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IMPreSSzuM

Kovács Balázs  
MuzA igazgató

Kedves Olvasónk!

A nyár előtti utolsó lapszámunkat tartja kezében. Az előttünk álló két hónapban ismét változatos 
programokat kínálunk Önöknek.

Szinte már említeni sem kellene, hogy újra itt lesz nálunk a játékszín. – annyira sajátunknak érezzük 
társulatát. Májusban friss bemutatójukat, A hűtlenség árá-t láthatják már Gödöllőn is, Pikali Gerdával 
(ld. címlapinterjúnk!), Németh Kristóffal és Nagy Sándorral. Azok, aki korábban lemaradtak a Virágot 
Algernonnak című előadásról, májusban pótolhatják.

több színházi előadással kedveskedünk a gyerekeknek, mint a népszerű Keménykalap és krum-
pliorr-ral, a Momo-val vagy a Fehérlófiá-val. Különleges csemege A dzsungel könyve bábváltozata, 
vagy a Piros! Sárga? Kék babaszínházi előadás. lesz Halász Judit-koncert is és Varga Miklós is ellá-
togat hozzánk zenekarával.

Ha már zene, kiemelném a zenés utazást városunk vegyeskarával és az Arpeggio gitárzenekarral, a 
Chopin zenei AMI együtteseinek hangversenyét zeneiskolásainkkal közösen, a fúvószenekari fesz-
tiválunkat, és sorolhatnám. 

Változatlan sokfajta kiállítást is rendezünk. A május végi gyermeknapi rendezvények után lesz nyu-
gdíjasok juniálisa, múzeumok éjszakája és a XXVI. Szabadság Napja hagyományosan a Világfánál.

Majd jönnek a nyári táborok, melyek helyszíneiről jegyirodánkban kaphat tájékoztatást.

Várjuk hát szeretettel Önt és egész családját, barátait, ismerőseit!

Végül pedig kellemes nyarat is kívánunk!
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A budapesti Játékszín májusban A hűtlenség árá-val szerepel ná-
lunk. Pikali Gerda a háromszemélyes izgalmas krimi-komédiában 
különös, titokzatos nőt alakít.
– Milyennek látod az általad megformált nőt?
Pikali Gerda: Érdekes személyiség. ott kezdődik a történet, hogy bér-
gyilkos érkezik a luxuslakásukba, ahol húsz éve él a férjével, nem iga-
zán jó házasságban. tudja, hogy a férje más nőknél keresi a boldogsá-
got. ez kicsit megviseli, de nem nagyon mutatja. Valójában semmilyen 
életcélja nincsen, monitorokat nézeget egész nap, ki hogyan mozog a 
házuk körül. ennyi az ő élete. Aztán egyszercsak úgy dönt, hogy meg-
válik az életétől. Épp ekkor jelenik meg a bérgyilkos, akit a férje bízott 
meg azzal, hogy ölje meg őt… 
– Nem árulunk el titkot, hisz a plakáton is látszik, hogy lekötözve ülsz 
egy gurulós széken. Ilyen helyzetben milyen színészi eszközeid vannak? 
PG: Kicsit bizarrnak tűnt az első körben, az olvasópróbán, hogy lekötöz-
ve leszek egy egész felvonáson keresztül. ennek ellenére egyszerű esz-
közökkel igyekszem megmutatni ezt a nőt, aki inkább kíváncsi, mintsem 
félne a bérgyilkostól. Hiszen amúgy is meg akart válni az életétől, és a 
váratlan vendégét ezért inkább megmentőnek gondolja. Mármint an-
nak, aki megmenti az öngyilkosság nehézségeitől. Aztán hamar elkezdi 
nagyon jól keverni a szálakat. először azt gondolnánk, hogy teljes vé-
letlenséggel történnek a dolgok… Mindig van egy váratlan csavar a tör-
ténetben, amire nem is gondolnánk. Amikor én először olvastam, nem 
is tudtam letenni a példányt. Azt gondoltam, istenem, ha ezt a szerepet 
eljátszhatnám, ez mekkora kihívás lenne! És most ezzel birkózom, de 
mindehhez fantasztikus partnereim is vannak. A bérgyilkos Nagy Sán-
dor, a férjem pedig, a hűséges férjem (nevet) Németh Kristóf. Mindkettő-

