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IMpreSSzuM

Kedves Látogató!

Örömmel ajánlom figyelmébe a szeptemberi-októberi gazdag programkínálatunkat, melyben remélhetőleg 
ezúttal is minden korosztály megtalálja majd a neki tetszőt. 

először is egy különleges bemutatóval büszkélkedhet a gödöllői Művészetek Háza. A Szegedi Szabadtéri 
játékokkal és a budapesti játékszínnel közösen készült A szőke ciklon című zenés akcióvígjáték, melyet 
Szente Vajk nemcsak rendezett, hanem a színpadi adaptációt is maga készítette Rejtő Jenő regényéből. 

Most külön nem térek ki bőséges programunk minden pontjára, hiszen ha belelapoz füzetünkbe, láthatja, 
hogy színházi kínálatunkban lesz Olivér! musical, megelevenedik Cyrano varázslatos története, jön a L’art 
pour l’art valamint Rudolf Péter és Kálloy-Molnár Péter. zenei remekművek, nótaest és vígopera is lesz, és 
változatos csemegék a gyerekeknek – melyek közt Halász Judit új CD-jének élő koncertje a külön-
legességeink egyike. A Nyugdíjas Akadémia előadássorozat folytatása tartalmas kikapcsolódást ígér a 
nyugdíjas korosztálynak. Kuriózumnak ígérkeznek a kiállításaink is, például Szigeti Tamás fotókiállítása, akinek 
az az ötlete támadt, hogy hajdanvolt híresember alanyainak kezébe adta a régi portréjukat, és lekattintotta 
őket így. elmerülhetnek a 33. Magyar Sajtófotó kiállítás képeiben is, vagy az első magyar nyelvű színjátszás 
fáradhatatlan alapítóját, Kelemen László alakját fölidéző tárlókban is. 

A Belvárosi Napokat idén is szeptember második hétvégéjére szervezzük meg, olyan sztárokkal, mint az R-Go, Bikini, Radics Gigi, Tóth Gabi, 
Dér Heni. lesz színházi sátra a Magyar teátrum társaságnak – izgalmas beszélgetésekkel, koncertekkel.

Már én is nagyon várom találkozásainkat különféle programjainkon!

Érezze jól magát nálunk, velünk, s hozza el szeretteit, rokonait, ismerőseit is! 

Kovács Balázs  
igazgató
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Hány szerepet játszol A szőke ciklon-ban? 
ez most keresztkérdés, megfogtál. Én vagyok alapjában a szomszéd… 
aztán eddy rancing-gé avanzsálok… akkor vagyok Wilmington… 
vagyok az angol király… a kedvenceim egyike egy portás, aki 
egyperces színpadi előkészület után csak ennyit mond: „Huszonöt 
perc múlva”. ennek a szerepnek ennyi az egész szövege. Amúgy az 
egész előadás nagy szereptobzódás a számomra. 
Másként kell készülni a szerepre, szerepekre ilyen típusú 
előadásnál?
Azt gondolom, a készülés szempontjából nem más. Bele kell 
helyezkednünk a darab atmoszférájába. Most még a próbaidőszakban 
vagyunk, de már van jelmez meg minden más is. Közben 
egyfolytában olajozódik az agyam: „úristen, mi jön most?”… ráadásul 
nemcsak a szerepeinket játsszuk, hanem közben díszletezünk, 
kellékezünk, majdnem végig a színpadon vagyunk. Érdekes helyzet,  
a nézők szeme láttára alakulunk át egyik szerepből a másikba – és 
közben mindenféléket csinálunk, ami nem is a szerephez tartozik. 
Színházi szakszavakat mondasz, díszletezel, kellékezel – akkor én 
hozzáteszek még egyet: gyorsöltözöl… 
Gyorsöltözések valóban vannak, és nagyon sok öltözés a színpadon 
zajlik. van egy láda, amiből előkerülnek mindenféle holmik, amit a 
szereplők magukra vesznek. Na de utána, amikor levesszük, akkor mi 
lesz a sorsa, hogy vesszük később újra föl? ez nagyon komplikált. 
Hátul az öltöztetői kar igyekszik rendbe tenni azt, amit mi csak úgy 
ledobunk magunkról, kihajigálunk, amikor változunk. Csodálatosak az 
öltöztetők a játékszínben, nem is tudom, hogy tudják megjegyezni 
ezt a rengeteg dolgot. Már pedig minden a helyére kerül általuk. 
Milyen a viszonyod Rejtő Jenővel? 

