
2015. március–április

A Művészetek Háza programajánlója

Beszélgetés

Gubik Petrával



Tisztelt Olvasóink, Kedves Látógatóink!

Minőség mindenekelőtt! Fontos a megújulás, a minőségi előre lépés, ezért döntöttünk úgy, 
hogy színesítjük a Művészetek Háza műsorfüzetét és lépésenként a teljes megjelenésünket is. 

Nagy lelkesedéssel vágtunk bele a munkába és reméljük, hogy megelégedéssel tartja  
a kezében az új MUZA KULTINFO-t. Célunk, hogy minden gödöllői lakos értesüljön  
a Művészetek Házában zajló kulturális munkáról és egyre többször látogasson el 
programjainkra. Arra törekszünk, hogy közelebb hozzuk Önökhöz a színház, a tánc, a kultúra 
varázslatos, léleképítő világát. Ezt szolgálja a kéthavonta megjelenő programfüzetünk, amely 
továbbra is letölthető honlapunkról.

A Művészetek Háza számos programot kínál a Művészetek Kertje c. tematikus évhez.  
Közös városi törekvés, hogy az esztendő folyamán a gödöllői művészetet és a természetet 
kapcsoljuk össze a helyi kiállításokon és szabadtéri rendezvényeken.

Bízunk benne, hogy a kultúrát kereső és szerető közönség minden tagja megtalálja a számára 
értékes programot.

Tartalmas és színvonalas szórakozást kívánok!

Kovács Balázs
igazgató

Felelős kiadó: Kovács Balázs, ügyvezető igazgató • Grafika: www.twist.hu • Nyomda: Sztárstúdió Bt. • Címlapfotó: A-Team / Nyári Attila 
Megjelenik 2015. február 25-én, 15 000 példányban Gödöllőn • A válTozTATáS joGáT FeNNTArTjuK!

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: +36 (28) 514-130 • Mobil: +36 (70) 339-0474
jegyiroda: +36 (70) 452-7268
info@muza.hu • recepcio@muza.hu • www.muza.hu

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel.: (28) 529-100
pmh@godollo.hu
www.godollo.hu
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Ki ez a lány, akit a színpadon látunk az ORIENT-ben?
Tulajdonképpen az összes nőtársamat testesítem meg egy 
személyben. jelképezem a keleti kultúrát, annak egzotikumával és 
titkaival, képviselem azt ruhámmal és rejtett nőiességemmel is.  
A darabban 80-85 százalékban csadorban játszom. pontosabban 
fátyolban, a darab és a színpadi viselhetőség kedvéért kicsit 
finomítottunk a hagyományos keleti ruházaton. De így is nagyon 
nehéz volt megszoknom ezt a viseletet.
Megszeretted végül ezt a viseletet, jelmezt a színpadon?
Megmondom őszintén...igen. A ruháimat, a jelmezeket papp janó 
tervezte és fantasztikus munkát végzett. Az próbák elején nagyon 
megijedtem, amikor a rendező – Fekete Péter – azt mondta, hogy 
szinte végig csadorban kell játszanom és énekelnem. A próbák alatt az 
is kikristályosodott, hogy ez hol működik és hol nem. Nagyon komoly 
koncentrációt igényelt tőlem az, hogy például ne akadjak bele a 
díszletelemekbe, vagy ne húzzam fel a ruhát a kelleténél jobban, meg 

Fátyolban két világ között

A különleges tehetségű és gyönyörű Gubik Petra  

1990. augusztusában született a Szabolcs megyei Ajakon.  

A békéscsabai Színitanházba járt főiskolára. Pályafutását 

2007-ben kezdte a Kisvárdai Várszínház DoktoRock 

Színtársulatának tagjaként. A Békéscsabai Jókai Színházban 

érett igazi színésznővé. Országos ismertségre az X-Faktor  

című tehetségkutató kapcsán tett szert 2012-ben.  