jükkel dolgoztam már, vagyis összeszokott csapatról van szó. Számomra 
pedig az igazi kihívás, hogy mindezt lekötözve kell hitelesen eljátszanom 
egy teljes felvonáson keresztül. És ez nemcsak színészileg, fizikailag sem 
könnyű. Nagy kihívás. Nagyon izgalmas figura, nagyon sokszínű, nagyon 
változatos, nagyon sok mindent el lehet benne játszani.
– Neked egyébként széles a repertoárod, a nagy tragikus szerepektől a 
könnyed vígjátékokig egyaránt mindent játszol. Melyik a bonyolultabb 
próbafolyamat?
PG: Mindegyik bonyolult, s én mindig a végére készülök el. Érlelős tí-
pus vagyok. Számomra egyébként azok az izgalmasak, melyek látszólag 
messze állnak tőlem, s meg kell találnom velük közös hangot. Vannak 
olyan karakterek, melyek nem én vagyok, s akkor nagyon el kell képzel-
nem a dolgokat. De valóban széles a szerepeim skálája. Most ebben a 
szerepemben, A hűtlenség ára Maggie-ében mindent meg lehet mutatni, 
amit egy színésznő tudhat. Akár azt is, hogy hol tartok én most a pályá-
mon. Mit tanultam eddig? Mindezt ebbe a szerepbe bele lehet sűríteni.
– A játékszínben először játszol?
PG: Hát nem. Az első szerepemet itt kaptam, még mint főiskolás. És ez 
egyben az első beugrásom is volt, Gregor Bernadett szerepébe. Még 
egy poharat is eltörtem véletlenül az előadásban – állítólag ez is sze-
rencsét jelent. Szóval nagyon jól kezdődött. Nagyon-nagyon jó érzés 
ide visszajönni.
– Gödöllőn játszottál már?
PG: Nem. Itt dolgozik egy kedves ügyvédbarátom, és a legjobb barát-
nőm is itt lakott. Nagyon gyönyörű város! Nagyon-nagyon várom, és 
nagyon ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el megnézni bennünket! 

-li- 

Pikali Gerda A hűtlenség ára Maggie-jeként Gödöllőn 

GúzSBA KÖtVe
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CHAzz PAlMiNteri

A HŰtleNSÉG ÁrA
krimi vígjáték 

jack a húszéves házassági évfordulójukon egy gyémánt nyakékkel 
lepi meg feleségét – és egy bérgyilkossal… Maggie ugyan régóta 
sejti, hogy férje összeszűri a levet titkárnőjével, de nem gondolta, 
hogy ide jutnak. ám a dolgok nem mennek olyan gyorsan, mert a 
bérgyilkos a férj jelét várja, egy telefoncsengetést… Addig is beszél-
getni kezd az izgatóan vonzó nővel… 

1066 Budapest, Teréz krt. 48. • jegypénztár: 1 312-0430 • www.jatekszin.hu • facebook.com/jatekszin

producer

Bank Tamás

fordította

Csukás Márton 
Csukás Barnabás

rendező

Bagó Bertalan

Chazz Palminteri

krimi-vígjáték

Németh Kristóf         Pikali Gerda           Nagy Sándor
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Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

