


 

Felelôs kiadó: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67. 

Programszervezés, kiadványszerkesztés: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont
1085 Budapest, Horánszky u. 13.

e-mail: galeria@jozsefvaros.hu

Grafikai terv: Batinkov János
Nyomdai munkálatok:

Goldbox Nyomda

Megjelenés 10.000 példányszámban.

A programokról a www.jozsefvaros.hu honlapon és 
a http://www.facebook/palotanegyed közösségi oldalon és

a Józsefváros újságból is tájékozódhatnak.
kulturális gps: Józsefváros 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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                                                      KEDVES LÁTOGATÓ!

 Józsefváros Budapest egy majdnem elfelejtett ékszerdoboza. Amellett, hogy nálunk 
van a legtöbb egyetem a fôvárosban, a Palotanegyed utcáit izgalmas épületek és díszes 
paloták szegélyezik. Itt volt egykor a pesti oldal nyüzsgô, kulturális életének színtere. 
Azon dolgozunk, hogy a városrész visszakapja régi fényét. 
 Józsefváros új lendületet vett az elmúlt években. Minden negyedében folyik
valamilyen fejlesztés. A tavalyi év egyik kiemelt beruházása az Európa Belvárosa Prog-
ram megvalósulása volt. A közel 2 milliárd forint összköltségû projektbôl négy utca újult 
meg, így a Gyulai Pál, a Kôfaragó, a Mária és Horánszky utca, illetve a Gutenberg tér. 
Elkészült a korábban lakóépületként funkcionáló Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, 
a H13 is, amely inkubátorházként mûködik a fiatal pályakezdôk és a kisvállalkozások 
számára.
 Az Európa Belvárosa Program befejezésekor tudtuk, tovább kell mennünk a meg-
kezdett úton. Nem csupán azért, mert az elsô ütemben vállaltuk, hogy a létrehozott 
értéket fenntartjuk. Azon dolgozunk, hogy a második ütemben tovább folytassuk a 
fejlesztéseket, vagyis azon, hogy megújítsuk a Palotanegyed utcáit és tereit, az épített 
örökségünk megóvása mellett felújítsuk a lakóépületeket, segítsük a helyi piac szereplôit 
valamint növeljük a városrész gazdasági versenyképességet. Ám a fejlesztések és be-
ruházások mellett Józsefváros csak akkor válhat újjáépült egyetemvárossá, ha polgárai 
örömet lelnek lakóhelyükben. 
Úgy próbáljuk visszacsempészni Józsefváros egykori fényét, hogy fôszerepet adunk a 
kultúrának. 3 hónap, 15 helyszín, 250 program. Vagyis, a nyár szinte minden napjára 
jut egy koncert, kiállítás, színházi elôadás vagy éppen egy irodalmi séta. Errôl szól ez
a kiadvány. 
 

Forgassa gyakran és látogasson el rendezvényeinkre, szeretettel várjuk!
 

                                                                                dr. Kocsis Máté
                                                                                 Józsefváros polgármestere



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és
a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont bemutatja:

PALOTANEGYED FESZTIVÁL
  

HELYSZÍNEK:

Lôrinc pap tér • Mikszáth tér • Jézus Szíve Templom • Nemzeti Múzeumkert

Muzikum • H13 • Olasz Intézet • Párbeszéd Háza • Zenei Könyvtár • Építész Udvar  

MÁV Szimfonikus Zenekar Székháza • Super8

   FESZTIVÁL KÖSZÖNTÔ  
   Május 31. péntek
 19.00-19.30 Langaléta Garabonciások – gólyalábas utcaszínház - Lôrinc pap tér    
 20:00 Agostones koncert - Mikszáth tér
 
   FESZTIVÁL MEGNYITÓ
   Június 1. szombat
 10.00 Csillagszemû Táncegyüttes és Tündük zenekar felvonulása
  útvonal: Gutenberg tér - Bródy Sándor utca - Horánszky utca – 
  Mikszáth tér - Múzeum utca - Múzeumkert
  
