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TISZTELT LÁTOGATÓ!
Ön a Babits Mihály Kulturális Központ 2020 tavaszi műsorfüzetét tartja kezében.
KÖSZÖNTŐ

A tavasz mindig a megújulás időszaka. Az eddig pihenő természet rügyeket, leveleket, virágokat tár elénk, a szürke, csöndes világ helyét színek és hangok veszik
át. Mindennapi életünk is új fázishoz ér: egyre szívesebben mozdulunk ki otthonról,
gyakrabban keressük a társas programokat, rendezvényeket. A Babits Mihály Kulturális
Központ tavaszi programjai ebben az időszakban is bőven kínálnak lehetőséget arra,
hogy szabadidőnket közösségben tölthessük el.
Végigtekintve a kínálaton láthatjuk, hogy a nagynevű előadók, szereplők: Koncz Zsuzsa,
Zorán, a Budapest Klezmer Band, Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter mellett ezúttal
sem maradhatnak ki a felhozatalból nagyrendezvényeink, a Háry János Mesefesztivál, a Pünkösdi Hal- és Vadünnep. Mindemellett számos más zenei-művészeti program,
kórustalálkozó, kiállítás, színházi előadás és gyermekprogram közül válogathat az ide
betérő, s találhatja meg az érdeklődésének, korának, ízlésének legmegfelelőbb elfoglaltságot.
Ehhez kívánok a Kulturális Központ minden látogatójának tartalmas szórakozást, élménydús kikapcsolódást, feltöltődést!
Ács Rezső
Szekszárd MJV polgármestere
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TISZTELT SZEKSZÁRDIAK, KEDVES LÁTOGATÓK!

KÖSZÖNTŐ

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása, feladata. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.” Márai Sándor
gondolataival köszöntök minden kedves olvasót magam és a Babits Mihály Kulturális
Központ munkatársai nevében.
Itt a tavasz, a megújulás, az élet újraéledésének ideje a természetben. De nem csak
a természet éled, hanem az emberek is az új lehetőségeket kutatják. Sokan úgy tartják,
hogy legszebb évszak a tavasz, egyfajta ünnepként tekintenek rá. Kizöldül a természet,
virágoznak a fák, a virágok napfényben ragyognak. Kulturális programkínálatunkkal is
ezt a sokszínűséget, ünnepi hangulatot szeretnénk tükrözni. Ennek megfelelően fergeteges koncertek, hangversenyek, színházi produkciók, kiállítások, előadások, mozifilmek
gazdag kínálata teszi változatossá az elkövetkezendő negyedévet.
Idén is számos kiemelkedő munkásságú alkotó, előadó és művész látogat el hozzánk,
hogy önfeledt szórakozással teli varázslatos estéket nyújtsanak Önöknek. Vendégeink lesznek továbbá orvosok, tanácsadók, pszichológusok, akik ismeretekkel és tanácsokkal látják el az érdeklődőket a testi és lelki egészség megőrzése érdekében.
A legkisebbekre pedig kézműves műhely, játszóház, színház és bábelőadás is vár, nem
megfeledkezve a gyermeknapi forgatag sok-sok szabadtéri mókájáról.
Tartsanak velünk idén tavasszal is, legyenek vendégeink, élvezzék a Babits Mihály Kulturális Központ kimagasló programkínálatát. Nagy szeretettel várjuk Önöket!
Zsikó Zoltán
ügyvezető igazgató, Babits Mihály Kulturális Központ
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VÁROSI
NAGYRENDEZVÉNY

2020. MÁJUS 1. (PÉNTEK)
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

VÁROSI RETRO MAJÁLIS
PROMÉTHEUSZ PARK
Gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel, retro játékokkal, kézműves- és kirakodó vásárral, étkes sátrakkal,
a civil szervezetek pavilonjaival várjuk az érdeklődőket a
Prométheusz parkban.
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ
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VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

2020. MÁJUS 16–17. (SZOMBAT–VASÁRNAP)
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

HÁRY JÁNOS MESEFESZTIVÁL
SZENT ISTVÁN TÉR
Szekszárd 2020-ban is a gyermekek városává alakul egy
hétvégére. A fesztiválon idén Csukás István meséi kapják a főszerepet. A gyermeknapi Mesefesztiválon lesz
minden, ami a gyermekek és szüleik számára izgalmas
lehet: mesés kalandpark, aktív játszóház, bábelőadások,
kézműves foglalkoztatók, mozifilmek és sok egyéb más
színes program. A rendezvény közkedvelt és egyik leglátványosabb eleme, a korábbi évekből már ismert fény-
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festés lesz, amelyen helyi gyermekek saját kezűleg készített rajzai kerülnek „fénnyel festve” a Művészetek Háza
homlokzatára.
Részletes program a rendezvény műsorfüzetében,
a www.szekszardagora.hu honlapon, valamint a hivatalos Háry János Mesefesztivál Facebook eseményben
található.
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VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

2020. MÁJUS 29. – JÚNIUS 1. (PÉNTEK–HÉTFŐ)
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

PÜNKÖSDI HAL- ÉS VADÜNNEP
SZEKSZÁRD BELVÁROS
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep Szekszárd város második
legfontosabb közösségi ünnepe a Szüreti Napok mellett.
Minden év pünkösdjén zajló, négy napos forgatag színpadi programokkal, gasztrosátorral, boros pavilonokkal és
kézműves vásárral a belvárosban. A fesztivál fő hívószavai a pünkösdi hagyományok, a minőségi gasztronómia
és a hozzá illő, magas színvonalú kulturális program. Az
esemény egyszerre kínálja a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét jó társaságban, a térségre jellemző
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minőségi ételekkel, jó borokkal és fergeteges színpadi
produkciókkal. Hagyományok, kulturális, gasztronómiai és természeti értékek a Sárközben, a Gemenci erdő
szomszédságában, pünkösdkor Szekszárdon!
Részletes program a rendezvény műsorfüzetében,
a www.szekszardagora.hu honlapon, valamint a hivatalos Pünkösdi Hal- és Vadünnep facebook eseményben
található.
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VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY

KIÁLLÍTÁS

2020. MÁRCIUS 12. – ÁPRILIS 2.

VII. SZABÓ DEZSŐ MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA
Fusz Mátyás, képzőművész: A betekintési szög maximuma
KIÁLLÍTÁS

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BAKTA GALÉRIA
Megnyitó: 2020. március 12. (csütörtök) 17:30
A kiállítást megnyitja: Majsai Réka, művészettörténész
Az ösztöndíj célja, évente egy fiatal képző- vagy iparművész
támogatása alkotói tevékenységének fejlesztése, kiteljesítése, szakmai elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
Tanulmányaihoz vagy kutatómunkájához nyújt támogatást.
A pályázat kiírója: Víz’P’Art Közalapítvány

Fusz Mátyás, a 2019. év pályázatának nyertese, röviden
így ír kiállításáról:
Az emberi viselkedésnek több rovarszerű aspektusa is
van, ez a kiállítás most leginkább a fényhez fűződő kapcsolatunkról szól. Ha bekapcsol egy lámpa, éppen úgy
odakapjuk a fejünket, mintha valaki a mutatóujjával arrafelé irányította volna tekintetünket. Persze nem futunk
kamikáze módra a fény felé, de ha felvillan a telefonunk,
vagy ha a mellettünk ülő villantja fel képernyőjét, akkor is
odanézünk, a kémkedés bárminemű szándéka nélkül. Ha
este az utca sötétségét egy ablak világossága töri meg,
arrafelé fordulunk, és ha nincsen megfelelő függöny be
is tekintünk. A betekintési szög maximuma azt vizsgálja,
hogy mit látunk.
Megtekinthető: 2020. április 2-ig,
az intézmény nyitvatartási idejében.
A belépés díjtalan.
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KIÁLLÍTÁS

2020. MÁRCIUS 13. – ÁPRILIS 4.

KIKELET
KIÁLLÍTÁS

A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola és AMI
Képzőművészeti Tagozatának kiállítása
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
FIATALOK UTCÁJA
Megnyitó: 2020. március 13. (péntek) 14:00
A kiállítást megnyitja:
Bucsányiné Gréczy Gabriella, az iskola igazgatója
A kiállítás célja az iskola képzőművészeti tagozatának
tanítványai számára bemutatkozási lehetőség biztosítani
és tavaszi hangulatot teremteni a kulturális központ folyosóján és a kiállítást megtekintők lelkében.
Megtekinthető: 2020. április 4-ig,
az intézmény nyitvatartási idejében.
A belépés díjtalan.
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2020. ÁPRILIS 18. – MÁJUS 15.

XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS DÉL-DUNÁNTÚLI BEMUTATÓJA
KIÁLLÍTÁS

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MÁRVÁNYTEREM
Megnyitó: 2020. április 18. (szombat) 10:00
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 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.
Megtekinthető: 2020. május 15-ig,
hétfőtől szombatig 10-18 óra között, vasárnap zárva.
A belépés díjtalan.
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2020. MÁJUS 9-29.

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

Megnyitó: 2020. május 9. (szombat) 10:00
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület hetedik alkalommal szervezi meg a népi ékszerkészítők részére országos pályázatát, kiállítását és a hozzá kapcsolódó
szakmai összejövetelét konferencia keretében.
A pályázat célja a népi ékszerkészítők (ötvösök, tűzzománc készítők, fa-, csont-, szarufaragók, bőrművesek,
gyöngyfűzők, lószőrfonók, stb.) felkutatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, annak bemutatása, hogyan
lehet átmenteni, beilleszteni a különböző műfajban alkotó ékszer készítők tudását, alkotásait a XXI. század
viseletkultúrájába. Az ország minden részéről érkező
különböző technikával készített ékszerekből nyíló kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők.
Megtekinthető: május 29-ig,
hétfőtől szombatig 10-18 óra között, vasárnap zárva.
A belépés díjtalan.
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KIÁLLÍTÁS

2020. MÁJUS 21. – JÚNIUS 15.

50. JUBILEUMI TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MÁRVÁNYTEREM
Megnyitó: 2020. május 21. (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 feltételek a www.szekszardagora.hu oldalon
olvashatók.
Megtekinthető: 2020. június 15-ig,
az intézmény nyitvatartási idejében.
A belépés díjtalan.
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2020. MÁJUS 28–31. 9:00–18:00

KIÁLLÍTÁS LEGO ALKOTÁSOKBÓL
PLACC IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
KIÁLLÍTÁS

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. Játszósarok Technic-gépekkel,
társasjátékokkal, Duplo-kockákkal, LEGO vásár.
Csoportoknak előzetes bejelentkezés telefonon
a 20/922-8862-es telefonszámon vagy személyesen
a Kocka Kuckóban (Béri B. Á. u. 67.) lehetséges.
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. MÁJUS 29. – JÚNIUS 5.

150 ÉVES A MAGYAR TŰZOLTÓSÁG, 1870 – 2020
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MOZI ELŐTÉR
A magyar tűzoltóság létrejöttének 150 éves évfordulója lehetőséget kínál az emlékezésre és a tudományos
igényű visszatekintésre. A Katasztrófavédelem Központi
Múzeumának vándorkiállítása gróf Széchenyi Ödön munkásságától, illetőleg az első hivatásos magyar tűzőrség
1870-es megalakulásától napjainkig mutatja be a magyar
tűzoltóság azóta eltelt másfél évszázadának történetét.
A korabeli dokumentumokkal, metszetekkel és fényképekkel gazdagon illusztrált tablókon keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan vált a tűzoltóság a 19. század
végétől kezdve lelkes polgári önkéntes mozgalomból a

városok szervezett, hivatásos testületévé, a tűzoltás és
a mentés pedig speciális ismereteket igénylő önálló új
szakmává. Hogyan álltak helyt tűzoltóink a 20. századi világégések idején, majd jött létre 1948-ban az állami tűzoltóság, végül a rendszerváltást követően hogyan alakult
meg az egységes katasztrófavédelem. A szervezeti átalakulásokon, technikatörténeti fejlődésen, néhány emlékezetes tűzeseten túl megemlékezünk a szakma nagyjairól
is, és nem utolsó sorban a képek segítségével betekintést
nyerhetünk a régebbi korok tűzoltóinak munkájába.
A belépés díjtalan.
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KONCERT

2020. MÁRCIUS 10. (KEDD) 19:00

ZORÁN KONCERT
KONCERT

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
Miért járnak az emberek Zorán koncertre? Miért szeretnék oly sokan legalább évente egyszer színpadon látni
Zoránt? Miért nem hagynának ki egyetlen nagykoncertet
sem? A nagyszerű dalok miatt. A remek muzsikusok miatt. A zenei különlegességek miatt. De elsősorban Zorán
miatt. Azért, mert minden Zorán koncert ünnep.
Kihagyhatatlan…
Az előadásra minden jegy elkelt.
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KONCERT

2020. MÁRCIUS 13. (PÉNTEK) 18:00

SZAXOFONNAL A VILÁG KÖRÜL – PTE Regionális Kamarakoncertek
MŰVÉSZETEK HÁZA
Az est során a közönség bepillantást nyerhet a klasszikus szaxofonirodalomba, valamint a könnyedebb műfajok felé is elkalandoznak
az előadók. A koncerten hallhatóak lesznek többek között J. S. Bach,
E. Bozza, G. Pierné, G. Gershwin, P. Iturralde, A. Piazzola művei, de
improvizációt is hallhat a közönség, miközben különböző népek muzsikáit játsszák különböző földrészekről.
Fellépők:
•• Szendrői Zsuzsanna szaxofonművész
és növendékei a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumból:
•• Gáspár Zsombor
•• Somogyvári Arnold
•• Notheisz Krisztián

Műsor:
•• J.S. Bach: Kyrie
•• J.S. Bach: Fughetta
•• G. Pierné: Chanson d’autrefois
•• G. Gershwin: Liza
•• Cl. Debussy: Lenhajú lány
•• P. Iturralde: Suite Hellenique
•• J. Francaix: Petit Quatuor
•• A. Piazzola: Oblivion
•• H. Wiberny: Ulla in Africa
•• Gershwin: The man I love
A belépés díjtalan.
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2020. MÁRCIUS 20. (PÉNTEK) 19:00

PÉTER SZABÓ SZILVIA
„NOXTALGIA UNPLUGGED”
KONCERT

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
Ki ne emlékezne a Százszor ölelj még, a Túl a varázshegyen, a Szeretem, vagy 2005-ben az Euróvíziós 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 indul útjára 2020 tavaszán az énekesnő NOXTALGIA Unplugged nevű koncertsorozata, és látogat el Szekszárd városába is március 20-án 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…
Jegyárak: 3.900 Ft, 4.900 Ft
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KONCERT

2020. MÁRCIUS 21. (SZOMBAT) 19:00

BUDAPEST KLEZMER BAND KONCERT
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
A Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság és a Babits Mihály
Kulturális Központ közös rendezvénye Purim alkalmából.
Vendég: Bíró Eszter énekesnő
Jegyár: 3.500 Ft
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2020. MÁRCIUS 30. (HÉTFŐ) 14:30

A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG
IFJÚSÁGI HANGVERSENYE
KONCERT

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
RENDEZVÉNYTEREM
„Időutazás a muzsika szárnyán - az őskortól a jazzig”
Moderátor:
•• Székely Edit
Közreműködik:
•• a Monarchia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese
Jegyár: 800 Ft
Jegyek kizárólag az előadás előtt vásárolhatók.
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KONCERT

2020. ÁPRILIS 3. (PÉNTEK) 14:00

HANGRÓL HANGRA... AZ IFJÚSÁGI KÓRUSÉNEKLÉSÉRT
Bárdos Lajos Zenei Hetek Tolna Megyei Éneklő Ifjúság Díszhangversenye
MŰVÉSZETEK HÁZA
Közreműködnek a Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyei
általános és középiskolák kórusai.

Köszöntés:
•• Ács Rezső SZMJV polgármestere

Rendező:
•• Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége – KÓTA
•• Naszladi Judit (Szekszárdi Garay János Gimnázium)

A műsort ismerteti:
•• Ferger Viktória (9.D)
•• Mihályka Lilla (11.A)
A belépés díjtalan.

Támogató:
•• Emberi Erőforrások Minisztériuma
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2020. ÁPRILIS 19. (VASÁRNAP) 15:00

BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK – Tolna megyei Kórustalálkozó
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
KONCERT

A rendezvénysorozat Solymáron indult 1977-ben Solymári Zenei Hetek címmel. Az országos jellegű, európai
szintű fesztiválon rendszeresen részt vett Bárdos Lajos
is, számos elméleti előadással gazdagítva a programot.
Később Budapest lett a fesztivál központja, amely 1987ben, Bárdos Lajos halálát követően vette fel a zenetudós
nevét. A Bárdos Lajos Zenei Hetek állandó rendezője és
résztvevője a művész nevét viselő kórus, amelyet 1986ban Kempelen Tünde karnagy alapított. A zenei hetek
alapja a magyar kóruskultúra, a fesztivál célja pedig az,
hogy elsősorban ebből a szempontból adjon minél teljesebb körképet Magyarország zenei életéről. A rendezvénysorozat alkalmat ad a karvezetők, zenepedagógusok
továbbképzésére, zenei szimpóziumok rendezésére, valamint a társművészetek bemutatására is. A Bárdos Lajos
Zenei Hetek nem művészeti verseny, hanem azon együttesek közös ünnepe, amelyek magas szinten művelik a
muzsikálást, és azoké az embereké, akik ezt érdeklődéssel és szeretettel fogadják be.
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PROGRAM:
11:00 BÁRDOS LAJOS: MISSA TERTIA
•• Helyszín: Szekszárdi Belvárosi Római Katolikus Templom,
Béla király tér
15:00 KÓRUSTALÁLKOZÓ
•• Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem
•• Megnyitja: Kempelen Tünde karnagy,
a Bárdos Lajos Zenei Hetek művészeti vezetője
Moderátor: Orbán György
A belépés díjtalan.
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KONCERT

2020. MÁJUS 9. (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 Príma díjas, 2016ban 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, 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.
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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.