A világhírű Chazz Palminteri színész magának írta tony szerepét, 
és nagy sikerrel el is játszotta a kaliforniai the Court theatre-ban 
1991-ben. Nem sokkal ezután filmet is forgattak belőle, ahol Palmi-
nteri partnerei Cher és ryan O’Neal voltak, és a berlini filmfeszti-
válra is meghívták. Mint a kritikák írják, amolyan „tarantinós” han-
gulat, de nem folyik annyi vér… A játékszín előadásában ismét egy 
olyan színdarab, mely magyarul először szólal meg a Csukás-fivérek 
fordításában. Cher szerepében Pikali Gerda látható, a férj Németh 
Kristóf, és a szeretnivaló bérgyilkost Nagy Sándor alakítja a Bagó 
Bertalan rendezte előadásban.
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2016. május 7. (szombat) 19.00 óra 2016. május 8. (vasárnap) 15.00 óra és 19.00 óra

MiCHAel eNDe

MOMO
Club Színház (l)azannya csoportjának előadása

Momo története a fantázia világában játszódik, a Soha és a Sehol 
birodalmában, avagy a kitágított, időtlen jelenben. Helyszíne egy 
modern nagyváros, ahol az idő maga az élet. Minél inkább takarékos-
kodnak vele, annál sivárabb lesz a jelenük.

rendezte: Halász tibor és Halász-Völgyi Katalin

KeMÉNYKAlAP ÉS KrUMPliOrr
A GÖFMe előadásában Csukás istván azonos című műve alapján 
készült musical.

A Vadliba őrs tagjai elhatározzák, hogy cirkuszt szerveznek beteg 
osztálytársuk szórakoztatására. ehhez valódi oroszlánbőgést vesznek 
fel az állatkertben, ahol megtudják, hogy folyamatosan tűnnek el az 
állatok, legutóbb a görög teknősöket lopták el. Ők is gyanúba keve-
rednek, de miután tisztázták magukat, nyomozó őrssé alakulnak. A 
magas jutalom, melyet az elvesztett állatokért tűztek ki, Bagaméri, az 
elátkozott fagylaltos fantáziáját is megmozgatja. Ő szintén nyomozni 
kezd, ami számos fejtörést okoz az őrs tagjainak. Végül furfangos 
módon elkapják a valódi tetteseket.

„Itt van, megjött Bagaméri, a fagylaltját maga méri”

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft
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2016. május 26. (csütörtök) 19.00 óra2016. május 17. (kedd) 19.00 óra 2016. május 21. (szombat) 19.00 óra

FeHÉrlÓFiA
Club Színház Chili csoportjának premier 
előadása

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

rendezte: Farkas lilla és Halász tibor

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 900 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

DANiel KeYeS

VirÁGOt AlGerNONNAK
A Játékszín előadásában

„Nyugodtan dönthet úgy is, hogy 
visszaviszi Charlie-t az iskolába, és minden 
marad a régiben. ám ha őrá esik a választás, 
olyan tudományos ugrás elősegítője lesz, 
amelyhez fogható a DNS felfedezése óta 
nem volt. Nos?” – kérdezi dr. Nemur Alice 
Kiniantól, Charlie Gordon tanárától Daniel 
Keyes Virágot Algernonnak című világhírű 
regényében. Hogy hogyan dönt a tanárnő 
és főleg a törekvő tanítványa, és mi lesz 
mindennek a következménye, erről szól ez 
a megindító történet. 

CHAzz PAlMiNteri

A HŰtleNSÉG ÁrA
krimi vígjáték a Játékszín előadásában

jack a húszéves házassági évfordulójukon 
egy gyémánt nyakékkel lepi meg feleségét – 
és egy bérgyilkossal… Maggie ugyan régóta 
sejti, hogy férje összeszűri a levet titkárnőjé-
vel, de nem gondolta, hogy ide jutnak. ám a 
dolgok nem mennek olyan gyorsan, mert a 
bérgyilkos a férj jelét várja, egy telefoncsen-
getést…

rendezte: lendvai zoltán
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VArGA MiKlÓS ÉS A BAND 
KONCert
A zenekar műsora Varga Miklós szinte egész 
pályáját átfogja. rockoperák dalai mellett 
egykori zenekarai slágereit és szólópályája 
legjobb számait hallhatjuk a koncerteken. 
Érdekes módon jól megfér egymás mellett 
az Őrült lány és az oly távol vagy tőlem, 
vagy éppenséggel a Nemzeti dal és a zöld, a 
bíbor és a fekete. Azt pedig nyilván nem kell 
mondanunk, hogy a generációkon átívelő 
sláger, az európa is a műsor fontos része.

