
 

 

XXXI. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 
2016. március 3. –március 31. 

 

Programtervezet 
 

2016. március 3. csütörtök19 óraHelyszín: HírösAgóraKulturális Központ 

Hattyúk tava 

A világ legismertebb balettjét Pjotr Iljics Csajkovszkij művét „A hattyúk tavát” a Royal RussianBallet 

társulata mutatja be Kecskeméten, hogy  a szép  Odette és a vad, és szenvedélyes fekete hattyú, Odilia 

romantikus történetével varázsolja el a nézőket. 

Az orosz balett az egész világon méltán híres és  népszerű. A balettművészet  bölcsőjét jelentő orosz 

iskolának gyakorlatilag nincs is méltó konkurenciája. A Royal RussianBallet az orosz balettiskola 

lényegi és meghatározó elemeit képviseli, társulatának tagjai Oroszország legjobb balettművészei 

közé tartoznak. A balettet  MikhailBezzubov érdemes művész tanította be az ambiciózus és 

élvonalbeli társulatnak 

Belépőjegyek válthatók: www.ticketportal.hu 

2016. március 4. péntek 16 óra 

 Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

Bagi Béla (1920-2007) emlékkiállítás 

Bagi Béla életműve ezer szállal kötődik a régi Kecskemét szellemiségéhez és építészeti arculatához. 

Apró, zártablakú házai egy emberarcú, a történelem viharait átvészelő város emlékét hordozzák. A 

képek mögé húzódva, szerényen úgy tudta megjeleníteni tájat, hogy a természet szépségeiben Isten 

arcának szépségét csodálhattuk, az emberi kéz által alkotott dolgokban, a régi Kecskeméti utcákban, 

az egymáshoz bújó apró házakban pedig az alkotó ember arcára ismerhetünk. Évtizedek szorgos és 

alázatos munkájával örökítette meg városunk változó, múló arculatát, olyan emlékeket, élményeket 

rögzített a korról, a formák és a színek nyelvén melyeket szóban nem lehet megfogalmazni. Minden 

apró háza egy személyiség, melynek olykor a kék eget, máskor borongó sötétséget tükröző ablakai 

titkokat, emlékeket hordoznak a bennük élt egykori kecskemétiekről. 

Megnyitja: Kriskó János főiskolai docens 

Látogatható: március 31-ig naponta 10 és 18 óra között 

2016. március 8.kedd 14 óra  Helyszín: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek  

   Kápolna Galéria 

Németh László-emlékkonferencia 

„Amikor Kertmagyarországeszméjét s nevét a magyar gondolkodásba belévetettem: voltaképpen 

Magyarország elkecskemétiesítésére gondoltam” – írta Németh László. A konferencián a 

Kecskeméthez ezer szállal kötődő, 115 éve született íróra-gondolkodóra emlékezünk. 

A konferencia előadói: 

     Bartha Ákos történész (MTA BTK Történettudományi Intézet) 

     Füzi László irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője 

Fried István irodalomtörténész (Szegedi Egyetem) 

     Monostori Imre irodalomtörténész (Tatabánya) 

     Szilágyi Zsolt történész (Debreceni Egyetem) 

 

Támogató: NKA 

 

 

http://www.ticketportal.hu/
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2016. március 10-től március 31-igHelyszín: Katona József Könyvtár 

Katona József tudástár bemutatása interaktív játékkal 

Távhasználattal elérhető online játék 

http://web.kjmk.hu/kjmk/KatonaJatek 

Eredményhirdetés: 2016. március 31-én, a könyvtárban 

A Bács-Tudás-Tár portál értékes része a Katona József tudástár, mely többféle módon mutatja be az 

életművet, így lexikon, bibliográfia, oktatási segédlet, virtuális kiállítás formájában. Sokféleképpen 

megismerhető tehát városunk kiemelkedő alkotója. Játékunkkal szeretnénk változatos módon és 

szórakoztatóan megismertetni a tudástárat és rajta keresztül a szerzőt. 

Az online játék címe: http://web.kjmk.hu/kjmk/KatonaJatek 

2016. március 11.péntek  19 óra Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar valamint a Cantus Nobilis Kórus jubileumi koncertje 

Bartók Béla születésének 135. évfordulóján egy olyan viszonylag fiatalkori művét mutatjuk be, 

amelyen még nyomon követhető Richard Strauss hatása.stílusához.  Külön ünnepi jelleget ad a 

hangversenynek, hogy Kecskemét város két legnagyobb hagyományúzenei együtteseaKecskeméti 

Szimfonikus Zenekar valamint a Cantus Nobilis Kórus is jubilál: megalakulásuk 50., illetve 55. 

évfordulóját ünneplik. Ebből az alkalomból egy oratórikus művel lép színpadra a két együttes.  

Bartók Béla: Két kép Op. 10 

Richard Strauss: Burleszk zongorára és zenekarra 

         Zongorán közreműködik: Fülei Balázs zongoraművész 

Kodály: MissaBrevis 

        Szólisták: Csereklyei Andrea, Szappanos Edit, Banó Éva, Jámbor Zsolt, Klézli János 

Vezényel: Gerhát László 

Belépődíj: felnőttjegy: 2000 Ft 

diák-, nyugdíjas jegy: 1000 Ft       

 

 

2016. március 12. szombat Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A Schenk-féle mini emberke 

A magyar történelem játékaink tükrében 

 

2016. március 12. szombat 11 óra 

Köszöntő: Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója 

Megnyitja: Papucs András geológus 

A kiállítás kurátora Kalmár Ágnes művészettörténész 

 

2016. március 12. szombat 13.30-17 óráig 

Nekem is volt Schenk játékom! 