2014. decemberben volt az ORIENT zenés színház premierje  

a Művészetek Házában Gödöllőn, ez alkalommal kérdeztük 

Gubik Petrát a darabról és érzéseiről.
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kellett tanulnom azt is, hogy nem látom a talajt magam előtt. Sokat 
gondolkodtam ezen a világon, bár nagyon érdekel és vonz ez a 
kultúra, de úgy érzem Magyarországot sosem tudnám elhagyni. 
Egyszer, ha lehetőségem adódik utazóként, akár vonattal, bejárom 
majd ezeket az országokat.
Miért szereted ezt a darabot?
A mai világban nagyon fontos és aktuális üzenete van a darabnak.  
Az orIeNT színház arra akar rávilágítani és rádöbbenteni, hogy ne 
féljünk egymástól, ne féljünk egy tőlünk idegen kultúrától. Nyugodtan 
érjünk hozzá, lépjünk ki a saját komfort zónánkból, egy picit nyúljunk 
át a másikhoz, fogadjuk el a egymást.
Megtalálja a lány a boldogságát?
A darab végén ez is nyitott kérdés marad, azt gondolom – ha az én 
véleményemet kérdezed – szerintem megtalálja. Én hiszem, hogy ez 
a lány megtalálja a boldogságot, mint ahogy mi is megtaláljuk a saját 
életünkben. • Lőkös Ildikó

Interjú Gubik petra színésznővel, az orIeNT egyik szereplőjével



kulTÚRákaT összEköTő uTazás

„Az Orient Expressz története a XIX. század és XX. század Európájának története, politikai és kulturális tükre.  
Az Orient c. zenés színház egy látványos előadás, tánc-show, amely egy férfi és egy nő történetének segítségével  

kalauzol végig minket Európa kulturális sínpárján.

Az előadásban több olyan művészeti stílus, zenei megoldás jelenik meg, mely segítségével egy kulturális utazásra hívjuk a közönséget a Párizst és 
Isztambult összekötő Orient Expresszel. 
A darab tulajdonképpen egyszerű történet: párizsból egy férfi (Szomor György/vasvári Csaba), Isztambulból pedig egy nő (Gubik petra/Gábor Anita) 
indul el egymás felé, miközben az utazás során az ének és a mozgás lehetőségeivel kibontják, elmesélik saját történetüket. Mindehhez hozzájárul a 
Talamba Ütőegyüttes és a Cimbaliband zenéje, valamint a Fricska Táncegyüttes és a Békéscsabai jókai Színház tánckarának virtuo zitása, profizmusa, 
lendületes és újító szándékú önkifejezése. Majd az utazás közepén felrobban a Zimonyi híd, megsemmisítve a találkozás lehetőségét, szét szakítva az 
egymás felé induló férfit és nőt.
Vajon miért dőlnek le a hídak? Vajon meddig törnek ki még háborúk?
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ORIENT
KuLTúRáKAT öSSzEKöTő uTAzáS

Zenés színház két részben

Közreműködik:  
Talamba Ütőegyüttes,  

a Cimbaliband,  
a Fricska Táncegyüttes, 

és a Békéscsabai jókai Színház  
művészei

Szereplők:  
Gubik petra/Gábor Anita 

Szomor György/vasvári Csaba

Rendező:  
Fekete Péter

Az előadás támogatói:

„Ugye él valahol valaki, 
aki tudni szeretné, ki vagyok!

Ugye él valahol valaki, 
aki tudni szeretné, mit akarok!

Ugye él valahol valaki,
akit érdekel, hogy honnan jöttem!

Ugye él valahol valaki, 
aki mégérti, mi van mögöttem!”

Az Orient egy zakatoló híd, mely átível 
folyókat, szakadékokat, akadályokat a kultúra 
nyelvén.
„…hol van az ország, ahol értik a dalomat,
hol van a nép, aki engem így elfogad?
Vajon jó vonatra szálltam-e,
eljutok-e ezzel valahová…”

Mutasd a kalapod, megmondom ki vagy!
„Az embereknek meg kell érteniük, hogy az 

óriási szakadék, amelyet éreznek egymás 
között, azt egy híd össze tudja kötni.  

Ha elindulnak és közelednek egymás felé, 
akkor egyszer csak rájönnek, hogy a másik is 

ugyanolyan ember, mint ők maguk.”
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ORIENT
Művészetek Háza Gödöllő és a  
Békéscsabai jókai Színház közös produkciója 
Zenés színház két részben

Rendező: Fekete Péter

Szereplők: Talamba Ütőegyüttes,  
a Cimbaliband, a Fricska Táncegyüttes  
és a Békéscsabai jókai Színház művészei.