Helyszín Belső udvar majd konferenciaterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár 1 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

2016. május 22. (vasárnap) 17.00 óra 2016. május 28. (szombat) 20.30 óra2016. május 27. (péntek) 19.00 óra

zeNÉS UtAzÁS A 
GÖDÖllŐi VÁrOSi 
VeGYeSKArrAl 
ÉS Az ArPeGGiO 
GitÁrzeNeKArrAl
Népszerű opera kórusok, filmzenék, népek 
dallamai, gitárral, énekhanggal.
A hangverseny végén egy meglepetés 
számban a zenélés aktiv részesévé válik a 
közönség is, aki még biztosan nem énekelt 
gitár kisérettel.

Vezényel: Kósáné Szabó Beáta,  
                  Pechan Kornél

A FrÉDÉriC CHOPiN  
zeNei AMi eGYütteSeiNeK 
HANGVerSeNYe
Városunk színes zeneoktatása hűen tükrö-
ződik a változatos összeállítású zenekarok, 
együttesek munkája, fellépései által is. ezúttal 
nem csak az évente hagyományos bemu-
tatkozásuknak lehetünk tanúi, hanem ízelítőt 
kapunk az idén megjelenő zeneiskolai CD 
műsorából is. Fellépők: a zeneiskola fúvós, 
vonós, szimfonikus zenekara, gitárzene-
kara, fuvola- és dixieland együttese, a népi 
együttesek, valamint egyéb kamarazenei 
formációk.
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MÁJFAÁllÍtÓ PüNKÖSDi tÁNCHÁz
Szeretettel várjuk pünkösdi programjainkra a kicsiket és nagyokat – 
Pünkösdi Király és Májuskirály választás, ügyességi játékok, tánc- és 
ének tanítás az együttes csoportjainak közreműködésével.

Muzsikál a Góbé zenekar.

2016. május 2. (hétfő) 19.00 óra 2016. május 15. (vasárnap) 17.00 óra

eXPeriDANCe

GrAND VOYAGe
Premier előadás!

„Készülő produkciónkban esztrádműsor jelleggel kívánjuk Önöknek 
táncban bemutatni mindazt a sokszínű csillogást és misztikummal 
teli varázslatot, ami világunk 1000 arcát hívat érzékeltetni, hisz az el-
múlt 16 évben a nagyvilág számtalan pontján fellépve, megismerve 
az ottani áramlatokat annyit tapasztalhattunk, amit hiba volna nem 
megmutatni, nem megosztani Önökkel, hisz ezek a megtapaszta-
lások tettek minket mára azzá, amivé reméljük az Önök örömére is 
válhattunk…”

Helyszín rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 1200 Ft és 800 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 900 Ft
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2016. május 15. (vasárnap) 11.00 óra és 16.00 óra 2016. május 19. (csütörtök) 9.30 óra

HAlÁSz JUDit KONCert
Kezdődhet a mulatság! 

ezen a koncerten 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.

KezDŐDHet A MulAtSáG!

CirÓKA BÁBSzÍNHÁz

PirOS! SÁrGA? KÉK.
Babaszínházi előadás  
első színházi élmény 4 éven aluliaknak

– Mi történik akkor, ha PIroS, SárGA és KÉK egy szép napon 
találkoznak?
– Hát, összebarátkoznak!
– És ha már barátok?
– együtt játszanak, és amikor elfáradnak, egymás vállán 
elszunnyadnak.
– egy házikóban?
– Igen. egy házikóban, amit ők maguk építettek.
– És azóta ott élnek együtt…
– Boldogan!

Helyszín F51-52 Nagy táncterem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 500 Ft
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HArleKiN BÁBSzÍNHÁz

A DzSUNGel KÖNYVe
BÁBMUSiCAl óriás bábokkal 5 éven felülieknek.