Gyűjtők, játékosok, nosztalgiázni vágyók délutánja. 

Kötetlen beszélgetés és játék. Hozd magaddal Schenk játékaidat, fényképeket és az emlékeket! 

A kiállítás látogatható 2016. október 1-ig, keddtől szombatig, naponta 10-12.30-ig és 13-17 óráig. 

Támogató:  NKA Közgyűjteményi Kollégium 

  Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Művészeti Tanácsa 

Több kelet‐közép-európai országban, köztük Magyarországon is gyártották a világhírű Playmobiljáték 

másolatait az 1970-1990-es években. A gyártók kisebb‐nagyobb módosításokat végeztek az eredeti 

játékokon, de alapvető méreteikben megegyeztek, így az apró kiegészítők mindegyikhez 

alkalmazhatóak voltak. 

 

 

http://web.kjmk.hu/kjmk/KatonaJatek
http://web.kjmk.hu/kjmk/KatonaJatek
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2016. március 13. vasárnap 10 óra                                            Helyszín: HírösAgóra Otthon Mozi 

Görömbő Kompánia 

Műsorvezető: Lukácsházi Győző 

Interaktív zenés mesejáték 

A Görömbő Kompánia, Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb népzenei formációja, 

akik hosszú évek óta népszerűsítik a népzenét a magyar népmesék zenés-táncos bemutatásán 

keresztül. A mesélő  HortiZoli bácsi már az első pillanattól kezdve szerepelni szólítja a nézőtérről a 

rátermett gyerekeket. Megszólalnak a népi hangszerek is, a tekerő, a duda, a furulya és a citera, 

úgyhogy a gyerekek akár táncra is perdülhetnek előadás közben.  

A Görömbő Kompánia tagjai: Prekler Kata - táncos, Romháti Krisztián - tekerős, Koroknai Szabolcs – 

dudás, Horti Zoltán - mesélő. 

Belépődíj: 1800 Ft 

 

2016. március 13. vasárnap 15 óra                          Helyszín:Piarista Gimnázium Díszterme 

A Kecskeméti Városi Fúvószenekar és a Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar30 éves Jubileumi 

Koncertje 

Vezényel: Kuna Lajos és Földi János 

1986-óta töretlenül munkálkodik a fúvószenei hagyományok őrzésében és Kecskemét kulturális 

életének színesítésében a 30 éves jubileumát ünneplő Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar és 

Kecskeméti Városi Fúvószenekar. A kiemelt-arany minősítéssel (2011) és Nemzetközi Fesztiváldíjjal 

(2012) jutalmazott együttesek idén is színes programmal készülnek a Tavaszi Fesztiválra vezetőik, 

Kuna Lajos és Földi János karmesterek irányításával. 

A koncert kiemelt sztárvendége Dratsay Ákos fuvolaművész. Klarinét szólót játszik: Tóth Ervin. A 

műsorban Kodály, Bartók, Kabalevszkij, Holst, Sibelius és Strauss művek mellet népszerű musical, 

filmzenei, dzsessz, rock dallamok is felcsendülnek. 

A belépés ingyenes. 

Támogatók:Kecskemét MJV Önkormányzata 

Média támogatók: Gong Rádió, Kecskeméti TV, Petőfi Népe, Kecskeméti Lapok 

 

 

2016. március 13. vasárnap 19 óra           Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

G. Ragni / J. Rado –– G. MacDermot: H A I R 

Fordították: Mohácsi testvérek 

Magyar dalszöveg: Závada Péter 

FŐSZEREPLŐK: 

Szabó Kimmel Tamás / Lábodi Ádám 

Radnay Csilla / Pető Kata 

Lovas Rozi / Boros Anna 

Formán Bálint / Mátyássy Bence 

Nagy Dániel Viktor / Csémy Balázs 

Horváth Szabolcs/ Király Dániel 

Az egymás iránti tisztelet, szeretet és megértés – ez mozgatja azt a New Yorki társaságot, akik a 

társadalomból kivonulva képzelik el az életüket. Vajon meg lehet ezt csinálni egy háború kellős 

közepén? 

Először Magyarországon az eredeti Broadway musical. Nem a film, egy egészen más történet – de a 

magával rántó zenétől, és a háború, az idősebb generáció, a hazugságok elleni lázadástól lesz ez az 

előadást valahol mégiscsak ugyanaz a Hair. 

Belépődíj: 4800 Ft 
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2016.Március 13-26.Helyszín: Ciróka Bábszínház 

Hogy volt, hogy nem volt…       régmúlt idők a mesék tükrében -  előadások kicsiknek és nagyoknak 

 

Tekintettel arra, hogy a fesztivál központi gondolata a régi Kecskemét, ezért a bábszínház igyekezett 

kínálatába olyan előadásokat válogatni, amelyek a régi idők hangulatát idézik meg. 

Így került a programba Fazekas Mihály Ludas Matyija, Kemény Henrik Vitéz Lászlója, és egy 

különleges előadás, amelyet a magyarországi Boldog falu festményei ihlettek. A két kecskeméti 

alkotó, Bartal Kiss Rita és Horváth Mária alkotásának köszönhetően tanúi lehetünk egy eltűnt világ 

mindennapjainak, szokásainak, ünnepeinek. 

