2020 SZEPTEMBER – OKTÓBER – NOVEMBER

TARTALOM
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

05

KIÁLLÍTÁS09
KONCERT21
SZÍNHÁZ41
GYERMEKPROGRAM55
HAGYOMÁNY65
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

71

MEGEMLÉKEZÉS	

79

SZABADIDŐ83
MOZI93
SZOLGÁLTATÁS96

TISZTELT SZEKSZÁRDIAK, KEDVES LÁTOGATÓK!

KÖSZÖNTŐ

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Babits Mihály Kulturális Központ valamennyi munkatársa nevében! Megérkezett az ősz, az év egyik, ha nem a legszebb évszaka.
A természet ilyenkor – például a hulló falevelek, valamint a csodálatos színvilág képében – a pazar látványról
gondoskodik, a szekszárdi borvidék borászai pedig arról,
hogy a lehető legfinomabb legyen a hegy leve.
Mi pedig itt, a Babits Mihály Kulturális Központban a számtalan fantasztikus programról.
Talán senkinek nem kell mondanom, rendhagyó esztendő az idei, hiszen a koronavírus-járvány alaposan átírta
terveinket. A nagyrendezvények ugyanúgy elmaradtak,
mint a kisebb – például színházi előadások, kiállítások
– programok. A háttérben viszont folyamatosan azon
dolgoztunk, hogy a törölt eseményeket ősszel pótolni
tudjuk, s újabbakat is szervezzünk.
Úgy gondolom, sikerrel jártunk, hiszen ismételten egy
programokkal teli kiadványt tarthatnak a kezükben, amely
mutatja, felkészültünk az őszre.
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Minőségi színházi produkciókkal, koncertekkel, kiállításokkal, előadásokkal várjuk Önöket. Olyan programokkal,
amelyeknek köszönhetően életre szóló élményekkel gazdagodhatnak majd. Mert bármilyen nehéz is egy esztendő, vagy akár annak csak egy szelete, nekünk továbbra is
az a küldetésünk, hogy Önöket – korosztálytól függetlenül – minden esetben igazi, nagybetűs kulturális élményben részesítsük.
Kérem Önöket, tartsanak velünk most is. Lépjenek be
abba a gazdag, programokkal, kikapcsolódással teli világba, amely a Babits Mihály Kulturális Központban és intézményeiben várja Önöket!
Vigyázzanak magukra, jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel:
Zsikó Zoltán
ügyvezető igazgató,
Babits Mihály Kulturális Központ
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KÖSZÖNTŐ

VÁROSI
NAGYRENDEZVÉNY

2020. SZEPTEMBER 16–20.
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

SZÜRETI SZEMEZGETŐ
SZEKSZÁRD
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM:
SZEPTEMBER 16. (CSÜTÖRTÖK)
19:00 Tesla – Végtelen energia
VÁRMEGYEHÁZA UDVARA:
SZEPTEMBER 17. (CSÜTÖRTÖK)
17:00 Csurgó zenekar – 25 éves jubileumi koncert
20:00 SwingBistro Pecze Zsófival és Magyar Bálinttal
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem
SZEPTEMBER 18. (PÉNTEK)
17:00 Tompeti és Barátai
20:00 Éliás Gyula Jr. és zenekara
21:30 DJ Táborfy – Retro Funky Night
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem
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SZEPTEMBER 19. (SZOMBAT)
17:00 Kalap Jakab produkció – A kisvakond születésnapja
18:00 Zenei utazás magyar és argentin tájakon
– Szűcs Péter (klarinét) és Környei Miklós (gitár)
kamaraestje
20:00 Cimbaliband Gipsy Fusion
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Színházterem
SZEPTEMBER 20. (VASÁRNAP)
16:30 Cinegemadár gálaműsor
19:00 Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Színházterem

A belépés díjtalan.
Részletes program: www.szekszardagora.hu
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VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

KIÁLLÍTÁS

2020. AUGUSZTUS 18. – SZEPTEMBER 4.

FŐNIXMADÁR

– Freund Antal szobrász kiállítása
KIÁLLÍTÁS

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
BAKTA GALÉRIA
Megnyitó: 2020. augusztus 18. (kedd) 17:00
A kiállítást megnyitja: Borsik Miklós, költő
Freund Antal szobrainak anyaga kő, bronz, terrakotta.
Mindegyik technika más-más lehetőséget és kihívást
jelent számára. Szobrai, kisplasztikái emberközeliek,
témáiban a jellem, a szellem, a lélekábrázolás, a gondolatok megjelenítése, az érzések kifejezése alapvető
fontosságú. Személyes élményeit és történelmi-mitológiai olvasmányainak alakjait formázza meg műveiben.
Tagja a Független Magyar Képzőművészeti Szalonnak
és a Tolnai Bárka Képzőművészeti Körnek és a Magyar
Képzőművészek Országos Egyesületének.
A kiállítás megtekinthető augusztus 18. – szeptember 4.
között az intézmény nyitvatartási idejében.
A belépés díjtalan.
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KIÁLLÍTÁS

2020. AUGUSZTUS 20. – OKTÓBER 3.

„SZENT ISTVÁN KERESZTÉNY HAGYATÉKA – A SZENT KORONA VÁRMEGYÉI”
MŰVÉSZETEK HÁZA
A „Szent István keresztény hagyatéka – a Szent Korona
vármegyéi” című vándorkiállítás a Trianoni sorstragédiára emlékezés jegyében született egy három éves projekt
eredményeként. Kovách Anton festőművész alkotásain
keresztül mutatja be a történelmi Magyarország vármegyeszékhelyeit. A magyar gyökerekkel rendelkező neves
kárpátaljai ruszin festőművész több éven és több ezer
kilométeren át tartó művészeti, kulturális és történelmi
utazásából született alkotások a valamikor történelmi
„Nagymagyarország” 64 vármegyeszékhelyét mutatják
be a képzőművészet eszközeivel.

A 17 állomásosra tervezett rendezvénysorozat az esztergomi kiállítás után Szekszárdon a Művészetek Házában
tekinthető meg 2020. október 3-ig.
Nyitva tartás: kedd-szombat 10:00–17:00
A belépés díjtalan.
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2020. SZEPTEMBER 9. – OKTÓBER 9.

MŰVÉSZTANÁROK TOLNÁBAN VII.
KERESZTMETSZET – Kapots Ildikó művésztanár kiállítása
KIÁLLÍTÁS

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BAKTA GALÉRIA
Megnyitó: szeptember 9. (szerda) 17:30
A kiállítást megnyitja: Szilaski Mária,
a Bajai Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskola
nyugalmazott rajz szakos tanára
Közreműködnek: Töttős-Erős Edina fuvolán,
Kovács-Buzás Márta hegedűn és Színé Köntös Hedvig
gordonkán

tett környezettel, mint témával is szívesen foglalkozom.
Egy újszerű, Dél-Afrikából származó technikával készült a
teafilter-sorozatom, ezek a munkák szerepeltek több saját kiállításomon. 10 önálló és több csoportos kiállításon
is részt vettem.”
/Kapots Ildikó/

„Bajáról származom, Kecskeméten éltem-dolgoztam-alkottam életem nagy részében. A mai napig tagja vagyok
a Kecskeméti Képzőművészek Körének. A Szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola után a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végeztem vizuális nevelőtanár szakon. Jelenleg Baján lakom és a szekszárdi Garay János
Általános Iskola és AMI Művészeti Tagozatán tanítok.
Alkotásaim sokszínűek, nyelvezetükben nagyon különbözőek. Szeretek pasztellal, akril festékkel dolgozni, valamint keverni a technikákat. Kedvelem a kubizmust, mint
stílust a geometrikussága miatt, s ez a munkák zöménél
felfedezhető. Gyakran festek a természetben, de az épí-

A kiállítás megtekinthető szeptember 9. – október 9.
között az intézmény nyitvatartási idejében.
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A kiállítássorozat a Babits Mihály Kulturális Központ és
a TolnaArt - Tolna Megyei Művészeti Oldalak együttműködésében valósul meg.
A belépés díjtalan.
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KIÁLLÍTÁS

2020. SZEPTEMBER 18. – OKTÓBER 15.

XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS DÉL-DUNÁNTÚLI BEMUTATÓJA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MÁRVÁNYTEREM
KIÁLLÍTÁS

Megnyitó: 2020. szeptember 18. (péntek) 14:00
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület kapta meg azt
a megtisztelő felkérést és feladatot, hogy a Baranya-,
Somogy- és Tolna megyei alkotók által készített tárgyak
előzsűrizését és kiállítását megszervezze.
A kiállításon megtekinthetők lesznek a Dél-Dunántúl
gazdag népművészeti örökségének legszebb darabjai,
amelyek a XXI. század kihívásainak megfelelően illeszthetők be a mai tárgykultúránkba. A régiós kiállítás anyagából válogatja majd ki a szakmai zsűri az országos bemutatóra kerülő tárgyakat, amelyeknek a Hagyományok
Háza szépen felújított terei adnak helyet.
A kiállítás megtekinthető hétfőtől szombatig 10-18 óra
között.
A belépés díjtalan.
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2020. OKTÓBER 1–4.