A dzsungel első számú törvénye: elsősorban mindenki a saját élet-
benmaradásáért felel. Ne állj szóba a majmokkal, ne feleselj Baluval, 
és vésd eszedbe: vedlés idején Ká nem csak rövidlátó, de nagyot 
is hall. Mindig légy udvarias, használd a mesterszavakat és tartsd 
tiszteletben Csil munkáját. Felkészültél az utazásra?

 A farkasok között nevelkedett Maugli története fülbemászó zenébe 
és leleményes dalszövegekbe ágyazva, minden korosztály számára 
garantált szórakozást biztosít.

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 500 Ft
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2016. május 4. (szerda) 17.00 óra 2016. május 11. (szerda) 18.00 óra

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan

Helyszín rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan

OlAY PÉter FASzOBrÁSz 
ÉletMŰ KiÁllÍtÁSA
„Az 1980-s évek vége felé kezdtem foglal-
kozni a fafaragással. Az időtöltés mellett az 
alkotási vágy is hajtott. A fa anyaga, meg-
munkálásának technikája, színe, rajzolatai, 
formálhatósága érdekelt. A környezetben 
fellelhető gyümölcsfák alkotásaim anyagául 
szolgálnak. Sok esetben alkalmazkodva 
az anyaghoz, annak alakjából kihozható 
formák érdekelnek. 2000-ben megosztott 
első díjat kapott István király koronázásához 
kapcsolódó művem.”

tArCSÁNYi OttiliA 
KiÁllÍtÁSA
Mottóm: „Vegyük körül magunkat a szépség-
gel a gonosz ellen”. A rajzolás, festés, a kép-
zőművészet, a szép szeretete végigkísérte az 
életemet. Az impresszionisták nagy hatással 
vannak rám. Képeim meghatározó motívuma 
a természet, festményeim nem mesterkéltek, 
nem akarják elferdíteni a valóságot. Képeim 
megtalálhatóak hazánkban, európa számos 
országában, japánban és a tengerentúlon is. 
Gyakori kiállító vagyok. Közgyűjteményben 
több képen van. Kiállításokon és festő verse-
nyeken helyezéseket értem el.”

a  
Gödöllői Fiatal  

Művészek Egyesülete  
előadásában
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2016. június 12. (vasárnap) 15.00 óra2016. május 6. (péntek) 16.00 óra 2016. május 21. (szombat) 8.00 óra

Helyszín GiM Alkotóház

Jegyár 500 Ft

Helyszín Külső helyszín

Jegyár 6.500.-Ft és 6.900.-Ft

Helyszín török ignác Gimnázium

Jegyár plakátokon

trADÍCiÓ ÉS iNSPirÁCiÓ
Katona Szabó erzsébet textilművész,  
a GiM vezetője előadása

trADÍCIÓ–INSPIráCIÓ a művészeti alkotó-
munka, a hagyományok és a mindennapok 
kapcsolódási lehetőségei. „A gödöllői 
Körösfői utcában (volt erdő utca) teremtő 
erő lakozik, adódhat ez a helyet körbefogó 
természeti környezetből, de talán nem 
lenne pusztán elegendő. 
Mindenesetre 1901-ben művésztelep szüle-
tett itt, és közel 100 év után még egy újabb 
is létrejött: a GIM (Gödöllői Iparművészeti 
Műhely). 
A folyamat ígéretes…”

NYUGDÍJASOK tAVASzi 
KirÁNDUlÁSA
A Nyugdíjasok tavaszi kirándulása az idei 
évben a Börzsönybe kalauzolja a buszos 
kiránduláson résztvevőket. Az egész napos 
kirándulás során nemcsak a természet szép-
ségeit fedezhetik fel az utazók Magyarország 
e csodálatos vidékén, hanem olyan kulturális 
programokon is részt vehetnek, ahol felfe-
dezhetik más tájegység kulturális szokásait 
is. A részletes programot és a részvételi díjat 
a honlapon, plakátokon és szórólapokon 
tesszük közzé.