 

2016. március 13. vasárnap 10:30 óra  

A rézerdő lakói 

Méhes Csaba és a BrassintheFive előadása 

 

A rézerdő közepén találkozik hat manó. Zenélnek, énekelnek, táncolnak, mókáznak, 

kirándulnak, kertészkednek, egy szóval: élik az erdei manók vidám életét. Közben 

megszelídítenek egy medvét, és nem maradhat el a csiga-teknős derbi sem. 

Zene, játék, kacagás. Az előadás első sorban az óvodás és a kisiskolás korúakat célozza meg, 

de eddig eltalált mindenkit. 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

Belépőjegy 900 Ft 

2016. március 20. vasárnap 10:30 óra  

Boldog képek 

A Vojtina Bábszínház előadása 

 

Mesénk egy faluról szól, ahová, ha betérünk, mosolygós emberek néznek ránk. Egy faluról, 

ahol a lányok viselete a tündérekéhez hasonlít. Egy faluról, ahol éjszakánként boldogok az 

emberek álmai, és ahol még a macskák is boldogan pödörgetik a bajszukat a tejeslábas fölött. 

Ennek a falunak még a neve is Boldog! Ne keressétek idegen országok térképein, hiszen a 

Mátra alján, a Galga folyó völgyében, Palócföldön található, Magyarországon. 

Gyertek velünk Boldogra, a boldogság titkát keresni! 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

Belépőjegy 900 Ft 

 

március 21. hétfő 10-12 óra  

BÁBSZÍNHÁZI VILÁGNAP- nyitott próba 

Mert ez a nap a bábosoké! 

A bábosok világnapján most nyitva áll a próbaterem ajtaja. Az érdeklődők beleshetnek rajta, 

helyet foglalhatnak a nézőtéren, szem és fültanúi lehetnek, hogyan készül következő 

bemutatónk, a Rigócsőr király.  

A látogatás ingyenes. Ajánlott korosztály: 6 éves kortól. 

2016. március 26. szombat 17 óra  

Vitéz László vándorúton 

A Tatay Színház előadása 

 

       Mi vár rátok? Kincs helyett kilincs, malom helyett majom, öreg remete helyett a fekete 

feneke. Vitéz László vándorútja során barátokat keres, de helyettük találkozik remetével, 

csendőrrel, az ördögökkel...  Vajon barátra talál-e mire az út végére ér? 

„Kemény Henrik 3 történetét szőttem össze, egy előadás keretein belül: az ” Elásott kincs”, az 

„Itt nem szabad énekelni” és a „Csodaláda” című etűdöket.Játék, humor, játék és játék. 

Számomra ez Vitéz László.” 

Az előadás, a Korngut-Kemény Alapítvány engedélyével jött létre.  Játssza: Tatai Zsolt 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!Belépőjegy:900 Ft 
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2016. március 14. hétfő  Helyszín: HírösVárosTurisztikaiKözpont 

Világzenei Együttlét 

Koncertek:  19:00 

Workshopok:  14:30 és 16:00 

 

Idén 10. alkalommal kerülnek közelebb egymáshoz a korok, földrészek, emberek a világzene által 

Kecskeméten. A rendezvény visszatér arra a helyszínre, ahol 10 évvel ezelőtt elindult, az egykori  

Városi Mozi épületébe, amit azóta csodálatosan felújítottak. A régi-új helyszín adottságaira építve 

idén francia költők lélekemelő versei találkoznak moldvai csángó ritmusokkal, tuvai felhangéneklés 

fonódik a táncolható afro-beatbe, miközben az indiai teák illata járja át testünket a fénnyel festett falak 

között. Légy aktív részese a Világzenei Együttlétnek! 

Koncertek: 

19:00 Ki viszi át… Szirtes Edina Mókus szólólooper koncertje 

 

21:00 Zoord - lemezbemutató koncert 

 

22:20 DJ Twob - globalbeats szett 

 

14:30 Szilágyi Áron: Intonáció dorombon - workshop kezdőknek és haladóknak 

 

16:00 Paizs Miklós: Felhang éneklés (khöömei) - workshop kezdőknek és haladóknak 

 

Látvány: WombatVisu és Lucky Lux 

A műsorváltozás jogát a szervező fenntartja. 

Belépőjegy: 1500 Ft (koncertre és workshopokra is érvényes), 10 év alatt díjmentes 

Elővétel: Leskowsky Hangszergyűjtemény, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15., vagy a 

weboldalon keresztül 

Szervező:  Eurokult Egyesület, társszervező: Leskowsky Hangszergyűjtemény 

Weboldal: http://vilagzene.eurokult.hu 

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/228607407472110/ 

 

 

2016. március 16. szerda 16 óra   Helyszín: Bozsó Gyűjtemény 

Alföld a művészetben  

Válogatás az Alföldi festészet alkotásaiból. 

Megnyitja:Dr.Nátyi Róbert művészettörténész, kurátor  

A tárlat szándéka szerint körüljárja azt a kérdéskört, amely az alföldi festészet specifikumait keresi. 

