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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

április 2., vasárnap 10.30
 Húsvéti készülődés a Meseerdőben 

a Meseerdő Bábszínház előadása
Tapsi és Ugri szeretnék szép 
hímes tojásokkal szeretnék 
megajándékozni az erdő lakó-
it. Az  ajándékozásból valaki 
kimarad…
Ajánlott életkor 3 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Alko-
tóműhely, kisállatsimogató, 
játszóház
Helyszín: Tücsöktanya

április 21. péntek 17.00
 Répa Úr és az egészség című zenés, bábos előadás 

Répa Úr egy tudós nyuszi, aki unokájával, Lócival járja az országot új kalando-
kat keresve. Minden történetben az adott témakör 5 legfontosabb szabályát 
tanítjuk meg a meséhez írt dalokba foglalva, hiszen 5 ujjunk van, mi sem 
egyszerűbb ennél!
Helyszín: PannKa Közösségi tér

április 23. vasárnap 10.00
 Mesés zenés hangszerbemutató 

A PannKa új zenei sorozatának célja, hogy a gyermekek már kiskorukban 
megismerkedjenek a klasszikus zene és mese kapcsolatával és világával.   
Az  interaktív zenés délutánon Andersen Rút kiskacsa mese által a Máv Szim-
fonikus Zenekara bemutatja, hogyan szól a fuvola, hegedű, klarinét, cselló és 
a zongora. Fontos számunkra a gyermek zenei nevelése, ami által � gyelmét 
az időtálló, szép zene, a művészet felé fordítja. Ezen a programon a család 
együtt, igazi zenei élménnyel gazdagodhat.
A foglalkozást vezeti: Székely Edit fuvolaművész
Helyszín: PannKa Közösségi tér, 1136 Budapest, Pannónia utca 18.

A programokra előzetes regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon! 
A programváltozás jogát fenntartjuk!

április 14., péntek 10.30–11.30
 Mamáknak babákról 

Visszatérés a munkába anyaként – kihívások és lehetőségek
Workshop a gyes/gyed utáni munkába állásról. Pszichés és szakmai szem-
pontból is körbejárjuk a témát Búzás-Kovács Anita coach-csal.
Időtartam: 60 perc, utána kötetlen beszélgetés
Helyszín: PannKa Part Közösségi Tér

április 28., péntek 10.00
 Veronaki mesél: Mese az érzelmekről 

Zenés, interaktív babaszínház csecsemőknek 1–3 éves korig
A Veronaki zenekart sok kisgyermekes család ismeri már, hiszen jóhangula-
tú koncertjeit már a PannKa Közösségi Térben is többször meghallgathatták 
a hozzánk látogatók. Most egy kicsit más jellegű programon találkozhattok 
Verával a Veronaki énekesével, hiszen Vera mesél, zenével, hangszerekkel, 
márciusban a Mese az érzelmekről című előadást tekinthetik meg a hozzánk 
látogatók. 
A babaszínház előadói: Veronaki Duó (Tarján Vera és Mogyoró Kornél)
Helyszín: PannKa Part Közösségi Tér

A programokra 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

április 2. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Húsvéti készülődés a Meseerdőben

GY, CS TT Belépődíj: 2.500 Ft/fő, XIII. Kerületi Partner Kártyával 
kedvezményes. Belépés jelmezben!

április 14. 18.00 Családi Társasjáték Klub GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!

április 21. 17.00 Répa Úr és az egészség című zenés, 
bábos előadás

GY, CS PannKa
Belépődíj: XIII. kerületi Partner Kártyával 1000 Ft/
gyermek, Partner Kártya nélkül 1500 Ft/gyermek, 
testvérkedvezmény 50%*

április 23. 10.00 Vasárnap PannKánál 
Mesés zenés hangszerbemutató

GY, CS PannKa
Belépődíj: XIII. kerületi Partner Kártyával 1500 Ft/
gyermek, Partner Kártya nélkül 2000 Ft/gyermek, 
testvérkedvezmény 50%

április 23. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Bolba Éva és a JAZZterlánc zenekar koncertje

GY, CS TT Belépődíj: 2.500 Ft/fő, XIII. Kerületi Partner Kártyával 
kedvezményes. Belépés jelmezben!