2020. MÁJUS 15. (PÉNTEK) 16:00

„ITT VAN A MÁJUS...”
KONCERT

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Magyarnóta est dr. Fehér Eszter vendégszereplésével.
•• Közreműködnek a Szekszárdi Magyarnóta Klub szólistái
•• Kísér: Oláh Attila prímás és cigányzenekara
Jegyárak: 1.500 Ft, 2.000 Ft

2020. ÁPRILIS 27. (HÉTFŐ) 19:00

KONCZ ZSUZSA KONCERT
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
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

SZÍNHÁZ

2020. MÁRCIUS 4. (SZERDA) 19:00

NAGY-KÁLÓZY ESZTER – RUDOLF PÉTER: … ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIA …
Egy híres szerelem, de most másként!
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Pódium bérlet III. előadás
Ketten vannak a világot jelentő deszkákon. Összesen ketten jelenítik meg Shakespeare világát, egy halálra ítélt,
halhatatlan szerelem történetét. Ám Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter nemcsak a szerelmespárt alakítják.
Varázsos játékukkal életre keltik egész Veronát. Testük
egyben a díszlet is. Gesztusok, mozdulatok fantáziadús
jelrendszerével változnak egy pillanat alatt figuráról figurára. Öntörvényű, lázas száguldás, egy drámaköltő zseni
kottája alapján.
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Az előadást létrehozta:
•• Nagy-Kálózy Eszter (Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas,
kiváló és érdemes művész)
•• Rudolf Péter (Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, kiváló
művész)
•• Horgas Ádám
Az előadásra minden jegy elkelt.

2020. MÁRCIUS 17. (KEDD) 19:00

SZENTE VAJK: LEGÉNYBÚCSÚ
Játékszín Budapest – vígjáték két részben
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Múzsa bérlet III. 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,
már-már 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
Az előadásra minden jegy elkelt.
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2020. MÁRCIUS 27. (PÉNTEK) 19:00

KÉPZELT RIPORT, JA CSAK A XXI. SZÁZADRÓL…
Király Színház
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Örömmel számolunk be a Király Színház legújabb előadásáról, amely a 45 éves „Képzelt Riport egy amerikai
popfesztiválról” című legendás mű méltó, de mai, friss,
napjainkban játszódó változata.
Az előadás történeti alapvetése és örök slágerei nem
változtak, csupán a hangsúlyok immár a XXI. századra
jellemzően vibrálóak, a ránk leselkedő veszély helye, tere
átkerült az internet hálójára, így az előadás szövegezése
és szituációi a webes felületek világát idézik.
Az előadás azt a világot rajzolja körénk, amelyben a mai
fiatalok eltévedhetnek, mint például a virtuális tértől való
függőség, a személyes emberi kapcsolatok hiánya. Aktuális kérdéseket próbálunk felszínre segíteni azzal, hogy
érintjük az internetes zaklatás, a személyes kapcsolatok
helyett a virtuális tértől való függés veszélyeit. Mindezt
körülöleli a jól ismert, és igazán mesteri muzsika, a kiváló énekesek, színészek tolmácsolásában felcsendülő jól
ismert slágerek. Előadásunk igazi csemege a mai zenés
színház kedvelőinek!
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Megértjük még egymást? Meghalljuk még azt, akit szeretünk? Vagy csak a messengeren, chaten kattognak a billentyűhangok, félreérthető szavakkal, emberi hangsúlyok
nélkül? Ez lett a mai világ alapzöreje? Ez lett a levegőnk?
Találkozunk a való életben még? Vagy csupán a hálón keresztül élünk? Átköltözünk? Vagy már átköltöztünk Oda?
A Mátrix nyer végül? Odaát minden élhetőbb? Odaát
minden átírható? Odaát minden újra élhető?
Az előadás kifejezetten alkalmas iskoláknak, gimnáziumoknak közös látogatás gyanánt, mint közösségi esemény, hiszen beszélgetéseket generálhat, közelebb hozhat egymáshoz generációkat, felületet ad és kínál arra,
hogy a fiatalok az előadás kapcsán merjenek megnyílni,
véleményt formálni.
Tartalomra és témára való tekintettel 15 éves kortól
ajánljuk az előadás megtekintését.

SZÍNHÁZ

Szereposztás:
•• Neo: Mikola Gergő
•• Kicsilány: Foki Veronika
•• True: Bácsatyai Gergely
•• Rockerlány: Szegő Adrienn
•• Régi kiposztolt kép: Molnár Szilvia
•• Facebook: Mezei Kitty
•• Kicsilány édesanyja: Vígh Anita
•• Görénykedő lány: Szatmári Alíz
•• Jólány: Rárósi Anita / Pászthy Viktória
•• Zaklatott fiú: Vámosi Máté / Opavszki Máté
•• Barátnők: Hermann Hanna, Homonnay Fanni
•• valamint a Király Színház tánckara
Zenei vezető: Nagy Anikó
Díszlet kivitelező: Bajkó György
Koreográfus: Dandé Daniella és Bogáti Fanni
Tér, látvány, vetítés: Pesty-Nagy Kati
Rendező asszisztens: Szatmári Alíz
A vetítésben a tatai Szent Gergely Autista Lakóotthon
alkotóinak grafikái szerepelnek.
Rendező: Pesty-Nagy Kati
Jegyárak: 2.900 Ft, 3.300 Ft, 3.600 Ft, 3.900 Ft
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2020. MÁRCIUS 28. (SZOMBAT) 19:00

CSODÁLATOS UTAZÁS
Király Színház – musical két részben
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Nem kisebb feladatra vállalkozik a budapesti Király Színház, mint hogy betekintést adjon a musical irodalom hatalmas és káprázatos világába. A legismertebb musicalek
legnépszerűbb dalai, duettjei elevenednek meg a társulat színművészei és tánckara előadásában, Korcsmáros
György rendezésében.

Részletek a legismertebb musicalekből, mint a My Fair
Lady, La Mancha lovagja, Az Operaház Fantomja, Miss
Saigon, Macskák, Jézus Krisztus Szupersztár, Evita,
Fame, West Side Story...
Musical rajongóknak kihagyhatatlan!
Jegyárak: 3.300 Ft, 3.600 Ft, 3.900 Ft, 4.500 Ft

Szereplők:
•• Balog Tímea
•• Jancsó Dóra
•• Szegő Adrienn
•• Papadimitriu Athina
•• Rárósi Anita
•• Denk Viktória
•• Sövegjártó Áron
•• Petridisz Hrisztosz
•• Kovács Szilárd
•• Szirtes Gábor
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2020. MÁRCIUS 31. (KEDD) 19:00

HELTAI JENŐ: TÜNDÉRLAKI LÁNYOK
Zenthe Ferenc Színház Salgótarján - színmű két részben
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Orfeum bérlet IV. 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.

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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SZÍNHÁZ

2020. ÁPRILIS 3. (PÉNTEK) 19:00

HUNYADY SÁNDOR: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE
József Attila Színház Budapest – színmű két részben
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Múzsa bérlet IV. 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 a
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. ÁPRILIS 20. (HÉTFŐ) 19:00

CSÁNYI SÁNDOR SZÍNHÁZI ESTJE
Avagy miért ne próbáljuk megérteni a nőket?
SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
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, öröméről. (Magunk között szólva:
inkább nehézségeiről.) Egyszemélyes vígjáték, nyolc
különböző karakter, nyolcvan percben. Csányi Sándor
előadásában.
Az előadásra minden jegy elkelt.
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2020. MÁJUS 28. (CSÜTÖRTÖK) 19:00

RAY COONEY: PÁRATLAN PÁROS
Bánfalvy Stúdió

Bérleten kívüli szabadelőadás
„Mary izgatottan várja haza wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az as�szony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hátha
hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy négy és fél
percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl
sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi
rendőrséget, hátha hitvesének baja esett…
Ezzel pedig megkezdődik a kalamajka. A férj, John ugyanis egy és ugyanaz a személy, és régóta éli kettős életét,
amely most összedőlni látszik; John ugyanis egy idős
hölgy segítségére sietve balesetet szenved, és a kórházban nem a megfelelő lakcímét adja meg. A feleségek által
értesített rendőrség lelkes nyomozásba kezd, John pedig
ámokfutó módjára ingázik a két asszony között.”

