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A tavasz első programfüzete számos remekebbnél remekebb programról tájékoztat minket. Bátran merem 
dicsérni, hisz ez elsősorban nem az én érdemem, hanem nagyszerű munkatársaimé, akik sokat fáradoznak 
azon, hogy szinte minden napra jusson valami különlegesség. 
ám mielőtt ajánlanék néhányat a sokból, felhívnám a figyelmet arra, hogy idén ünnepli Gödöllő a várossá 
nyilvánításának 50. évfordulóját. Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa tematikus évünk logója, mel y-
lyel az ehhez kapcsolódó programokat jelöltük műsorfüzetünkben is. Idén a város kulturális intézményeiben 
számtalan rendezvényt szervezünk azért, hogy méltó módon mutassuk be Gödöllő félévszázadát. Ízelítőnek 
a rangos események közül megemlítem a VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivált, a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar jubileumi koncertjét, Ifjú tehetségeink koncertjét, a Gödöllő Táncegyüttes gálaműsorát vagy 
Varnus Xavér és a Talamba Ütőegyüttes új, közös Bach-hangversenyét. s ha már zene, jön Zorán is és a 
tízéves Cimbaliband is. A gyermekeknek annyiféle műsorral kedveskedünk, hogy képtelenség fölsorolni, ezért 
csak annyit, hogy a csecsemőszínháztól az ifjúságiig, a bábtól a zenésig válogathatnak. Csemegének ígérkezik 

a Gödöllő Táncszínház interaktív előadása, az Egy kiállítás képe, ahogy az ősbemutató Száz meg egy kiskutya vagy a Roma Világnap.  
A kiállításaink közt lesz gyermekrajz a Petőfi sándor általános Iskola szervezésében, lesz fiatal pályakezdő, mint Esse Bánki Ákos és már be-
futott, mint Kardos Péter, az ex libriseket tervező-rajzoló Horváth Hermina és felnőttként induló Koltay Gyuláné Süle Zsuzsanna. Izgalmas 
ismeretterjesztő előadásaink mellett természetesen megint színház is, minden mennyiségben. Csuja Imre versekkel érkezik, lesz Cyrano, Sok 
hűhó semmiért, Impro, A hűtlenség ára című krimivígjáték, a Játékszín friss bemutatójából – és szintén a játékszínből az Acélmagnóliák, 
melynek szereplői egyikével, Zsurzs Katival olvashatnak címlap-interjút. 
Nem mintha mindenről írtam volna – de remélem, így is sikerült felkeltenem a figyelmet, és hamarosan találkozunk Önnel, családjával, 
barátaival nálunk, a gödöllői Művészetek Házában.
szeretettel várjuk!
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– Az Acélmagnóliák már nagyon régóta szerepel a játékszín reper-
toárján. Vajon mitől ilyen sikeres ez az előadás, mi lehet a sikerének a 
titka?
ZSURZS KATI: remek darab, hat egyenrangú szereppel. Most az anyát 
játszom ebben az előadásban, de korábban, egy székesfehérvári vál-
tozatban a fodrásznő is voltam már. Úgyhogy tudom, remekül megírt 
szerepek, hogy mindegyik betalál valakibe, magára ismerhet bárki a 
nézők közül. Hogy igen, ő is így van a férjével, hogy igen, neki is volt 
már ilyen problémája… Ha valakinek beteg a gyereke vagy a családtag-
ja – akkor ezek az élményei is bejöhetnek. s ehhez még rájön a szer-
zőnek az a hihetetlen szakmai tudása, hogy úgy van megírva, hogy 
röhögök, majd hirtelen megcsavar, s ezt rögtön föl is oldja. Épp azt 
elemeztük a múltkor, hogy lehet érezni, hogy küzdenek a szereplők a 
sírás ellen. Mert küzdenek. Hogy jól van, nem kell sírni… nem kell sírni... 
de kell… muszáj neki sírni… és abban a pillanatban föl is oldja, s nem 
megy el teherrel a néző. szóval nagyon jól meg van írva.