április 28. 10.00 Veronaki mesél: Mese az érzelmekről GY, CS PannKa 
Part

Belépődíj: XIII. kerületi Partner Kártyával 1000 Ft/
felnőtt, Partner Kártya nélkül 2000 Ft/felnőtt, 
testvérkedvezmény 50%, a program ideje alatt 
a felnőttel érkező gyermekek ingyen jöhetnek*

április 28. 18.00 Családi Társasjáték Klub GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!

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

GYEREKPROGRAMOK

április 23., vasárnap 10.30
 Bolba Éva és a JAZZterlánc zenekar koncertje  

A Bolba Éva és a JAZZ-
terlánc zenekart az-
zal a nemes céllal 
hívták életre, hogy 
a jazz műfajt egy 
olyan oldaláról 
mutassuk be, 
amely érthető és 
szerethető óvodá-
sok és kisiskolások 
számára. Saját kom-
pozícióikban a swing, 
valamint a latin dal-
lam- és ritmusvilágot 
fedezheti fel a közönség. A dalok szövegeit a gyermeki világból merítették, 
de úgy alkották meg, hogy a felnőttek számára is szórakoztató legyen. Játé-
kosan fejlesztő műsoraikban rengeteg érdekességet árulnak el hangszereik-
ről. Interaktív koncertjeik szerves része a gyermekekkel való közös ének és 
tánc. Ajánlott életkor 3–7 éves korosztály
10.00–13.00 Tücsök Alkotóműhely, Családi társasjáték, 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 Közösségi Tér
1137 Budapest, Újpesti rakpart 6. • Tel.: +36 1 320 3842/6415, +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 

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

PannKa Part Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKa Partban

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

PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában



április 2., vasárnap 10.00–16.00
 Angyalföldi Lemezbörze – Minden, ami zene 

Bakelit- és  CD lemez, audió kazetta, kazettás-, szala-
gos magnó, lemezjátszó, veterán-, retro és mai eszkö-
zök vására az AJAMK-ban!
Hagyományteremtő szándékkal klasszikus, ám külön-
leges programelemekkel színesített lemezbörze soro-
zatot szervezünk Angyalföldön, ahol az ide látogatók 
nem csak válogathatnak kedvenc előadóik lemezei 
közül és találhatnak igazi ritkaságokat, de mindeköz-
ben élvezhetik a mini koncerteket és zenés műsorokat, riportokat, találkoz-
hatnak a zenei élet meghatározó szereplőivel, megtekinthetik a kiállított 
hangszereket, kipróbálhatják a szabad zenei sarkot, dedikáláson vehetnek 
részt és emellett persze egy új közösséget is építhetnek.
Várjuk az árusok jelentkezését! Jelentkezési feltétel: regisztrációhoz kö-
tött asztalfoglalás a kult13.hu weboldalon.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ 

április 14., péntek 19.00
QJÚB – A KOCKA KIBONTÁSA:  
 Vecsei H. Miklós koncertszínházi előadása  
 Pilinszky János életműve alapján 

Vecsei H. Miklós a Kiégő Izzók együttesének élő, vetített díszletében készítet-
te el legújabb koncertszínházi előadását „A kocka kibontása” címen. A szín-
ház, a zene és a performansz határterületein mozgó alkotócsapat minden 
tagja a maga szakterületének elismert művésze, így Hegedűs Bori – ének, 
Mihalik Ábel – dob, Frimmel Jakab – billentyű, elektronika, Paczári Vik-
tor – basszusgitár, Ratkóczi Huba – szólógitár. Bemutatkozó előadásuk, „Pár-
beszéd, sötétben” címmel több, mint 50 előadásnál és közel 20.000 eladott 
jegynél tart a 2021. júniusi 
bemutatójuk óta. Új előa-
dásukban a látványvilág, 
a zenei komplexitás és a 
fényművészet elemeit 
próbálták meg még ka-
tartikusabb formában 
előállítani, hogy Pilinsz-
ky életműve ne csak a 
szavak szintjén ragadjon 
meg emlékezetünkben.
Helyszín: Angyalföldi Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pont

április 18., kedd 19.00
 Két karod csöndje – Verszenei előadás  
 Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelméről 

Turek Miklós és a Kosbor zenekar (Tamás Benedek, Kata Horvati, Nemes Janó, 
Gyulai Csaba, Fejérdy Péter) közös műsora megidézi, hogyan válik eggyé 
szerelem és halál Radnóti Miklós életművében. A társulat együttes erő-
vel viszi át a hallgatót Radnóti Miklós korának kifordult valóságába és 
a költő igaz álmaiba.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