NYUGDÍJASOK JUNiÁliSA
A Nyugdíjasok juniálisa az idei évben is 
megrendezésre kerül. A zenés, táncos ren-
dezvényt a jó hangulat mellett meglepetés 
műsorok is kísérik, amik szórakoztatóbbá 
teszik a műsor színvonalát. A részvételi díjat 
a honlapon, plakátokon és szórólapokon 
tesszük közzé!
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2016. május 6. (péntek) 20.00 óra 2016. június 15. (szerda) 20.00 óra2016. május 29. (vasárnap) 16.00 óra

UrBÁN OrSi triÓ  
JAzz eSt
Csányi istván zeneszalonja 

Magyarország egyik kiemelkedő jazzéne-
kesnője, természetes, délies kisugárzású 
jelenség. Kíséretével – KollMANN GáBor 
(szaxofon), rÉVÉSz rICHárD (zongora)  
– valamint sajátos, mély és erőteljes 
hangszínével varázslatos hangulatot teremt 
közönsége számára.

KÁVÉHÁzi eStÉK
Költők, szerelmek, szeretők

Számos ismert vers szól a szerelemről. De 
kik voltak a költők múzsái? Van, amit a fele-
ségüknek írtak és van, amit más hölgyeknek. 
ezekről a titkokról beszélget l. Péterfi Csaba a 
következő kávéházi esten.

NeUMANN BAlÁzS triO 
JAzz eSt
Csányi istván zeneszalonja 

A trio 2005-ben alakult. Koncertjeiken 
hallható darabok többsége Neumann 
kompozíciói, amelyeknek a mainstream 
jazz a kiindulópontjuk, és erős kortárs zenei 
hatásokkal telítettek. A trio jellegzetes, egye-
dülálló hangzását a kollektív improvizációk 
és atmoszférák egyedisége fűszerezi.

Helyszín Királyi Váró

Jegyár 2 000 Ft

Helyszín Királyi Váró

Jegyár 1 500 Ft

Helyszín Királyi Váró

Jegyár 2 000 Ft
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2016. június 25. (szombat) 20.30 óra 2016. július 1-2. (péntek-szombat)2016. június 25. (szombat) 18.00 óra

XXVi. MAGYAr SzABADSÁG 
NAPJA
Minden év június utolsó szombatján em-
lékezünk meg arról, hogy Magyarország 
szabad, független állam – ekkor vonultak ki 
hazánkból az utolsó orosz csapatok. 2000-
ben az országgyűlés törvényt alkotott, hogy 
ez a nap a magyar szabadság napja legyen. 
Gödöllőn, az Alsóparkban álló Világfa előtt 
1991 óta minden évben több ezer ember 
előtt tisztelgünk e neves esemény előtt, a 
magyar történelem és kultúra értékeinek 
bemutatásával. 

esőnap: 2016. június 26. (vasárnap) 20.30 óra

MúzeUMOK ÉJSzAKÁJA
A Múzeumok éjszakája országos program-
sorozathoz minden évben csatlakoznak 
Gödöllő város kulturális intézményei is. 
Koncertek, kiállítások, táncelőadások színes 
program-kínálatával és gyermekprokramok-
kal, valamint ingyenes veterán buszjárattal 
a helyszínek között várjuk a rendezvényre 
látogatókat. 

FúVÓSzeNeKAri 
FeSztiVÁl
résztvevők: 
Brandys nad labem Stara Boleslavi Big 
Band – Csehország 
zentai Fúvószenekar – Vajdaság és Szerbia 
Bad Ischl-i Fúvószenekar – Ausztria 
Schneeberg Fúvószenekar – Németország 

Házigazda: Gödöllő Város Fúvószenekara

Helyszín Alsópark

Jegyár A belépés díjtalan

Helyszín Gödöllő

Jegyár A belépés díjtalan

Helyszín Gödöllői Királyi Kastély – Díszudvar 
Főtér
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2016. június 20-24. (hétfő-péntek) 
8.00-16.00 óráig

tAlAMBA ütŐHANGSzereS 
tÁBOr
A tábort Szitha Miklós és V. Nagy tamás a 
talamba Ütőegyüttes tagjai vezetik.