Igyekszik reagálni arra a kérdésfelvetésre, hogy az Alföldön alkotó különböző iskolázottságú, eltérő 

neveltetésű művészek, függetlenül attól, milyen környezetből érkeztek a végtelen rónára, milyen 

sajátos stílust alakítottak ki. Mennyiben kezelhető egységesnek az alföldi festészet múltszázad 

második felében kialakult stíluskategóriája? Miféle kontinuitás létezik ez egyes alkotók életművei 

között? A kiállítás példákat mutat arra is, hogy vajon milyen sajátos tematikákban nyilatkozott meg az 

alföldi festészet.  

 

A kiállítás megtekinthető: március16. és május 1. között, csütörtöktől vasárnapig 10 – 18 óráiig 

 

 

https://www.facebook.com/events/228607407472110/
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2016. március 16-18.  

Gyermekek a művészetben 

gyermekművészeti rendezvények Kecskemét általános iskoláiban  

 

2016. március 16-án, szerdán 9 órakor  

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolájában 

Varázskréta 

Zelk Zoltán (1906-1981) születésének 110. évfordulójára emlékezünk. Megzenésített 

gyermekverseivel elővarázsoljuk a tavaszt: kizöldülnek a fák, előbújik a gólyahír, sárgállik a 

margaréta, virágba borul a rét, megelevenedik a természet. 

Előadó: Csörömpölők Együttes – vezetője: Nádudvari Róbert  

A rendezvényen bemutatkoznak Tavaszi zsongás címűszerkesztett műsorukkal az iskolai 

diákjai. 

2016. március 17-én, csütörtökön 9 órakor  

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolájában 

Varázskréta 

Zelk Zoltán (1906-1981) születésének 110. évfordulójára emlékezünk. Megzenésített 

gyermekverseivel elővarázsoljuk a tavaszt: kizöldülnek a fák, előbújik a gólyahír, sárgállik a 

margaréta, virágba borul a rét, megelevenedik a természet. 

Előadó: Csörömpölők Együttes – vezetője: Nádudvari Róbert  

Jeltolmáccsal kísért előadás 

Közreműködik: Marton Orsolya jelnyelvi tolmács  

A rendezvényen bemutatkozik Nyitnikék című műsorával az iskola drámaszakköre. 

 

2016. március 18-án, pénteken 14 órakor  

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájában 

„Gyere ki te tubarózsa!” 

Kodály Zoltán gyűjtötte népdalok és Dr. Kálmán Lajos gyűjtötte Kecskemét környéki népdalok, 

táncok csokra a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódva. 

Előadó: BaHorKa Társulat – vezetője: Balogh Melinda népdalénekes 

A rendezvényen Lánchidas kavalkád címmel bemutatkoznak az iskola tehetségműhelyei. 

Szervező: HírösAgóra - Ifjúsági Otthon, Kecskemét, Kossuth tér 4. 

Információ: Csizmadia Ilona  

 

2016. március 16 – 18.  Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

Kárpát-medencei Magyar Kulturális Civil Szervezetek V. Konferenciája 

A rendezvény célja, hogy a Magyarországon és a szomszédos országokban működő közművelődési 

szakmai szervezetek megismerjék egymás tevékenységét, erősödjenek a szakmai – együttműködési 

kapcsolatok, növekedjen az egymás iránti tolerancia, az együttgondolkodás szándéka. 

A résztvevők megismerjék a magyar kulturális ágazat fejlesztési, támogatási és szakmai koordinációs 

tevékenységét, ennek kihatásait a nemzetiségi kulturális ágazatra. 

 

A szervezésben résztvevő határon túli magyar szervezetek: 

 Szlovákiai Magyarok Társadalmi és Közművelődési Szövetsége (Csemadok), Dunaszerdahely  

 Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 

Kolozsvár Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, Szabadka; Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet, Zenta Magyar Egyesületek Szövetsége (Horvátország), Eszék  

 Szlovéniai Magyarok Szövetsége, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva   

 Burgenlandi Magyar Kultúraegyesület (Ausztria), Oberwart 

A program részletes kimunkálásában a fenti szervezeteken felül részt vesz a MNE elnöksége, a 

Nemzeti Művelődési Intézet, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma 

és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Közművelődési Főosztálya. 
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2016. március 17. csütörtök 17 óra                     Helyszín: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 

Kápolna Galéria 

Geszler Mária Munkácsy Mihály és Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész 

"Tájképi alakzatok/ Torzók" c. kiállítása 

"Része  vagyunk a csodálatos, vagy félelmetes  természetnek, mely  körülvesz   bennünket, ez a 

Rousseaui filozófia  inspirált  több  évtizede  tárgyaim megalkotása közben. Így pillantottam a tájra 

mikor  fotóztam, így tapintottam az agyagot, porcelánt, mikor kezembe vettem. Ezt éreztem mikor a 

nedves  agyagra  szitázott képeimmel, rajzaimmal együtt, organikus módon hajlítottam képeimet agy 

építettem szobraimat. Ez a vágy visz a dombok, végtelen rétek,  vizek, óceánok partjai felé, 

feloldódni, elveszni a „semmiben”, a „végtelenben „. "Geszler Mária 

A kiállítás megtekinthető 2016. március 31-ig munkanapokon 13-17 óra között. 

 

2016. március 17. csütörtök 17 óraHelyszín:  HírösAgóra Kulturális KözpontErdélyi Építészeti 

Biennálé 2015  "Emlékezet és Kommunikáció" 

A kiállítás az elmúlt két év, észak-nyugat Erdély, illetve a hajdani Partium hét megyéjében működő 

építész irodák legjobban sikerült terveit, megvalósult épületeit, és a szakma érdekében tett 

legérdekesebb kulturális tevékenységeit mutatja be. 