 április 21., péntek 19.00–23.00 
RETRO VIDEODISCO ÉS ROCK ’N ROLL TÁNCPARTY  
 DJ TÓBIÁSSAL – Vendég: DJ RÁKÁSZ 

Az új táncos programmal visszarepítjük a közönséget a DISCO aranykorába, 
főleg a ’70-’80-’90-es évek zenei világába. De a rock’n roll rajongók is szá-
míthatnak talpalávalóra, és a 2000-es évek 
legjobb tánczenéi is előkerülnek majd! A 
legendás DJ-k, és a felejthetetlen disco 
slágerek megalapozzák a remek hangu-
latot, csak győzzék a vendégek követni a 
fergeteges ritmusokat!
A vendég lemezlovas ez alkalommal a 
legendás DJ Rákász lesz, akit nem kell 
bemutatni a műfaj kedvelőinek!
Helyszín: Angyalföldi József Attila Műve-
lődési Központ

április 27., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi napok – „Irány a zöld!” 

Indul a hat helyszínes lakóközösségi napok sorozat a zöld környezet és 
a 85 éves kerület jegyében. Először a Prevenciós Központ udvarán a klíma-
tudatos szemlélet mentén, a Zöld Ponttal és a homoludens.hu Egyesülettel 
összeállított játékos, ismeretszerző programokkal várjuk a környéken lakó 
gyerekeket és szüleiket, kiegészítve helyi ügyek megbeszélésével és i� úsági 
aktivitásokkal. Kresz pálya segít a helyes közlekedési szabályok elsajátításá-
ban, a Lokálpatrióták pedig a „Milyen volt a helyszín környéke, milyen most 
és milyen lesz?” kérdésre segítenek megadni a választ interaktív formában.
A rendezvényen labdazsonglőr tart be-
mutatót és tanítja meg az érdeklődőket a 
zsonglőrködés fortélyaira.  Nem marad el a 
gyerekek kedvence, az  óriáscsúszda, a lu�  
� gurakészítés és a csillámtetoválás sem.
Helyszín: Gidófalvy lakótelep-Prevenciós 
Központ udvara (Budapest, XIII. kerület)

április 28., péntek 17.00–19.00
 Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene: MODERN KOBZOSOK 

Gitáros poéták a 20. században
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 cselekményekben szereplők függöny mögüli életéről, a mű-
vek keletkezéstörténetéről és irodalmi vonatkozásairól.   Eközben számos 
bejátszás, felolvasás, a korhoz és művekhez tartozó anekdota színesítette 
a műsorszámokat. A következő évad során a megváltoztatott sorozatcím is 

elárulja, nemcsak az operákról szólnak 
a rendezvények, hanem szélesebb 
körből merítkezünk. Lesz kamaraze-
ne, sanzon dalok, hangszeres művek 
és operettek is. A korábbi évadok-
hoz hasonlóan az előadások állan-

dó közreműködője Kassai Franciska 
előadóművész. 
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

április 28., péntek 19.00 
NewLevelEmpire 10! – Jubileumi koncert 

Az idén 10 éves, Fonogram díjas zenekarnak szinte az összes dala kiemelt he-
lyen szerepel a rádiós játszási listákon. Az első szerzeményük a “The Last One” 
még angolul jelent meg, mellyel a döntőig meneteltek a Dal című műsorban, 
majd elkezdtek magyar nyelven dalokat írni, és olyan slágereket alkottak, 
mint pl. a “Belédfulladnék”, “Valahol”, “Szerteszét”, a Republic-kal együtt írt 

“Valódi”, vagy a Majkával közös “Újra 
úton” című zenéjük, amely egyből a 
Youtube felkapottak csúcsára került 
és 17 hétig vezette a rádiós játszási 
listákat.
A tucatnyi sikeres szerzeménynek 
köszönhetően, az 5 tagú zenekar 
80 perces koncertjén, csak slágerek 
szólnak…!
Helyszín: Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ

