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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

június 19., vasárnap
 Hurrá, nyaralunk! 

10.30 Nyárindító Bogár Muzsika a Tücsöktanyán
a Bogár Muzsika zenekar koncertje

Az elsősorban gyermeknek szóló, világzenét 
játszó Bogár Muzsika zenekar egyedülálló-
nak számít a hazai zenei palettán. Aktuális 
felállásuk létrejöttét Pintér Mónika ze-
nepedagógus évtizedes múltra vissza-
tekintő zenés-mondókás foglalkozásai 
ihlették.  Koncertjeiken elhivatottan 

ügyelnek a  zenei minőségre hangsze-
relés, szöveg és előadás szempontjából 

egyaránt. Közvetlen, vidám, a  gyermeke-
ket is aktívan bevonó előadásaikon nem 

csak a  gyermekek, hanem szüleik is mara-
dandó élménnyel gazdagodva térhetnek haza. Ajánlott életkor a 2–7 éves 
korosztály. 10.00–13.00 Tücsök Alkotóműhely, játéktér, játszóház
Helyszín: Tücsöktanya

június 25., szombat 17.00
 Kis Tücsök fürdik a … Tücsökkertben! – Messzire visz a Ki� ihajó 

a Ki� ihajó Produkció mesekoncertje
A Ki� ihajó fedélzetéről olyan dalok szólalnak meg, amelyek az év adott idő-
szakához kapcsolódnak és nem maradhatnak el a  kötelező ‘slágerek’ sem. 
Közreműködik: Tóth Boglárka (hegedű, ének), Körmendy Dávid (ének, móka, 
kacagás), Kinyik Gábor (gitárok), Székely Zoltán (fúvósok, vokál). 
16.00–19.00 Tücsök Alkotóműhely, Horgonyt fel! játéktér, játszóház
Helyszín: Tücsöktanya

június 9. – szeptember 11.
 Terrakotta Egyesület kiállítása 

Megnyitó: 2022. június 9., csütörtök 18.00
A Terra-Kotta műhelyébe járók kerámiáit gyakran ihleti a TERMÉSZET, akár 
funkcióját, (virágtartó, madáritató, szélcsengő stb) akár motívumait tekintve 
(madaras tál, levél lenyomatos szappantartó, virágos bögre stb.).  Szerelme-

sei vagyunk a formáknak, színeknek, ter-
vezésnek, véletlenszerűségnek, hagyo-
mányos égetéseknek, vagy épp a rakus 
égetésnek. Tervezünk a  kiállítás ideje 
alatt havonta tárlatvezetéseket szer-
vezni, a kiállítás zárásakor pedig közös 

alkotásunkat, totemoszlopot állítunk. 
Helyszín: Angyalföldi József Attila Mű-

velődési Központ, Mácsai Galéria, féle-
melet

június 23. – szeptember 2.
 Székely Annamária kiállítása  

Megnyitó: 2022. június 23., csütörtök 18.00
„Transzparenciák és tükröződések 02.”
„A tudomány és a  művészet talán leggyakrabban foglalkoztatott témája és 

legtágabb fogalma a  tér problematikája. Művészeti szempontból, hogyha 
pusztán de� niálni szeretnénk a  teret, akkor a  legegyszerűbben úgy fogal-
mazhatnánk, hogy a  térábrázolást vonalak, vonalvázlatok, rövidülések, szí-
nek, fény–árnyék viszonyok, formák, valőrök, tónusok alkotják.  Ekképpen 
a festészet, a festmény a valóságos, a létező tér és forma látszati alakzataival 
jeleníti meg vagyis állítja elő – két 
dimenzióban – a  három dimenziót, 
tanulmányozott és kikísérletezett 
szabályok és törvényszerűségek 
alapján. Ilyen a  perspektivikus 
térábrázolása a  városképeknek, 
mely téma – ami magába foglalja 
az  épített környezet ábrázolását – 
mindig foglalkoztatott.” Székely An-
namária.
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

június 10., péntek 10.00–10.40 Babaszínház
 Pattogó 

Idegurul, odagurul, fel is reppen, le is pattan, lehet kicsi, lehet nagy, pöttyös, 
csíkos, pepita, én itt vagyok, te merre vagy?
Játék a  legkisebbeknek élőzenével, ismerős ritmusokkal, és persze sok-sok 
labdával, mindez egy kis színházzal fűszerezve. Tartsd a  markod, elkapod? 
Játsszák: Király Szilvia és Üveges Anita. Játékidő: 25 perc + szabad játék a tér-
ben. Ajánlott korosztály: 1–3 éves korig
Helyszín: PannKa Közösségi tér
A programra előzetes regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon! 
A programváltozás jogát fenntartjuk!