KIÁLLÍTÁS LEGO ALKOTÁSOKBÓL
KIÁLLÍTÁS

PLACC IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
A kocka el van vetve, mi meg beépítjük!
Történelmi diorámák, mesés témák, Star Wars, modern
város működő vonatokkal, mozgó részletekkel több
10.000 LEGO-kockából. LEGO vásár.
Csoportoknak előzetes bejelentkezés telefonon
a 20/922-8862-es telefonszámon vagy személyesen
a Kocka Kuckóban (Béri B. Á. u. 67.) lehetséges.
Nyitva tartás: 9:00–18:00
Jegyárak: felnőtt 1.000 Ft, gyermek 1.000 Ft,
családi 3.000 Ft, csoportos 400 Ft/fő
(csoportot kísérő nevelőknek ingyenes)
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KIÁLLÍTÁS

2020. NOVEMBER 5–23.

50. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MÁRVÁNYTEREM
Megnyitó és a pályázat hivatalos eredményhirdetése:
2020. november 5. (csütörtök) 14:00
Immár ötvenedik alkalommal kerül kiírásra a Tolna megyei általános iskolák körében már hagyománnyá vált
gyermekrajz pályázat. 2020-ban a jubileumi évnek tisztelegve a benyújtott pályamunkák bemutatása mellett
kiállítást szervezünk az ötven évet felölelő dokumentációkból, emlékekből is.
A pályázati kiírás továbbítva lett minden Tolna megyei
általános iskola számára, illetve megtekinthető
a www.szekszardagora.hu oldalon.
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A kiállítás megtekinthető november 5–23. között az intézmény nyitvatartási idejében.
A belépés díjtalan.

KIÁLLÍTÁS

2020. NOVEMBER 26. – DECEMBER 2.

BABITS 50 JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MÁRVÁNYTEREM
Megnyitó: 2020. november 26. (csütörtök) 17:00
Fotókiállítás a Babits Mihály Kulturális Központ elmúlt ötven évéből.
A kiállítás megtekinthető november 26. – december 2.
között az intézmény nyitvatartási idejében.
A belépés díjtalan.
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2020. NOVEMBER 28. – DECEMBER 19.

VII. BEREKAI ÉVA ORSZÁGOS NÉPI ÉKSZER PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BAKTA GALÉRIA
KIÁLLÍTÁS

Megnyitó: 2020. november 28. (szombat) 10:00
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület hetedik alkalommal szervezi meg népi ékszerkészítők részére országos pályázatát, kiállítását és a hozzá kapcsolódó szakmai
összejövetelét konferencia keretében.
A pályázat célja a népi ékszerkészítők (ötvösök, tűzzománckészítők, fa-, csont-, szarufaragók, bőrművesek,
gyöngyfűzők, lószőrfonók stb.) felkutatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, annak bemutatása, hogyan lehet átmenteni, beilleszteni a különböző műfajban alkotó
ékszerkészítők tudását, alkotásait a XXI. század viseletkultúrájába. Az ország minden részéről érkező, különböző
technikával készített ékszerekből nyíló kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.
A belépés díjtalan.
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2020. NOVEMBER 28. – 2021. ÁPRILIS 4.

VISSZATEKINTVE – Baky Péter
Munkácsy-díjas festőművész kiállítása
KIÁLLÍTÁS

MŰVÉSZETEK HÁZA
Megnyitó: 2020. november 28. (szombat) 17:00
„A festést és a rajzolást nem lehet abbahagyni, akkor is
festek, ha alszom” – vallja Baky Péter festőművész.
Az emberről és az életről megfogalmazott képeit, életművének keresztmetszetét mutatja be a VISSZATEKINTVE
című kiállítás, mely 2020. november 28-án, szombaton
17 órakor nyílik a szekszárdi Művészetek Házában.
A kiállítás megtekinthető: 2021. április 3-ig.
Nyitva tartás: kedd-szombat 10:00–17:00
A belépés díjtalan.
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KONCERT

2020. SZEPTEMBER 3. (CSÜTÖRTÖK) 19:00

NEMZETEK DALAI
– Farkas Judit és Olgyay Gergő ének-gitár koncertje
KONCERT

MŰVÉSZETEK HÁZA
Farkas Judit a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
szerzett operaének-művész és énekművész-tanári mesterdiplomát kiváló minősítéssel Kertesi Ingrid osztályában. 6 évesen kezdett zongorázni, országos helyezéseket
ért el, majd az énekesi pályát választotta.

A belépés díjtalan.

Olgyay Gergő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
szerzett kitüntetéses klasszikus gitár mesterdiplomát.
2017-ben és 2018-ban is Erasmus ösztöndíjat nyert a
stuttgarti Universität für Musik für darstellende Kunst
egyetemre, ahol Mateus dela Fonte osztályában tanulhatott.
Farkas Judittal 2018-ban kezdtek együtt játszani, Sabrosa Acustica nevű ének-gitár duójukkal rendszeresen
fellépnek, 2019-ben az V. kortárs zenei Énekversenyen
kamara kategóriában I. helyezést értek el. Idén elnyerték
a Filharmónia Magyarország „Köszönjük Magyarország!”
pályázatát, melynek keretében ez a koncert is megvalósulhat.
22

A koncert a „Köszönjük Magyarország!” program
keretében valósult meg.

2020. SZEPTEMBER 10. (CSÜTÖRTÖK) 18:00

SZAXOFONNAL A VILÁG KÖRÜL – PTE Regionális Kamarakoncertek
Az est során bepillantást nyerhetünk a klasszikus szaxofonirodalomba, valamint a könnyedebb műfajok felé is
elkalandozunk. A koncerten hallhatóak lesznek többek
között J. S. Bach, E. Bozza, G. Pierné, G. Gershwin, P.
Iturralde és A. Piazzola művei, de improvizálni is fognak
a művészek, miközben különböző népek muzsikáit játszák különböző földrészekről.

KONCERT

MŰVÉSZETEK HÁZA
Fellépők:
•• Szendrői Zsuzsanna szaxofonművész
és növendékei:
•• Gáspár Zsombor
•• Somogyvári Arnold
•• Tóth Kristóf
A belépés díjtalan.

2020. SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT) 19:00

TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD NYÁRZÁRÓ KONCERTJE
VÁRMEGYEHÁZA UDVARA
Kapunyitás: 18:30
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem
A belépés díjtalan.
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2020. SZEPTEMBER 19. (SZOMBAT) 18:00

ZENEI UTAZÁS MAGYAR ÉS ARGENTIN TÁJAKON
– Szűcs Péter (klarinét) és Környei Miklós (gitár) kamaraestje
KONCERT

VÁRMEGYEHÁZA UDVARA
Mindkét művész a Zeneakadémián köztársasági ösztöndíjasként diplomázott, majd Fischer Annie ösztöndíjban
részesültek több alkalommal. Szűcs Péter klarinétművész szólistaként és kamarazenészként aktív résztvevője
a hazai és az európai zenei életnek. Olyan neves művészekkel dolgozott már együtt, mint Sir Simon Rattle,
Pierre Boulez, Vladimir Ashkenazy, Eötvös Péter.
Környei Miklós gitárművész számos nemzetközi verseny
díjazottja, aktív kamarazenész, szólista. Két lemeze jelent
meg: „Chamber Music for Oboe & Guitar” és „Espanoleta”.
2014-ben Junior Prima díjat kapott.
Mindketten alapító tagjai a fiatal zenészekből alakult
Musiciens Libres-nek.
Műsor:
•• Kováts Barna: Sonatina
•• Bartók Béla: Román népi táncok
•• Környei Miklós Pál: Lento in blue
•• Pavlovits Dávid: Milonga Astor
•• Piazzolla: A tangó története
24

A műsorról:
Astor Piazzolla az argentin nagyvárosi folklórra – ami többféle táncból áll, de az egyszerűség kedvéért beszéljünk
csak a tangóról – úgy tekintett, mint Bartók a népzenére.
A tangó története című Piazzolla kompozícióra kicsúcsosodó műsor lépcsőfokain Bartók Román népi táncai mellett, találkozhatunk egy családias, bábszínházi hangulatot
megidéző darabbal, majd a jazz, blues és klasszikus zene
interakciójából létrejövő művekkel. Mindezeknek a klarinét
és gitár egymást kiegészítő hangszínei jóleső akusztikai
otthonosságot teremtenek, és azt hirdetik, hogy ezeket
a zenéket bizony ilyen átiratokban is jó hallgatni!

A koncert a „Köszönjük Magyarország!” program
keretében valósul meg.
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KONCERT

2020. OKTÓBER 1. (CSÜTÖRTÖK)

A ZENE VILÁGNAPJA
SZEKSZÁRD
KONCERT

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
/Kodály Zoltán/

17:30 IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
Helyszín: Garay tér
Művészeti vezető: Kovács Zsolt

A világhírű amerikai hegedűművész, Yehudi Menuhin
1975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának elnökeként fogalmazta meg először a Zene Világnapjának szükségességét, aminek célja lehet a népek „összehozása”
a zene által. Az ezt népszerűsítő, hagyományosan október első napjára időzített zenei rendezvények pedig idén
sem kerülik el városunkat.

18:00 TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD
SZÓLISTÁINAK KONCERTJE
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ déli bejárata

A nap folyamán Szekszárd különböző pontjain találkozhatnak az élő zene varázsával.
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19:00 ÜNNEPI HANGVERSENY
Helyszín: Művészetek Háza
Közreműködik: Szekszárdi Kamarazenekar
Művészeti vezető: Kovács-Buzás Márta
A belépés díjtalan.
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KONCERT

2020. OKTÓBER 2. (PÉNTEK) 18.00 ÓRA

SZENT ISTVÁN KERESZTÉNY HAGYATÉKA – A SZENT KORONA VÁRMEGYÉI
– Templomi oratórium és dalest
KONCERT

MŰVÉSZETEK HÁZA
Előadó: Benza Györgyi operaénekesnő
Műsor:
•• Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Magyar Himnusz
•• Bartók Béla: Elindultam szép hazámból
•• Erkel Ferenc: Bánk bánból Melinda áriája
•• Liszt Ferenc: Bízni és égni
•• Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt
•• J. S. Bach: Magnificat Quia Respexit
•• W. A. Mozart: Ave verum
•• A. Stradella: Pieta Signore
•• G. Caccini: Ave Maria
•• P. Mascagni: Ave Maria
•• Vincze Zsigmond: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
•• Mihalik Kálmán–Csanádi György: Székely Himnusz
A belépés díjtalan.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A szervezést köszönjük a Kárpátaljai Szövetségének!
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2020. OKTÓBER 14. (SZERDA) 18:00