– talán ez a jól ismert hollywood-i séma. De mennyire magyar ez a 
történet?
ZsK: teljesen. Itt a nőkről, meg a férfiakról, a kapcsolataikról meg a 
házasságaikról van szó. Én azért szeretem jobban a színdarabot, mint 
a híres julia roberts-es filmet, mert itt nem látjuk a férfiakat. Mindenki 
olyan férfit képzel oda, amilyen neki van, vagy amilyet szeretne. És ez 
sokkal jobb, hogy ő képzeli el ezeket a pasikat, akikről annyi mindent 
megtudunk a nők által.

– Milyen ez az anya, akit játszol?
ZsK: Közel áll hozzám. Kicsit fanyar. Mindig harcol a gyermekével. Fur-
csa a kapcsolatuk. A színész ugyan a személyes élményeit nem viszi 
bele a játékba, de nekem volt egy cukorbeteg nővérem. Én nagyon is-
merem ezt az egész problémát, amikor egy úgynevezett kezelhető be-
tegséggel együtt élünk. Hát ez egy nagyon nehéz helyzet. ez az emily 
olyan anya, aki viszi a hátán az egészet és mindent odaad…

– Milyen Gödöllőn játszani?
ZsK: Gödöllőn nagyon kedvesek. Most már ismernek, megszerettek 
bennünket. ez is egy folyamat, meg kell szoknunk egymást. Az egyet-
len, amit nem nagyon szeretek: a hatalmas előszínpad. Mert elvesznek 
az intimitások, mert nagyon nagy teret kell átbeszélnünk. De a polgár-
mester úr a múltkor említette, hogy átépítik a termet, s leszedik ezt a 
nagy előszínpadot. ez azt hiszem, jót fog tenni minden előadásnak, kö-
zelebb kerülünk a nézőhöz. 

– Melyik a kedvenc előadásod a játékszín-ben?
ZsK: Az Acélmagnóliák az állandó kedvencem. Mindig rettegünk, hogy 
nehogy levegyék a műsorról. Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy min-
dig tele van a színház, s mindig nagyon szeretik.  ezért bízunk benne, 
hogy még sokáig műsoron marad. ez szerelem. De talán már van új 
szerelem is, még pedig a Virágot Algernonnak. Az is nagyon izgalmas 
munka volt.

-li- 

Beszélgetés Zsurzs Katival az Acélmagnóliák gödöllői vendégjátéka előtt

KÖZEL A NéZőHÖZ
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A dráma truvy (DÓsA zsuzsA) előkelő 
fodrászüzletében játszódik, ahol szomba-
tonként a város prominens hölgyei jönnek 
össze frizurát csináltatni, fecsegni. Itt van 
Clairee (szulák Andrea), a nemrég elhunyt 
polgármester özvegye, a szókimondó, 
keménynek látszó Valery (Hernádi judit), 
a jómódú, jótékonykodó asszony emily 
(zsurzs Kati), valamint lánya shelby (erdélyi 
timea), aki cukorbeteg és a színdarab 
kezdetekor éppen esküvőjére készül. Az 
új fodrászsegéd Annebelle (Bartha Ale-
xandra) éppen aznap kezdi meg munkáját 
truvynál. Az előadás három év históriája, 
tele humorral, szeretettel, összetartással. 

A középpontban shelby és emily megható storyja áll, akiket a többiek 
összetartó kapocsként, acélként állnak körbe és mindannyian tudják 
bárkihez, bárki fordulhat segítségért, mellette állnak. A színjáték végére 
emily lelke acélként emelkedik felül bánatán. shelby pedig a fehér mag-
nólia tisztaságával marad mindenki szívében.

Hat remek színésznő különleges játékkal varázsolja el a közönséget.

szereposztás

Valery HERNÁDI JUDIT; Clairee SZULÁK ANDREA; 

truvy DÓSA ZSUZSA; emily ZSURZS KATI;

shelby ERDéLYI TIMEA; Annelle BARTHA ALEXANDRA

rendező: Korcsmáros György

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

RoBERT HARLING

ACéLMAGNÓLIÁK
színjáték két részben
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Helyszín Színházterem

Jegyár 2 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft és 2 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

2016. március 19. (szombat) 
19.00 óra

2016. március 25. (péntek) 
19.00 óra

2016. április 3. (vasárnap)  
19.00 óra

2016. április 20. (szerda)  
19.00 óra

VALAMIT VALAMIéRT
Ki ölte meg Marilyn Monroe-t?