Szereposztás:
•• John Smith – Száraz Dénes
•• Mary Smith – Bugár Anna/Kiss Ramóna
•• Barbara Smith – Mezei Réka Léda
•• Stanley Curtis – Beleznay Endre
•• Porterhouse felügyelő – Harmath Imre
•• Troughton felügyelő – Száraz Dénes/Suhajda Dániel/
Pintér Gábor
•• Bobby Franklyn – Kiss Zoltán/Pintér Gábor
•• Fotóriporter – Pintér Gábor
Fordító és dramaturg: Benedek Albert
Rendező: Horváth Csaba
Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Rendezőasszisztens: Szikra B. Diána
Koreográfus: Horváth Gyula Antal
Jegyárak: 3.300 Ft, 3.500 Ft, 3.800 Ft
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SZÍNHÁZ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM

GYERMEKPROGRAM

2020. MÁRCIUS 1. (VASÁRNAP) 10:30

KISVAKOND BÁBJÁTÉK – Kalap Jakab Produkció
GYERMEKPROGRAM

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Nem maradnak élmény nélkül azok, akik március 1-jén
délelőtt szeretnének megfelelő elfoglaltságot találni
a család legkisebb tagja számára.
Vasárnap délelőtt 10:30 órakor érdemes lesz ellátogatni
a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe,
ahol egy felvonásban egy mindenki által jól ismert rajzfilmhős a Kisvakond lesz vendégünk.
A „Kisvakond” című bábjáték az eredeti cseh meséből
került színpadi alkalmazásra a közkedvelt Kalap Jakab
produkciójában.

Az előadást a Móra Kiadó könyvvására kíséri.
A Kisvakond bábjátékot 2-től 8 éves korig ajánljuk.
Műsoridő: 50 perc
Az előadásra minden jegy elkelt.

2020. MÁRCIUS 7. (SZOMBAT) 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
gyerkeknek, 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: 06 20/917 68 98

GYERMEKPROGRAM

2020. MÁRCIUS 14–15. (SZOMBAT–VASÁRNAP) 9:00–18:00

KÉZMŰVES MŰHELY GYEREKEKNEK – Ünnepeljük együtt március 15-ét!
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, MOZI ELŐTÉR
MÁRCIUS 14. (SZOMBAT)
9:00–13:00 és 15:00–18:00 – kézműves foglalkozás
10:30 – Állati csetepata 2. – ingyenes matinévetítés

A mozi matinévetítéseken a részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt, a BMKK jegypénztárában előzetesen váltható regisztrációs jegy bemutatása
kötelező.

MÁRCIUS 15. (VASÁRNAP)
9:00–13:00 és 15:00–18:00 – kézműves foglalkozás
10:30 – Sarkvidéki akció – ingyenes matinévetítés
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2020. MÁRCIUS 28. (SZOMBAT) 11:00

ALICE CSODAORSZÁGBAN
GYERMEKPROGRAM

Király Színház
– zenés felfordulás gyerekeknek
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
Lewis Carroll könyve alapján írta Fábri Péter,
zene: Gallai Péter
Szereposztás:
•• Kecskés Tímea / Szegő Adrienn
•• Kovács Szilárd / Mező Zoltán
•• Formán Bálint / Sándor Dávid
Fény: Mudraninecz János
Koreográfus: Sándor Dávid
Díszlet-jelmez: Ruttka Andrea
A rendező munkatársa: Mundraninecz Éva
Rendező: Kováts Kriszta
Jegyárak: 2.400 Ft, 2.900 Ft
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GYERMEKPROGRAM

2020. MÁRCIUS 29. (VASÁRNAP) 9:00–13:00

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
PROGRAM:
10:30 Pódium Színház: Húsvéti készülődés Nyúlanyóval
- zenés húsvétváró előadás
A rosszaság Tapsihapsi ahelyett, hogy segítene a húsvéti készülődésben, kitalálja, hogy az elrejtett ajándékokat
eltünteti és összekavarja az ünnepi varázsóra mutatóját.
Így az évszakok is megzavarodnak… nyúlanyó hiába festi a tojásokat nem jönnek a locsolók…. de a gyermekek
segítségével a helyére kerül minden és egy hatalmas
húsvéti forgatagba kerülünk… Tapsihapsi belátja nem jó
dolog felborítani a megszokott ünneplést, és megígéri,
nem tesz többet ilyet.

Továbbá:
•• kézműves foglalkozások
•• arcfestés
•• gyermekjátszó
•• vásár a Mozi előterében
Kifújt vagy főtt tojást mindenki hozzon magával!
Jegyárak: 1.000 Ft, 4 éves kor alatt 500 Ft
Belépéskor meglepetés és finom limonádé vár!
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2020. ÁPRILIS 4. (SZOMBAT) 15:00

REZGŐ-MOZGÓ INTERAKTÍV HANGFÜRDŐ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
GYERMEKPROGRAM

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, REMETE TEREM
Kalandozás a mesék birodalmában, hangtálak kíséretével.
Blokkoldó, meditatív mese, hangfürdővel színesítve 4-12
éves korú gyerekeknek. Térítésmentesen ajánljuk olyan
gyerkeknek, 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: 06 20/917 68 98

2020. ÁPRILIS 5. (VASÁRNAP) 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!
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Ismerd 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.

GYERMEKPROGRAM

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.
Jegyár: 2.990 Ft, 3.490 Ft, 3.990 Ft, 4.490 Ft
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GYERMEKPROGRAM

2020. ÁPRILIS 15–16. (SZERDA–CSÜTÖRTÖK)

A DIDERGŐ KIRÁLY
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
Nekeresd ország Nevenincs királyának mindene megvan,
mégis boldogabb nála még a mezítlábas kisgyermek is.
Hiába fűtik be a hatalmas kandallót, hiába bugyolálják aranyos palástba – a király rettenetesen fázik, sőt mi több:
didereg! Mikor már a csengő barack, a mosolygó alma, de
még a szóló szőlő venyigéje is tűzre kerül, betipeg egy
pici lány a hatalmas trónterembe, s azt kérdezi mézédes
hangján a farkasbundában vacogó királytól: miért szedette le a házuk tetejét, hiszen most megfázik a babája…
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A didergő királynak megolvad a szíve, babaruhának ígéri
bársonyköntösét és menten kitárja ajtaját, hadd tóduljon
be fázó népe, hadd lakjon jól a legkedvesebb vendégsereg… És hadd kapjon a mi legkedvesebb vendégseregünk,
a gyermekközönség egy csodás, zenével átszőtt, igazi bíborpalástos, fényes-tróntermes mesejátékot.
Móra Ferenc verses meséje alapján írta:
Topolcsányi Laura

Díszlet: Darvasi Ilona
Jelmez: KYDI
Koreográfus: Borbély Krisztina

Hangszerelte: Győri Péter
Rendező: Nyírő Bea
GYERMEKPROGRAM

Tervezett szereposztás:
•• A didergő király: Antal Ádám
•• Udvari bolond: Borbély Krisztina
•• Késdobáló, Planétás, Festő: Faggyas Alexandra
•• Cigánylány, Papagáj, Porcelán baba, Kislány: Szilvási Judit
•• Fűtő, Medvetáncoltató, Zenebohóc: Merk László
•• Cigányasszony, Operaénekes baba, Királyné: Nyírő Bea
•• Francia fiú: Pásztor Máté
•• Medve: Zakar Gábor

Jegyár: 1.000 Ft

2020. ÁPRILIS 15. (SZERDA) 14:30
Kisiskolás bérlet
2020. ÁPRILIS 16. (CSÜTÖRTÖK) 10:00
Óvodás bérlet
2020. ÁPRILIS 16. (CSÜTÖRTÖK) 14:30
Kisiskolás Plusz bérlet

2020. MÁJUS 2. (SZOMBAT) 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
gyerkeknek, 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: 06 20/917 68 98

55

HAGYOMÁNY

2020. MÁRCIUS 9. (HÉTFŐ) 14:00

TOLNA MEGYEI „CINEGEMADÁR” NÉPZENEI VERSENY – I. elődöntő
ALSÓNYÉKI KULTÚRHÁZ
HAGYOMÁNY

A Babits Mihály Kulturális Központ 2018-ban újraindította a Bogár István emlékére megrendezett „Cinegemadár”
Tolna Megyei Népzenei Versenyt.