“Vár a nagyvilág, vár a nagy kaland, vár a 
más világ, bennem megfogant a változás, ez 
az indulás, mint az érkezés, álom és varázs…”

RAy COONEy-JOHN CHAPMAN

NE MOST, DRáGáM!
veres 1 Színház előadása  
Vígjáték két részben

Rendező: venyige Sándor

Főszerepben: Pindroch Csaba,  
venyige Sándor, Miklós Kriszta, pál Tamás, 
Géczi András, zorgel enikő

Szeretők, nercek, hiányosan öltözött hölgyek 
szekrénybe rejtve – mindez London  
leg elegánsabb szőrmeszalonjában, ahol 
különös adás-vétel zajlik.

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 600 Ft, 1 900 Ft

2015. március 25-26-27. (szerda, csütörtök, 
péntek) 19.00 

2015. április 15. (szerda) 19.00 2015. április 19-20. (vasárnap, hétfő) 19.00 

VASzARy JáNOS

VöRöS BESTIA
AD HoC Színház előadása
Komédia három felvonásban

Rendező: Márton Danku István 

Ó, ez a bestia! Ez a vörös bestia! Micsoda 
kártyakeverő, szituációrendező, bosszantóan 
aranyos dög! Mennyi kalamajkát okoz 
a színen! Kiborít, felborít, kever s kavar 
furtonfurt! rendező legyen a talpán, ki 
követni tudja e szeszélyes nő ezernyi 
színeváltozását, virtuóz játékát a tisztelt 
publikum legnagyobb örömére.
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Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan

Helyszín Konferenciaterem és 
Stúdiószínpad

Jegyár A belépés díjtalan

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft

2015. március 21. (szombat) 10.00 2015. április 24-25. 2015. április 9. (csütörtök) 19.00

IMPROVIzáCIóS FESzTIVáL
– országos döntő 

A rendezvényen diák és felnőtt színjátszók 
4-4 fős csapatai mérkőznek a 2015 
Improvizációs Maestro-ja címért. Az egyes 
feladatokat szakemberekből álló zsűri 
pontozással értékeli, majd ennek alapján 
alakul ki a végső sorrend és derül ki, hogy ki 
lesz a 2015-ös év improvizációs bajnoka!

„CLuB SzíNHáz 50!”
plakátkiállítás, jubileumi előadás, workshop – 
több helyszínen

A Club Színház idén ünnepli 50. darabjának 
színpadra állítását. Nagyszabású kiállítás 
keretében idézik fel a létrehozott ötven 
előadást, majd ezt követően kerül 
bemutatásra Tasnádi István: Magyar Zombi 
című darabja a társulat „Körözött” felnőtt 
csoportjának premier előadása.
Szombaton egész napos programok, 
workshopok várják az érdeklődőket. 

CHRISTOPHE BARRATIER

KóRISTáK 
Garabonciás Színtársulat és a  
F. Chopin Zenei AMI közös produkciója 
Zenés színdarab

Rendező: Mészáros Beáta

Közreműködik: a F. Chopin Zenei Apalapfokú 
Művészeti Iskola Ifjúsági Vonószenekara

zene: Bruno Coulais, Szitha Miklós

Karvezető: Tápai Dóra
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ARANy JáNOS

áGNES ASSzONy
„IMpulzuS” mozgásszínházi csoport előadása

zene: Farkas Benedek

Rendezte: Halász Tibor és  
Halász-Völgyi Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Gecse Gábor, 
Scarlat Katalin

TASNáDI ISTVáN

MAGyAR zOMBI
„KÖrÖzÖTT” felnőtt csoport premier előadása 

A Club Színház 50. színpadra állított darabja. 

Rendezte: Halász Tibor és Halász-Völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Farkas Áron, 
Gecse Gábor, j. Szécsi Dóra, Kiss Márton, 
Kovács Adrienn, Major Stefánia, Mácsai Mária, 
Szinvai Dániel, Tauber Kinga, Tóth ágoston, 
Virág Bence

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

2015. március 14. (szombat) 19.00 április 24. (péntek) 19.00 óra2015. március 28. (szombat) 19.00 

SIByLLE BERG

HELGE éLETE
„(l)AzANNYA” csoport premier előadása

Rendezte: Halász Tibor és Halász-Völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Cseh Orsolya, 
Földvári ármin, Gecse Gábor, Haraszti Dóra, 
Lécz Bettina, Maródi Vanda, Mátyási Áron, 
Mihályfi Csilla, rözge Koppány, Scarlat 
Katalin, Szegszárdi patrik, Trungel Töhötöm, 
Vértes Benedek. 