LORDS OF THE ORGAN IV.
– Rákász Gergely koncertorgonista hangversenye
KONCERT

MŰVÉSZETEK HÁZA
„Mindenekelőtt, nagyon boldog vagyok amiért a Lords of
the Organ sorozatot szereti a közönség. Minden évben
lényegesen többen hallgatják, és ez azt üzeni, hogy sikerülhet a magas művészetet olyan körítéssel tálalni, hogy
azt a mai kor mindig rohanó embere is a tányérjára vegye. Nem könnyű feladat, mert a klasszikus művekből egy
hangot sem veszünk el, nem butítjuk őket közérthetővé,
de a látványkoncertekkel, a zenei idegenvezetéssel és
az izgalmas műsorválasztással azt érjük el, hogy a műfaj
ne csupán egy maroknyi hardcore komolyzene rajongó
kiváltsága legyen. Mégiscsak más az a világ, amelyben
tömegek választják a klasszikus művészetet kikapcsolódásként, ez pedig csak úgy érhető el, ha az előadás
és a művész is korszerű, és nem egy elefántcsonttorony
bezárt múzeumának poros hátsó polcáról szeretne kapcsolatot teremteni 2020 feltöltődni vágyó hallgatóival.
A 250 éve született Beethoven V. (Sors) szimfóniájának
nyitánya arra keresi a választ, hogy vajon változtathatunk-e a sorsunkon. Vajon ránk zuhan, mint a főtéma
legendás, ikonikus 4 hangja – amely a V-betű Morse jele
lett – és nincs előle menekvés? Vagy a saját kezünkbe
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vehetjük a sorsunkat, ahogy a 75 éve elhunyt Bartók
utal rá, amikor éppúgy feldolgoz román népi táncokat,
mit a magyarság legősibb dallamait? Vak végzet, vagy
ember is, nemzet is tettein keresztül lehet a sorsának
kovácsa? Különösen érdekes a zene erejével merengeni
ezen a kérdésen a Trianon 100-as évforduló kapcsán.
Gustav Holst Mars tételével adós vagyok a közönségnek, a tavalyi koncerteken elhangzott Jupiter és Vénusz
után. Tartom magam az ígéretemhez, megszólal a Háború Istene, a Vörös Bolygó hangulata, amely egyaránt inspirálta a Gladiátor és a Csillagok háborúja filmzenéjét.
Beethoven és Holst is emberfeletti erőket mozgat meg,
ezt a Lords of the Organ sorozatban mindig megszólaló
Bach művek közül a C-moll Passacaglia és Fúga tudja
csak még magasabb dimenzióba emelni.”
– Rákász Gergely
Jegyár: 2.990 Ft
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2020. OKTÓBER 17. (SZOMBAT) 19:00

NAGY SZENES GÁLA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
KONCERT

Csaknem kétezer dalszöveget írt, az egész ország –
szinte minden korosztály – ismeri és dúdolja még ma is
a Nem csak a húszéveseké a világ, a Kicsit szomorkás
a hangulatom máma, a Kislány a zongoránál, a Találkozás egy régi szerelemmel, az Úgy szeretném meghálálni,
a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Mindenkinek van egy
álma című örökzöldeket. Több mint száz színdarabot, filmet, rádió- és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve
az ő átdolgozásában.

Megidézzük a Táncdalfesztiválok hangulatát és Koós
János, Kovács Kati, Mary Zsuzsi, Harangozó Teri, Aradszky
László, Hofi Géza, Bodrogi Gyula, Cserháti Zsuzsa, Zalatnay Sarolta, Korda György, Szécsi Pál és Voith Ági legnagyobb slágereit.
2 x 45 perces előadásunkban a legkedveltebb dalaink
közül válogatunk.
Jegyárak: 4.500 Ft, 5.100 Ft, 5.500 Ft

Ő Szenes Iván, Magyarország legtöbbet játszott szerzője.
Az idősebb generációkban még elevenebb az emlék, hiszen
az utolsó százasuk elköltésekor ők énekelték azt, hogy
Isten veled, édes Piroskám, vagy amikor kikapott a válogatott azt, hogy Kicsit szomorkás a hangulatom máma...
Az pedig, hogy Nem csak a 20 éveseké a világ, szállóige
lett manapság. Ezeket a gondolatokat szedtük csokorba
és énekeljük egy interaktív műsor kíséretében együtt
a közönséggel.
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2020. OKTÓBER 24. (SZOMBAT) 18:00

ALISCA BRASS BAND KONCERT
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Az Alisca Brass Band Szekszárd Megyei Jogú Város kiemelkedő művészeti együttese, jelenlegi formájában
1992 óta működik. 2007-ben Tolna Megyei Prima Díjas,
2016-ban Tolna Megye Művészetéért elismerésben részesült. A közönség rendszeresen találkozhat a zenekarral
Szekszárd város és Tolna megye kulturális rendezvényein,
ünnepségein. Az együttes minden évben fellép a március
15-én és október 23-án rendezett ünnepi megemlékezéseken, a Pünkösdi Hal- és Vadünnepen és a Szekszárdi
Szüreti Napokon, rendszeres szereplő külföldön, legutóbb
2019 októberében, Németországban mutatkozott be.

A zenekar évente egyszer, egy nagykoncert keretében
mutatja be új műsorát a Babits Mihály Kulturális Központ
Rendezvénytermében. Az idei programban a hagyományos fúvószenekarra írt indulók vagy polkák mellett ismét
könnyűzenei feldolgozások is hallhatók lesznek.
A belépés díjtalan.
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2020. OKTÓBER 29. (CSÜTÖRTÖK) 19:00

PÉTER SZABÓ SZILVIA: „NOXTALGIA UNPLUGGED”
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
KONCERT

Ki ne emlékezne a Százszor ölelj még, a Túl a varázshegyen, a Szeretem, vagy 2005-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő, nagysikerű Forogj, világ! című
dalokra? Hazánk egyik valaha volt legnagyobb szuperprodukciójának, a NOX pályafutásának történetét készül
színpadra állítani Péter Szabó Szilvia!
Ennek fényében indult útjára 2020 tavaszán az énekesnő NOXTALGIA Unplugged nevű koncertsorozata, és látogat el Szekszárd városába is október 29-én a Babits
Mihály Kulturális Központba. A műsorban felcsendülnek
a mindenki által jól ismert NOX klasszikusok, ezúttal egy
különleges zenei hangulatba bújtatva, hogy egy varázslatos világba repítve, felejthetetlen koncertélményt nyújtson a közönség részére! Kihagyhatatlan…
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Jegyárak: 3.900 Ft, 4.900 Ft
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2020. NOVEMBER 3. (KEDD) 18:00

BALÁZS ELEMÉR GROUP
MŰVÉSZETEK HÁZA
KONCERT

Balázs Elemér – Magyarország egyik legkeresettebb jazzdobosa, zenésze – 2000-ben alapította meg saját zenekarát, a Balázs Elemér Group-ot, mely hamar hazánk
egyik legnépszerűbb jazz együttesévé nőtte ki magát.
A női és a férfi hang fontos szerepet játszik a stílusukban, zenéjük dallamos és melodikus, mely széles rétegeket szólít meg. Jellemzi művészetüket a fuzionálás a különböző népek és kultúrák színes zenei motívumaival, de
bebizonyították már azt is, hogy a klasszikus reneszánsz
és barokk stílus jazz-zel ötvözése sem jelent különösebb
gondot nekik. Lemezeiket vagy koncertjüket végighallgatva bárki úgy érezheti, hogy dalról-dalra utazza körbe
a világot (Erdélytől kezdve egészen Brazíliáig). Elmélyült
és igényes zenéjük garancia az igazi repülésre. Kétszeres
Fonogram-díjas (Refracting Sounds 2005., Endless Love
2016.), aranylemezes (Hungarian Folk Songs – Magyar
Népdalok 2006.) formáció. Lemezeiken olyan neves művészek vendégszerepeltek, mint például Dés László és
Dresch Mihály, illetve külföldről Tim Ries, Charlie Mariano
és Núria Rial. A Balázs Elemér Group rendszeres fellépője
hazai és külföldi jazz-, illetve világzenei fesztiváloknak és
kluboknak. Jártak már Párizsban, Bécsben, Helsinkiben,
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Brüsszelben, Berlinben, Londonban, Hágában, Oslóban,
Madridban, Skopjéban, Prágában, Pozsonyban, Münchenben, Stuttgartban, Nagyváradon, Rómában, illetve részt
vettek kanadai és amerikai turnékon. 2020-ban 10. stúdiólemezükkel országos és nemzetközi turné keretében
ünneplik a zenekar fennállásának 20. évfordulóját.
Közreműködnek:
•• Horváth Cintia – ének
•• Lakatos „Pecek” Krisztián – nagybőgő
•• Komjáti Áron – gitár
•• Czibere József – ütőhangszerek
•• Szakonyi Milán – ének
•• Balázs József – zongora
•• Balázs Elemér – dob
A belépés díjtalan.