Második elődöntő időpontja:
2020. március 14. (szombat) 10:00
– Tamási Művelődési Központ

Ez a népdaléneklési és népzenei seregszemle igen nagy
múltra tekint vissza. Szabadi Mihály indította útnak az
1990-es évek közepén és sok esztendőn keresztül adott
lehetőséget az ifjúsági és a felnőtt korosztálynak a népzene énekes és hangszeres bemutatására.

A verseny döntője:
2020. április 4. (szombat) 10:00
– Szekszárd, Művészetek Háza

A versenyre egyéni énekesek és hangszeresek, valamint éneklő csoportok, pávakörök jelentkezését vártuk
az egész megyéből. A verseny döntőjéből az országos
szakmai zsűri véleménye alapján a legjobb produkciók
a Szekszárdi Szüreti Napok Cinegemadár Gálaműsorán
kapnak bemutatkozási lehetőséget.
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A belépés díjtalan.

59
HAGYOMÁNY

2020. MÁRCIUS 28. (SZOMBAT) 11:00 ÉS 14:00

DÉL-DUNÁNTÚLI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCOSOK
SZÓLÓ ÉS PÁROS TÁNCVERSENYE
HAGYOMÁNY

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség és a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület közösen rendezi meg
a Dél-dunántúli hagyományőrző táncosok szóló és páros táncversenyét Szekszárdon. A versenyre Baranya,
Somogy és Tolna megye hagyományőrző együtteseinek
táncosait várják.
A versenyre egyéni és páros kategóriában lehetett jelentkezni. A megmérettetésen részt vehet minden olyan
táncos 6 éves kortól 80 éves korig, aki szereti, és szívesen táncolja a saját településének, tájegységének
táncait. Fontos az improvizatív, szabad tánc, figyelembe
véve a gyűjtések falvakra vonatkozó táncanyagát, illetve
azoknak az előadó saját táncos egyéniségének megfelelő
szerkesztését.
A versenyen résztvevő táncosok két nyilvános műsorban mutatják be tudásukat, 11:00 és 14:00 órai kezdettel,
amelyekre a belépés díjtalan.
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A program a Csoóri Sándor Alap
támogatásával valósul meg.
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HAGYOMÁNY

2020. ÁPRILIS 2. (CSÜTÖRTÖK) 19:00

BABITS JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
HAGYOMÁNY

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
Ünnepi műsor a Babits Mihály Kulturális Központ
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
Közreműködnek az intézményben a kezdeti idők óta
működő művészeti csoportok.

2020. ÁPRILIS 1–15.

BABITS 50 JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
MÁRVÁNYTEREM
Jubileumi kiállítás, régi fotók és filmek vetítése a Babits
Mihály Kulturális Központ átadásának 50. évfordulója
tiszteletére
Megnyitó: 2020. április 1. (szerda) 16:00
A belépés díjtalan.
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A programon a részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt, a BMKK jegypénztárában előzetesen váltható regisztrációs jegy bemutatása kötelező.
11:00 Tisztelgés Dr. Vadas Ferenc sírjánál – Fadd
15:00 Tisztelgés a Babits szobornál
Faültetés az 50 éves jubileum tiszteletére
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HAGYOMÁNY

2020. MÁJUS 9. (SZOMBAT) 11:00 ÉS 14:00

ÖRÖKSÉG DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNC FESZTIVÁL
HAGYOMÁNY

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.
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 1 koreográfiát a táncos társaknak, vezetőinek, az érdeklődő
közönségnek és a felkért szakembereknek. A fesztiválon
a Somogy, Tolna, Baranya megyében működő csoportok
vesznek részt.
A bemutatón résztvevő csoportok két nyilvános műsorban mutatják be koreográfiájukat, 11:00 és 14:00 órai
kezdettel, amelyekre a belépés díjtalan.
A program a Csoóri Sándor Alap
támogatásával valósul meg.
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65
HAGYOMÁNY

ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

2020. MÁRCIUS 2. (HÉTFŐ) 17:30
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM

A „varrógép és esernyő véletlen találkozása...” A DaDa
MŰVÉSZETEK HÁZA
A Dada nem egységes mozgalom, nem szabályos csoport,
tagjai minden visszaemlékezésükben kiemelik állandó,
létszükségletszerű vitáikat. Az „első háború” alatti-utáni
megváltozott politikai-társadalmi helyzetnek köszönhetően a Dada intellektuális téren jelentett áttörést az európai, és az amerikai művészetben. A művészetről alkotott
elképzelésekben szintúgy. Az avantgárd első hullámának,
a klasszikus modernek irányzatai közül a dadaizmus kitüntetett figyelmet érdemel, bár néha, főleg Európa keleti
részén, nem könnyű elválasztani az avantgárd egyéb irányzataitól, akár egy alkotó munkásságán belül is (pl. Kassák
Lajos, Moholy-Nagy László). A dadaizmus nem köthető

egyértelműen egy művészeti ághoz sem, ugyanannyira
irodalmi, mint képzőművészeti és előadóművészeti irányzat. A dadaisták munkásságában elmosódnak a műfajbeli
határok, a kubistákhoz hasonlóan készítenek montázsokat, kollázsokat. A fotót, a mindennapi élet tárgyait bevonják az alkotásokba. A dadaizmus alapattitűdje a tagadás,
a cinizmusba átcsapó irónia, gyakran anarchista lázadás.
Ezt tükrözi Kassák ismert felszólítása: „Romboljatok, hogy
építhessetek, építsetek, hogy győzhessetek!”
Előadó: dr. Aknai Tamás, művészettörténész
Jegyárak: 1.000 Ft, nyugdíjas/diák: 500 Ft

2020. MÁRCIUS 3. (KEDD) 14:00

MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES NYUGDÍJAS TAGOZATÁNAK
EGÉSZSÉGVÉDŐ ELŐADÁSA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BÖDŐ TEREM
Előadó: dr. Alfahrat Jusuf (onkológus főorvos)
A belépés díjtalan.
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2020. MÁRCIUS 9. (HÉTFŐ) 17:30

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM

ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

Válság és újjászületés. A szürrealista mozgalom.
MŰVÉSZETEK HÁZA
A dadaisták munkássága nyomán egy újfajta művészetfelfogás vezetett a művészet tagadásából születő antiművészethez. Ehhez a fordulathoz azonban
egy végletesen kiábrándító alapélmény, a világháború páratlan „élménye” volt szükséges. Ez a következmény a szürrealizmus. A dadaizmussal párhuzamosan
kezdett formálódni, de irányzattá csak 1922 után vált.
A kifejezést először Apollinaire használta. Az irányzat
központja Franciaország, de számos más országban is
kibontakozott. A korábbi avantgárd irányok mellett alkotói elődjüknek tekintették Baudelaire-t, Rimbaud-t,
Apollinaire-t. Felfedezték az első „igazi” szürrealistát,
Lautréamont-t (1846–1870). A szürrealizmus kibontakozásához hozzájárultak Freud, Bergson munkái, a relativitáselmélet, hatott rá a marxizmus, de a misztika,
az okkultizmus is. Kiindulópontjuk a hazug, kegyetlen
civilizáció elleni lázadás.
„Nekünk nem fontos az alkotás. Minden erőnkkel azt
kívánjuk, hogy a forradalmak, a háborúk és a gyarmati
felkelések megsemmisítsék a nyugati civilizációt. Sze-

rintünk nem lehet sem harmónia, sem nagy művészet.
A szépség eszménye már réges-rég összeaszott. Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy nyilvánosan elhatároljuk
magunkat szóban és írásban mindentől, ami francia.”
Előadó: dr. Aknai Tamás, művészettörténész
Jegyárak: 1.000 Ft, nyugdíjas/diák: 500 Ft
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2020. MÁRCIUS 16. (HÉTFŐ) 17:30
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM

Az Újvilág és az Új Világ. Az USA és a vizuális kultúra
MŰVÉSZETEK HÁZA
Az amerikai kultúra mindenesetre ritkán táplálta úgy
festőit és szobrászait, ahogyan tette azt regényíróival
és költőivel. Voltak ugyan festők ebben az országban,
közülük néhány nem keveset tett le az asztalra, végső soron azonban csak az Európából importált eszmék
felfokozásával vagy sajátos kitekerésével tudtak valami újat alkotni. Soha nem voltak képesek igazán magukévá tenni vagy megteremteni egy új látomást, amire
a világnak azután oda kellett volna figyelnie, és amiből
a jövő képzőművészei lényegileg meríteni tudtak volna.
Nem csináltak mást, mint kiegészítették és finomították
a francia impresszionizmus különböző szakaszait. Úgy
tűnik, hogy minden, ami művészi értelemben kiváló, továbbra is az 1905 és 1930 közötti eleven közelmúltból
jön, amelynek az első világháború sem, csak Hitler tudott visszavonhatatlanul véget vetni. A magára valamit
adó amerikai művész a két háború között még mindig
függött mindattól, amit a Párizsi iskola, Klee, Kandinszkij
és Mondrian 1935 előtt felhalmozott. Az absztrakt expresszionizmus volt az első irányzat, mely – a nevében
is rejlő nonfigurativitás és az erőteljes érzelmi töltés
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kettősségén kívül – erőteljesen támaszkodott a szürrealizmusra, persze nem elsősorban a figuratív, hanem
a nonfiguratív szürrealizmus szabad tudatalatti módszereire és esetleg technikáira is. Kandinszkij „improvizációinak” szellemére, munkásságára vonatkoztatva az amerikai Alfred Barr használta 1929-ben először az „absztrakt
expresszionizmus” kifejezést. A fogalom 1951-től vált

ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

általánossá, amikor is a New York-i Museum of Modern
Art-ban az észak-amerikai absztrakt művészet nagy
kiállítását rendezték. Az amerikai absztrakt expresszionizmus elválaszthatatlan a kor egész vizuális kultúráját egységbe foglaló kapcsolatok hálózatától. Ennek a
nemzetközi festészeti irányzatnak a lényege a művész
lelki- és hangulati állapotának, tudat alatti képzeteinek
közvetlen, drámai kifejezése és a festés folyamatának
meditatív átélése. Mindezt a hagyományos kompozíció
feloldásával és az ábrázolás száműzésével kívánták elérni. Ebben a művészeti stílusban tevékenykedő művészek
szerint a festményeket gyorsan kell készíteni, hasonlóan
a kínai kalligráfiákhoz. Nem szabad semmit fontolgatni,
az alkotás akkor jó, ha spontán és „kitörésszerű”. A művészek az egyediségre törekednek ebben az elgépiesedett, szabványosított világban.
Előadó: dr. Aknai Tamás, művészettörténész
Jegyárak: 1.000 Ft, nyugdíjas/diák: 500 Ft
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2020. MÁRCIUS 18. (SZERDA) 19:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

MÉRŐ LÁSZLÓ: A SZÍVEMRE HALLGASSAK, VAGY AZ ESZEMRE?
– Érzelmeink és döntéseink logikája

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Dr. Mérő László az egyik legnépszerűbb magyar pszichológus, akinek előadásait országszerte mindenhol vastapssal köszöni meg a közönség.
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
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ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

2020. MÁRCIUS 25. (SZERDA) 17:00

EGÉSZ-SÉG SZABADEGYETEM
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, CSATÁR TEREM
Téma: Testi bajban lelki baj van?
Előadó: dr. Budai László Károly szabadfoglalkozású orvos-természetgyógyász,
Germán Gyógytudomány terapeuta (Budapest)
Szervező: Mentálhigiénés Műhely
A belépés díjtalan.
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2020. ÁPRILIS 6. (HÉTFŐ) 16:30
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

A MAGYAR RÁKELLENES LIGA ELŐADÁSSOROZATA: „A HALAK ÉS AZ EMBER”
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, KIS CSATÁR TEREM
Előadó: dr. Urbányi Béla D.Sc. tanszékvezető egyetemi tanár (Szent István Egyetem Gödöllő)
A belépés díjtalan.

2020. ÁPRILIS 7. (KEDD) 14:00

MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES NYUGDÍJAS TAGOZATÁNAK
EGÉSZSÉGVÉDŐ ELŐADÁSA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BÖDŐ TEREM
Előadó: dr. Benczúr Béla (kardiológus főorvos)
A belépés díjtalan.

2020. ÁPRILIS 29. (SZERDA) 18:00

EGÉSZ-SÉG SZABADEGYETEM
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, CSATÁR TEREM
Téma: A belső fejlődés kérdései
Előadó: dr. Fülöp Sándor (Gunagriha) fogorvos, spirituális tanító (Csömör)
Szervező: Mentálhigiénés Műhely
A belépés díjtalan.
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ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

2020. MÁJUS 5. (KEDD) 14:00

MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES NYUGDÍJAS TAGOZATÁNAK
EGÉSZSÉGVÉDŐ ELŐADÁSA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, BÖDŐ TEREM
Előadó: dr. Kondákor István (neurológus főorvos)
A belépés díjtalan.
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2020. MÁJUS 5. (KEDD) 19:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

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. Azokról a kérdésekről beszél, amelyek
a leginkább foglalkoztatnak bennünket, egyszerű szavakkal képes bonyolult összefüggéseket megvilágítani, és
azokat nemcsak érthetővé, de átélhetővé tenni. Sosem
elégszik meg olcsó, közhelyes magyarázatokkal – ha valamivel foglalkozni kezd, annak a mélyére ás. Hatalmas
személyes varázsa van, ezért nem ritka, hogy előadásai
után sokan meg szeretnék ölelni, vagy legalább megfogni
a kezét. Egyébiránt akár stand up komikusként is megkereshetné a kenyerét, olyan fergeteges humora van.

tással 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.

Aktuális előadásában azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy
miként válhat erőforrássá a gyakran fájdalmas sebekkel
teli múlt, és hogyan alakíthatjuk szabadabban a jövőnket.

Jegyár: 2.500 Ft

„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 precizi76

2020. MÁJUS 11. (HÉTFŐ) 16:30
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

A MAGYAR RÁKELLENES LIGA
ELŐADÁSA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
PARÁSZTA TEREM
A belépés díjtalan.
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ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

2020. MÁJUS 19. (KEDD) 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.
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Jegyár: 3.200 Ft

2020. MÁJUS 27. (SZERDA) 17:00
ELŐADÁS, EGÉSZSÉG

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

MEGEMLÉKEZÉS

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉT!
Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc évfordulójának nemzeti ünnepén több napos programsorozattal
tisztelgünk a magyar történelem egyik legnagyobb eseménye előtt. Ingyenes programokkal várjuk a családokat
a Babits Mihály Kulturális Központban is, ahol korabeli
kávéházi hangulatot varázsolunk, a kicsiket kézműves
foglalkozásokkal, filmvetítésekkel várjuk.
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2020. MÁRCIUS 12. (CSÜTÖRTÖK) 14:30
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület szervezésében, diákok és tisztelgő polgárok virágot helyeznek el az alsóvárosi és újvárosi temetőben a szekszárdi
’48-asok sírjánál.

MÁRCIUS 14–15. (SZOMBAT–VASÁRNAP)

KÁVÉHÁZI HANGULAT
MEGEMLÉKEZÉS

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
MOZI ELŐTÉR
A Mozi előterébe Pilvax Kávéházi hangulatot varázsolunk,
a gyerekek számára lehetőség lesz reformkori ruhákba,
jelmezekbe öltözni- Illetve az Agóra kávézóban szintén
korabeli süteményeket, kávékülönlegességeket kóstolhat
a közönség.

MÁRCIUS 14–15. (SZOMBAT–VASÁRNAP)

KÉZMŰVES MŰHELY GYEREKEKNEK
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
MOZI ELŐTÉR
Részletes programot lásd:
Gyermekprogramok, 49. oldalon.
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MEGEMLÉKEZÉS

2020. MÁRCIUS 15. (VASÁRNAP) 10:00

NEMZETI ÜNNEP
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója
BÉLA KIRÁLY TÉR
10:00 – Ünnepi megemlékezés a Béla király téren
•• Ünnepi beszédet mond Ács Rezső, SZMJV polgármestere
•• Ünnepi műsort előadják a Babits Mihály Általános Iskola tanulói
•• Egyházi áldást mond dr. Kaszó Gyula református lelkész
•• Koszorúzás
Az ünnepi megemlékezésen közreműködnek:
•• Alisca Brass Band
•• Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete
Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Színházterem
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2020. MÁJUS 31. (VASÁRNAP) 9:00

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA
MEGEMLÉKEZÉS

SZENT ISTVÁN TÉR,
I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
9:00 – Ünnepi megemlékezés
•• Ünnepi beszéd
•• Egyházi áldást mond: Gyurkó Donát Sámuel
metodista lelkész
A megemlékezést koszorúzás zárja.
Közreműködnek:
•• Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar
•• Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete
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IRODALOM

IRODALOM

ÁPRILIS 11. (SZOMBAT) 10:00–20:00

FIZESS VERSSEL A KÁVÉDÉRT A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN!
AGÓRA KÁVÉZÓ
Április 11-én, szombaton egy teljes napig minden vers –
legyen az ismert költő műve vagy saját alkotás – fizetőeszközzé válik az Agóra Kávézóban, így a vendégek kávéjukat egy verssel „fizethetik ki”. Írd le nekünk kedvenc
versedet a magyar költészet napján, és a kávét mi álljuk!
A verseket még aznap kiállítjuk a Kávézóban.
Szeretettel meghívjuk minden vers- és kávészerető vendégünket, hogy gondolataikat és érzéseiket kellemes
környezetben, verses formában fejezzék ki.
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Az akció keretében minden vendég egy verssel nevezhet
és az ajánlat egy espresso kávéra vonatkozik.