Bevallom, nem vagyok rejtő szakértő, ifjúkoromban kimaradt 
valahogy. persze, azért tudom, kiről van szó, ismerem a legendás 
hőseit, mondásait is. Meg voltak annak idején a képregényei, amit én 
is nagy szeretettel lapozgattam. Úgyhogy nagyon örültem ennek a 
feladatnak. Boldog voltam a rejtővel való találkozástól, 
rácsodálkozom arra, milyen fantasztikus szófordulatokat használ, 
milyen karaktereket eszelt ki. Az egészhez Szente vajk nagyon jó 
keretet talált ki, melyben a rejtői jellegzetességek, alaphelyzetek 
megmaradtak. A mi változatunkban civilek a főszereplők, akik aztán 
belesodródnak a különféle figurák bőrébe. Érdekes találkozás 
számomra, ilyenben még nem volt részem.
Mitől népszerű ma Rejtő Jenő? 
Mindig is népszerű volt. van egy generáció, akinek mindenképpen  
az, de rejtő könyvei azoknál is ott van a polcon, akik amúgy nem 
nagyon olvasgatnak. Bízom abban, hogy aki nagyon szereti rejtőt, 
annak érdekes lesz színpadon találkoznia a világával, aki pedig nem 
ismeri, az pedig épp azért fog eljönni, hogy megismerkedjen vele. 
Milyenek a gödöllői nézők? 
A gödöllői közönség fantasztikus. Amúgy irigylésre méltó helyzetben 
vannak, mert ők találkoznak először a játékszín bemutatóival „a 
falakon kívül”. Sőt, A szőke ciklon esetében meg is előzi a gödöllői  
a budapesti premiert. tehát ennek kapcsán gyakran találkozom a 
gödöllői nézőkkel. De nagyon kedves emlékem egy tavalyi 
fellépésem is, szintén a játékszínt képviselve. A színpad porondszerű 
volt, körbe vettek a nézők. Hihetetlenül nagyszerű buli volt, alig akart 
az estének vége lenni – amit én sem bántam, persze. jó volt sokáig 
együtt maradni.

- li - 

Az egész előadás nagy szereptobzódás
villámbeszélgetés Csonka Andrással A szőke ciklon aprópóján 
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a szőkE CIklon  
közElEg!

A ciklon, különösen, ha szőke, rendkívül összetett 
képződmény. viselkedése nagyon sok mindentől 
függ, például a földrajzi helyzetétől, az alatta fekvő 
felszín minőségétől és még sok minden mástól. 
Nem véletlen, hogy a tudós lord Bannister is 
megrémül a közelében, és kétségbeesésében csak 
azt hajtogatja, hogy „egy gentleman élete nem 
átjáróház”. röviden így lehetne összefoglalni azt a 
zenés akció-vígjátékot, melynek próbái május 
utolsó szerdáján kezdődtek a játékszínben, s mely 
a Szegedi Szabadtéri játékokkal és a gödöllői Mű-
vészetek Házával koprodukcióban készül. termé-
szetesen Rejtő Jenő (alias P. Howard) örökbecsű 
regényéről, A szőke ciklonról van szó, melyet 
Szente Vajk alkalmazott színpadra, s maga is ren-
dezi Gulyás Levente zenéjével, s a képregények 
világát is fölidéző elegáns látvány megtervezésé-
ben Bátonyi György és Kovács Yvette Alida a 
partnerei. S mindehhez még egy bravúr: a fülbe-
mászó slágergyanús dalokkal megfűszerezett 
produkcióban öt színész játszik el huszonöt szere-
pet, meg még egy zongorista. Az öt színész pedig 
olyan kiválóságok, mint Földes eszter (aki nem-
csak a szőke ciklon lesz!), Őze Áron és Szerednyei 
Béla, Csonka András és Józsa Imre. 
vigyázat, a ciklon jön, fölkavar, és mindent visz… 
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Dátum 2015. szeptember 12. és 13. 16.00 óra