A kiállítást megnyitja: dr. Guttmann Szabó István Koós Károly-díjas építész, a Romániai Építészek 

Rendje Erdélyi Fiókjának elnöke 

A kiállítás védnöke: 

Gaál József  Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere 

A kiállítás szervezői: 

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 

az Országos Kéménykonferencia Szervező Bizottsága 

 

 Látogatható: 2016. március 30-ig naponta 10 és 18 óra között. 

 

2016. március 17. csütörtök 19 óra  Helyszín: HírösAgóra Otthon Mozi 

„Parlami d’Amore...” (avagy “...beszélj nekem a szerelemről ...”) 

Szerelmes dalok a napfényes Itáliából a barokktól napjainkig    

DomenicoMenini&StraviartePhoraQuartett előadásában 

DomenicoMenini-operaénekes-tenor, a band vezetője 

Denis Biancucci - zongoraművész, művészeti vezető 

DanieleVianello - nagybőgő (basszusgitár) 

Giorgio Murer- ütőhangszerek 

...mediterrán hangulatú koncert, ahol a barokk zene találkozik a dzsezzel, az autentikus nápolyi dal 

(canzonenapoletana) összefonódik a filmzenével, a bel canto slágerek komikus jelenetek formájában 

elevenednek meg a pódiumon és legendás olasz könnyűzenei örökzöldek idézik az ún.“olasz 

életérzés”elbűvölő feelingjét...... hol andalító, hol fergeteges, perzselő zenei kavalkádban. 

Belépőjegy: 2500 Ft 
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2016. március 17-20.  Helyszín: HírösAgóraIfjúsági Otthon és  

   a város egyéb közösségi terei 

X. Kecskemét Fringe művészeti fesztivál alkotó fiataloknak 

„Fürödj a kultúrában!” 

… és a tizedikfringe fesztivál programkínálatában 

Fiatal zenészek, táncosok, képzőművészek, filmesek, színjátszók, tűzzsonglőrök, bűvészek és 

slammerek pezsdítik 4 napon át Kecskemét kulturális életét előadásaikkal, alkotásaikkal, 

kreativitásukkal a város több pontján. 

A HírösAgóra Ifjúsági Otthon tizedik alkalommal rendezi meg a 14-30 éves alkotó fiatalok művészeti 

fesztiválját, a Kecskemét Fringe-t.   

A X. Kecskemét Fringefesztivál önálló művészeti programja: aXXVII. Országos Diákszínjátszó 

Találkozó Dél-alföldi regionális fordulója 

Részletes program a www.hirosagora.hu, a www.kio.hu honlapokon  és a X. Kecskemét Fringe 

fesztivál programfüzetében olvasható. 

A legfrissebb információkért kövesd a Fringe Fesztivál Facebook oldalát és az eseményt! 

A programok minden helyszínen díjtalanul látogathatók. 

Programhelyszínek: HírösAgóra Ifjúsági Otthon, Köztér/10 perc, Otthon Teázó, Tudomány és 

Technika Háza (TEKA), Hírös Város Turisztikai Központ 

Információ: Zum Erika  

 

2016. március 18. péntek 16 óra Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

Szutor Gabriella grafikusművész, tojásdíszítő kiállítása 

Az Európában elismert szaktekintélynek számító alkotó közel két évtizede foglalkozik tojásdíszítéssel. 

A „Szutor-tojások” az évek alatt a védjegyévé váltak. Franciaországban két könyve is megjelent a 

témával kapcsolatban. A művésznő a forma és az anyag adta lehetőségeket a grafikai és a 

formaművészeti stíluselemekkel ötvözve alkotja különleges tojáskompozícióit.  Szutor Gabriella 

műremekei a törékeny anyagba formált maradandóság  tárgyai. Elvarázsolnak bennünket kreatív, 

könnyed játékosságukkal, bemutatják az alkotó kivételes mesterségbeli tudását, kísérletező kedvét. De 

a légiességük sejtetni engedi a nagy önfegyelmet igénylő, kemény alkotómunkát is.  

 

Megnyitja:  Szilágyi Varga Zoltán Balázs Béla-díjas grafikusművész, rajzfilmrendező 

Látogatható: április 3-ig naponta 10 és 18 óra között 

 

 

2016. március 18. péntek 14 óra  Helyszín: Katona József Könyvtár 

Zokninemtalálgató– kortárs költők versei gyerekeknek 

Az Eszterlánc mesezenekar koncertje gyerekeknek 

Egy varázslatos meseerdő közepébe hívogat minden gyereket és felnőttet az Eszterlánc mesezenekar 

koncertje. Fülbemászó dallamok, vidám versek, finoman megszólaló hangszerek várnak azokra, akik 

örömet találnak a népzenében, a gyerekdalokban és a kortárs költők rímes alkotásaiban. Lackfi János 

így ajánlja a műsort: „Egyedem, begyedem, Eszterlánc, szájad szélén mosolyos ránc! Egyedem, 

begyedem, Eszterlánc, jöhet a muzsika, jöhet a tánc...” 

A programra a belépés ingyenes! 

 

 

 

 

http://www.hirosagora.hu/
http://www.kio.hu/
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2015. március 18. (péntek) 14 órától           Helyszín:Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek          

Katona József Emlékháza 

Előadások Katona Józsefről 

 A Bárány utcától a  Városházáig. Katona József útjai. 