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

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 Színházterem

Jegyár 1 800 Ft, 2 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 500 Ft, 3 900 Ft

2015. március 22. (vasárnap) 19.00 2015. március 28. (szombat) 19.00 2015. április 22. (szerda) 19.00 

AMADINDA üTőEGyüTTES
Az 1984-ben alakult Amadinda együttes az 
ütőhangszeres zene egyik legkiemelkedőbb 
formációja. Az együttes a már klasszikussá 
vált ütőhangszeres kompozíciók 
bemutatása mellett a kezdetektől fogva 
megkülönböztetett fontosságot tulajdonított 
annak, hogy működése inspirációt nyújtson 
magyar és külföldi zeneszerzőknek 
egyaránt. Gödöllői koncertjükön a Talamba 
Ütőegyüttes vendégeskedik majd.

A FöLD HANGJAI 
Horgas Eszter és Falusi Mariann közös estje

A művészek Föld körüli utazásra viszik 
közönségüket, ismert világslágerek és általuk 
komponált művekkel. 
A koncerten megjelenő helyszínek: Amerika, 
Kuba, Magyarország, Spanyolország vagy 
Tibet, Argentína és az őserdő is.
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CIMBALIBAND éS  
DRESCH MIHáLy 
Unger Balázs a Cimbaliband vezetője két 
évig volt tagja a nagyszerű magyar jazz 
szaxofonos, Dresch Mihály Quartetjének. 
Most 12 év után ismét közös műsorral készül 
a két nagyszerű zenész, de most Unger 
Balázs zenekara látja vendégül Dresch 
Mihályt. Felcsendül majd több régi Dresch 
Quartet dal, kicsit más köntösben, és a 
népszerű Cimbaliband dalok is kiegészülnek 
Dresch Mihály legendás szaxofon-
improvizációival! 



REMEKMűVEK GöDöLLőN
A Gödöllői Szimfonikus zenekar előadása

Wagner: Siegfried – IdyII
Grieg: peer Gynt – I. szvit
J. Strauss: Tavaszi hangok – keringő, 
Menydörgés és villámlás – polka,  
Mesél a bécsi erdő – keringő,  
Könnyű vér – polka,  
Kék Duna – keringő

Vezényel: Ménesi Gergely

A műsort ismerteti: Zelinka Tamás

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 900 Ft, 3 300 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 000 Ft, 1 900 Ft

2015. március 21. (szombat) 19.00 2015. április 28. (kedd) 14.00 2015. április 26. (vasárnap) 18.00 

zENEI uTAzáS:  
SMETANA – MOLDVA
A Gödöllői Szimfonikus zenekar előadása

Ifjúsági hangverseny felsőtagozatos 
általános iskolásoknak és gimnazistáknak

Vezényel: jaroslav Baywr – vendég 
 karmester Brandys nad Labemből

A műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

IFJú TEHETSéGEINK
A Gödöllői Szimfonikus zenekar és a  
F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
kiemelkedő tehetségű növendékeinek 
hangversenye. 

Előadók: lázár Bíborka, Sivadó Anna,  
Mihály eliora, Albert Anna, Dóra Dominika, 
Berkó Domonkos, eszenyi zsombor,  
Szilágyi Benjámin
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MESéLő MuzSIKA:  
RAVEL éS A MARSLAKóK
A Talamba Ütőegyüttes előadása

Ifjúsági hangverseny alsótagozatos általános 
iskolásoknak

Műsor: Maurice ravel: lúdanyó meséi 
(Holló Aurél átirata) 
emanuel Sejourne: Martians Tribes