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

ReJTŐ JeNŐ:

A SzŐKe CIKLON
zenés akció vígjáték két részben

Szereposztás:
rejtő: Őze áron 

Magda: Földes eszter 
Apa: Szerednyey Béla 
Munkás: józsa Imre 

Szomszéd: Csonka András

zongorán közreműködik: Gulyás levente

Rendező: Szente vajk
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Helyszín Színházterem

Jegyár 2 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

2015. szeptember 20. (vasárnap) 15.00 és 19.00 óra 2015. szeptember 12. és 13. (szombat és vasárnap) 16.00 óra

GÖFMe–LIONeL BART

OLIVeR
musical 2 részben, élő zenei kísérettel  
A Gödöllői Fiatal Művészek egyesületének előadása

zenéjét szerezte, szövegét és verseit írta: lionel Bart

Magyar szöveg: Korcsmáros György és Bassa lia; Magyar 
versszövegek: G. Dénes György, Kossuth-díjas, az uMpA 
Ügynökség közvetítésével; Hangszerelés: William David Brohn; 
Rendező: Horváth zoltán; zenei vezető: Grünvald lászló

A musical Dickens twist olivér című regénye alapján a tizenkilencedik 
századi london nincstelen árváiról egy örök érvényű, angyali 
szépségű és igaz mesét mutat be. világhírű mese világhírű dalokkal.

ReJTŐ JeNŐ

A SzŐKe CIKLON
zenés akció vígjáték, a Szegedi Szabadtéri játékok, a Művészetek 
Háza Gödöllő és a játékszín közös produkciója.

Rendező: Szente vajk

Főszerepben: Szerednyey Béla, Őze áron, Földes eszter, Csonka 
András, józsa Imre

„Az élethez kell egy kis őrültség!” – és evelyn Weston személyesen 
hozza el nekünk, miközben egy fegyenc szoros kíséretében az álmodó 
Buddha nevű szobrocskát hajszolja, s bár az autóvezetés terén erős 
hiányosságokat mutat, mégis szőke ciklonként hurcolja európán és a 
Szaharán át a borostát nem tűrő tudós Sir Bannistert. 
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SIBYLLe BeRG

HeLGe éLeTe
„(l)AzANNYA” csoport előadása

Rendezte: Halász tibor és Halász-völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Fekete Dániel, 
Földvári ármin, Gecse Gábor, Haraszti Dóra, 
lécz Bettina, Maródi vanda, Mátyási áron, 
Mihályfi Csilla, rözge Koppány, Scarlat 
Katalin, Szegszárdi patrik, vértes Benedek

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár Ingyenes

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft, 2 000 Ft

2015. október 17. (szombat) 19.00 óra2015. október 3. (szombat) 19.00 óra
2015. október 3., 4. 
(szombat, vasárnap) 19.00 óra

AVATÁS
„IMpulzuS” felnőtt csoport premier előadása 

Rendezte: Halász tibor és Halász-völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Gecse Gábor, 
Scarlat Katalin, virág Bence

zene: Farkas Benedek

Féltek? Nem tudjátok mi lesz? Fájni fog. És 
nehéz lesz. De ha túl leszel rajta, akkor már 
más leszel. Mind mások lesztek. onnantól 
nem fiúk és lányok vagytok, hanem valami 
más. Nők lesztek és Férfiak.

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

eDMOND ROSTAND

CYRANO De BeRGeRAC
Dráma két részben

Rendező: Mészáros Beáta

Szereplők: Gémesi György, Márton emese, 
Gémesi Gergely, Füle Sándor, Koós György, 
Nagy zoltán, Sárközi István, Hernádi zsolt, 
Fejes józsef endre, péterfi Csaba, Kósa 
eszter, Katona zsófia, Katona roland, 
valastyán Gergely, Szanyi Kati, Mészáros 
Beáta, Monori ágnes

A nagyorrú lovag, Cyrano története, akinek 
kötekedő, párbajhősködő viselkedése 
érzékeny szívet és egy nagy titkot leplez.
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L’ART POUR L’ART TÁRSULAT:

A POFON eGYSzeRŰ
2015 októberében készül el a l’art pour l’art társulat legújabb, 
sorrendben 15. önálló színházi estje, melynek címe: A pofon 
egyszerű. A 2016-ban 30 éve fennálló társulat ezúttal is 
mindent megtett annak érdekében, hogy a nézőtérre beülők 
nevetőizmai egy percig se pihenjenek. Mindenkit szeretettel 
invitál egy újabb felhőtlen szórakozást ígérő estére a társulat: 
Dolák-Saly róbert, laár András, pethő zsolt és Szászi Móni.