2020. ÁPRILIS 18. (SZOMBAT) 8:00–18:00

IX. FEDORKA – SOSEVOLT VERSNAP
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 minősítő Gálájára, illetve a Nemzetközi Kaleidoszkóp Versfesztiválra.
A zsűri tagjai a Magyar Versmondók Egyesületéből érkeznek.

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

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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IRODALOM

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, CSATÁR TEREM, PARÁSZTA TEREM

SZABADIDŐ

2020. MÁRCIUS 7. (SZOMBAT) 9:00–18:45

AA ANONIM ALKOHOLISTÁK
XV. TALÁLKOZÓ
SZABADIDŐ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
SZÍNHÁZTEREM
Regisztrációs díj: 1.200 Ft/fő helyszínen fizetendő

2020. MÁRCIUS 8. (VASÁRNAP) 10:00–18:30

NŐNAPI KAVALKÁD
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
A lányok és asszonyok testi-lelki-szellemi felüdülését
szolgáló ajándék programok, a Mentálhigiénés Műhely
szervezésében. A nap folyamán interaktív mozgásművészeti- és táncbemutatókon, mozgásmeditációs foglalkozáson, kreatív színházi együttléten, hangfürdőn,
egészségügyi állapotfelmérésen, életmód-tanácsadáson, kreatív kézműves foglalkozáson vehetnek részt
az érdeklődők. Ezen kívül gyermekeknek szóló „hangszersimogató” örömzenéléssel, továbbá árusokkal és
termékbemutatókkal várják az érdeklődőket.
A belépés díjtalan.
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SZABADIDŐ

2020. MÁRCIUS 14. (SZOMBAT) 11:00

REGIONÁLIS TÁNCVERSENY
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
2020. március 14-én szombaton, immár második alkalommal kerül megrendezésre a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében 11:00 órától az országos versenyt
megelőző, regionális táncművészeti elődöntő a Táncpe-

dagógusok Országos Szövetsége és a PTE IGY Gyakorló
Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti
Tagozatának közös szervezésében.
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SZABADIDŐ

2020. MÁRCIUS 19. (CSÜTÖRTÖK) 19:00

DUMASZÍNHÁZ: MEGÁLDJAM AZ AUTÓDAT? – Winkler Róbert önálló estje
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
94

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

2020. MÁRCIUS 22. (VASÁRNAP) 8:00–12:00

BABABÖRZE – használt gyerekruha vásár a Babitsban
SZABADIDŐ

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

2020. ÁPRILIS 11. (SZOMBAT) 20:00

TAVASZVÁRÓ BATYUS BÁL
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Kapunyitás: 19:00
•• Zenél: Tücsök Zenés Színpad szólistái
•• Közreműködik: Dj Táborfy

Ha jöttök, lesztek,
Ha hoztok, esztek!

Jegyigénylés és asztalfoglalás elővételben
a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában.

Az Agora kávézó az est folyamán üzemel!

Belépőjegy: 2.500 Ft/fő 2020.04.08-ig
(Belépőjegyek korlátozott számban a helyszínen kaphatók 3.000 Ft/fő áron)
95

SZABADIDŐ

2020. ÁPRILIS 17. (PÉNTEK) 9:30

BORVIDÉKI BORVERSENY DÍJKIOSZTÓ
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
2020. ÁPRILIS 25. (SZOMBAT) 15:00

ARANYOS KÓSTOLÓ
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
A Szekszárd Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos Borainak kóstolója.
Információ: www.szekszardibor.com, 0630/340-0736
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2020. ÁPRILIS 29. (SZERDA) 19:00

KETTŐSKERESZT VAGY AMIT AKARTOK – Dombóvári István önálló estje
Műsorvezető: Bellus István

Dombóvári István legújabb önálló estjében többek között
ezekre a mindenkit érintő kérdésekre keres válaszokat.

#Kettőskereszt vagy amit akartok
Stand up, jelenet és zene két órában!
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???

Jegyár: 3.600 Ft
Jegyek elővételben a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon
és személyesen az IBUSZ Utazási Irodában vásárolhatók.

2020. MÁJUS 9. (SZOMBAT) 8:00–12:00

BABABÖRZE – használt gyerekruha vásár 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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BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM

2020. MÁJUS 16. (SZOMBAT) 10:00

GEMENC HANGJA 2020
– Könnyűzenei énekverseny diákok részére popdal és musical kategóriában.
SZABADIDŐ

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
Jelentkezési határidő: 2020. május 14.
Nevezési díj: 2.000 Ft/fő/kategória
Nevezési kategóriák (betöltött életkor szerint):
•• GYERMEK 1. kategória 6–10 éves korig,
•• GYERMEK 2. kategória 11–14 éves korig,
•• IFJÚSÁGI kategória 15–18 éves korig,
•• FELNŐTT (nappali tagozatos diák) kategória 19 éves
kortól.
A zsűri tagjai:
•• Nagy Anikó – Jászai Mari díjas színésznő, énekes,
énekművész, a zsűri elnöke
•• Kemény Gábor – zeneszerző, zongoraművész
•• Zsikó Zoltán – ének-zene tanár, előadóművész,
a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója
•• Pecze István – trombitaművész, a Liszt Ferenc Zeneiskola tanára, a Szekszárd Big Band művészeti vezetője
A diák zsűri tagjai:
•• A Tücsök Zenés Színpad szólistái
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Műsorvezető:
•• Juhász Bence, a Színművészeti Egyetem hallgatója,
énekes előadó
A verseny díjai:
•• Minden versenyző részére „Gemenc Hangja 2020”
verseny emléklap
•• Arany-, ezüst-, bronzminősítés korcsoportonként
és műfajonként
•• Különdíjak
Az értékelésről:
Az értékelés az összes produkció elhangzása után, zárt
pontozással történik 1–10 pontos értékek között. A díjátadás előtt a zsűri elnöke tart általános értékelést,
a verseny végén igény szerint lehetőség lesz egyéni értékelésre is.

A jelentkezési lapokat a felhívásban megjelölt módon,
a Babits Mihály Kulturális Központ honlapjáról lehet
letölteni www.szekszardagora.hu, amelyet a megadott
e-mail címre pontosan kitöltve, legkésőbb május 14-ig
kérünk beküldeni.
Email cím: gemenchangja@gmail.com
Érdeklődni személyesen Béresné Kollár Évánál
a 30-2164051-es telefonon, vagy a megadott e-mail
címen lehet.

Saját videofelvétel és fotó készítése megengedett.
A rendezvény nyilvános és ingyenes.
Az intézményben működő büfé egész nap üzemel.
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A jelentkezésről:
•• A versenyzőknek 2 dallal kell nevezniük
(a 2. dal is a versenyprogram része lehet)
•• A versenydal hossza lehetőség szerint ne haladja meg
az 5 percet
•• A dalok előadása zenei alap bejátszásával történik
•• A dalok zenei alapjait a versenyzőknek kell hozniuk
CD lemezen, vagy pendrive-on, feltüntetve a versenyző
nevét, korcsoportját, a dalok címeit, a track sorszámokat,
illetve lehetőség van a megadott e-mail címre küldeni
a nevezési lappal együtt
•• Minden versenyző a szervezők által biztosított egységes hangtechnikát használja
•• A regisztrálás, a sorszámok húzása és a nevezési díj
befizetése a verseny napján 8:30 órától, érkezési
sorrendben történik
•• Beéneklési lehetőségre termet biztosítunk

2020. MÁJUS 29–31. (PÉNTEK–VASÁRNAP)

ORSZÁGOS TERMÉSZETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FILMNAPOK
SZABADIDŐ

– Gödöllői Természetfilm Fesztivál

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT,
CSATÁR TEREM
A Fesztivál legjobb filmjei – kiemelten a magyar alkotások
– kerülnek országosan vetítésre.
A filmnapok minden eseménye ingyenes!
Az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokban résztvevő városok és intézmények a nevezett filmek 100 legjobbja közül választják ki azokat, amelyeket
vetítési programjukba beemelnek. A filmnapokon részt
vevő városok filmszínházai, művelődési házai, nemzeti
parkok és erdőgazdaságok látogatóközpontjai a gyermeknapi hétvégén ingyenes természetfilm vetítésekkel,
szemléletformáló és szórakoztató programokkal várják
az érdeklődőket.
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2020. MÁJUS 30. (SZOMBAT) 10:00–16:00