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

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

június 10. 10.00 Babaszínház - Pattogó GY, CS PannKa Belépődíj: 1000 Ft/fő, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 800 Ft/fő*

június 10. 18.00 Családi Társasjáték Klub GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!

június 19. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán – Hurrá, nyaralunk! GY, CS TT Belépődíj: 1500.-Ft/fő - XIII. Kerületi 
Kártyával ingyenes!

június 25. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán – Kis Tücsök fürdik a …
Tücsökkertben! – Messzire visz a Ki� ihajó

GY, CS TT Belépődíj: 1500.-Ft/fő - XIII. Kerületi 
Kártyával ingyenes!

június 26. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán – Kis Tücsök fürdik a …
Tücsökkertben! – Buborék mesekoncert

GY, CS TT Belépődíj: 1500.-Ft/fő - XIII. Kerületi 
Kártyával ingyenes!

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

GYEREKPROGRAMOK

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

június 26., vasárnap 11.00
 Kis Tücsök fürdik a … Tücsökkertben! – Buborék mesekoncert 

Interaktív gyerekkoncert 
vidám és közkedvelt 
dalokkal. A  közös tánc 
és éneklés nem csak 
szórakoztatja, de fej-
leszti is a  gyerekeket, 
az  óriás buborékok 
és a  buborékgép pe-
dig felejthetetlenné 
teszi az élményt. 
10.00-13.00 Tücsök 
Alkotóműhely, bubo-
rék játéktér, játszóház
Helyszín: Tücsöktanya

Telephelyek és elérhetőségek:

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843

Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357

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

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18. • Tel.: +36 1 320 3842/6417, +36 70 443 7061

PannKa Part
1137 Budapest, Újpesti rakpart 6. • 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 I� úsági Tábor (Népszigeti Gyermektábor) 
1138 Budapest, Népsziget út 6. • Tel.: +36 1 369 0782

Pető�  Sándor Napközis Tábor (Margitszigeti Gyermektábor) 
1138 Budapest, Margitsziget • Tel.:  +36 1 340 4790

Velencei Gyermek- és I� úsági Tábor (Velencei Gyermektábor) 
2481 Velence, Széchenyi út 13. • Tel.: +36 22 472 301

PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában

Kiállítások

Június 13-tól várunk!



 június 5., vasárnap 19.00
  Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban 

Nyáresti koncertsorozatunk hagyományosan a  XIII. Kerületi Fischer Annie 
Zeneiskola AMI fúvószenekarának hangversenyével veszi kezdetét. A „Bu-
dapestért” díjas Hollán Ernő utcai Zeneiskolában közel 1000 gyermek tanul 
különféle tanszakokon. Az  intézményben hivatásukat gyakorló művészta-
nárok külön hangsúlyt fektetnek növendékeik zenei műveltségének kimun-
kálására, az  öntevékeny zenélésre és egyben a  szakirányú továbbtanulásra 
is.  A  zenekar tagjai ki-
zárólag a  Zeneiskola 
korábbi és jelenlegi 
növendékei. A  hang-
versenyen a  Fafúvós 
Együttes is közremű-
ködik, ami a  felsőbb 
osztályos fafúvós 
növendékekből áll. 
Repertoárjukban ez-
úttal is népszerű dal-
lamok csendülnek fel, 
musicalekből, zenés 
darabokból. Vezényel: 
Kovács Marianna művé-
szeti vezető, a zenekar alapító vezetője
Közreműködik: Fekete Ildikó zongoraművész – tanár
 Helyszín: Szent István Park

 június 9., csütörtök 15.00–19.00 
június 30., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi napok – Újra együtt játszhatunk!  

A klímatudatos szemlélet mentén, a  Zöld Ponttal összeállított játékos, is-
meretszerző programokkal várjuk a  Vizafogó sétányon a  nagyjátszótéren 
a  környéken lakó gyerekeket és szüleiket, kiegészítve helyi ügyek megbe-
szélésével és az  I� úság évéhez kapcsolódó aktivitásokkal. A Gondos Gazdi 
Program a kutyásoknak kínál újdonságokat, de egészségmegőrző, szűrő és 

tanácsadási szolgál-
tatást is nyújtunk. 
A  rendezvényen 
a  Yang stílusú Tai 
Chi keleti harcmű-
vészet mozdulata-
inak bemutatóját 
is láthatják és en-
nek közös tanulá-
sa is lesz.
Helyszín: Vizafo-
gó sétány

június 15., szerda 17.00
 Mozgásban a kultúra! 1.  