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 900 Ft, 3 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 500 Ft

2015. október 27. (kedd) 19.00 óra2015. október 22. (csütörtök) 19.00 óra
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MARIe JONeS

KÖVeK A zSeBBeN
Főszerepben: rudolf péter és Kálloy-Molnár péter

A londoni West end díjnyertes darabja, a Kövek a zsebben, nem 
véletlenül hódítja meg szerte a világon a szakmai és a nagyközönséget 
egyaránt. A kulisszák mögé kalauzol minket, egy amerikai filmforgatás 
kellős közepén találjuk magunkat Írországban. A fergeteges folytatást 
a két főszereplő, két statiszta biztosítja, akik úgy mesélik el a történetet, 
hogy a forgatáson megforduló összes karaktert (férfit és nőt válogatás 
és kegyelem nélkül) maguk keltik életre. ám a percenként, néha 
másodpercenként átváltozó szereplők akciója mögött felsejlik a 
mai Írország vallási, etnikai, politikai kétarcúsága, a tradíció és az 
elkerülhetetlen(?) amerikanizálódás közötti vergődése.
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MAGYAR NóTAeST
Fellépők:
Újvári Marika, jenei Gábor, Nádasdi lászló, 
rupa Ilona

Az előadóművészeket kíséri: 
Gödöllő város Népi zenekara

A műsort vezeti: Kubatov jános

zeNeI UTAzÁS
Ifjúsági hangversenybérlet felső tagozatos 
általános iskolásoknak és gimnazistáknak 

Műsor: 
Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló - vígopera

Közreműködők:  
Szüle tamás – operaénekes, 
Gál Gabi – operaénekes, Gombos viktor

Vezényel: Horváth Gábor

Bérletár 1 500 Ft október 4-ig,  
utána 1 800 Ft

ReMeKMŰVeK GÖDÖLLŐN

PASzTORÁL
A Gödöllői Szimfonikus zenekar előadása

Műsor: 
Beethoven: 6. F-dúr szimfónia op. 68. 
„pastorale” 
Mozart: A-dúr klarinétverseny  
szólista: Klenyán Csaba liszt-díjas 
klarinétművész 
Kodály: Marosszéki táncok

Vezényel: Alpaslan ertüngealp

Bérletár 11 400 Ft, diák/nyugdíjas: 9 400 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 200 Ft, 1 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 300 Ft (elővételben: 2 900 Ft)

2015. szeptember 6. (vasárnap) 17.00 óra 2015. október 13. (kedd) 14.00 óra2015. szeptember 26. (szombat) 19.00 óra
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DÖDÖLLe
vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása 

enni jó! enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni 
egyszerre, a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, 
uzsonnázóst, és vacsorázóst: gombócokkal, akár a labdák, 
dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel... 

Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, iszunk, 
játszunk sokat!

KOLOMPOS GYeRMeKTÁNCHÁz éS 
KézMŰVeS FOGLALKOzÁS
A magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb együttesként 
törekednek megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel és 
szüleikkel a magyar népzenét, néptáncot, régi népszokásokat, 
vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, melyet elődeink 
hagytak ránk örökségül.

15.00 órától kézműves foglalkozás a Szigetkék Alkotóműhellyel.

2015. október 8. (csütörtök) 9.30 óra 2015. október 11. (vasárnap) 16.00 óra

Helyszín F51-F52 Nagy táncterem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár 1 000 Ft
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HALÁSz JUDIT KONCeRT
Kezdődhet a mulatság 

A „KezDŐDHet A MulAtSáG” cimű új CD-n a család ünnepeiről 
énekel Halász judit.