A darab keretét egy titkos FBI 
nyomozás adja, amelyet egy 
hónappal a színésznő halála 
után indítottak. A nyomozótiszt 
és a Marilynt utoljára kezelő 
pszichiáter beszélgetéséből 
feltárul a világ leghíresebb 
színésznőjének magánélete. 
szerelem és féltékenység, hiú-
ság és önzés, hatalom és szex, 
őszinteség és hazugságok? 

ACéLMAGNÓLIÁK
A darab hat nő és három év 
története. A hölgyek beszélnek, 
mesélnek, fecsegnek szere-
lemről, csalódásról, férfiakról, 
családról, és szinte észrevétle-
nül bomlik ki előttük az életük, 
titkaik, sorsaik, vágyaik. Az a 
különös barátságból, hitből, 
anyaságból font kapocs, amely 
az ACÉlNál is erősebb, és sa-
játja a női léleknek. Mindez sok 
bájjal, humorral, egy tartalmas 
estét kínálva a nézőknek.

E. RoSTAND

CYRANo DE 
BERGERAC
Dráma a Garabonciás 
Színtársulat előadásában 

A nagy orrú lovag, Cyrano 
története, akinek kötekedő, 
párbajhősködő viselkedése 
érzékeny szívet és nagy titkot 
leplez.

CHAZZ PALMINTERI

A HŰTLENSéG ÁRA
krimi vígjáték 

jack a húszéves házassági évfor-
dulójukon egy gyémánt nyakék-
kel lepi meg feleségét – és egy 
bérgyilkossal… Maggie ugyan 
régóta sejti, hogy férje összeszűri 
a levet titkárnőjével, de nem gon-
dolta, hogy ide jutnak. ám a dol-
gok nem mennek olyan gyorsan, 
mert a bérgyilkos a férj jelét várja, 
egy telefoncsengetést…
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Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

2016. március 12. (szombat) 
19.00 óra

2016. március 26. (szombat) 
19.00 óra

2016. április 2. (szombat)  
19.00 óra

2016. február 27. (szombat) és 
április 16. (szombat) 19.00 óra

IMPRo
A Club Színház Improvizációs 
estje

egy kupac játszó, két csapat, 
egy játékvezető.  
egy téma, egy műfaj, egy 
mondat, egy lehetőség. És ami 
az egészben a legjobb: lehet 
szavazni emelt díjas sMs nélkül. 
Ki tetszik jobban?  
A nyertes csapatból egy valaki 
mindent visz!

Mérkőzésvezető: Halász tibor

MICHAEL ENDE

MoMo
Club Színház (L)azannya 
csoportjának premier előadása

Momo története a fantázia 
világában játszódik, a soha és 
a sehol birodalmában, avagy a 
kitágított, időtlen jelenben. Hely-
színe egy modern nagyváros, 
ahol az idő maga az élet. Minél 
inkább takarékoskodnak vele 
annál sivárabb lesz a jelenük.

Rendezte: Halász tibor és 
Halász-Völgyi Katalin

FEHéRLÓFIA
Club Színház Chili 
csoportjának premier előadása

egészen a 19. századig  a mesék 
felnőttekhez szóltak. Minden 
kisközösségnek megvolt a maga 
mesemondója, aki őrizte a 
hagyományokat, majd tovább-
örökítette azokat. A mesebeli 
szituációk segítettek megoldani, 
feldolgozni a mindennapi élet-
ben felmerülő  problémákat.

Rendezte: Farkas lilla és  
Halász tibor

WILLIAM SHAKESPEARE

SoK HŰHÓ 
SEMMIéRT
Vígjáték két részben, 
Shakespeare után parlando, 
rubato; a Club Színház és vén 
vendégeinek bemutatásában

előadásunkban öt pár sorsfordító 
napját mutatjuk be, szeretettel, 
romantikával, tokkal és vonóval. 
Hogy akkor mennyi értelme van 
az egésznek? Benne találjátok a 
címben.