A műsort ismerteti: Zombor Levente 
művészeti vezető

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

2015. március 18. (szerda) 11.00 és 14.00 2015. április 12. (vasárnap) 10.30 

A BRéMAI MuzSIKuSOK
A zenthe Ferenc Színház előadása 
Zenés mesejáték 1 részben

A Grimm testvérek gyűjtése alapján készült 
a mese zenés változata. Szereplői gazdájuk 
által kegyvesztett, de kedves, a kicsik 
számára is jól ismert háziállatok és gonosz 
emberekből álló betyárbanda, akik más 
javaiból lakmároznak, dorbézolnak egy 
másoktól elorozott helyen. A négy állatot 
sorsközösségük köti össze. Mindannyian 
számkivetettek, csak a jó szerencséjükben 
reménykedhetnek, mivel ilyen – olyan 
okokkal az ember meg akar szabadulni tőlük.

KOLOMPOS 
GyERMEKTáNCHáz
15:00 órától kézműves foglalkozások  
a Szigetkék Alkotóműhellyel.

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

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár 1 000 Ft

2015. március 22. (vasárnap) 16.00 
2015. április 26. (vasárnap) 16.00 



KEzESLáBAS
A Kezeslábas Társulat babaszínházi előadása

Élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád 
kutyussal, cicussal és más állatokkal.  
Minden a szemed előtt készül, mindennel 
szabad a játék. Házépítés, egerészés és 
macskazene, a végén közös játékkal.

Helyszín F51-52 terem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

Helyszín F51-52 terem

Jegyár 1 000 Ft

2015. március 19. (csütörtök) 09.30 2015. március 29. (vasárnap) 10.30 2015. április 16. (csütörtök) 09.30 

A KISHERCEG
A Görbetükör Színi Társulat előadása

Vajon tényleg megtörtént a találkozás a 
Kisherceggel, vagy csak a fáradtság és 
a sivatagi forróság miatt a pilóta csak 
elképzelte az egészet... A gyerekek sokszor 
nem értik, hogy a pénz, a szépség, vagy a 
hatalom miért szükséges a boldogsághoz!? 
„...ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan...”

TIPEGő-TOPOGó
A Bóbita Bábszínház babaszínházi előadása

A kicsik számára a világ egy nagy, színes 
ismeretlen birodalom, ahol reggeltől estig 
számtalan kaland várja őket. A csöppségek 
együtt fedezhetik fel a természet apró 
csodáit, titkait Zsuzsival és sok-sok 
mondókával.

12
G

y
E

R
m

E
k

 é
s 

if
JÚ

sá
G

i 
P

R
o

G
R

a
m

o
k



Helyszín Színházterem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft, 1 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft, 2 000 Ft

2015. március 17. (kedd) 14.00 2015. április 3. (péntek) 19.00 2015. április 25. (szombat) 18.00 

SORS
A Gödöllő Táncszínház előadása két felvonásban

I. rész: rekviem a szerelemért 
Közreműködik: Cavaletta Nőikar 
zene: Gémesi Gergely

II. rész: Mezítlábas táncosnő 
Közreműködik: Menyhei Ádám - 
zongoraművész, Gémesi Márta és Gombos 
Viktor - versmondó

Versek: Gémesi Gergely

Rendező, koreográfus: Kézér Gabriella  
és vajda Gyöngyvér

TAVASzI GáLAMűSOR
A Gödöllő Táncegyüttes előadása  
két részben

„... szja, kaj na szja...avagy egyszer volt hol 
nem volt... “ - Igaz történet a cigányság 
mesés múltjáról és valóságos jelenéről.  
Bemutatásra kerülnek a magyarországi és a 
balkáni cigányság hagyományos szokásai. 

„életem éneke – énekem élete” - Tisztelgés a 
még élő és már elhunyt énekes, hangszeres 
és prózai adatközlők örök érvényű tudása 
előtt. Táncba, mesébe és dalba rajzolt életek, 
remekbe szabott énekek.
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KöRzETEK
A Gödöllő Táncszínház előadása

Az Éhezők viadala című nagy sikerű 
könyv és film ötlete alapján a Gödöllő 
Táncszínház egy más korba helyezi el a 
háborút, amelyet a gyarlóság, a kreált, az 
egyéni szempontokat és érdekeket képviselő 
szemlélet osztott körzetekre.