                       Programok a Múzeum kertben:
                        10:30  A Kossuth-díjas Berecz András mesemondó mesél
 
 11.30 Fesztivál megnyitó  
  Köszöntôt mond Dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere
  Fellép a Prima Primissima-díjas Csillagszemû Táncegyüttes

 

Minden program ingyenes!
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FESZTIVÁLPROGRAMOK
Június 1. szombat
  13:00 Ethnosound világzenei hangszersimogató – Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér
 16:00 Kockavetés-zongoramûvek a közönség bevonásával – Építész Pince udvara

 ,,A kombinatorikus zenei játékok a 18. század második felében jöttek divatba. Segítsé-
gükkel bárki tetszés szerinti számban komponálhatott keringôket, indulókat, polonézeket, 
kontratáncokat. A módszer igen egyszerû volt: a játékos a darab minden ütemét talá-
lomra választhatta ki (az adott anyagból), dobókockával vagy pörgettyûvel. Miután a 
kiválasztott ütemeket a mellékelt táblázat alapján elrendezte, máris készen állt a mû: 
saját szerzeménye. A sok kisebb komponista mellett oly jelentôs zeneszerzôk is készítet-
tek hasonló játékokat, mint Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Philipp Kirnberger, Haydn 
és Mozart. Kockadobáson alapuló darabjaik a 18. századi népszerû stílust követik: nem 
remekmûvek, hanem divatdarabok. Harmóniai, ritmikai, dallami felépítésük a kor zenei 
közhelyein alapul. Ez a játékos komponálási mód a kor uralkodó zenei stílusának, a roko-
kónak terméke. A zeneszerzés mint játék a rokokó kedvelt társasági szórakozásai közé 
tartozott.,, (Szôke Á. Katalin)
 
 Ebbe a világba ad betekintést Pétery Dóra orgonamûvész, Bali János Liszt-díjas karnagy 
pedig rövid elôadás keretében hozza közel a ma emberéhez ezt a közösségi zeneszerzôi 
szisztémát.
  Figyelem: senki nincs biztonságban! 
 Minden arra járó részese lesz a helyszínen kialakuló zenemûnek!
  20:00 Corruptivo Collectivo – Mikszáth tér
   Lizard: nagybôgô, Köd: banjo, gitár, Sub: ének, accordeon, gitár, Csutó: dob

 A „MediterraneanBilly
,,
 jelenleg egyetlen élô, s legkorrumpálhatóbb zenekara. Zenéjük 

kíméletlenül turmixolja a garantáltan ismert, vagy garantáltan ismeretlen világ-slágereket 
(Manu Chao-tól a Los Paraguayos-ig) a Földközi-tenger, és a Rockabilly dallamvilágával. 
Vigyorgós zene.

Június 2. vasárnap
 10:00 Emléktáblák. Irodalmi séta, ,,A

,,
 túra; Krúdy utca 22.

 Gondolta volna, hogy az érettségijére és elsô publikációjára készülô Pilinszky néhány 
hónapig csak néhány saroknyira lakott a már nagybeteg, épp az ,,Utazás a koponyám 
körül

,,
 címû regényét író Karinthy-tól? Vajon találkoztak-e? Ezen és hasonló kérdéseken 

morfondírozhat, aki részt vesz az ,,Emléktáblák
,,
 irodalmi sétán. A tíz írót-költôt bemu-

tató túra két részre van osztva: az ,,A
,,
 túra a Krúdy utca 22. elôl indul, és Krúdy mellett

Pilinszky, Mikszáth, Babits és Karinthy mûveit olvassuk fel.
A ,,B

,,
 túra a Bródy Sándor utca 2-nél kezdôdik és rajta kívül Vidor Miklós, Katona József, 

Gyulai Pál és Jókai mûvei hangzanak el. 
Találkozunk az adott vasárnapokon, 10:00 perckor!
...és tudta, hogy Krúdy elsô pesti lakása a mai Gyulai Pál utcában volt...?
 11:00 Discantus énekegyüttes – Párbeszéd Háza