 Előadó: Székelyné Kőrösi Ilona  történész főmuzeológus 

 A Bánk bán 1848. március 15-iki előadásának emlékére. Színpadkép és Katona József 

portréja.  (Egy plakát  keletkezéséről). 

 Előadó: Orosz István grafikusművész, a plakát alkotója 

Katona József, a Bánk bán c. nemzeti dráma szerzője, Kecskemét város  főügyésze a mai Katona 

József utca 5. sz. épületben született 1791. november 11-én. Tanulmányait és jogi gyakorlatának idejét 

leszámítva, egész életében szülővárosához  kötődött és  haláláig  itt  lakott. Szülőházát (az egykori 

Bárány utca 39. számú házat) 1883-ban  jelölték meg emléktáblával. Az épület 1971-től emlékház, 

1991-ben  teljes újjáépítésére került sor.  A születésének 225. évfordulója alkalmából tartandó 

kecskeméti emlékév  alkalmából asz Emlékházban is számos programra kerül sor. Az előadás a 

korabeli Kecskemétet és Katona József mindennapjait, életének helyszíneit mutatja be. Röviden 

Katona József teljes életútjáról is szól. A program folytatásaként egy Bánk bán előadás emlékére  

készült  plakát kapcsán megemlékezünk a dráma reformkori népszerűségéről és 1848. március 15-iki 

előadásáról.  

Állandó kiállítás: Katona József 1791-1830 

Időszaki kiállítás: Bánk bán illusztrációk (Bodri Ferenc festő-és grafikusművész kiállítása) 

Az állandó kiállításhoz tárlatvezetés és Katona József életművéhez kapcsolódó  filmvetítés kérhető. 

Nyitva tartás: vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-14 óráig 

T/F: 76/ 328 420, 06/30/632 0599. 

klio.ilona@t-online.hu 

www.emlekhazak.hu 

 

 

2016. március 18-20.  Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

XXV. Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál 

A Bohém Fesztivál a régió legjelentősebb klasszikus jazz (classic jazz) fesztiválja, s az egyetlen 

magyar jazzfesztivál, amely rendszeresen vonz külföldi rajongókat, akik a zene miatt érkeznek 

turistaként Magyarországra. A fesztivál házigazdája az 1985-ben alakult eMeRTon-díjas Bohém 

Ragtime Jazz Band. A zenekar 1986 óta szervez fesztiválokat, s 1992 óta nemzetközi a kecskeméti 

seregszemle. Évről évre minden március utolsó hétvégéjén az európai és amerikai tradicionális 

jazzmuzsikusok krémje jelenik meg a Bohém Fesztiválon, s a meghívott zenekarok a hangszer 

összeállítás vagy a játszott stílus miatt mindig különlegesek – és persze valamennyien bohémek. A 

fesztivál szervezői az igazi amerikai tradicionális jazzt szeretnék megismertetni az egészen máshoz 

szokott magyar közönséggel. 

 

 

Összes koncertre érvényes bérlet: 

10.000 Ft (felnőtt), 7.500 Ft (diák, nyugdíjas) 

 

Bérletek, jegyek rendelhetők a Bohém Webáruházban (bohem.shoprenter.hu), illetve a 

ticket@bohemragtime.com e-mailen valamint a 20/336-4620-as számon. Jegyek válthatók a 

HírösAgórában(tel.: 76/503-880) 2016. február 15-től. 

 

 

 

http://www.emlekhazak.hu/
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2016. március 21. 18 óraHelyszín: HírösAgóraOtthon mozi 

Vinnai András: Lefitymálva - a Gólem színház előadása 

 

Mi tegyen két gázóra-leolvasó a Dob utca 17-ben? Be lehet-e csöngetni pont ott egy lakásba, hogy 

jöttünk a gázórát leolvasni? A Lefitymálva előadás a Gólem Színház hagyományaihoz híven 

mindenből, tabukat nem tisztelve humort csinál, kigúnyolja a túlzottan politikailag korrektet, az 

önimádó zsidókat, de kapnak az antiszemiták is, és kapnak azok is, akik meggyőződésesen hisznek 

abban, hogy a zsidók át fogják venni a világ feletti uralmat, és tudják, hogy a Tesco-k azért laposak, 

mert a zsidó inváziókor ott fognak leszállni a harci helikopterek. Vinnai András szövegíró az 

előítéleteket, az antiszemita, holocausttagadó blog- és facebookposztokat, illetve a zsidóság túlzásait, 

negatívumait gyúrta össze fergeteges vígjátékká. 

A Lefitymálva nemcsak a közönség osztatlan tetszését nyerte meg, hanem a szakma is elismeréssel 

jutalmazta. A 2012-es Vidor Fesztiválon Nagy Mari és Bánki Gergő kapott díjat, míg maga a darab a 

Thália Színház 2013-as Humorfesztiválján a Legjobb színházi előadás díját nyerte el. 

 

A Gólem Színház díjnyertes előadása ez alkalommal ingyenesen tekinthető meg, a terem korlátozott 

befogadóképessége miatt azonban előzetes regisztráció szükséges. Az előadást követően a rendezővel 

beszélgethetnek a nézők. 