Vers: rékasi Károly színművész

Rendező, koreográfus: Kézér Gabriella és 
vajda Gyöngyvér



Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár Felnőtt: 1 200 Ft, Gyermek: 700 Ft

2015. április 4. (szombat) 17.00 

FELNőTT TáNCHáz
a Gödöllő Táncegyüttessel

Közreműködik: Zagyva Banda

Az együttes 1992-es fennállása óta, számos 
rangos helyet vívott ki magának, rendszeres 
résztvevője a különböző hazai és nemzetközi 
fesztiváloknak, helyi és országos rendezvé-
nyeknek.

A gyermekkedvezmény 14 éves korig vehető 
igénybe
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MILLIó DOLLáROS BABy
GöDöLLő TáNCSzíNHáz

A táncszínházi előadás F. X. Toole:  
Millió dolláros bébi novelláját dolgozta fel, 

amely azonos címmel 2004-ben bemutatott  
oscar-díjas film alapját is képezte Clint 

eastwood rendezésében és főszereplésével. 
A Gödöllő Táncszínház első alkalommal kért 
fel több méltán elismert művészt és sportolót 

a közreműködésre. 

zeneszerző és zenei rendező:  
Mihály Tamás - Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 

zeneszerző

Rendező:  
Ardai Tamás - filmrendező, operatőr, 

dramaturg; hét alkalommal nyert  
Telly Awards díjat az Amerikai egyesült 

Államokban.

Koreográfia:  
Kézér Gabriella – vajda Gyöngyvér

ELőzETES TáNCPROGRAM  
AJáNLó 

GOMBóC ARTúR,  
A NAGy uTAzó

CSuKáS ISTVáN–SzITHA MIKLóS

Zenés meseutazás két részben

Rendező: Zsurzs Katalin

Csukás István maga dolgozta át a játékszín 
fölkérésére a népszerű klasszikus meséjét, s 
mindehhez nagyszerű színészek, különleges 

ütőshangszerekkel kísért dalok és  
Sajdik Ferenc ihlette látványvilág társul! 

ELőzETES  
GyERMEKPROGRAM  

AJáNLó 



Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem Jegyár A kiállításokra a belépés díjtalan
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2015. március 20. (péntek) 18.00 2015. április 8. (szerda) 18.00 2015. április 24. (péntek) 16.00 

SzENDREI JuDIT 
TűzzOMáNC KéPEK, 
KIáLLíTáSMEGNyITóJA 
A kiállítás megtekinthető: április 23-ig

Szendrei judit tanítónőként került 
kapcsolatba a tűzzománc technikájával az 
élet véletlen játékaként.Az első években 
tanulva tanított, s teszi ezt azóta is.  
A Pestújhelyi Közösségi Ház munkatársainak 
biztatására vett részt először csoportos 
kiállításon 1998-ban, rá egy évre önálló 
tárlaton is bemutatkozott. Azóta több 
szakmai bemutatón vett részt itthon és 
külföldön egyaránt, s számtalan díjat nyert.

„A MűVéSzETEK KERTJE” 
A Duflex Fotográfiai Stúdió 
kiállításmegnyitója és Kisgergelyné  
Király Andrea Kertek művészete c. előadása.

A kiállítás megtekinthető: május 14-ig

A Stúdió a múlt értékeit megőrizve törekszik 
igényes szakmai műhely kialakítására.  
A Stúdiónak jelenleg 16 tagja van. 2002-ben 
Gödöllő város önkormányzata a „Gödöllő 
Kultúrájáért Díj”-at adományozta a Duflex 
Fotográfiai Stúdiónak, eddigi tevékenysége 
elismeréseként.

SERES JózSEF NIMRóD 
DíJAS VADáSzFESTő 
éS SzABó GyöRGy 
AGANCSFARAGó 
KIáLLíTáSMEGNyITóJA 
A kiállítás megtekinthető: április 7-ig

Seres józsef gyermekora óta vonzódik 
a természethez és a művészetekhez. 
Autodidakta módon foglalkozik a 
természetábrázolással. 
A FeHoVa kiállítások állandó résztvevője. 
Több vadászkönyvet illusztrált. 2004-ben 
megkapta a Muray róbert emlékplakettet.
Szabó György a buszsofőrként dolgozó 
alkotó. Zsűrizett munkáit számos kiállításon 
bemutatta.