Június 4. kedd
  19:30  Budapest Józsefvárosi Önkormányzat szervezésében
   TRIANON EMLÉKNAP 
   Kodály Zoltán Férfikar ünnepi mûsora – Építész Udvar
  20:30 Mécsesgyújtás (Magyar Igazság Kútja) Trianon kút                 
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FESZTIVÁLPROGRAMOK
Június 6-9. 
   Fôzdefeszt V. - Kézmûves Sörfesztivál a Palotanegyedben 
   a Palota Piknik Egyesület szervezésében.
   Helyszínek:
   Krúdy Gyula utca – Mikszáth Kálmán tér – Reviczky utca – Szabó Ervin tér 
   www.fozdefeszt.hu

Június 14. péntek
  17.00 Verdi-Wagner Est - fellépôk - Józsefvárosi Zenebarátok Köre – H13

Június 15. szombat    
  11:00 Eszter- lánc Mesezenekar – Múzeumkert   
   Kárász Eszter - ének, ukulele, furulya
   Molnár György - gitár, ének
   Veér Csongor - hegedû
   Clemente Gábor - ütôhangszerek
   Becze Gábor - nagybôgô
 A sûrû erdô ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt. Mese-erdô közepébe hívunk
minden gyereket és gyereklelkû felnôttet, ahol megelevenedik a történet a zene, bábok, és 
persze a gyerekek segítségével. A hangszerek mind a mese egy-egy szereplôjét ismertetik 
meg velünk, akiknek kalandjait a gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok, népdalok, 
kortárs költôk megzenésített versei kísérnek minket utunkon, aminek a végére reméljük új 
zenekari tagokat is találunk a gyerekek körében, akik csörgôkkel, kasztanyettákkal, cintányé-
rokkal beszállnak a közös muzsikálásba. A koncert végén a hangszer-símogatón közelrôl is 
megismerkedhetnek hangszerek és gyerekek.
  13:00 Ethnosound hangszersimogató – Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér 
  15:00 Nazália oboakvartett – Zenei Könyvtár
  17:30 Krulik Kvartett – MÁV Szimfonikus Zenekar székháza
  20:00 Anselmo Crew – Mikszáth tér
   Sub Anselmo: ének, saz, harmonika, gitár
   MC Guacho: MC, vokál, ütôhangszerek
   Jakab Anselmo: billentyûk, vokál
   Zsolt Anselmo: dob, vokál
   Köd Anselmo: gitár, vokál
   Tomaso Anselmo: basszusgitár, vokál
 Az Anselmo Crew-t 2002-ben alapította az Új-Zélandon utcazenészként kalandozó 
énekes, saz-os, tangóharmonikás Sub Anselmo, és az oda épp Ázsiából érkezô Tommaso 
Anselmo basszusgitáros, majd hazatérvén, szintén kalandozó kedvû zenészekkel összever-
buválták az urbánus world music legszélesebb palettáját felvonultató kommandót, mellyel 
a városi tánczenékbe oltják a Föld kontinenseinek autentikus zenei hagyományait Latin-
Amerikától Törökországon át Afrikáig, és teremtenek energikus koncertjeiken karneváli 
hangulatot.

Június 16. vasárnap
 10.00 Emléktáblák. Irodalmi séta, ,,B

,,
 túra; Bródy Sándor utca 2. 

  11:00 Voces Aequales énekgyüttes – Párbeszéd Háza
 A csak férfi énekesekbôl álló Voces Aequales lassan húsz éve adja elô a reneszánsz
egyházi kóruszenéjét. Mûködése során egyre szorosabb kapcsolatba került a kortárs 
zenével is, valamint nagy hangsúlyt fektetett a kevésbé ismert magyarországi reneszánsz 
egyházi zene felkutatására is. Erre az alkalomra külön mûsorral készülnek, mely, ismervén 
az együttest, valószínûleg meglepetéseket is tartogat.-6-