20 ÉVES A SZEKSZÁRDKÖRNYÉKI FOLTVARRÓ EGYESÜLET
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, RENDEZVÉNYTEREM
PROGRAM:
•• 10:00–11:00 Érkezés, vendégek fogadása
•• 11:00 Ünnepi megemlékezés az egyesület elmúlt
20 évéről, A MINI QUILT pályázat eredményhirdetése
•• 12:00–16:00 Nyitott Műhelyek, Vásár a Levendula Textil kínálatából,
Meglepetés varróbemutató Jukival
•• 16:00 Tombolaszelvények beváltása
Az egyesület kéri, hogy a résztvevők bögrét hozzanak magukkal.
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MÁRCIUSI
MOZIMŰSOR
TÉKASZTORIK 2.
március 5-8. 17:00

TALPIG FEGYVERBEN
március 12-18. 19:30

A LÁTHATATLAN EMBER
március 5-11. 19:30

LASSIE
március 19-22. 15:00
március 27-29. 15:00

SONIC, A SÜNDISZNÓ
március 6-8. 15:00
ZÁRÓJELENTÉS
március 9-11. 17:00
ELŐRE
március 12-18. 15:00
MINT EGY FŐNÖK
március 12-18. 17:00
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HANG NÉLKÜL 2
március 26-31. 19:30
április 1. 19:30

EMMA
március 19-25. 17:00
BLOODSHOT
március 19-25. 19:30
KÉMECSKÉM
március 26-31. 17:00
április 1. 17:00

MATINÉVETÍTÉSEK
ÁLLATI CSETEPATA 2: EZ MÁR RÖFI!
március 14. 10:30
SARKVIDÉKI AKCIÓ
március 15. 10:30

MOZI

2020. március, április és május havi részletes moziműsor, az aktuális hónap első napjától érhető el a www.szekszardagora.hu oldalon,
a havi moziplakáton és a szórólapokon.
A matinévetítéseken a részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt, a BMKK jegypénztárában előzetesen váltható
regisztrációs jegy bemutatása kötelező.
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!
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2020. JÚNIUS 4. (CSÜTÖRTÖK) 18:00

ÜTVE-FÚJVA
MŰVÉSZETEK HÁZA
ELŐZETES

Az immáron harmadik közös koncertet szervező fuvolisták „Két fuvola egy koncert” sorozata új címet visel.
Ahogy a cím új, úgy a hangverseny atmoszférája is. Idén
betársul a fuvolák mellé a klarinét, illetve a marimba, ezáltal nagyon egyedi hangzásvilágban lehet része a közönségnek.

Fellépők:
•• Papp-Csővári Dóra – fuvola
•• Töttős-Erős Edina – fuvola
•• Papp Máté – klarinét
•• Kun Gábor Zsolt – marimba
Jegyár: 1.500 Ft, 2.500 Ft
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2020. SZEPTEMBER 16. (SZERDA) 19:00

TESLA – VÉGTELEN ENERGIA – MUSICAL SHOW
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
ELŐZETES

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.

ELŐZETES

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.

Alkotók:
•• Rendező: Radó Denise
•• Kreatív ötletgazda: Vona Tibor
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
A produkció a szerepváltoztatás jogát fenntartja.

Jegyárak: 7.500 Ft, 9.300 Ft
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2020. OKTÓBER 17. (SZOMBAT) 19:00

NAGY SZENES GÁLA
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, SZÍNHÁZTEREM
ELŐZETES

Csaknem kétezer dalszöveget írt, az egész ország –
szinte minden korosztály – ismeri és dúdolja még ma is
a Nemcsak 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.

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 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.

Jegyárak: 4.500 Ft, 5.100 Ft, 5.500 Ft
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2 x 45 perces előadásunkban a legkedveltebb dalaink
közül válogatunk.
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Idén nyáron is vidám, tematikus, napközis táborokba várjuk
a nagycsoportos óvodás és az alsó tagozatos gyermekeket.

kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozások, kirándulások,
matinévetítések, készségfejlesztő csapatjátékok és még sok más
Naponta 8:00 és 16:00 között
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő/5 nap,
amely tartalmazza valamennyi program költségét
és napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)
Valamennyi tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre.
Maximális létszám: 20 fő/tábor
Jelentkezés és további információ: hamarosan!
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MESTERSÉGEK MESTERE TÁBOR

HERCEGNŐ TÁBOR

2020. JÚNIUS 22–26.

2020. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 3.

Korosztály: 7–10 évesek

Korosztály: 6–7 évesek

Szeretnél minél több régi mesterséget megismerni és kipróbálni? Ha igen, akkor gyere el a Mesterségek mestere
táborunkba. Megismerheted a fazekasság, a bőrművesség, a faművesség, a csuhéfonás, a kosárfonás, a mézeskalács- és gyertyakészítés mesterségét.

Mesebeli programokkal várjuk nyári táborunkba a „kis
hercegnőket”. Táborunk mindent magába foglal, amit egy
hercegnőnek ismernie kell: korona, kézi tükör, nyaklánckészítés, egyéni és csoportos foglalkozások/játékok, hercegnőruhába öltözés, táncolás, zene, éneklés. A táborban a gyerekek mindennap más hercegnő történetével
ismerkedhetnek meg. De nem csak minden játék és mese!
A mesebeli hercegnős tábor nem csak a sminkről és a
cicomázásról szól, úgy tanulnak játékosan, hogy fejlődik
a kreativitásuk és kézügyességük.
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VARÁZSECSET RAJZTÁBOR

GRIMASZKA TÁBOR

2020. JÚLIUS 6–10.

2020. JÚLIUS 13–17.

Korosztály: 7–10 évesek

Korosztály: 8–10 évesek

Szeretsz rajzolni és festeni? Színek, formák, festékbe
mártott fantázia és sok izgalmas kaland vár Téged is
a Varázsecset rajztáborban. Mindennap kreatív alkotómunkában fejezheted ki ötleteidet és fejlesztheted kézügyességedet.

Ha érdekel a színjátszás, szereted a verseket és a színpad közelségét vagy csak szeretnéd kipróbálni magad,
szeretettel várunk táborunkba! Drámajátékokra épülve
ismerheted meg a színházi világ rejtelmeit. Részese lehetsz egy felhőtlen játéknak, miközben belekóstolhatsz
a gyermekszínjátszás alapjaiba. A tábor zárásaként bemutatjuk az elkészített közös alkotást, amire szeretettel
várjuk a családodat, barátaidat is.
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SZUPERHŐS TÁBOR

KÉZMŰVES ALKOTÓTÁBOR

2020. AUGUSZTUS 3–7.

2020. AUGUSZTUS 10–14.

Korosztály: 6–7 évesek

Korosztály: 7–10 évesek

Te is vágytál már arra, hogy valamelyik film, mese vagy
képregény főszereplőjének bőrébe bújhass? Akkor itt
a helyed köztünk. A tábor alatt a játékok és a foglalkozások a leghíresebb szuperhősök köré fonódnak. Lesznek
ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, mesefilm
vetítés, társasjátékok.

Mindennap alkotnál valamit? Az alkotóhéten minden
délelőtt kézműves foglalkozáson vehetsz részt, megismerhetsz új technikákat, barátokat találhatsz, és délutánonként szabadidős programokkal töltheted a nyári
szünetet.
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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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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
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Amaryllis színházi ajánlat:
AZ ELŐADÁS VÉGET ÉRT, DE AZ EST
MÉG BŐVEN TARTOGAT ÉLMÉNYT!
VÁRJUK SZÍNHÁZJEGYÉVEL,
BÉRLETÉNEK BEMUTATÁSÁVAL ÉS
10%KEDVEZMÉNYT ADUNK A
VÁLASZTOTT ÉTELEK ÁRÁBÓL.

Az új Passat és Passat Variant
Nyugodtan legyen elfoglalt

Az új We Connect funkció segít benne

Az új Passat és Passat Variant modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 1,3-7,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 29-198 g/km.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában
érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak,a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok,
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi
illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Úton az önvezetés felé.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

AutóCity Zrt.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4., telefonszám: +36 74 529 500, autocity@autocityszekszard.hu, www.autocityszekszard.hu

MEGÚJULT TARR
MOBILTARIFÁK!
Kedvezőbb havidíjak, megemelt
lebeszélhetőség és adatforgalom!

Mobilok részletre is!
Válassz kedvezményes árú
kártyafüggetlen mobiljaink közül!
Nézd meg aktuális készülék ajánlatainkat
a www.tarr.hu oldalon.
A tájékoztatás nem teljes körű, részletek weboldalunkon.
A mobil tarifa csomagajánlatok 12 hónapos határozott idejű szerződés vállalása esetén érvényesek
lakossági előfizetőink részére 2018.11.26-tól visszavonásig.

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: Gulyás Ramóna Eszter
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 kiadvány megjelenését a Séd Nyomda támogatta.

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.