A koncert a „Köszönjük Magyarország!” program
keretében valósul meg.
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2020. NOVEMBER 23. (HÉTFŐ)

KONCZ ZSUZSA KONCERT
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
KONCERT

Koncz Zsuzsa igazi állócsillag a magyar popzene egén,
dalai minden korban aktuálisan a mához szólnak – ráadásul egyáltalán nem elérhetetlen legenda, hiszen koncertjeivel folyamatos és eleven kapcsolatot tart fenn
közönségével. 2019 novemberében megjelent új albuma
Így volt szép címmel. Egy előadóművész számára azok
a dalok a legkedvesebbek, melyeket a közönség újra meg
újra örömmel hallgat: Koncz Zsuzsa a kétlemezes kiadványra ezeket a számára és számunkra is legkedvesebb
dalokat válogatta össze énekesi pályájának kezdetétől
napjainkig.
Jegyárak: 6.600 Ft, 7.100 Ft, 7.600 Ft
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SZÍNHÁZ

2020. SZEPTEMBER 16. (SZERDA) 19:00

TESLA – VÉGTELEN ENERGIA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
SZÍNHÁZ

A Babits Mihály Kulturális Központ
a TBG Production közreműködésével bemutatja
Nikola Tesla – Infinite Energy
Egressy Zoltán / Sebestyén Áron / Müller Péter Sziámi / Radó Denise
Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez hasonlíthatjuk, egész
világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is
a kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték. Főként Tesla felfedezéseinek és szabadalmainak
köszönhetően az elmúlt évszázad során az elektronikai eszközök mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé váltak, mely folyamat fejlődése még napjainkban
is megállíthatatlanul tart, hiszen az okostelefon vagy
a vezeték nélküli elektromos töltés alapelveit is elsőként ő fektette le. Előadásunkkal azonban mi elsősorban a zseni mögött rejlő embert kívánjuk bemutatni
nagyközönségünknek, aki ugyanúgy hisz és remél, vágyakozik és szenved, küzd és örül, mint bármelyikünk,
ugyanakkor valami bámulatos belső felhajtóerő, energia
sugárzik belőle.
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A különleges személyiségű tudóst több ország is joggal
érzi magáénak. Szakmai karrierje Budapestről indult, és
sok egyéb szállal is kötődött Magyarországhoz, ami remek apropóul szolgált arra, hogy a TBG Production első
egész estés műsorát neki szentelje, bemutatva életének azt a szakaszát, amelyben egy isten háta mögötti
faluból elindulva felér a világhír legmagasabb csúcsára,
megvalósítva gyermekkori álmát, a Niagara-vízesésre
épített villamos erőművet. Természetesen a lenyűgöző
szakmai előmenetel bemutatása mellett nagy hangsúlyt
kap a darabban a magánélet is, amely Tesla esetében
szintén egészen különleges: a szülő-gyerek kapcsolat,
a barátságok, szerelmek és a szakmai rivalizálások is
eltértek attól, amit átlagosnak nevezünk.

SZÍNHÁZ

A kétórás musicalshow a ma rendelkezésünkre álló legkorszerűbb showtechnikai elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, amely ismét lenyűgöz
és elkápráztat, egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret
ad Tesla életének és a tizenkilencedik század hangulatiságának, bemutatva Smiljantól, Prágán, Budapesten,
Párizson, New Yorkon és a Chicagói Világkiállításon át
egészen a Niagara vízeséséig az akkori roppant színes és
pezsdülő nagyvilágot. A darab létrehozásában a szakma
hazai kiválóságai vesznek részt.
A dalokat az Artisjus- és Fonogram-díjas Sebestyén Áron
jegyzi, a dalszövegekért és a dramaturgiáért pedig nem
más, mint Müller Péter Sziámi felel. A szövegkönyvet
Egressy Zoltán írta, a koreográfiát Szabó Anikó állította
össze, a vizuális látványvilágot a Forward Production csapata, a jelmezek egyedi hangulatiságát Kiss Márk jegyzi.

Szereposztás:
•• Nikola Tesla: Szabó P. Szilveszter / Pesák Ádám
•• Szigeti Antal: Szabó Máté / Kovács Áron
•• Szigeti Adél: Békefi Viktória / Bori Réka
•• Thomas Alva Edison: Szomor György / Lux Ádám
•• Duka Tesla / Sarah Bernhardt: Janza Kata / Füredi Nikolett
•• George Westinghause: Kautzky Armand / Gerdesits
Ferenc
•• Bacherol / Lenin: Gerner Csaba / Pálfalvy Attila
Rendező: Radó Denise
Kreatív ötletgazda: Vona Tibor
A produkció a szerepváltoztatás jogát fenntartja.
Jegyárak: 7.500 Ft, 9.300 Ft
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SZÍNHÁZ

2020. OKTÓBER 20. (KEDD) 19:00

HUNYADY SÁNDOR: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE
– József Attila Színház Budapest
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Múzsa bérlet I. előadás
Szenvedély és hazafiság Bácskában, a történelem sorsfordító viharának közepén. A történet kezdetén Bácskában a magyarok az urak, de a barátságok, szerelmek nem
a nemzeti hovatartozás szerint köttetnek. A szerb házaspár, Irina és Dusán az ablaka alatti szerenádra ébred:
a falujukban állomásozó magyar katonák jöttek búcsúzni,
indulniuk kell a frontra. Nagy mulatozás kerekedik, fülbemászó magyar és délszláv dalok csendülnek fel. A magyar főbíró is a társaságban van, ő titokban szerelmes
a szép Irinába, ugyanakkor barátjának tudhatja Irina férjét,
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Dusánt. Irina is vonzódik a magyar férfihoz, de szerelmüket egymás elől is titkolják. A történelem az ő esetükben
valóban sorsfordító, hiszen, amikor a szerbek átveszik
Bácskában a hatalmat, a magyar főbírónak menekülnie
kell. Vajon mi lesz a feleségére féltékeny szerb férj és
a magyar férfi barátságával, követi-e magyar szerelmét
a szerb nő és hogyan éli meg a hatalomváltást a darab
többi szereplője? Erről szól a romantikus, olykor drámai,
máskor humoros színmű, amit gyönyörű dallamok tesznek még emlékezetesebbé.

Rendező: Kerényi Imre
Jegyárak: 3.300 Ft, 3.500 Ft, 3.800 Ft
SZÍNHÁZ

Szereposztás:
•• Péterffy Géza főszolgabíró: Zöld Csaba
•• Veliszavljevics Dusán: Nemcsák Károly
•• Irina, a felesége: Pikali Gerda
•• Milica, Dusán testvére: Kocsis Judit
•• Danica, Milica lánya: Korponay Zsófi
•• Balázsházy főhadnagy / Zsárkó: Turek Miklós
•• Csaholyi hadnagy / Kormánybiztos: Quintus Konrád
•• Jankovics hadnagy / Falusi bíró: Előd Álmos
•• Berzétey zászlós / Szerb katonatiszt: Blazsovszky Ákos
•• Kispál, járási számvevő: Ujréti László
•• Hajdú / Tagbaszakadt paraszt: Botár Endre
•• Katrincás leány: Holczinger Szandra
•• Pópa: Fila Balázs
•• Nikics Pántó: Betz István
•• Ezredes: Rusz Milán
•• Nikolics Sztévó: Chajnóczki Balázs
•• Püspök: Láng József / Kiss Gábor
•• Cigányprímás / Esperes: Suki István
•• Brácsás: Suki Benedek
•• Szerb katonák: Brunczlík Péter, Borgyos László
Díszlet: Götz Béla
Jelmez: Kovács Yvette Alida
Ügyelő: Verebély Monika / Király Sándor
Rendezőasszisztens, súgó: Czipó Gabriella / Németh Dóra
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2020. OKTÓBER 26. (HÉTFŐ) 19:00

CSÁNYI SÁNDOR SZÍNHÁZI ESTJE – Hogyan értsük félre a nőket?
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
SZÍNHÁZ

Bérleten kívüli szabadelőadás
Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem tud bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hibánk, ha
Ők rosszat álmodnak? Miért baj, ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, hogy fogytam-e? Érdemes-e a friss
jogosítvánnyal vezető feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? Eljön-e az a pillanat egy nő életében, amikor azt mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem
kell több, illetve, hogy mindezek ellenére, miért dobban
meg mégis a szívünk, ha belép a szobába?
Nos, ezekre a kérdésekre nem tud választ adni az előadás. Viszont számos hasonló kérdést vet fel az együttélés nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről. (Magunk
között szólva: inkább nehézségeiről.)
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Egyszemélyes vígjáték, nyolc különböző karakter, nyolcvan percben. Csányi Sándor előadásában.
Jegyárak: 4.900 Ft, 5.900 Ft, 6.900 Ft
Jegyek kaphatók online a tixa.hu oldalon.
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SZÍNHÁZ

2020. NOVEMBER 30. (HÉTFŐ) 19:00

POZSGAI ZSOLT: GINA ÉS FIDEL – Spirit Színház Budapest
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
SZÍNHÁZ

Pódium bérlet I. előadás
A mű egy rendkívül érdekes történelmi korszaknak állít
emléket. A dráma 1974-ben játszódik Kubában, amikor
Gina Lollobrigida – felhagyva a színészettel – Havannába
érkezik televíziós interjút készíteni Fidel Castróval. Az újságírás és tévézés az új választott hivatása. Több világhírű
személlyel készített a Rai Uno számára anyagot. Kettejük
közel tíz napos együttléte meghatározó emlék volt mindkét ember kapcsolatában. Ez nem szerelmi emlék, hanem
egy barátság megalapozása, és annak későbbi ápolása.
A dráma története nem bulvártörténet. Semmi olyan
vulgáris esemény nem történt kettejük között, melyet
később a médiában feltételeztek. Egy rendkívül erős
barátság alakult ki akkor is, ha utána már soha többé
nem találkoztak. Fidel Castro halála előtt külön kiemelte
életében a találkozását Ginával, és Lollobrigida is végig
ennek az emléknek a fontosságát hangsúlyozta az életében. Tudnivaló, hogy az elkészült riportot a Rai Uno végül
nem adta le, a felvételt megsemmisítette, mert az akkori
politikai propagandának kényes volt az elkészült munka,
nem egyezett az akkori hivatalos Fidel Castro-képpel.
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A drámából azonban nem csak Fidel Castrót ismerjük meg
jobban, hanem egy kiváló olasz színésznő múltját, gondolkodását is, és főleg a kompromisszumkereső képességét.
Ezért az előadás ugyanúgy élmény lehet annak, aki még
nem élt ebben a korszakban, mint ahogy annak is, aki átélte és aki egyformán érdeklődik társadalmak és művészi
magánéletek iránt.
Szereposztás:
•• Gubík Ági
•• Jantyik Csaba
•• Kutik Rezső
Rendező: Rozgonyi Ádám és Jantyik Csaba
Jegyár: 2.000 Ft
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2020. NOVEMBER

SZENTE VAJK: LEGÉNYBÚCSÚ
– Játékszín Budapest – vígjáték két részben
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Múzsa bérlet II. előadás
Egy szállodai szoba a helyszín, ahol két jó barát, két fiatal háziorvos fergeteges legénybúcsúra készül. Alex,
a hűséges cimbora gondosan fölkészült Simon esküvője
előtti utolsó kiruccanására, ám hiába az alapos tervezés,
a dolgok mégsem úgy alakulnak, ahogy szeretnék. Rémes
csapda tud lenni egy szállodai lakosztály, senki sem az,
mint elsőre gondolni lehet róla, és minden egyre jobban
gabalyodik össze... Most akkor ki kicsoda valójában, és
meglesz-e vajon másnap az az esküvő? Szente Vajk íróként nemcsak a végsőkig feszíti a nevetőizmokra specializálódott bohózat kereteit, hanem föl is frissíti azt, mármár szinte a műfaj paródiája pereg a néző előtt.