2023. április 5. – 2023. április 28.
 Szabó Ábel kiállítása 

Megnyitó: 2023. április 5., szerda 18.00
Szabó Ábel (Kolozsvár, 1974) a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgra� ka 
szakán végzett 1998-ban, ahol Pásztor Gábor és Eszik Alajos voltak a mes-
terei. Nagy mesterségbeli tudással, hagyományos eszközökkel és ki� nomult 
technikával megfestett képeinek visszatérő témái a monumentális távlatban 
ábrázolt nagyvárosi tájak, melyeken indusztriális vagy peremvidéki épületek, 
utcák, terek, sehová sem tartozó, gazdátlan és néptelen helyek, a városi lét 
mindennapi rekvizitumai szolgáltatják a festői motívumokat. A témájukban 
egyszerű ábrázolások „szürke” mivoltukban is rendkívül gazdag, intenzív 
� gyelemmel megragadott látványt 
tárnak a néző elé, aki e felfokozott 
valóság-képek hatása alatt kikerül-
hetetlenül szembesül a modern 
ipari-urbánus környezet és létmód 
korántsem hízelgő, ha nem is kife-
jezetten kritikus látképével, melynek 
érzetébe retrospektív és disztópikus 
jegyek egyaránt vegyülhetnek.
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

2023. április 11. – 2023. április 28.
 Nieder Iván kiállítása 

Megnyitó: 2023. április 11., kedd 18.00
Kerületünk egykori főépítésze, aki elég hosszú 
praxisában házakat és várost álmodott. Több 
műve megépült itthon és külföldön, közben 
utazásai során szerzett tapasztalatait rajzokban, 
gra� kákban rögzítette. Számos önálló és csopor-

tos kiállítás szereplője.
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria 

április 2. 10.00 Angyalföldi Lemezbörze – Minden, ami zene D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

április 4. 14.00 
              és 18.00 Retro � lmklub az AJAMK-ban F, NY AJAMK

A programon való részvétel 
díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztráció: 
� lmklub@kult13.hu

április 5. 17.00 Civil Kerekasztal – civil szervezetek képviselőinek 
összejövetele

F AJAMK A részvétel díjtalan!

április 5. 18.00 Szabó Ábel kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

április 11. 10.00 József Attila Szobrának megkoszorúzása M József Attila 
tér A részvétel díjtalan!

április 11. Díszkivilágítás az Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ épületén sötétedéstől

M AJAMK A részvétel díjtalan!

április 11. 18.00 Nieder Iván kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

április 14. 10.30 Mamáknak babákról F PannKa 
Part

Belépődíj: 2000 Ft/fő, 
XIII. kerületi Partner 
Kártyával 1000 Ft/fő. 
testvérkedvezmény 50%, 
a program ideje alatt 
a felnőttel érkező gyermekek 
ingyen jöhetnek *

április 14. 19.00
QJÚB – A KOCKA KIBONTÁSA
Vecsei H. Miklós koncertszínházi előadása 
Pilinszky János életműve alapján

D, F, NY AJAMK
Belépődíj: Első szektor: 
4000 Ft, Második szektor: 
3500 Ft*

április 18. 19.00 Két karod csöndje – Verszenei előadás 
Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelméről

D, F, NY AJAMK
Belépődíj: Első szektor: 
4000 Ft, Második szektor: 
3500 Ft*

április 19. 17.00 Rendvédelmi beszélgetések D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

április 21. 19.00
RETRO VIDEODISCO ÉS ROCK 'N ROLL TÁNCPARTY
DJ TÓBIÁSSAL 
Vendég: DJ RÁKÁSZ

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: Állójegy: 2000 Ft, 
Asztalos jegy: 2400 Ft* 
Asztalfoglalás kizárólag 
online a kult13.jegy.hu 
oldalon vagy elővételben, 
személyesen a helyszínen 
lehetséges!  

április 23. 14.00 Helytörténeti séta – Itt írók éltek címmel D, F, NY

Találkozó: 
Visegrádi 
utca – 
Katona 
József utca 
sarka

A részvétel díjtalan!

április 25. 18.00 Retro � lmklub az AJAMK-ban F, NY AJAMK

A programon való részvétel 
díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztráció: 
� lmklub@kult13.hu

április 27. 15.00 Lakóközösségi napok – „Irány a zöld!” M

Gidófalvy 
lakótelep-
Prevenciós 
Központ 
udvara

A részvétel díjtalan!

április 27. 19.00
Irodalmi szalon 
Nappal hold kél bennem – Versszínházi monodráma 
József Attila életéről és költészetéről

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

április 28. 17.00 Baranyi Ferenc 
Zeneszó – Szózene: MODERN KOBZOSOK

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

április 28. 19.00 NewLevelEmpire 10! – Jubileumi koncert D, F, NY AJAMK
Belépődíj: Első szektor: 
4500 Ft, Második szektor: 
4000 Ft*

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