Életkor: 8-18 éves

Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő

részvételi feltétel: min. 1 éves ütő-
hangszeres előképzettség

Jelentkezési és befizetési határidő:  
2016. június 6. 

részvételi díj: 24.000 Ft/fő

2016. augusztus 1-5. (hétfő-péntek) 
8.00-16.00 óráig

MŰVÉSzeti ÉS BArKÁCS  
tÁBOr – iNDiA
Az idén mesés India kincsei után kutat-
nak a résztvevők: bőrrel, textillel, agyag-
gal, fával, papírral, festékkel, nemezzel, 
gyönggyel

Készíthetnek: mandalát, öltözékeket, 
ékszereket, kiegészítőket. lesz hennázás, 
arcfestés, virágfüzér fonás, harci eszköz, 
fegyver, táblajáték és bábkészítés, illetve 
íjászat, jóga, ének, zene, tánc, színdarabok 
és sok mese!

táborvezető: Szigetkék Alkotóműhely

Életkor: 6-12 éves

Jelentkezési és információ: 2016. július 1. 

részvételi díj: 21.000 Ft/fő (testvéreknek: 
17.000 Ft) Az ár a napi 8 órás foglalkozások 
díját és a napi háromszori étkezés költsé-
geit tartalmazza! 

2016. augusztus 1-5. (hétfő-péntek) 
8.00-16.00 óráig

KüzDŐSPOrt tÁBOr - JAPÁN
A tábor minden napján más-más japán 
harcművészeti ággal ismerkedhetnek a 
résztvevő gyerekek.

táborvezető: ács tibor testnevelő tanár, 
karate edző

Életkor: 8-15 éves

Jelentkezési és információ: 2016. július 1. 

részvételi díj: 21.000 Ft/fő (testvéreknek: 
17.000 Ft) 
Az ár a napi 8 órás foglalkozások díját és 
a napi háromszori étkezés költségeit is 
tartalmazza!

További információ: www.muza.hu, info@muza.hu, Jegyiroda: +36 (70) 452-7268
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Az ajánlat 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes új, kisvállala-
ti előfizetők részére. A  nettó 5 250 Ft-os ajánlat csak határozott idejű 
szerződéssel megkötött 15  Mbit/s (garantált let. seb.: optikai FTTH: 
7,50 Mbit/s, VDSL: 5,00 Mbit/s, ADSL: 5,00 Mbit/s, kábel DOCSIS 3.0: 
4,00 Mbit/s, kábel DOCSIS 2.0: 2,00 Mbit/s) Profi vezetékes internetre 
vonatkozik, és csak internet, telefon és digitális TV együttes megren-
delése esetén érvényes. Részletek az ügyfélszolgálatainkon.

Megbízható internetszolgáltatással támogatjuk vállalkozása stabil 
működését. Ha új  Profi 15M szolgáltatását bármely új Profi telefon- és 
digitális TV-szolgáltatásunkkal fizeti most elő egyéves szerződéssel, 
akkor a kedvezmény mindhárom havi díjból 30% mindaddig, amíg 
a szolgáltatások együttesen fennállnak, így a net havi díja 5 250 Ft + áfa.

Az adott címen elérhető szolgáltatásokról és díjakról érdeklődjön 
a  06 80  881  881-es zöldszámon, az invitel.hu/kisvallalati oldalon vagy 
Invitel Pontjainkban.