Szereposztás:
•• Simon, a vőlegény: Nagy Sándor
•• Alex, a barátja: Szente Vajk
•• Candy, a tündöklő fiatal sztár: Bálizs Anett
•• Atya, aki mindjárt bíboros lesz: Szerednyey Béla
•• Mr. Watt, egy úriember: Csonka András
•• Daisy, a callgirl: Kovács Gyopár
•• Bob, a testőr: Barabás Kiss Zoltán
•• Rendőrnő, aki egy rendőrnő: Dobos Judit
•• Mona, a menyasszony: Lévay Viktória
•• Londiner: Oláh Béla
•• Olaf, kisfiú: Neuhauser Emil Béla
Díszlet- és jelmeztervező: Kovács Yvett Alida
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Rendező: Szente Vajk
Jegyárak: 3.300 Ft, 3.500 Ft, 3.800 Ft
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2020. NOVEMBER

HELTAI JENŐ: TÜNDÉRLAKI LÁNYOK
– Zenthe Ferenc Színház Salgótarján
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Orfeum bérlet I. előadás
A Tündérlaki lányok egy kedves pesti mese négy gyönyörű lányról, akik a szerelmet, a boldogságot, a boldogulást keresik az épp világvárossá érett Budapesten.
A lányok egyike úgy menti meg a családját a teljes anyagi
lecsúszástól, hogy egy gazdag bankár kitartottja lesz. De
amikor a lány életében egy szegény költő képében feltűnik
az igazi szerelem – vagy csak annak délibábja? –, akkor
merül fel először a kétség, hogy vajon tényleg megéri-e
ekkora áldozatot hozni. Ám nem csak az önfeláldozás,
az igazi szeretet próbája is ez a pillanat... Heltai Jenő
örökérvényű, a színre lépő művészek számára kitűnő
szereplehetőségeket tartogató, s mindazonáltal egyik
legsikeresebb színművében a szerelem és a család iránti odaadás összeütközése jelenti a legnagyobb konfliktust. Az író olyan ma is létező problémát boncolgat, mint
az önfeladás, az önzés és önérdek összefonódása a szerelemmel és a családi összetartozással, mindezt humorral, szórakoztató iróniával, szókimondással, és az egyszerű
melegszívűség erejével teszi.
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Szereposztás:
•• Özvegy Bergné: Bozó Andrea (Jászai Mari-díjas) /
Kökényessy Ági
•• Boriska: Marjai Virág
•• Olga: Németh Anna
•• Manci: Bánfi Kata
•• Sári: Házi Anita
•• A Báró: Jakab Csaba
•• Pázmán Sándor: Farkas Zoltán
•• Petrencey Gáspár: Máté Krisztián
•• Malvin néni: Falati Hedvig
•• Róza: Angyal Linda
•• Pista: Albert Péter
Rendezőasszisztens: K. Müller Zsófia
Díszlet- és jelmeztervező: Laczó Henriette
Rendező: Halasi Imre (Jászai Mari-díjas, érdemes művész)
Jegyárak: 3.300 Ft, 3.500 Ft, 3.800 Ft
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2020. SZEPTEMBER 5. (SZOMBAT) 15:00

REZGŐ-MOZGÓ INTERAKTÍV HANGFÜRDŐ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
GYERMEKPROGRAM

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BÖDŐ TEREM
Kalandozás a mesék birodalmában, hangtálak kíséretével
Blokkoldó, meditatív mese, hangfürdővel színesítve 4–12
éves korú gyerekeknek. Térítésmentesen ajánljuk olyan
gyerekeknek, akik szorongással, fáradékonysággal, önbizalomhiánnyal küzdenek.

A foglalkozásokat vezeti: Kádasné Zlamál Anikó
Szervező: Mentálhigiénés Műhely

Maximális létszám: 10 fő

A belépés díjtalan.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.
További információ, bejelentkezés: 20/917-68-98

2020. OKTÓBER 4. (VASÁRNAP) 15:00

REZGŐ-MOZGÓ INTERAKTÍV HANGFÜRDŐ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, PARÁSZTA TEREM
Kalandozás a mesék birodalmában, hangtálak kíséretével
Blokkoldó, meditatív mese, hangfürdővel színesítve 4–12
éves korú gyerekeknek. Térítésmentesen ajánljuk olyan
gyerekeknek, akik szorongással, fáradékonysággal, önbizalomhiánnyal küzdenek.

A foglalkozásokat vezeti: Kádasné Zlamál Anikó
Szervező: Mentálhigiénés Műhely

Maximális létszám: 10 fő

A belépés díjtalan.
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A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.
További információ, bejelentkezés: 20/917-68-98

GYERMEKPROGRAM

2020. OKTÓBER 13–14.

JACOB ÉS WILHELM GRIMM: HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE
Turay Ida Színház Budapest – mesejáték
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Volt egyszer egy gyönyörű hercegnő, Hófehérke, akinek pokollá tette életét féltékeny mostohája, a királynő.
A királyi kastélyból elűzött Hófehérke szerencsére hamarosan otthont talált az erdő mélyén lakó hét kedves törpe házikójában. A gonosz bűbájjal rendelkező mostoha
továbbra sem tett le arról, hogy Hófehérkét félreállítsa
útjából. Különböző praktikákat eszelt ki, de a véletlen
különös fordulatával Hófehérke megmenekült és a mese
boldog véget ért…

Jegyár: 1.000 Ft
2020. OKTÓBER 13. (KEDD) 14:30
Kisiskolás bérlet
2020. OKTÓBER 14. (SZERDA) 10:00
Óvodás bérlet
2020. OKTÓBER 14. (SZERDA) 14:30
Kisiskolás Plusz bérlet
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2020. OKTÓBER 17. (SZOMBAT) 8:00–18:00

IX. FEDORKA – SOSE VOLT VERSNAP
GYERMEKPROGRAM

MŰVÉSZETEK HÁZA
A Csizmazia Alapítvány a jövő ígéretes gyermekeiért
kilencedik alkalommal hirdet országos versmondó versenyt azzal a céllal, hogy a ma élő költőkre, írókra, azok
munkásságára irányítsa a fiatalok figyelmét.
A verseny díjazottjai meghívást kaphatnak a „Regösök
húrján...” országos vers- és prózamondó verseny minősítő
gálájára, illetve a Nemzetközi Kaleidoszkóp Versfesztiválra.
A zsűri tagjai a Magyar Versmondók Egyesületéből érkeznek.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
7–9, 10–12, 13–15, 16–18 év.
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
1–2–3., 4–5–6., 7–8–9., 10–11–12. évfolyam.
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PROGRAM:
•• 8:00–9:00 Regisztráció
•• 9:00–9:15 Megnyitó
A versenyt megnyitja: dr. Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető igazgatója
Köszöntőt mond: Csötönyi László, Szekszárd MJV
Önkormányzatának Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke és Csillagné Szánthó
Polixéna, önkormányzati képviselő
•• 9:15–11:30 Kortársvers előadása
•• 14:00–16:00 Szabadon választott vers előadása
•• 17:00 Gála, Eredményhirdetés

GYERMEKPROGRAM

2020. OKTÓBER 23. (PÉNTEK)

KÉZMŰVES MŰHELY
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MOZI ELŐTÉR
09:00–13:00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
10:30 Ingyenes matiné vetítés az Agóra Moziban
15:00–18:00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek

A vetítésen való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt a BMKK jegypénztárában váltható
regisztrációs jegy bemutatása kötelező.

A belépés díjtalan.
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GYERMEKPROGRAM

2020. NOVEMBER 7. (SZOMBAT) 15:00

2020. NOVEMBER 14-15.

REZGŐ-MOZGÓ INTERAKTÍV
HANGFÜRDŐ KICSIKNEK
ÉS NAGYOKNAK

ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
PARÁSZTA TEREM

Vetítések mindkét nap 10:30 és 14:30 órakor

Kalandozás a mesék birodalmában, hangtálak kíséretével
Blokkoldó, meditatív mese, hangfürdővel színesítve 4–12
éves korú gyerekeknek. Térítésmentesen ajánljuk olyan
gyerekeknek, akik szorongással, fáradékonysággal, önbizalomhiánnyal küzdenek.
Maximális létszám: 10 fő
A foglalkozásokat vezeti: Kádasné Zlamál Anikó
Szervező: Mentálhigiénés Műhely
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.
További információ, bejelentkezés: 20/917-68-98
A belépés díjtalan.

