoda
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33. (Bejárat a Gergely Győző utca felől.)
Tel.: +36 70 704 4851
Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábor (Népszigeti Gyermektábor)
1138 Budapest, Népsziget út 6. • Tel.: +36 1 369 0782
Petőfi Sándor Napközis Tábor (Margitszigeti Gyermektábor)
1138 Budapest, Margitsziget • Tel.: +36 1 340 4790
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor (Velencei Gyermektábor)
2481 Velence, Széchenyi út 13. • Tel.: +36 22 472 301

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó:

/ KULT13

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