Rendezte: Barabás tamás
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JUBILEUMI KoNCERT - 
GÖDÖLLő 50
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
2015/2016. évi Remekművek Gödöllőn 
című hangversenybérletének 4. előadása

Műsor: 

erkel: Ünnepi nyitány
Beethoven: G-dúr zongoraverseny,  
szólista: Berecz Mihály - zongora
orbán György: Veronai vázlatok
sztravinszkij: tűzmadár-szvit

Vezényel: Horváth Gábor

„MINDÖRÖKKé BACH”
Varnus Xaver és a Talamba Ütőegyüttes  
új közös koncertje 

„Meggyőződésem szerint az ember létezése 
óta Isten háromszor szólalt meg: első 
hangja jézus volt, a második shakespeare, 
s a harmadik pedig johann sebastian Bach. 
Mindenki más, aki nevében beszélt, őket 
ismételte, vagy hazudott” – Varnus Xaver

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 300 Ft (Elővételben: 2 900 Ft)

2016. március 30. (szerda) 19.00 óra 2016. április 16. (szombat) 19.00 óra2016. április 10. (vasárnap) 19.00 óra

ZoRÁN KoNCERT
zorán és csapata 2016-ban országos turné-
ra indul.

A legendás Nagy Generáció tagjai közül zo-
rán az egyetlen, aki minden évben ország-
járó körútra indul, a turné, mint létforma 
továbbra is vonzza. töretlen népszerűsé-
gének más oka is van. Bő három évtize-
des szólókarrierjének legfőbb vonása az 
állandóság, ma is ugyanazt az intellektuális 
könnyűzenei irányt képviseli, mint pályája 
kezdetén. soha nem a pillanatnyi sikerre, 
hanem a minőségre törekedett. Haknit nem 
vállal, zenésztársai megbecsült, tehetséges 
muzsikusok. 
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IFJÚ TEHETSéGEINK 
KoNCERT
A Gödöllői szimfonikus zenekar és a Frédéric 
Chopin zenei AMI kiemelkedő tehetségű 
növendékeinek közös koncertje.

Vezényel: Horváth Gábor

VI. NEMZETKÖZI 
GITÁRZENEKARI FESZTIVÁL 
- GÖDÖLLő
Műsoron a klasszikus gitárirodalom 
gyöngyszemei, valamint tradicionális és 
könnyűzenei átiratok.

Fellépők: Guitar ensemble Forssa 
Alegria Guitar ensemble 
„Fascinatio githaris” Guitar 
ensemble 
Dunakanyar Gitárzenekar 
Arpeggio Gitárzenekar

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 000 Ft (Elővételben: 1 700 Ft)

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 000 Ft, diák/nyugdíjas: 1 200 Ft

2016. április 17. (vasárnap) 19.00 óra 2016. április 24. (vasárnap) 17.00 óra2016. április 23. (szombat) 18.00 óra

CIMBALI 10 
KoNCERTSoRoZAT
Hihetetlen, de mégis igaz! Idén kerek a 
szám a Cimbaliband születésnapi tortáján, 
hiszen 10 éve, hogy megalakult a banda! 
A 2016-os év az ünneplésről fog szólni a 
szülinapos koncertsorozattal. Minden olyan 
fontos helyszínre elviszi a csapat a 10 év ze-
nei termését, mely mérföldkőnek számított. 
Gödöllő az egyik legfontosabb állomás! Mi-
vel mással lehetne ezt a rangos eseményt 
méltóbb módon megünnepelni, mint egy 
hatalmas örömzenéléssel az összes eddigi 
bandataggal és tehetséges gödöllői művé-
szekkel kiegészülve!
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2016. március 12. (szombat) 19.00 óra 2016. április 8. (péntek) 10.30 és 13.00 óra
2016. március 13. (vasárnap)  
11:00 óra és 15.00 óra

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 800 Ft és 2 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft és 1 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 800 Ft

GÖDÖLLő TÁNCSZíNHÁZ

SZÁZ MEG EGY KISKUTYA
Didie smith száz meg egy Kiskutya ere-
deti meserégényét dolgozta fel a Gödöllő 
táncszínház két művészeti vezetője. Minden 
melegszívű embernek ajánljuk az előadást, 
amelynek témája  a nagy angliai kutyarablás. 
A darab végére a kutyusok s más állatok ösz-
szefogása megmenti a dalmatákat, s meglelik 
igazi otthonukat, s szerető gazdáikat.