Anyák napjáról, esküvőről, a nagymama neve napjáról, az első 
iskolába menet izgalmáról, karácsonyról, közös utazásról, a majmok 
kórusáról, de még otthoni kedvenc állataink születésnapjáról is.

Meg arról is, hogy milyen három testvér között a középsőnek lenni.

ANDeRSeN - SzINOVÁL

A CSODÁLATOS TŰzSzeRSzÁM
Bóbita bérlet 1. előadás 

Szép ernő Színház előadásában

egy obsitos katonának - kis szerencsével - birtokába jut egy 
csodálatos tűzszerszám, melynek segítségével három varázslatos 
kutya siet azonnal a segítségére. A város fogadójában megpróbálják 
kisemmizni, de végül győz az igazság. Megtudja, hogy a királynak 
van egy gyönyörű lánya, de senki nem vetheti rá a szemét. ez 
persze nem akadály, hisz a tűzszerszám, és a kutyák segítségével 
megnézheti a gyönyörű leányt. S ha már megnézi, szerelemre is 
lobban iránta. persze a királynénak nincs ínyére, mindent meg is 
tesz, hogy a szerelmesek útjába álljon. Az előadásban sok-sok népi 
ihletésű dal is felcsendül.

2015. október 18. (vasárnap) 11.00 óra 2015. október 20. (kedd) 10.00 óra

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 000 Ft (Bérletár: 3 000 Ft)
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33. MAGYAR SAJTóFOTó 
KIÁLLÍTÁS 
A kiállítás megtekinthető : október 3-ig

A sajtófotó lassan száz éve önálló műfaj 
a fotográfiában. A hétöznapok műfaja, 
annyira önálló, hogy ha múzeumok, 
kiállítóhelyek falaira kerül, nem kell más 
műfajok attribútumait magára öltenie a 
megjelenéshez.

A 33. Magyar Sajtófotó Kiállítás tervezőinek 
és szervezőinek legfőbb célja az volt, hogy 
ez a kiállítás minél inkább a sajtófotókról 
és az azokat készítőkről, a fotóriporterekről 
szóljon.

2015. szeptember 1. (kedd) 14.00 óra 2015. szeptember 4. (péntek) 17.00 óra2015. szeptember 3. (csütörtök) 17.00 óra
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Helyszín Ficak Galéria

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

KeLeMeN LÁSzLó 
éS Az eLSŐ MAGYAR 
SzÍNTÁRSULAT
A kiállítás megtekinthető: október 5-ig

2014-ben emlékeztünk Kelemen lászló 
halálának 200. évfordulójára, 2015-ben 
pedig arra, hogy 225 éve kezdődött el 
a hivatásos, magyar nyelvű színjátszás 
Magyarországon. Kelemen lászló 
(1762-1814) színész, a társulat egyik 
vezetőjeként szimbolikus alakja lett 
a magyar színháztörténetnek: neve 
egybeforrott a magyar hivatásos színjátszás 
megszületésével.

ÖRÖK AzONOSSÁG  
éS KÜLÖNBSéG
A kiállítás megtekinthető: szeptember 30-ig

Az alkotás számomra nem csak egy 
esztétikai élménynyújtás a grafikáim 
megtekintőinek, a kiállításaim látogatóinak. 
törekszem arra, hogy a képzőművészet 
olyan eszköz legyen a kezemben, amely 
szervesen, természetesen kapcsolódik a 
saját és az emberek életéhez, létezéséhez.
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2015. szeptember 7. (hétfő) 14.00 óra 2015. október 16. (péntek) 17.00 óra2015. október 1. (csütörtök) 18.00 óra

Helyszín Konferenciaterem előtere

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

125 éVeS A GÖDÖLLŐI 
TŰzOLTóSÁG 
A kiállítás megtekinthető: szeptember 14-ig

A Gödöllő településen működő tűzoltóság 
125. évvel ezelőtti megalakulásának méltó 
megünneplése. 

Büszkén emlékezünk arra, hogy Garán 
Dániel 1890-ben Galle Antal cs. és kir. 
udvari ellenőrrel közösen megszervezték a 
Gödöllői tűzoltó testületet, melynek 40-50 
tagja teljesen önkéntes alapon dolgozott.
Sok megpróbáltatások és nehézségek árán 
a testület tagjai és a jelenlegi lánglovagok 
azóta is védik és óvják Gödöllő és a 
térségének állampogárait és anyagi javait.