AGÓRA MOZI

A KEDD, Magyarország egyik legsikeresebb animációs
műhelye hetedszer rendezi meg az Országos Rajzfilmünnepet. A filmes programban magyar és nemzetközi,
klasszikus és kortárs művek szerepelnek, olyan egész estés, vagy rövid animációs filmek, melyek meghatározóak az animációs műfaj területén. Az Országos Rajzfilmünnep a legkisebb gyerekektől a pályaválasztás előtt
álló fiatalokig, a legkülönbözőbb korosztályok számára
kínálja a közösségi filmnézés élményét.
A rendezvény főtámogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Az Országos Rajzfilmünnep vetítésein való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt a BMKK
jegypénztárában váltható regisztrációs jegy bemutatása
kötelező.
Részletes program: www.szekszardagora.hu
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2020. NOVEMBER 28. (SZOMBAT) 11:00

KICSI GESZTENYE KLUB: OLLY ÉS A FOGORVOS
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
A Minimaxon már 9 európai országban, s hazánkban is
hatalmas sikerrel futó ismeretterjesztő zenés mesejáték egyfelvonásos színpadi show-ja. Varázslatos hangulattal, karokat és lábakat rögvest megmozgató dalokkal
vár mindenkit, ahol a nevetés garantált! Lehetsz kicsi
vagy nagy, fiú vagy lány, szülő vagy nagyszülő… a jókedv
nem marad el! S az is biztos, hogy velünk énekelsz majd!
Ráadásul most előadásunkon találkozhattok új szereplőnkkel, a bájos Fogtündérrel!
Ismerd meg Napsugarat, Olly-t, Lufipofit és Gesztenyét,
akik a 4 őselemet szimbolizálva (víz, tűz, levegő, föld) a bájos Lizával kalauzolják el a gyerekeket szellemes párbeszédekkel és csodás dalokkal, hogy átadják nekik a mindennapi

élethez kapcsolódó ismereteket, értékeket. A főszereplők
segítenek levonni az adott történet tanulságát, mindezt
Dobrády Ákos fülbemászó dalaival megkoronázva.
A helyszín tűzrendvédelmi szabályzata által engedett
létszámkorlát miatt az előadásra minden látogatónak,
a legkisebb gyermeknek is meg kell váltani a jegyet akkor is, ha a kísérője ölében ül az előadás alatt.
Családi és csoportos jegy nem váltható, vendégeinknek
személyenként kell megvásárolniuk jegyüket. Az előadás
két éves kortól ajánlott. A műsor 60 perc szünet nélkül.
Jegyárak: 2.990 Ft, 3.490 Ft, 3.990 Ft, 4.490 Ft
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2020. NOVEMBER 30. – DECEMBER 1.

DIÓSZEGI JUDIT – TRECSKÓ ZSÓFIA: KISERDEI KRIMI KALAND
GYERMEKPROGRAM

– Hadart Színház – interaktív mesejáték
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Te szóba állsz idegenekkel? Van, hogy őrizetlenül hagyod a táskádat, a telefonodat? Szólsz a felnőtteknek,
ha úgy érzed, hogy baj van? Van elég bátorságod kiállni
a barátaidért? Ezekre és hasonló kérdésekre ad választ
mesénk, ami a Kiserdőben játszódik és egy igazi krimi
izgalmaival felér.
A vagány Róka Miki, a stréber Nyúl Lilla, és a tutyimutyi
Medve Matyi igazi hősökként néznek szembe Besurranó
Jimmel, az erdő gonosztevőjével. Hőseink nyomozásba
kezdenek, amiből nagyon sokat tanulnak. De ezt csak úgy
tudják megtenni, ha igazi barátként a „Mindenki egyért,
egy mindenkiért” elv alapján segítik egymást. A legfontosabb pillanatban a legendás Zabola Zoli százados, Leleményes Leslie, no és Ti is ott kell, hogy legyetek! Éljük
meg együtt ezt a hihetetlenül izgalmas kalandot, ahol kiderül, hogy mindenkiből lehet egy kicsit hős, ha vannak
igaz barátai.
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Diószegi Judit Erdőváros meséi című könyve alapján
színpadra alkalmazta: Trecskó Zsófia
Jegyár: 1.000 Ft
2020. NOVEMBER 30. (HÉTFŐ) 10:00
Óvodás bérlet
2020. NOVEMBER 30. (HÉTFŐ) 14:30
Kisiskolás bérlet
2020. DECEMBER 1. (KEDD) 14:30
Kisiskolás Plusz bérlet
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HAGYOMÁNY

HAGYOMÁNY

2020. OKTÓBER 3. (SZOMBAT) 10:30

ÖRÖKSÉG DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNC FESZTIVÁL
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület partnerével, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesülettel szervezi és
rendezi meg a Dél-dunántúli Régió Gyermek és Ifjúsági
Néptánc fesztiválját.

reográfiát a táncos társaknak, vezetőinek, az érdeklődő
közönségnek és a felkért szakembereknek. A fesztiválon
a Somogy, Tolna, Baranya megyében működő csoportok
vesznek részt.

A rendezvény célja egy olyan népművészeti fesztivál
szervezése, amelyben a táncos gyerekek kiváló helyszínen, színházi körülmények között mutathatják be mindazt
a tudást, amivel rendelkeznek, szívesen adnak elő egy ko-

A bemutatón résztvevő csoportok a 10:30-kor kezdődő
nyilvános műsoron mutatják be koreográfiájukat, amelyre
a belépés díjtalan.
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A Budapesti Táncháztalálkozó Aprók Báljára készült Örökség Dél-dunántúli Regionális csoportok bemutatója és
táncháza.
Közreműködik a Komlói Pöndöly Táncegyüttes gyermekcsoportjai, a Szennai Együttes gyermekcsoportjai és a
Bartina Néptánc Egyesület Sihederek csoportja.
Muzsikál a Tarsoly Zenekar és a Komlói rezesek
Résztvevők a fesztivál együttesei.

Résztvevő együttesek:
•• Szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület Sihederek
csoportja
•• Szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület Töpörtyű csoportja
•• Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület
•• Bátaszéki Heimat Német Nemzetiségi Együttes
•• Tamási Pántlika Táncegyüttes
•• Bonyhádi Kränzlein Német Nemzetiségi Egyesület
•• Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat
•• Paksi Tehetség Táncműhely
•• Szennai Zselic Táncegyüttes Dönöge csoportja
•• Szennai Zselic Táncegyüttes Csiperke csoportja
•• Komlói Pöndöly Táncegyüttes Ifjú Pöndöly csoportja
•• Komlói Pöndöly Táncegyüttes Kispöndöly csoportja
A fesztivál vendégegyüttese az Érsekcsanádi Bazsarózsa
Hagyományőrző Egyesület.

CSOÓRI
SÁNDOR
ALAP
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HAGYOMÁNY

15:00 DUNÁNTÚLI LAKODALMAS
Helyszín: Rendezvényterem

2020. NOVEMBER 14–15.

SZEKSZÁRDI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
HAGYOMÁNY

A fesztivál a magyar amatőr néptánc mozgalom rangos
versenye, melyre a jól és kiválóan minősült táncegyütteseket várjuk, határon túlról is!
Az együttesek maximum 18 perces műsoridővel mutatkozhatnak be, melyet egy vagy két részletben adhatnak
elő. Valamennyi együttes műsorán szerepelnie kell egy
nyugati dialektus táncanyagából vagy egy nemzetiségi
táncanyagból készült koreográfiának. A versenyszámok
közül az egyiknek új műnek kell lennie, melyet versenyen,
zsűri előtt még nem mutattak be.

Résztvevő csoportok:
•• Békéscsabai Csaba Táncegyüttes
•• Jászberényi Jászság Népiegyüttes
•• Komlói Pöndöly Néptáncegyüttes
•• Nyíregyházi Nyírség Táncegyüttes
•• Szarvasi Tessedik Táncegyüttes
•• Szekszárdi Bartina Táncegyüttes
•• Székesfehérvári Alba Régia Táncegyüttes
•• Szennai Népiegyüttes
Szervezők:

A zsűri a koreográfiai, zenei, együttesi teljesítményt, valamint az egyéni táncos teljesítményt díjazhatja.
A fesztivál a „Táncol az ország” – A Magyar Dal és Tánc
Napja országos programjába illeszkedik.
Támogatók:

CSOÓRI
SÁNDOR
ALAP
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Martin György
Néptáncszövetség

HAGYOMÁNY

2020. NOVEMBER 27. (PÉNTEK) 19:00

BABITS JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Ünnepi műsor a Babits Mihály Kulturális Központ átadásának 50. évfordulója alkalmából.

11:00 TISZTELGÉS DR. VADAS FERENC SÍRJÁNÁL
Helyszín: Fadd, Temető

Közreműködnek az intézményben a kezdeti idők óta működő művészeti csoportok.

15:00 TISZTELGÉS A BABITS-SZOBORNÁL
Helyszín: Szekszárd, Szent István tér

A programon a részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt a BMKK jegypénztárában előzetesen
váltható regisztrációs jegy bemutatása kötelező.
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ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

2020. SZEPTEMBER 23. (SZERDA) 19:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

NYITOTT AKADÉMIA: MÉRŐ LÁSZLÓ
A szívemre hallgassak, vagy az eszemre? – Érzelmeink és döntéseink logikája
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Mérő professzor az okos, igazán magas színvonalú lélektani ismeretterjesztés híveinek egyik nagy kedvence. A neves szakember azoknak sem
okoz csalódást, akik egy előadástól sok információt, hasznos ismereteket
várnak, de azoknak sem, akik szeretik az érthető, plasztikus megfogalmazást, az érdekes sztorikat és a jó humort – ezek mind az erősségei közé
tartoznak.
Aktuális előadásában azt mutatja meg nekünk, hogy valójában hogyan
hozunk döntéseket – és hogyan lenne érdemes döntéseket hoznunk.
Valóban észérvek alapján mérlegelünk, vagy csak hisszük ezt? Milyen
szerepet játszanak egy tudatos döntésben az érzelmeink? Szabad-e
a szívünkre hallgatni, vagy akkor tesszük jobban, ha inkább az eszünkre
támaszkodunk? És mit tegyünk, ha egészen mást súg a szívünk, mint az
eszünk? Mire törekedjünk: az elégedettségre vagy az optimumra? Mikor
járunk jobban? Dr. Mérő László segít jól dönteni.
Jegyár: 2.400 Ft
Jegyek kaphatók online a nyitottakademia.hu oldalon vagy személyesen
a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában.
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2020. SZEPTEMBER 30. (SZERDA) 17:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

EGÉSZ-SÉG SZABADEGYETEM
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Téma: Testi bajban lelki baj van?
Előadó: Dr. Budai László Károly szabadfoglalkozású orvos-természetgyógyász,
Germán Gyógytudomány terapeuta (Budapest)
Szervező: Mentálhigiénés Műhely
A belépés díjtalan.