Zenei rendező: Mihály tamás 
Koreográfia: Kézér Gabriella és  
Vajda Gyöngyvér 
Rendező: Ardai tamás

GÖDÖLLő TÁNCEGYÜTTES

RoMA VILÁGNAP
„ A cigányság számkivetettsége és az, 
ahogyan mindig mások szemében látták 
magukat, jelentősen meghatározta kultú-
rájukat. e műsor nem keres válaszokat… 
tiszteleg cigány múlt és jelen folyamatos, 
megújuló és valóságos tudása előtt…  
Mozdulatok előtt, melyek sokfélék,  
sokkfélék, És ok félék…”

Közreműködik: lakatos Mónika és a 
romengo, valamint  szilágyi tony és 
zenekara 
Koreográfus, együttes és művészeti 
vezetők: tóth judit és Moussa Ahmed

GÖDÖLLő TÁNCSZíNHÁZ

EGY KIÁLLíTÁS KéPE
Zene-Tánc-Festészet interaktivitása a 
jelenkor problémáinak tükrében. 

„táncot kívánnék látni, hintázó női testet, 
zenén lebegve könnyűt, toppanva halk neszűt 
Úszó, setét hajával csak fátyolos mezűt, 
Kit nekem furcsa piktor, bús vagy, elembe 
festett” (tóth árpád: tánc)

Zene:  Menyhei ádám, Boros levente 
Muszorgszkij: egy kiállítás képei 
Előadók: Nagy lili, Papp tamás, Philipp 
Noémi, safranka-Peti zsófia, sándor Dorottya 
Rendező: Ardai tamás
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2016. április 29. (péntek) 10.30 óra és 13.00 óra 
2016. április 30. (szombat) 19.00 óra

GÖDÖLLő TÁNCEGYÜTTES

NAGY IDő KEREKE
„Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa” 
rendezvénysorozatához kapcsolódó gálaműsor.

Közreműködnek az együttes Palánta, Ficánkoló, Kiskamasz, Druzsba és 
Felnőtt csoportjai.

Együttes és művészeti vezetők: tóth judit és Moussa Ahmed

Helyszín Színházterem

Jegyár 800 Ft (április 29.); 2 000 Ft 

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
SZÍNHÁZTEREM

2016. május 2.
HÉTFŐ 19.00 óra

AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA

www.experidance.hu
FŐTÁMOGATÓ:
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2016. március 17. (csütörtök) 9.30 óra2016. március 2. (szerda) 14.00 óra 2016. március 10. (csütörtök) 13.30 óra

PRoKoFJEV

PéTER éS A FARKAS
Mesélő Muzsika ifjúsági 
hangversenybérlet 2. előadása alsó 
tagozatosok számára

Előadó: Gödöllő szimfonikus zenekar

Mesélő: tápai Dóra

Közreműködik: Damjanich általános Iskola 
Csörgősipka színjátszó csoportja

Művészeti vezető: Mészáros Beáta

Vezényel: Horváth Gábor

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 100 Ft

Helyszín F51-52 Nagy táncterem

Jegyár 1 000 Ft

APoLLÓ SZíNHÁZ

NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, 
MÁLéSZÁJ
V. Csimota bérlet 4. előadása alsó 
tagozatosok számára

Terülj, terülj asztalkám! 

A Grimm testvérek meséjét, klasszikus módon 
láthatják a gyermekek. Megismerkedhetnek 
Nyakiglábbal, Csupahájjal, Málészájjal, a hó-
bortos gyerekekkel, akik miután apjuk elüldözi 
őket a háztól, a világot járják és kitanulnak 
egy-egy mesterséget. Így megtudhatjuk mi-
lyen is az a terülj, terülj asztalka, az aranyszóró 
szamár és az üssed-üssed botocska. 

éRSEK-CSANÁDI GYÖNGYI

KÖRFoRGÁS
Babaszínházi előadás

rezgék kicsiknek

Forog a föld, forog a kerék, forog a labda, 
forog a tánc

Ősi rítusok, belénk ivódott lenyomatok a 
világról, minden, ami körülvesz, ismétlődik, 
s az élet körforgása mozgás, út a bölcsesség 
felé. e végtelen megnyugtató rendben, 
csöppnyi gondolat a változtatás játéka. 
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2016. április 17. (vasárnap) 10.30 óra2016. március 20. (vasárnap) 16.00 óra 2016. április 9. (szombat) 16:00

KoLoMPoS EGYÜTTES

JÖNNEK A HUSZÁRoK
zenés, történelmi mesejáték

Az 1848-49-es szabadságharc korának 
hangulatos bemutatása lepedőre 
festett falusi táj díszlettel, huszároknak 
öltözött gyermekszereplőkkel, 
kisdobossal, zászlóvivővel, katonákat 
búcsúztató, fejkendőt viselő, keszkenővel 
integető lányokkal, verbunkos tánccal, 
muzsikaszóval.