2015. március 6. (péntek) 16.00 

2015. március 27. (péntek) 16.00 

2015. április 10. (péntek) 16.00 

A TéR SzEREPE Az 
EMBERISéG TöRTéNETéBEN 
Előadó: Dr. F. orosz Sára

A VITézI REND TöRTéNETE 
éS ESzMEISéGE
Előadó: Dr. Bucsy lászló

uTAzáS A PáPuáK 
FöLDJéN
Előadó: Dr. vámosi péter
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Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem Jegyár A belépés díjtalan

A Gödöllői Akadémia színes programsorozatában remek előadók, különböző témájú 
előadásai hallhatók, kapcsolódva a tematikus év programsorozatához is.  
Az előadássorozat kiegészül táncos nagyrendezvényekkel, informatikai képzéssel és 
kirándulást biztosító programokkal is.

Helyszín Színházterem

Jegyár 500 Ft

2015. március 6. (péntek) 19.00
2015. március 7. (szombat) 14.00, 19.00
2015. március 8. (vasárnap) 11.00, 14.00, 
   16.30, 19.00

NőNAPI AJáNDéKKOSáR
A korábbi évek nagy sikerére való tekintettel 
ismét megrendezésre kerül Gödöllő város 
vezetőinek nőnapi műsora: zenével, tánccal 
és sok-sok vidámsággal.
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GyERMEKNAP 2015. GöDöLLő
Gödöllő főterén idén is fantasztikus programok várják 

a gyermekeket május 31-én! A 10.00 órától kezdődő 
programkavalkádból mindenki megtalálja a kedvére valót.

Itt lesznek a Békéscsabai Jókai Színház művészei, Kovácsovics 
Fruzsina, a Handa-Banda mesezenekar, tánc- és sport bemutató, 

kézműveskedés és vásár gazdagítja az eseményt. A gyermeknapot 
idén is a hagyományos futóverseny nyitja meg!

MúzEuMOK éJSzAKáJA 
Koncertek, kiállítások, színházi előadás, táncház, gyerekfoglalkozás 

várja a látogatókat Gödöllő több kulturális intézményében. 
Városnéző kisvonat és ingyenes buszjárat szállítja a látogatókat a 

helyszínek között.

NOEL COWARD

VIDáM KISéRTET
Komédia a játékszín előadásában  
Vígjáték két részben

Rendező: Böhm György

Főszerepben: vári Éva, Gálvölgyi jános, liptai Claudia, Hernádi judit, 
Dózsa zoltán és Szőlőskei Tímea

2015. május 2015. május 31.

2015. június 20.

Az 1940-es években az angol kritika a “legszellemesebb” vígjátéknak 
titulálta Noel Coward darabját, amely hazánkban is több nagy, zajos 
sikert aratott már. Ez a valószínűtlen komédia több, mint két óra 
folyamatos nevetést generál, miközben rávilágít emberien gyarló 
konfliktusainkra és szerelmi életünk leggyakoribb problémáira is.
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dáTum Előadás hElyszíN kaTEGóRia

2015. március 6. (péntek) 16.00 óra Gödöllői Akadémia: A vitéz rend története és eszmeisége – Dr. Bucsy lászló előadása rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. március 6. (péntek) 19.00 óra Nőnapi ajándékkosár Színházterem Színház

2015. március 7. (szombat) 14.00 és 19.00 óra Nőnapi ajándékkosár Színházterem Színház

2015. március 8. (vasárnap) 11.00, 14.00, 16.00 és 19.00 óra Nőnapi ajándékkosár Színházterem Színház

2015. március 14. (szombat) 19.00 óra Arany jános: ágnes Asszony – a Club Színház „IMpluzuS” mozgásszínházi csoport előadása" józsef Attila Stúdiószínpad Színház

2015. március 17. (kedd) 14.00 óra Körzetek – a Gödöllő Táncszínház előadása Színházterem Tánc

2015. március 18. (szerda) 11.00 és 14.00 óra Mesélő Muzsika: ravel és a Marslakók – a Talamba Ütőegyüttes előadása Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. március 19. (csütörtök) 9.30 óra Kezeslábas – a Kezeslábas Társulat babaszínházi előadása F51-52 terem Gyermek és ifjúsági