2020. OKTÓBER 5–10.

PSZICHOLÓGIAI KULTÚRA HETE
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
A Mentálhigiénés Műhely szervezésében és a Lelki Egészségünkért Alapítvány közreműködésével
Előadások: Október 5–9. között minden nap 17 órától a Csatár
teremben.
Kiállítás a pszichiátriai gondozottak munkáiból
Megnyitó: 2020. október 5. (hétfő) 16:00
Helyszín: Mozi előtér
A kiállítás megtekinthető 2020. október 5–10. között,
az intézmény nyitvatartási idejében.

A belépés díjtalan.
A részletes program megtekinthető:
www.mentalmuhely.hu, www.szekszardagora.hu
További információ a rendezvénnyel kapcsolatban:
Pócs Margit – Mentálhigiénés Műhely elnöke,
74/511-722, 20/473-06-44
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2020. OKTÓBER 8. (CSÜTÖRTÖK) 19:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

NYITOTT AKADÉMIA: PÁL FERENC
Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Pál Ferit senkinek sem kell bemutatni: pap, mentálhigiénés szakember –
és az egyik legjobb előadó, akit valaha hallhattunk. Aktuális előadásában
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy miként válhat erőforrássá a gyakran fájdalmas sebekkel teli múlt, és hogyan alakíthatjuk szabadabban a jövőnket.
„De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben kell élni, és
felesleges a múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt mondja, hogy értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni, nagy
precizitással fejezi ki, hogy azt gondolja: az segítene rajta, ha a múltat
megváltoztathatná. Azt hiszi, a múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az volna, ha azt meg nem történtté tehetné vagy átírhatná, és mivel
ez lehetetlen, nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a múltunkat,
így az hatást gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes a múlttal foglalkozni, azt földolgozni, elrendezni, amennyire a jelen szempontjából szükségünk van rá. A múltat pontosan azért kell helyére tenni, hogy
a jelenben élhessünk” – állítja Pál Feri, aki aktuális előadásában ezt a témát
bontja ki a tőle megszokott lebilincselő stílusban.
Jegyár: 2.500 Ft
Jegyek kaphatók online a nyitottakademia.hu oldalon vagy személyesen
a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában.
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2020. OKTÓBER 12. (HÉTFŐ) 16:30
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

A HALAK ÉS AZ EMBER – A Magyar Rákellenes Liga előadássorozata
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, KIS CSATÁR TEREM
Előadó: Dr. Urbányi Béla, D.Sc. Tanszékvezető egyetemi tanár
Szervező: Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete
A belépés díjtalan.

2020. OKTÓBER 14. (SZERDA) 19:00

DR. CSERNUS IMRE: ÉLJ SZÍVBŐL!
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Csernus Imre nevét szinte mindenki ismeri, hiszen ő volt
az egyetlen pszichológus, aki médiaszemélyiséggé vált.
Folyamatosan jelennek meg sikerlistás könyvei, azonban
az olvasók számára sok kérdés marad nyitottan. Ezekre a
kérdésekre próbál választ adni Csernus Imre az előadásain országszerte.
Jegyár: 3.200 Ft
Jegyek kaphatók online a hydelight.jegy.hu oldalon és
személyesen a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában.
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2020. OKTÓBER 28. (SZERDA) 17:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

EGÉSZ-SÉG SZABADEGYETEM
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, NAGY CSATÁR TEREM
Téma: Gerincünk és a test egyensúlya
– Újszerű megközelítés a fascia kutatások tükrében
Előadó: Patkó Kata gerinctréner, Pilates oktató
Szervező: Mentálhigiénés Műhely
A belépés díjtalan.

2020. NOVEMBER 9. (HÉTFŐ) 16:30

A FELLEGEK FELETT – A Magyar Rákellenes Liga előadássorozata
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, KIS CSATÁR TEREM
Előadó: Szentgyörgyi György, kapitány
Szervező: Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete
A belépés díjtalan.
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2020. NOVEMBER 14. (SZOMBAT) 10:00–18:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

EGÉSZ-SÉG BÖRZE A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY SZERVEZÉSÉBEN
PLACC IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR, PIAC TÉR 1.
Előadások, egészségügyi szűrések, mérések és életmód
-tanácsadások, táncos-mozgásos programok, termékbemutatók.
A belépés díjtalan.

A részletes program megtekinthető:
www.mentalmuhely.hu
További információ a rendezvénnyel kapcsolatban:
Pócs Margit – Mentálhigiénés Műhely elnöke,
20/473-06-44

2020. NOVEMBER 25. (SZERDA) 17:00

EGÉSZ-SÉG SZABADEGYETEM
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, NAGY CSATÁR TEREM
Téma: Rejtélyes betegségek
Előadó: Dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyász,
életmód-tanácsadó (Budapest)
Szervező: Mentálhigiénés Műhely
A belépés díjtalan.
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MEGEMLÉKEZÉS

2020. OKTÓBER 6. (KEDD) 10:30

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÜNNEPE
MEGEMLÉKEZÉS

SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848–49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos
egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a
levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt,
amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.
PROGRAM:
•• Irodalmi megemlékezés a Baka István Általános Iskola
diákjainak előadásában.
•• Közreműködik a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei
Szervezete
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MEGEMLÉKEZÉS

2020. OKTÓBER 23. (PÉNTEK) 11:30

NEMZETI ÜNNEP 1956.
SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR, ’56-OS EMLÉKMŰ
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének,
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának
napja.
10:30 ÜNNEPI HANGVERSENY
Közreműködik: Szekszárdi Kamarazenekar
Művészetei vezető: Kovács Buzás Márta
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem

11:30 MEGEMLÉKEZÉS A SZENT ISTVÁN TÉRI
EMLÉKMŰNÉL
Irodalmi megemlékezés a Tolna Megyei SZC Ady Endre
Technikum és Kollégium diákjai előadásban
Egyházi áldás: Sefcsik Zoltán, evangélikus lelkész
Közreműködik az Alisca Brass Band és a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem
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SZABADIDŐ

SZABADIDŐ

2020. SZEPTEMBER 5. (SZOMBAT) 8:00–12:00

BABABÖRZE – Használt gyerekruhák vására a Babitsban
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Használt gyerekruhák, cipők, játékok, babaruhák, babakelengyék.
Asztalfoglalás/információ: Mező-Bacsó Andrea
Tel: 30/902-0223
E-mail: bacsoandi@freemail.hu
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2020. SZEPTEMBER 11–13.

ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FILMNAPOK
A fesztivál legjobb filmjei – kiemelten a magyar alkotások – kerülnek országosan vetítésre. Az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokban részt vevő
városok és intézmények a nevezett filmek 100 legjobbja
közül választják ki azokat, amelyeket vetítési programjukba beemelnek.

SZABADIDŐ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, CSATÁR TEREM
FILMVETÍTÉSEK:
SZEPTEMBER 11. (PÉNTEK)
17:00–18:12 Vad víz: Aqua Hungarica
18:20–19:10 Ércnél maradandóbb
SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT)
10:00–10:52 Kalandjaim a parányok világában
11:00–11:52 Csíki havasok: Rövidfilmek
14:00–14:50 Szépséges sebhelyeink
15:00–15:50 Madárszabadítók
16:00–16:30 Van még energiád?
16:30–17:00 Egy év a méhesben
SZEPTEMBER 13. (VASÁRNAP)
14:00–14:56 Az ismeretlen Kárpátalja
15:10–16:00 Szolgalelkű óriások
– Az elefántok és a turizmus kapcsolata
16:15–17:15 Akcióban a természet őrzői
A filmnapok minden eseménye ingyenes!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
85

SZABADIDŐ

2020. SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT) 10:00

GEMENC HANGJA 2020
– Könnyűzenei énekverseny diákok részére popdal és musical kategóriában
VÁRMEGYEHÁZA UDVARA
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 10.
Nevezési díj: 2.000 Ft/fő/kategória

Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem

A zsűri elnöke: Nagy Anikó – Jászai Mari-díjas színész,
énekesnő, énekművész

További információ, részletes versenykiírás és jelentkezési lap:
www.szekszardagora.hu, gemenchangja@gmail.com,
30/216-40-51
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2020. SZEPTEMBER 26. (SZOMBAT) 10:00–16:00

ÖNKÉNTESEK NAPJA
SZABADIDŐ

SZENT ISTVÁN TÉRI SÉTÁNY, A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT SZÍNHÁZI FŐBEJÁRATA ELŐTT
Szervező: Mentálhigiénés Műhely, Szekszárdi Civil Kerekasztal, Szekszárd MJV Önkormányzata
Program:
Civil szervezetek önkéntes munkájának bemutatása
Kísérőprogramok:
Zenés-, mozgásművészeti- és sportbemutatók
15:00–16:00 Hála-Gála, melynek keretében Szomjú-díjak
kerülnek átadásra
Részletes program hamarosan!
www.mentalmuhely.hu, www.szekszaradgora.hu
További információ a rendezvénnyel kapcsolatban:
Pócs Margit – Mentálhigiénés Műhely elnöke,
74/511-722, 20/473-06-44
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SZABADIDŐ

2020. SZEPTEMBER 29. (KEDD) 19:00

DUMASZÍNHÁZ: DOMBÓVÁRI ISTVÁN ÖNÁLLÓ ESTJE
#Kettőskereszt vagy amit akartok
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Életünk jelentős része a közösségi oldalakon zajlik, ami
alaposan átrendezte és újraalkotta a szokásainkat. De
vajon tényleg ismerjük az ismerőseinket? Biztos, hogy
szeret minket az, aki folyamatosan felfelé tartott mutatóujjat küld mindenre? Mit akarhat valójában tőlünk, aki
rendszeresen megbök? És egyébként hová tettem a lakáskulcsomat??? Dombóvári István legújabb önálló estjében
többek között ezekre a mindenkit érintő kérdésekre keres
válaszokat. Stand up, jelenet és zene két órában!
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Műsorvezető: Bellus István
Jegyár: 3.600 Ft
Jegyek elővételben a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon és
személyesen az IBUSZ Utazási Irodában vásárolhatók.