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

Az Ön vállalkozása  
Profi netet érdemel
Vezetékes internet havi nettó 5 250 Ft-ért  
– telefon- és TV-szolgáltatás mellé

Üzleti internet

5 250 
Ft + áfa/hó

IN_33013151_SB_Szuperinfo_KeletPestGodollo_210x148.indd   1 31/03/16   13:29
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muza 2016. máJus–JÚNIus PRoGRamok
dáTum Előadás hElyszíN kaTEGóRIa

2016. május 2. (hétfő) 19.00 óra Experidance: Grand Voyage Színházterem Színház

2016. május 4. (szerda) 17.00 óra Olay Péter faszobrász életmű kiállítása Konferenciaterem Kiállítás

2016. május 6. (péntek) 16.00 óra Tradíció és inspiráció – Katona Szabó Erzsébet textilművész előadása Gim Alkotóház Nyugdíjas

2016. május 6. (péntek) 20.00 óra Urbán Orsi Trió - Jazz est – Csányi istván zeneszalonja Királyi Váró Koncert

2016. május 7. (szombat) 19.00 óra michael Ende: momo – CLUB SZÍNHÁZ (L)azannya csoportjának előadása József Attila Stúdiószinpad Színház

2016. május 8. (vasárnap) 15.00 óra és 19.00 óra Keménykalap és krumpliorr – A GÖFmE előadásában Színházterem Színház

2016. május 11. (szerda) 18.00 óra Tarcsányi Ottilia kiállítása Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2016. május 15. (vasárnap) 11.00 óra és 16.00 óra Halász Judit: Kezdődhet a mulatság! Színházterem Gyermek és ifjúsági

2016. május 15. (vasárnap) 17.00 óra májfaállító Pünkösdi Táncház Rendezvény- és kiállítóterem Tánc

2016. május 17. (kedd) 19.00 óra Chazz Palminteri: A hűtlenség ára – krimi vígjáték Színházterem Színház

2016. május 19. (csütörtök) 9.30 óra Ciróka Bábszínház: Piros! Sárga? Kék. – babaszínházi előadás F51-52 Nagy táncterem Gyermek és ifjúsági

2016. május 21. (szombat) 8.00 óra Nyugdíjasok tavaszi kirándulása külső helyszín Nyugdíjas

2016. május 21. (szombat) 19.00 óra Fehérlófia – CLUB SZÍNHÁZ Chili csoportjának premier előadása József Attila Stúdiószinpad Színház

2016. május 22. (vasárnap) 17.00 óra A Frédéric Chopin Zenei Ami együtteseinek hangversenye Belső udvar majd Konferenciaterem Koncert

2016. május 26. (csütörtök) 19.00 óra Daniel Keyes: Virágot Algernonnak Színházterem Színház

2016. május 27. (péntek) 19.00 óra Zenés utazás a Gödöllői Városi Vegyeskarral és az Arpeggio Gitárzenekarral Konferenciaterem Koncert

2016. május 28. (szombat) 10.30 óra Harlekin Bábszínház: A dzsungel könyve - bábmusical Színházterem Gyermek és ifjúsági

2016. május 28. (szombat) 20.30 óra Varga miklós és a Band Színházterem Koncert

2016. május 29. (vasárnap) 10.00 óra Gyermeknap Gödöllő, Főtér Gyermek és ifjúsági

2016. május 29. (vasárnap) 16.00 óra Kávéházi Esték – Költők, szerelmek, szeretők Királyi Váró Zenés est

2016. június 12. (vasárnap) 15.00 óra Nyugdíjasok Juniálisa Török ignác Gimnázium Nyugdíjas

2016. június 15. (szerda) 20.00 óra Neumann Balázs Trió - Jazz est – Csányi istván zeneszalonja Királyi Váró Koncert

2016. június 25. (szombat) 18.00 óra múzeumok éjszakája Gödöllő Programajánló

2016. június 25. (szombat) 20.30 óra XXVi. magyar Szabadság Napja Alsópark Programajánló

2016. július 1-2. Fúvószenekari Fesztivál Gödöllői Királyi Kastély – Díszudvar, Főtér Programajánló

2016. július 3. (vasárnap) Dés-Geszti-Békés: A dzsungel könyve Gödöllői Erdészeti Arborétum Színház