2015. március 20. (péntek) 18.00 óra Seres józsef Nimród díjas vadászfestő és Szabó György agancsfaragó kiállításmegnyitója rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. március 21. (szombat) 10.00 óra Improvizációs Fesztivál – országos döntő rendezvény- és kiállítóterem Színház

2015. március 21. (szombat) 19.00 óra remekművek Gödöllőn – a Gödöllői Szimfonikus zenekar előadása Színházterem Koncert

2015. március 22. (vasárnap) 16.00 óra Kolompos gyermektáncház, 15.00 órától kézműves foglalkozások a Szigetkék Alkotóműhellyel Konferenciaterem Gyermek és ifjúsági

2015. március 22. (vasárnap) 19.00 óra Cimbaliband és Dresch Mihály koncertje Színházterem Koncert

2015. március 25. és 26. (szerda és csütörtök) 19.00 óra orIeNT – zenés színház Színházterem Színház

2015. március 27. (péntek) 16.00 óra Gödöllői Akadémia: A tér szerepe az emberiség történetében – Dr. F. orosz Sára előadása rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. március 28. (szombat) 19.00 óra Sibylle Berg: Helge élete – a Club Színház „(l)AzANNYA” csoportjának premier előadása józsef Attila Stúdiószínpad Színház

2015. március 28. (szombat) 19.00 óra Amadinda Ütőegyüttes koncertje Színházterem Koncert

2015. március 29. (vasárnap) 10.30 óra A kisherceg – a Görbetükör Színi Társulat előadása Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. április 3. (péntek) 19.00 óra Sors – a Gödöllő Táncszínház előadása Színházterem Tánc

2015. április 4. (szombat) 17.00 óra Felnőtt táncház a Gödöllő Táncegyüttessel rendezvény- és kiállítóterem Tánc

2015. április 8. (szerda) 18.00 óra Szendrei judit tűzzománc képek kiállításmegnyitója rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. április 9. (csütörtök) 19.00 óra Christophe Barratier: Kóristák – a Garabonciás Színtársulat és a F. Chopin zenei AMI közös produkciója Színházterem Színház

2015. április 10. (péntek) 16.00 óra Gödöllői Akadémia: utazás a pápuák földjén – Dr. vámosi péter előadása rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. április 12. (vasárnap) 10.30 óra A brémai muzsikusok – a zenthe Ferenc Színház előadása Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. április 15. (szerda) 19.00 óra ray Cooney-john Chapman: Ne most, drágám! – a veres 1 Színház előadása Színházterem Színház

2015. április 16. (csütörtök) 9.30 óra Tipegő-topogó – a Bóbita Bábszínház babaszínházi előadása F51-52 terem Gyermek és ifjúsági

2015. április 19. és 20. (vasárnap és hétfő) 19.00 óra vaszary jános: vörös bestia – az AD HoC Színház előadása Színházterem Színház

2015. április 22. (szerda) 19.00 óra A Föld hangjai – Horgas Eszter és Falusi Mariann közös estje Színházterem Koncert

2015. április 24. (péntek) 16.00 óra „A művészetek kertje” – a Duflex Fotográfiai Stúdió kiállításmegnyitója rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. április 24. (péntek) 18.00 óra Club Színház 50. színházi előadásának jubileumi kiállításmegnyitója Konferenciaterem Kiállítás

2015. április 24. (péntek) 19.00 óra Tasnádi István: Magyar zombi – a Club Színház „KÖrÖzÖTT” felnőtt csoportjának előadása józsef Attila Stúdiószínpad Színház

2015. április 25. (szombat) Club Színház jubileumi előadás, workshop és kiállítás józsef Attila Stúdiószínpad Színház

2015. április 25. (szombat) 18.00 óra Tavaszi gálaműsor – a Gödöllő Táncegyüttes előadása Színházterem Tánc

2015.április 26. (vasárnap) 16.00 óra Kolompos gyermektáncház, 15.00 órától kézműves foglalkozások a Szigetkék Alkotóműhellyel Konferenciaterem Gyermek és ifjúsági

2015.április 26. (vasárnap) 18.00 óra Ifjú tehetségeink hangversenye Színházterem Koncert

2015. április 28. (kedd) 14.00 óra zenei utazás: Smetana – Moldva – a Gödöllői Szimfonikus zenekar előadása Színházterem Koncert