BUDAI KéPzŐMŰVéSzeTI 
eGYeSÜLeT TAGJAINAK 
KIÁLLÍTÁSA 
A kiállítás megtekinthető: november 19-ig

A Budai Képzőművész egyesület 2003-
ban alakult képző- és iparművészekből, 
nonprofit szervezetként. Célja, hogy 
– a Budán élő vagy Budát szerető – 
művészeknek kiállítási lehetőséget 
biztosítson, gyarapítva ezzel a lakosság 
számára a kulturális programok számát. 
A kezdeti 11 fős pesthidegkúti mag mára 
majd’ 30 főre bővült.

MAGYAR zeNéSzeKRŐL 
KéSzÜLT éVTIzeDeKKeL 
ezeLŐTTI éS MAI PORTRéI 
- SzIGeTI TAMÁS fotókiállítása

A kiállítás megtekinthető: október 24-ig

Szigeti tamás neves magyar fotográfus, 
a Magyar Fotóriporterek társaságának 
alapító tagja és korábbi elnöke, számos 
magyarországi sajtófotódíj nyertese.  
A magyar zenészekről évtizedekkel ezelőtti 
és mai portréiból készült kiállítás igazi 
kuriózum. 
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2015. október 26. (hétfő) 17.00 óra 2015. október 2. (péntek) 16.00 óra 2015. szeptember 18. (péntek) 16.00 óra 

nyugdíJas pRogRamok

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

MÁzOLT VILÁG 
eCSeTTeL MeSéLVe
- Püspök Miklós festménykiállítása

A kiállítás megtekinthető: november 4-ig

„Az eddigi életem teljesen független a 
mostani festéstől. Gyermekkori álmomat 
valósítottam meg most, amikor elkezdtem 
alkotni. Mindehhez hozzásegített 
rendkívül nagy természet szeretetem 
és a sok kirándulással eltöltött idő itt az 
országunkban és a világ sok más táján. 
Nem utolsó sorban sokat köszönhetek 
Kokas Ignác festőművésznek, aki 
biztatásával és barátságával ösztönzött.

A FeNYVeSI ARADY-VILLA  
TÖRTéNeTe 
A SzÁzAD FORDULó FeLTÖReKVŐ 
POLGÁRSÁGÁNAK NYOMÁBAN

Dr. Boda Anikó előadása

Az 1890-es évekből származó villát dr. Boda 
Anikó festőművész és családja az örökösöktől 
vásárolta meg, majd szakemberek 
bevonásával több éven át tartó helyreállítással 
varázsolta újjá. A kívül és belül az eredeti 
elemek megtartásával, illetve pótlásával 
történt felújításért a város- és Faluvédők 
Szövetsége (Hungaria Nostra) podmaniczky-
díjjal tüntette ki dr. Boda Anikót.

LISzT, VÖRÖSMARTY éS 
KODÁLY KAPCSOLATOK 
VeRSBeN éS zeNéBeN
Mit-tig Konferencia Heltai Bálint 
szervezésében

„A lángész kötelez! (Génie oblige!)” - ez volt 
a jelszava a 19. század egyetlen világszerte 
is az igazi nagyok közé sorolt magyar 
muzsikusának, liszt Ferencnek.  
e jelszó értelmében sokoldalúan kiaknázta 
saját különleges képességeit. páratlan 
nyitottsággal szívta magába mindazokat az 
értékeket, amelyekkel mozgalmas élete során 
európa különböző országaiban találkozott.
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éVSzAKOK
A természetes világ ritmusok, minták és 
ciklusok alapján mozog / táncol. 

Minden ami emelkedik, alá fog bukni, és 
minden ami aláhullik fel is emelkedik majd.

Koreográfia: Kézér Gabriella - vajda 
Gyöngyvér

Látványterv: Ardai tamás

zeneszerző: tömpe Gábor

SAKK-MATT
Gödöllő Táncegyüttes kamaraelőadása

„Nincs olyan ember, aki ne tudná megtalálni 
a Másik Felét. Életünk valamely pillanatában 
mindannyian keresztezzük a Másik Felünk 
útját, és felismerjük őt...”