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

KoLoMPoS 
GYERMEKTÁNCHÁZ
15:00 órától kézműves foglalkozás  
a Szigetkék Alkotóműhellyel 

Kedvelt táncház sorozatunk utolsó 
tavaszi időpontja

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. 

A belépés 2 éves korig díjtalan.

ZENTHE FERENC SZíNHÁZ

A VéN DIÓFA TITKA
Az előadás a Föld napja alkalmából kerül 
megrendezésre

A modern zenés mesejáték szereplői egy 
nagy odvas fában, a „Vén De jó”-ban 
laknak, mindaddig, míg lili a légy alaposan 
fel nem forgatja életüket. Hogy valóban 
tud-e beszélni a Vén De jó, az a mese 
végére kiderül és persze az is, hogy hol lesz 
a szereplőknek új lakóhelyük.
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2016. április 21. (csütörtök) 9.30 óra 2016. április 27. (szerda) 14.00 óra 10.00-18.00 óra

VASKAKAS BÁBSZíNHÁZ

CINI-CINI MUZSIKA
Babaszínházi előadás és interaktív 
foglalkozás 0-3 év közötti gyermekek 
részére

Cini-cini muzsika, táncol a kis zsuzsika, 
meg a tücsök koma, meg a katica. 
Csörögnek a kishalak, csattognak a 
kiskacsák, lovacska nyerít, patkója dalol. 
Minden, minden muzsikál ebben az 
apróknak szóló játékban!

PÁSZToRZENE, 
PÁSZToRHANGSZEREK
MESéLő MUZSIKA Ifjúsági 
hangversenybérlet 3. előadása alsó 
tagozatosoknak.  

előadók: juhász zoltán - furulya, kaval, 
kecskeduda

Fábián Éva - népi ének

Futóverseny, sport- és táncbemutatók, 
kézműves foglalkozások, arcfestés, népi 
játékok, fa körhinta, mutatványosok, 
koncertek, mesekuckó, vásár

Napsugár Bábszínház: Csacsifogat 
rutkai Bori: Pizsamátor koncert és 
mesekönyv bemutató 
Hahó együttes: Földlakó koncert 
Kispárna mesezenekar: Mandula világgá 
megy mesekoncert 
Merkl Kinga: AnyPa meséi 
Dolák-saly róbert családi koncert 
Palya Bea: Altatok koncert 

Helyszín F51-52 Nagy táncterem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jegyár A rendezvény ingyenes
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2016. március 9. (szerda) 18.00 óra2016. március 4. (péntek) 14:00 óra 2016. március 5. (szombat) 17.00 óra

PETőFI SÁNDoR 
ÁLTALÁNoS ISKoLA 
KIÁLLíTÁSA
A gyermekek rajzaikon keresztül üzennek 
számunkra.

A hagyományokhoz hűen a Gödöllői Petőfi 
sándor általános Iskola szervezésében 
kerül megrendezésre az a kiállítás, ahol 
a gyermekek díjazott rajzai bemutatásra 
kerülnek, a Művészetek Háza Ficak 
Galériájában

Helyszín Ficak Galéria

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

KARDoS PéTER  
KIÁLLíTÁSMEGNYITÓ
Kardos Péter festőművész kiállítása egy külön-
leges világba kalaúzol minket. A Művész egy 
ajtót nyit meg előttünk, amelyen a látogatók 
– idejüktől függően – betekinthetnek vagy 
akár elmélyedhetnek egy olyan világban, ahol 
érdekes arcok, távol-keleti tájak, elfeledett 
kertek, látképek várják őket. A kiállítás érdekes-
sége még, hogy a képeken felfedezhető az 
évszakok változása. 