SZABADIDŐ

2020. OKTÓBER 20. (KEDD) 19:00

DUMASZÍNHÁZ: WINKLER RÓBERT ÖNÁLLÓ ESTJE
Megáldjam az autódat?
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, CSATÁR TEREM
Azt hiszi, autókat és motorokat tesztelni valami mérhetetlenül idillikus dolog? Nem is tévedhetne nagyobbat. Lehet,
hogy egzotikus helyszíneken vezethet érdekes autókat, de
korán kell kelni, és egyébként is, ott a legszörnyűbb dolog,
ami élő emberre manapság leselkedhet: az ötcsillagos szálloda. És akkor még nem beszéltünk a szakírót üldöző legkülönfélébb autós és motoros szubkultúrákról. Ismerje meg
Winkler Róbertet, az embert és családapát. Ha szeretne
eggyel kevesebb foglalkozást irigyelni, itt a helye!

Jegyár: 3.600 Ft
Jegyek elővételben a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon és
személyesen az IBUSZ Utazási Irodában vásárolhatók.
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2020. NOVEMBER 7. (SZOMBAT) 8:00–12:00

BABABÖRZE – Használt gyerekruhák vására a Babitsban
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
SZABADIDŐ

Használt gyerekruhák, cipők, játékok, babaruhák, babakelengyék.
Asztalfoglalás/információ: Mező-Bacsó Andrea
Tel: 30/902-0223
E-mail: bacsoandi@freemail.hu

2020. NOVEMBER 18. (SZERDA) 18:00

DUMASZÍNHÁZ:
KŐHALMI ZOLTÁN ÖNÁLLÓ ESTJE
Történjen bármi
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
Jegyár: 3.990 Ft
Jegyek elővételben a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon és
személyesen az IBUSZ Utazási Irodában vásárolhatók.
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SZABADIDŐ

2020. NOVEMBER 21. (SZOMBAT) 18:00

MAGIC SHOW – NE HIGGY A SZEMEDNEK!
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
2020-ban is visszatér Magyarország kedvenc bűvész és
illúzió show-ja, méghozzá egy megújult műsorral!

Kiváló és izgalmas program családoknak, pároknak és barátoknak!

Bűvészet, illúzió, gondolatolvasás, manipuláció és még számos, a tudomány által megmagyarázhatatlan mutatvány!

Jegyárak: 3.700 Ft, 4.700 Ft, 5.200 Ft
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MOZI

MOZI

SZEPTEMBERI
MOZIMŰSOR
MASHA ÉS A MEDVE: MASHA DALAI
szeptember 3-6. 15:00
MIUTÁN ÖSSZECSAPTUNK
szeptember 3-9. 17:00
TENET
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember

3-9. 19:30
16. 19:30
23. 19:30
30. 17:00

MULAN
szeptember 10-16. 17:00
szeptember 24-29. 17:00
AZ ÚJ MUTÁNSOK
szeptember 10-15. 19:30
94

ÁLLATI JÓ KEKSZEK
szeptember 11-13. 15:00
szeptember 18-20. 15:00
HAB
szeptember 17-23. 17:00
TÉBOLY
szeptember 17-22. 19:30
AZ ELFELEDETT HERCEG
szeptember 24-27. 15:00
PATTHELYZET
szeptember 24-29. 19:30
szeptember 30. 20:00

MOZI

2020. szeptember, október és november havi részletes moziműsor,
az aktuális hónap első napjától érhető el a www.szekszardagora.hu
oldalon, a havi moziplakáton és a szórólapokon.
Jegyárak: a hétfői mozielőadásokra egységesen 850 Ft,
további napokon 1.000 Ft, a diák és nyugdíjas jegy 900 Ft
(filmtől függetlenül).
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

95

TEREMBÉRLÉS
SZOLGÁLTATÁS

A Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd belvárosában, szép környezetben és jól megközelíthető helyen található. Intézményünk megfelel a 21. századi elvárásoknak,
teljes körű szolgáltatásaink lehetővé teszik a rendezvények magas színvonalon való lebonyolítását. Legyen szó
üzleti megbeszélésről és találkozóról, baráti vagy családi
összejövetelről, nálunk minden eseményhez talál megfelelő termet. Termeink beépített vagy mobil technikával
rendelkeznek, valamint projektort, hangtechnikát, írólapos
székeket, hangszigetelt válaszfalakat tudunk igény szerint rendelkezésre bocsátani. Bízunk benne, hogy az Ön
által megálmodott rendezvénynek otthont tudunk adni
Rendezvénytermünkben vagy a Csatár, Parászta, Palánk,
Páskum és Remete termeink valamelyikében.
A termek méreteiről és befogadóképességéről honlapunkon tájékozódhat. (www.szekszardagora.hu)
Amennyiben rendezvényéhez cateringre van szüksége,
ajánljuk a házban működő Amaryllis Étterem és Kávézó
szolgáltatásait.
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SZOLGÁLTATÁS

Terembérléssel kapcsolatban keresse Kiss-Horváth Andreát
a 74/529-610-es telefonszámon vagy e-mailben,
a kiss-horvath.andrea@szekszardagora.hu címen.
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ESKÜVŐ ÉS LAKODALOM EGY HELYEN, SZEKSZÁRD SZÍVÉBEN
SZOLGÁLTATÁS

Örömmel értesítünk minden házasodni készülőt, hogy
a Művészetek Házában megújult díszlettel és közreműködőkkel várjuk a jegyespárokat. Esküvői szolgáltatásunk
kínálatát bővítettük, egyedi igény szerint díszítjük és rendezzük be a modern, mégis klasszikus termet.
A gyönyörű orgonahang nem változott. Kiváló orgonistánk előcsalja az elegáns ceremóniához elengedhetetlen dallamokat. Az orgonán kívül zongora, valamint profi
hang- és fénytechnika is rendelkezésre áll.
A terem a magasztos hangulat miatt tökéletes választás
ahhoz, hogy a polgári és igény esetén akár az egyházi
szertartás is igazán ünnepélyes és meghitt legyen.
A Művészetek Háza mindössze 30 méterre található
a Kulturális Központtól, ahol Rendezvénytermünkben
akár 200 fő részére, körasztalos elrendezésű lakodalmaknak is tudunk helyszínt biztosítani.
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A terem technikai felszereltsége garancia a lakodalom
stílusos és elegáns kivitelezésére. Profi hang- és fénytechnika, öltözők és vetítési lehetőség áll a vendégek
rendelkezésére.
A légkondicionált, tágas, modern környezetben, egy légtérben mulathat a násznép hajnalig.
Igény szerint az Amaryllis Étterem gondoskodik a kiváló
ételekről, italokról, elegáns felszolgálásról és az alkalomhoz illő dekorációról.

SZOLGÁLTATÁS

Esküvőszervezéssel kapcsolatban keresse Tihanyiné Kismődi Ritát
a 74/529-610-es telefonszámon vagy e-mailben,
az eskuvoszervezes@szekszardagora.hu címen.
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KERESSÉK A DJP PONTOT SZEKSZÁRDON IS!
SZOLGÁLTATÁS

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett
„Digitális Jólét Program pontok fejlesztése” nevű pályázatát sikeresen megnyerte a Szekszárdi Közművelődési NKft.
A pályázat célja a közösségi internethozzáférési helyek
infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült
szakemberekkel bíró Digitális Jólét Program Pontokon
(DJP Pontok) keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási
korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A DJP
Pontokon az ingyenes eszközhasználat mellett jól képzett
mentor segítsége is igénybe vehető. Így a lehetőség azok
számára is adott, akik eddig még egyáltalán nem használtak digitális eszközöket.

digitális jólét

program pont
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A Babits Mihály Kulturális Központban várunk mindenkit
az ingyenes szolgáltatásokkal, így többek között:
•• nyomtatás
•• fénymásolás
•• szkennelés
•• számítógép, laptop, tablet, mobiltelefonok használatának elsajátításában való segítségnyújtás
•• internethasználat
•• valamint sok egyéb olyan művelet elsajátításával, amire
szükségünk van a digitális világunkban való tájékozódáshoz!
NYITVA TARTÁS:
Hétfő: 12:30–16:30
Kedd: 8:30–12:30
Szerda: 12:30–16:30
Csütörtök: 8:30–12:30
Péntek: 8:30–12:30
Szombat-vasárnap: zárva

SZOLGÁLTATÁS

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Telefon: 74/529-610, Fax: 74/529-615
E-mail: info@szekszardagora.hu
www.szekszardagora.hu

Felelős kiadó: Zsikó Zoltán, ügyvezető igazgató
Szerkesztette, grafika: Máté Réka

Babits Mihály Kulturális Központ
Instagram: szekszardagora
Twitter: szekszardagora
Youtube: szekszardagora
Jegyek vásárolhatók a Babits Mihály Kulturális Központ
jegypénztárában, a szekszárdi Tourinform irodában,
valamint a jegy.hu oldalon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 §-a és az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 rendelet 2. szakasz, Tájékoztatás és a személyes
adatokhoz való hozzáférés alapján a rendezvény látogatói hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvényen róluk kép- és/vagy hangfelvétel készüljön, és hogy azokat
az intézmény saját kommunikációs felületein közzétegye. Ezzel kapcsolatos tájékoztató a https://www.szekszardagora.hu/adatvedelem oldalon található.