Szólót táncolnak: tóth judit és Moussa 
Ahmed

előadás + táncház: 1 200 Ft (14 éves korig), 
1 700 Ft

2015. október 30. (péntek) 19.00 óra2015. október 16. (péntek) 19.00 óra 2015. október 16. (péntek) 21.00 óra

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 700 Ft, 1 200 Ft

SzŐLŐŐRzŐ SzÜReTI 
MULATSÁG
a Gödöllő táncegyüttessel

Közreműködők: zagyva Banda 

A hamisítatlan szüreti hangulatot meg-
idézve a táncegyüttes hagyományőrző 
szüreti játékokkal, bacchus kergetéssel 
várja a táncolni vágyókat. Novo Café 
közreműködésével a szőlőszüret jegyében a 
vendégeknek egyedi kulináris élményekben 
lehet részük ősbortermelő vidékekről érkező 
borok kóstolásán keresztül. A gyermek-
kedvezmény 14 éves korig vehető igénybe.
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BIKINI
R-GO

RADICS GIGI
TÓTH GABI

DÉR HENI

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

BIKINI

RADICS GIGI
TÓTH GABI

DÉR HENI

RADICS GIGI

GÖDÖLLŐ ALSÓPARK, 
ADY ENDRE SÉTÁNY

2015. Szeptember 12-13.

MAGYAR TEÁTRUM 
SZÍNHÁZI SÁTOR

BelvarosiPlakat_A5.indd   1 14/08/15   01:32
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Mûvészetek Háza GödöllÔ 
Színházterem

2015. november 3. 
19.00

Jegyek kaphatók a Mûvészetek Háza GödöllÔ 
jegyirodájában, 

a Jegy.hu-n és az InterTicket 
országos jegyiroda hálózatában. 
A változtatás jogát fenntartjuk!

További információ: 
www.muza.hu, +36 (70) 452-7268

...

...

Csoportterapia_A5.indd   1 12/08/15   23:56

p
R

o
g

R
a

m
 a

Já
n

ló



18

2
0

15
. m

á
Ju

s–
JÚ

n
Iu

s 
p

R
o

g
R

a
m

o
k

Mennyit költesz könyvre egy évben? És színházra? Mozira? Belépőkre? 
És mennyi annak a 20 százaléka? Számolj utána bátran! A Magyar Narancs-olvasó-
kártyával több ezer forintot spórolhatsz kedvenc helyeiden. Már csak ezért is érdemes 
egy évre előfizetni!
Ha most 10 230 forint kedvezménnyel* 19 860 forintért megrendeled a Magyar Narancsot, 
20 százalék kedvezményre jogosító „Olvasókártya” az ajándék!

Az előfizetés lejártáig 20% kedvezményt nyújt: 
A38 Hajó • Bethlen Téri Színház • Cirko-Gejzír • Fonó Budai Zeneház • Írók Boltja • Jurányi Produkciós 
Közösségi Inkubátorház • Katona József Színház és Kamra • Ludwig Múzeum • Nemzeti Táncszínház 
• Örkény Színház • Petőfi Irodalmi Múzeum • Szkéné Színház • Trafó • MODEM (Debrecen) • Apolló 
mozi (Pécs) • Zsolnay Örökségkezelő (Pécs) 
10% kedvezmény: Tranzit Art Café 
7% kedvezmény: Líra Könyvesboltok

A másik fele 
ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig csak fél árat számlázunk. A fél év letelte után 
a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.
Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3.
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 385 7726

  Fél évig

-50%

Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előftizető, új lakossági ügy-
felek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. 
A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az 
áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

IN_33012864_augusztusi_kampany_Godolloi_MUZA_005.indd   2 27/07/15   16:25
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muza 2015. szEpTEmbER–okTóbER pRogRamok

dáTum Előadás hElyszín kaTEgóRIa

2015. szeptember 1. (kedd) 14.00 óra Kelemen László és az első magyar színtársulat (látogatható október 5-ig) Ficak Galéria Kiállítás

2015. szeptember 3. (csütörtök) 17.00 óra
Örök azonosság és különbség – (Acintya Bhedabheda Tattva)  
Fejős László grafikus és festőművész kiállítása (látogatható szeptember 30-ig)

Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. szeptember 4. (péntek) 17.00 óra 33. Magyar sajtófotó kiállítás (látogatható október 3-ig) Konferenciaterem Kiállítás

2015. szeptember 6. (vasárnap) 17.00 óra Magyar Nótaest Színházterem Koncert

2015. szeptember 7. (hétfő) 14.00 óra 125 éves a Gödöllői Tűzoltóság (látogatható szeptember 14-ig) Konferenciaterem előtere Kiállítás

2015. szeptember 12. és 13.  
(szombat és vasárnap) 16.00 óra

Rejtő Jenő: Szőke Ciklon – a Szegedi Szabadtéri Játékok , 
a Művészetek Háza Gödöllő és a Játékszín közös produkciója

Színházterem Színház

2015. szeptember 18. (péntek) 16.00 óra
Liszt, Vörösmarty és Kodály kapcsolatok versbenés zenében  
Mit-Tig Konferencia Heltai Bálint szervezésében

Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. szeptember 20. (vasárnap) 15.00 és 19.00 óra Göfme-Lionel Bart: Oliver – a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása Színházterem Színház

2015. szeptember 26. (szombat) 19.00 óra Remekművek Gödöllőn, Pasztorál – a Gödöllői Szimfónikus Zenekar előadása Színházterem Koncert

2015. október 1. (csütörtök) 18.00 óra
Magyar Zenészekről Készült Évtizedekkel Ezelőtti És Mai Portréi  
Szigeti Tamás Fotókiállítása (látogatható október 24-ig)

Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. október 2. (péntek) 16.00 óra A Fenyvesi Arady-Villa története – Dr. Boda Anikó előadása Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. október 3. (szombat) 19.00 óra Avatás – A Club Színház „IMPULZUS” felnőtt csoport premier előadása József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. október 3., 4. (szombat, vasárnap) 19.00 óra Garabonciás Társulat – Edmond Rostand: Cyrano De Bergerac Színházterem Színház

2015. október 8. (csütörtök) 9.30 óra Dödölle – Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása F51-F52 Nagy táncterem Gyermek és ifjúsági

2015. október 11. (vasárnap) 16.00 óra Kolompos Gyermektáncház És Kézműves Foglalkozás Konferenciaterem Gyermek és ifjúsági

2015. október 13. (kedd) 14.00 óra Zenei utazás – Ifjúsági hangversenybérlet felső tagozatos általános iskolásoknak és gimnazistáknak Színházterem Koncert

2015. október 16. (péntek) 17.00 óra Budai Képzőművészeti Egyesület Tagjainak Kiállítása (látogatható november 19-ig) Konferenciaterem Kiállítás

2015. október 16. (péntek) 19.00 óra Sakk-Matt – Gödöllő Táncegyüttes kamaraelőadása József Attila Stúdiószínpad Tánc

2015. október 16. (péntek) 21.00 óra Szőlőőrző szüreti mulatság – a Gödöllő Táncegyüttessel Rendezvény- és kiállítóterem Tánc

2015. október 17. (szombat) 19.00 óra Sibylle Berg: Helge élete – A Club Színház „L’azannya” csoport előadása József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. október 18. (vasárnap) 11.00 óra Halász Judit koncert Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. október 20. (kedd) 10.00 óra Andersen - Szinovál: A csodálatos tűzszerszám – Szép Ernő Színház előadásában Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. október 22. (csütörtök) 19.00 óra Marie Jones: Kövek a zsebben Színházterem Színház

2015. október 26. (hétfő) 17.00 óra Mázolt Világ ecsettel mesélve – Püspök Mikós festmény kiállítása (látogatható november 4-ig) Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. október 27. (kedd) 19.00 óra L’art Pour L’art Társulat: A Pofon Egyszerű Színházterem Színház

2015. október 30. (péntek) 19.00 óra
Gödöllő Táncszínház: Évszakok  
A természetes világ ritmusok, minták és ciklusok alapján mozog / táncol.

Színházterem Tánc

2015. november 3. (kedd) 19.00 óra Csoport terápia – mjúzikelkámedi két részben Színházterem Színház