ESSE BÁNKI ÁKoS 
KIÁLLíTÁS MEGNYITÓJA
A közvetlen élmény, a személyes 
benyomás, a konkrét indíttatás ott 
lappang minden kép mélyrétegeiben: 
az organikus és a mesterséges, a 
szabálytalan és a szabályos formákban, az 
oldott és a rendszerbe fogott foltokban, 
kompozicionális rendszerekben, kép-
struktúrákban minden művön, minden 
műben jelen van.”
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2016. április 1. (péntek) 17.00 óra 2016. április 13. (szerda) 18.00 óra 2016. március 6. (vasárnap) 14.00; 19.00
2016. március 7. (hétfő) 16.30; 19.00
2016. március 8. (kedd) 16.30; 19.00KoLTAY GYULÁNé SÜLE 

ZSUZSANNA
„6 éve  kíváncsiságból elvégeztem egy 
jobb agyféltekés rajztanfolyamot, nem is 
gondolva arra, hogy ezzel az egész életem 
megváltozik. A rajz után jött a pasztell, majd 
a festő tanfolyam. Azóta más szemmel 
látom a világot, órákat tudok gyönyörködni 
a természet millió csodáján, amit addig 
észre sem vettem. Keresem mindenben 
a szépet és amint valami megérint 
azonnal kényszert érzek rá, hogy azt 
megfessem. Nagy öröm számomra, hogy 
lehetőséget kaptam első önálló kiállításom 
megrendezésére.” Koltayné zsuzsa

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Színházterem

Jegyár 500 Ft

HoRVÁTH HERMINA 
(EX LIBRIS) KIÁLLíTÁS 
MEGNYITÓJA
Az ex libris kisméretű grafikai alkotás, amely 
a könyv táblájának belső oldalára ragasztva 
a könyv tulajdonosát jelöli. Könyvjegynek 
nevezzük ezeket a kisgrafikákat.  A legkiválóbb 
képzőművészek vállalkoztak és vállalkoznak 
ma is könyvjegyek készítésére, vitathatatlan 
az ex libris művészettörténeti jelentősége.

NőNAPI AJÁNDéKKoSÁR
Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnapi 
műsora zenével, tánccal és sok-sok 
vidámsággal.
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2016. március 4. (péntek)  
16.00 óra

2016. április 8. (péntek)  
16.00 óra

2016. április 22. (péntek)  
16.00 óra

2016. március 18. (péntek) 
16.00 óra

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

TELEKI PÁL 
GÖDÖLLőI 
KAPCSoLATAI
DR. FÁBRY MIHÁLY előadása

széki gróf teleki Pál jános ede 
magyar geográfus, egyetemi 
tanár, politikus, miniszterelnök, 
a Magyar tudományos Akadé-
mia tagja, a szeFHe rabonbánja, 
tiszteletbeli főcserkész. Népsze-
rű és nagy hatású szereplője az 
ifjúsági mozgalom történeté-
nek. e szerepében volt 1933-ban 
Gödöllőn. 

éLETÜNK  
SZIMBoLIKÁI
MAKAI éVA előadása

szimbólumok között élünk. 
sokféle szimbólum létezik, s bár 
észrevétlenül, mégis elválaszt-
hatatlan részei az életünknek. 
jelképek egész rendszere veszi 
körül mindennapjainkat és 
ünnepeinket egyaránt. A szim-
bólumok mindig valami rejtett, 
megfejthetetlennek tűnő misz-
tikus többletjelentéssel bírnak.

BARANGoLÁS  
SZéKELYFÖLDÖN
DANIS JÁNoS előadása

A székely nép túlnyomó része 
székelyföldön, vagyis az erdélyi 
Hargita, Kovászna és Maros me-
gye keleti részében (Marosszék) 
él, és ez a népesség a mai erdé-
lyi magyarság nem kevesebb, 
mint 40%-át teszi ki. A magyar 
kultúra részeként a székelyek 
is hozzájárultak a világ és az 
emberiség fejlődéséhez.