Airtrack show
Tomboló tömeg, duplaszaltók, lélegzetelállító páros emelések, rekord lét-
számú emberátugrások és a  katarzis! A  FlipUnitTeam egy világszínvonalú 
interaktív extrém showműsorban ötvözi a  freestyle akrobatika, parkour és 
cheerleading leglátványosabb elemeit, egy hatalmas csúcstechnológiás 
AirTrack légszőnyegen, melyet akár egész napos foglalkoztatás keretében a kö-
zönség is kipróbálhat, alap 
akrobatika oktatással 
egybekötve. A  FlipUn-
itTeam Magyarország 
egyik legsikeresebb és 
legkeresettebb pro-
fesszionális extrém 
show csapata, mely 
mára a  legran-
gosabb magyar 
rendezvények el-
engedhetetlen lát-
ványelemévé vált.
Helyszín: Béke tér

június 17., péntek 18.00
 AUFESZT 2. 

Idén 10. éve rendezzük meg a nyári programsorozatot, elsősorban � atal pá-
lyakezdő előadóművészek közreműködésével, és a  tavalyi évben sikeressé 
vált, műfaji sokszínűséggel. A májustól szeptemberig havonta 3 helyszínen 
jelentkező programok műsorán olyan látványos, szórakoztató műfajok is 
szerepelnek, mint például a tánc, bűvészet, a musical, de természetesen a ze-

nészek, együttesek is bemutatkozási lehetőséget 
kapnak!
Helyszínek: Gyöngyösi sétány – NaNi On the 
Run (zenekar)
Dagály utcai park – Thália Tanoda (musical)
Dráva park – Pallaga 

József (bűvész)

június 19., vasárnap 19.00
 Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban 

Színes Orchideák
A Madách Színház két művésze kávéházi hangulatot idéző, könnyed nyáresti 
szórakozást ígérő verses-dalos esttel érkezik. Műsorukba Ady Endre, Remé-
nyik Sándor, Weöres Sándor, Romhányi József költeményei mellé olyan nép-
szerű dallamokat válogattak, mint a Meseautó vagy a Macskák című musical, 
a  Charlie nénje zené s játékának részletei. A  kellemes dallamokba ringató, 
a művészeket a színpadon még táncra is perdítő nosztalgia-blokkban Eise-
mann Mihály, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd legismertebb dalai csendülnek 
fel. Receptek hölgyeknek és egyéb csacskaságok.
Helyszín: Szent István Park

 június 24., péntek 17.00
 Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene 

SICILIANA
EGY IZGALMAS SZIGET
Versek, dalok, áriák tükrében
Baranyi Ferenc, Kossuth díjas költő, kerületünk diszpolgára, az elmúlt évek-
ben Operandevúra hívta a  közönséget. Érdekes és rendkívül szórakoztató-
an elmesélt történeteket ismerhettünk meg az olasz Operák hős � guráiról, 
a  szerzők és a  cselekmények-
ben szereplők függöny mögüli 
életéről, a  művek keletkezés-
történetéről és irodalmi vo-
natkozásairól. Eközben szá-
mos bejátszás, felolvasás, 
a  korhoz és művekhez tar-
tozó anekdota színesítette 
a  műsorszámokat. A  követ-
kező évad során a megváltoz-
tatott sorozatcím is elárulja, 
nemcsak az operákról szólnak 
a  rendezvények, hanem széle-
sebb körből merítkezünk. Lesz 
kamarazene, sanzon dalok, hangszeres művek és operettek is. A  korábbi 
évadokhoz hasonlóan az előadások állandó közreműködője Kassai Franciska 
előadóművész. 
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

június 5. 19.00 Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban 
XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI fúvószenekara

D, F, NY Szent István Park A részvétel díjtalan!

június 8. 17.00 Civil Kerekasztal – civil szervezetek képviselőinek 
összejövetele

F AJAMK A részvétel díjtalan!

június 9. 15.00 Lakóközösségi napok – Újra együtt játszhatunk! D, F, NY Vizafogó sétány A részvétel díjtalan!

június 9. 18.00 Terrakotta Egyesület kiállítás megnyitó D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

június 15. 17.00 Mozgásban a kultúra! 1. D, F, NY Béke tér A részvétel díjtalan!

június 17. 18.00 AUFESZT 2. D, F, NY
Gyöngyösi sétány, 
Dagály park, 
Dráva park

A részvétel díjtalan!

június 19. 19.00 Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban
Színes Orchideák

D, F, NY Szent István Park A részvétel díjtalan!

június 23. 18.00 Székely Annamária kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

június 24. 17.00 Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene
SICILIANA

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

június 30. 15.00 Lakóközösségi napok – Újra együtt játszhatunk! D, F, NY Béke tér A részvétel díjtalan!

*XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. 
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

NaNi On the Run

Thália Tanoda

Kautzky Armand

Hűvösvölgyi Ildikó

Pallaga József