 

 

2016. március 21. hétfő 18 óra     Helyszín: Kodály Iskola 

 

A Kecskeméti Zenészkör (KeZeK) szervezésében énekkari és kamarahangverseny 

a Magyar Művészeti Akadémia zeneszerző tagjainak műveiből 

 

 

Támogatók: Magyar Művészeti Akadémia és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

2016. március 21-25.                                Helyszín: Kelemen László Kamaraszínház,  

    Ruszt József Stúdió Színház 

7. SZÍN-TÁR – Színművészeti Egyetemek Találkozója 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  -EgressyZoltán: 4x100 

rendező: Sebestyén Aba 

 

Kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem Színház-és Televízió kara  -Mi lesz veled, emberke? 

Hans Fallada regénye nyomán 

rendező: Szilágyi Palkó Csaba 

 

Színház-és Filmművészeti Egyetem, Budapest III. évfolyam -C.Roos-JuliZeh: Sárga vonal                                                                             

rendező: Zsámbéki Gábor 

 

Újvidéki Művészeti Akadémia  

Kaposvári Egyetem, Művészeti kar III. évfolyam - Shakespeare: Rómeó és Júlia 

rendező: ifj.Vidnyánszky Attila  

 

A fesztiválzáró koncert az osztály hallgatóival. 

Vizsgafilmek filmszemléje 
Színház-és Filmművészeti Egyetem, Filmes tanszék vizsgafilmjeinek bemutatója.  

Szakmai beszélgetések, Kiskritikus-képző 

Barta Dóra mozgáskurzus, Off programok, 

Belépődíj: 900 FtTámogató. NKA, MMA  
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2016. március 22. kedd 17 óra                                           Helyszín: CIFRAPALOTA 

VIII. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLE 

 „Isten, hazánkért térdelünk elődbe…” – Magyar és magyarországi szentek 

Kurátor, rendező: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész 

Megnyitja: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 

Közreműködik az Aurin Leánykar 

 

Az első hét biennálén összesen 858 alkotás került bemutatásra az aktuális zsűrizések után a 

Cifrapalotában, ami jól mutatja, hogy mennyire hiányzott egy ilyen sorozat a magyarországi kiállítási 

palettáról. Rendkívül örömteli, hogy – elsősorban a művészek felajánlásainak köszönhetően – sikerült 

a biennálékra alapozva egy 350 tételes, a nem egyházi fenntartású magyarországi múzeumokban ma 

még egyedülállónak tekinthető, kollekciót is létrehozni. A biennálékon túl e gyűjteményt is már több 

helyen bemutattuk, ezek közül kiemelkedett a Szent István Bazilikában rendezett válogatásunk, 

melyet 2015-ben nem kevesebben, mint 57 ezren tekintették meg. 

Az aktuális biennále tematikáját részben az 1700 éve született Szent Mártonra való emlékezés 

indokolja. 

Látogatható: március 22–május 29-ig. 

Belépődíj: 700 Ft, kedvezményes: 350 Ft 

Támogatta: Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kecskemét MJV és a 

Magyar Művészeti Akadémia 

 

2016. március 22. kedd 17 óra                                   Helyszín: Kodály Iskola 

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG KÓRUSBEMUTATÓ 

Minősítő hangverseny a város középiskolás kórusainak részvételével. 

Kecskeméten 1934 óta folyamatosan megrendezik az iskolai kórusok seregszemléjét. 2016-ban a 

középiskolások  mutatkoznak be. A minősítés mellett fontos cél a kóruséneklés hagyományának 

fenntartása, a kórusok kapcsolattartása, a közös éneklés élménye. 

 

Résztvevő kórusok: Bolyai János Gimnázium Vegyeskara 

Kodály Iskola Aurin Leánykara 

Kodály Iskola Kodály Leánykara  

Kodály Iskola Vegyeskara 

Piarista Gimnázium Kórusa 

Református Gimnázium Kamarakórusa 

Református Gimnázium Psalmus Kórusa 

 

Szervező: Kecskeméti ZEnészKör 
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2013. március 22. kedd 19 óra              Helyszín: HírösAgóra Kulturális KözpontCsak ülünk és 

zenélünk… 

A Magna Cum Laude és a Magyar Virtuózok Kamarazenekar koncertje 

Belépődíj: 5000 Ft 

 

 

2016. március 23. szerda      Helyszín: Kodály Iskola 

„Mozart – Szent és profán” 

A zenei világ 2016-ban ünnepli Mozart születésének 260., halálának pedig 225. évfordulóját. Ebből az 

alkalomból a Kodály Iskola olyan programot állított össze, amely az egyetemes zseni két olyan oldalát 

mutatja be, amely látszólag ellentmondásos ugyan, de korántsem az, ha figyelembe vesszük Mozart 

jellemének, zenei nyelvezetének komplexitását, teljességét.  

A program címe. „Szent és profán”, és ez lehetőséget ad arra, hogy szakrális oratórikus mű mellett, 

játékos, gáláns versenymű, valamint tánctételek is felcsendüljenek. Ezt a kettősséget mutatja be az 

operarészletekből összeállított blokk is.  

A szakközépiskolai zenekar és egyesített kórus mellett fellépnek az iskola művésztanárai, valamint 

növendékei.  