AZ ERZSéBET PARK 
TÖRTéNETE
DR. KRASSAY LÁSZLÓ  
előadása

erzsébet királyné kultuszát 
Gödöllőn a kastély és a róla 
elnevezett park őrzi leginkább. 
A királyné halálát követően 
az országban Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter ren-
deletére több mint száz ligetet 
létesítettek, s közel hárommillió 
emlékfát ültettek el. A gödöllői 
erzsébet-parkot az elsők között 
hozták létre, 1898 végén.
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2016. március 10. (csütörtök) 
15.00 óra

2016. április 24. (vasárnap) 
11.00 óra

2016. március 10. (csütörtök) 
19.00 óra

Helyszín Királyi Váró

Jegyár 1 500 Ft

Helyszín Királyi Váró

Jegyár 2 600 Ft

Helyszín Királyi Váró

Jegyár 1 000 Ft

CSUJA IMRE: JÓNÁS 
KÖNYVE
Babits Mihály: jónás könyve - 
és más kötelező versek Csuja 
Imre előadásában 

A jászai Mari-díjas és érde-
mes művész 2004. óta az 
Örkény István színház tagja. 
A kortárs magyar film egyik 
sokat foglalkoztatott művésze, 
legismertebb szerepe Csoki az 
Üvegtigris című filmből. 

IMI, MoNDJ EGY 
VERSET!
Csuja Imre önálló estje

Csuja Imre verssel él és versben 
gondolkodik kicsi gyerekkora 
óta. Hamar megtanulta, milyen 
az, kiállni és mondani! A vers, a 
versről való gondolkodás később 
színészi pályáján is végigkísérte. 
Önálló estjének egyik ihletője, 
az utcán, tanyán, gyárban, üz-
letben-szóval bárhol lehet verset 
mondani élménye, a másik pedig 
a versről való beszélgetés.

VI. NEMZETKÖZI 
GITÁRZENEKARI 
FESZTIVÁL - 
GÖDÖLLő
Alegria Guitar ensemble  
Dunakanyar Guitar ensemble  
„Fascinatio githaris” Guitar 
ensemble 
Guitar orchestra Forssa 



160211-A

Az ajánlat 2015. november 16-tól visszavonásig érvényes, a 4 990 Ft-os csomagajánlat csak internetet, tévét és telefont együtt tartalmazó kiemelt csomagunkra érvényes, kábel és réz technológián 
a Színvilág M, FTTH és VDSL technológián a Színvilág L csomagra. Az egy hónapos havidíj-kedvezmény bármely 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új 
lakossági ügyfelek számára, kétéves, határozott idejű szerződéssel érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Vár rád a net színe-java
Internet, tévé, telefon együtt – most az első hónap havi díja 0 Ft

Színvilág csomagjainkban az internetet, a tévét és a telefont együtt most az első hónapban 0 Ft-os havi díjjal kínáljuk, a második hónaptól a csomaghoz 
tartozó havi díj lép életbe. Akciós kiemelt csomagunk internetet, Családi tévét és telefont tartalmaz, és mindezt az első hónapban 0 Ft-os, a második 
hónaptól mindössze 4 990 Ft-os havi díjért! Ajánlataink új lakossági ügyfeleink számára érvényesek, kétéves, határozott idejű szerződéssel.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1–3. Tel.: (06 28) 536 596

Kiemelt csomagunk

4 990 
Ft/hó

IN_33013088_Febr_Muza_210x148.indd   1 05/02/16   11:35



Mennyit költ könyvre egy évben? És színházra? Mozira? Belépőkre? 
Számoljon utána bátran!

A Magyar Narancs-olvasókártyával több ezer forintot spórolhat 
kedvenc helyein. Már csak ezért is érdemes egy évre előfizetni!

Ha most 10 689 forint kedvezménnyel* 19 860 forintért megrendeli 
a Magyar Narancsot, 20 százalék kedvezményre jogosító „Olvasó-
kártya” az ajándék!

* Az áruspéldányhoz képest.

Bethlen Téri Színház • Cirko-Gejzír 
• Fonó Budai Zeneház • Írók Boltja • 
Jurányi Produkciós Közösségi Inku-
bátorház • Katona József Színház és 
Kamra • Ludwig Múzeum • Nemzeti 
Táncszínház • Örkény Színház • Petőfi 
Irodalmi Múzeum • Szkéné Színház • 
Trafó • Zsolnay Örökségkezelő (Pécs) 
10% kedvezmény: 
Tranzit Art Café  
7% kedvezmény:
Líra Könyvesboltok

Az előfizetés lejártáig 20% kedvezmény: 