Belépődíj: felnőttjegy: 1200 Ft 

diák-, nyugdíjas jegy: 600 Ft  

 

2016. március 24. csütörtök 17 óra      Helyszín: Katona József Könyvtár, nagyterem 

 

A Bánk bán árnyékában : Katona József további drámái és a kritikai kiadás munkálatai 

Demeter Júlia színháztörténész, nyugalmazott egyetemi tanár (ELTE BTK XVIII-XIX. századi 

Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) előadása 

Közreműködik: Hegedűs Zoltán színművész (Katona József Színház, Kecskemét) 

Demeter Júlia színháztörténeti és irodalomtörténeti szempontból is kiváló ismerője és oktatója a régi 

magyar drámáknak. Katona József kevésbé ismert drámái kritikai kiadásának előkészítésében komoly 

szerepet vállal. Értékes tanulmányt írt a Luca széke című színdarabról. Hegedűs Zoltán színművész a 

Katona József Színház Bánk bán előadásában a címszerepet játszotta. 

 

 

2016. március 25-28.  Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely,  

                   Kápolna rét   

22. Sárkányeresztő Találkozó és Húsvéti Játéknap 

A programsorozat legnagyobb léptékű eseménye húsvét hétfőn a Kápolna réten megrendezésre kerülő 

Sárkányeresztő Találkozó és Húsvéti Játéknap.  

 

 

2016. március 29. kedd 19 óra  Helyszín: HírösAgóra Kulturális 

KözpontPÁRATLANUL 

a Kecskemét Táncegyüttes női és férfi műsora két félidőben 

 

I.rész  Pürrikhé 

II. rész  NŐI  SOrS 

Művészeti vezetők: Lukács László és Lukácsné Haránt Eszter a Népművészet Ifjú Mesterei 

Belépődíj: 2500 Ft 
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2016. március 30.szerda 19 óra  Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ„Úgy 

élni, mint a fák” – Csík János 50 

Az „Úgy élni, mint a fák” című album méltó lenyomata annak az érzésvilágnak, amely tükrözi Csík 

János zenei világát. Afelcsendülő  muzsikákigen sokszínűek, néha elröpítenek, néha táncba hívnak, 

vagy éppen gondolkodásra intenek. A sok szín mellett mégis egységesnek érezhetjük az albumot, 

hiszen a megszólaló versek és zenei gondolatok mind-mind egy igaz ember, Csík János életéről 

mesélnek – a hagyományból való táplálkozásról és mindannaka  továbbadásáról. Jó szívvel ajánlom 

ezt az albumot minden zeneszerető embernek.” (Pál István Szalonna) 

„Életem olyan pillanatait idézem fel, amelyek meghatározóak voltak számomra, örömteliket és 

tragikusakat egyaránt.” (Csík János) 

Az lemezbemutató koncerten megszólalnak autentikus népzenei darabok és saját szerzemények is 

olyan művész-barátok közreműködésével, mint Ferenczi György és a Rackajam, Szokolai Dongó 

Balázs, Pál István Szalonna, Széles András citerás vagy a Csík Zenekar tagjai. 

Belépődíj: 3500 Ft 

 

 KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK 

 

Március 11. 18 óra                                                   Helyszín: HírösAgóra Otthon Mozi 

Közönségtalálkozó és filmvetítés  

 Vendég: Szász Attila a Félvilág című film rendezője. 

 

Ki ölte meg Mágnás Elzát és miért? Az I. világháború előtt hónapokig ez a kérdés tartotta lázban 

Budapestet, és foglalkoztatja száz év elteltével is a közvéleményt. Erről a rejtélyről lebbenti fel a 

fátylat a Félvilág, amely Mágnás Elza (KovácsPatrícia) utolsó napjait dolgozza fel. A félvilági életet 

élő kurtizán és bigott komornája, Rózsi (Gryllus Dorka), valamint a fiatal és naív cselédlány, Kató 

(Döbrösi Laura) között szövődő bizarr, szenvedélyes viszonyokat és sikamlós hatalmi játszmákat 

bonyolítják tovább az Elza körül felbukkanó férfiak (Kulka János és Sándor Péter), egészen a sokkoló 

végkifejletig. 

 

Bővebb információ, jegyelővétel: 76/481-681, www.otthon-mozi.hu, www.hirosagora.hu, 

facebook/otthonmozikecskemet 

 

Március 12. 16.30 órától 24 óráig    Helyszín: HírösAgóra Kulturális Központ 

Tavaszköszöntő táncház 
16.30-17-ig Csimota topogtató, 17-19-ig Aprók tánca, 19-21-ig Csutribál, 21-24-ig Felnőtt táncház 

Táncmesterek: Böde István, Böde Harkai Csilla, Kalmár József, Márkli Zsuzsanna, Réfi Ildikó 

Belépődíj: 400 Ft 

Támogató: NKA 

 

Március 18. – 2016. június 25. 

 

Magyar Fotográfiai Múzeum 

 

FLESCH BÁLINT RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA  

Munkák a hetvenes – nyolcvanas évekből 

 

"Flesch Bálint kerek és jól tagolt életműve pontos képét és értelmezési 

keretét adja a hetvenes nyolcvanas évek kortárs magyar fotográfiájának. A 

jelenlegi kortárs fotográfiai tendenciák megértésében is fontos szerepet 

játszó neoavantgárd-posztmodern művészeti korszak egyik fontos alkotója, aki 

a fekete-fehér dokumentarista fotóhasználattól eljutott a megrendezett fotó 

képtípusához." 

Megtekinthető: kedd-szombat 12-17 óráig 

 

 

 

http://www.otthon-mozi.hu/
http://www.hirosagora.hu/
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