FESZTIVÁLPROGRAMOK
Június 21. péntek
 17:00 Sanzontól Jazzig - Jazztôl Sanzonig. 
    A Józsefvárosi Zeneiskola sanzonestje – Lôrinc pap tér

 Letûnt évtizedek, régi kávézók, klubok, mulatók zenéi - meglepetésekkel. Amikor az 
énekes ül a zongoránál, s a hölgykoszorú énekel. Pánczél Kristóf és tanítványai: Döbrösi 
Laura, Major Emília, Rabie Lili és Szirtes Barbara.
  20:00 Etnofon Zenei Társulás – Mikszáth tér

Június 22. szombat
  11:00 Papó zenedéje - gyerekkoncert – Mikszáth tér
  15:00 Bélamûhely Sound Art – Zenei Könyvtár
  20:00 Helikon Orkestar fúvószenekar – Mikszáth tér

Június 28. péntek
  17:00 Dávid Klezmer + Khamoro – Lôrinc pap tér
  19:00 Kiss Ferenc népzenei pódiumbeszélgetése - Super8 

 Talán nem sértôdik meg Kiss Ferenc, ha ,,nagy öreg,,-nek tituláljuk: a folkzene nagy 
öregjének. A kezdetektôl fogva nyomon követi a magyarországi népzene  és annak év-
tizedek alatt kialakuló különbözô leágazásainak fejlôdését. Meglepetés-vendéget tartogat 
számunkra, hogy minderrôl élvezetesen, oldott hangulatban beszélgessen többszemközt, 
természetesen és remélhetôleg néhány pohár bor társaságában. 
Zenész vendég: Szokolay Dongó Balázs.

Június 29. szombat
  11:00 Bélamûhely: Karmesterjáték gyerekembereknek – Múzeumkert
    Horváth Richárd - Riki Ram
    Nagy Antal - Antoan Bioviszem
    Rimóczi István - Szkanderbegu keszon pitty
    Molnár Bence - Denzel Schulz Macintosh
    Varga Merse - Árgyálus királyfi
    Krolikowski Dávid - Jedi Sleep

 Ha szeretnéd kipróbálni a Bicklidobot, Óriáscajont, Kisteknôt, Kisbubit, Kormány-tilin-
kót, Fakutyát, Papírkutyát a Hangburgereket és számos más ipari és egyéb hulladékból és 
kiselejtezett tárgyból készült hangszert, valamint vezényelnéd a zenekart, miközben ezeken 
játszanak, akkor szólj a szüleidnek, hogy ne lógassák a lábukat - és nem kellenek a kész
van-e a leckéd kifogások, hanem irány a Karmesterjáték :)
  15:00 Triginta Percussion – Zenei Könyvtár
  16:00 A:N:S: Chorus + Ávéd János Trió – Építész Pince udvara

 Reneszánsz kórusmuzsika és hangszeres jazz egy mûsorban. Elsô hallásra bizarr össze-
állítás. A koncerten azonban kiderül, hogy a reneszánsz komponisták matematikai gondol-
kodása és a jazz 21. századi képviselôinek kötött struktúrák és improvizációk által átszôtt 
zenéje talán nincs is olyan távol egymástól.
Az A:N:S: kórust a Liszt-díjas Bali János vezetésével halljuk, Ávéd János pedig az új jazz-
generáció egyik legfontosabb zenésze.
  17:30 Tercina régizene együttes és Györgyi Anna
   hang / szó / kép-koncert: Várak királya – MÁV Szimfonikus Zenekar Székháza 
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FESZTIVÁLPROGRAMOK
Július 6. szombat
  11:00 Pettson és Findusz foglalkoztató – Múzeumkert

 Mátyás Zoltán bábszínész, rendezô, bohócdoktor, óvóbácsi. Tehát ért a gyerekek
nyelvén. Sokunk kedvenc könyvsorozata, Pettson és Findusz kalandjai alapján készített 
egy kis mûsort, ahol a gyerekek bevonásával ismerkedünk meg jobban a cserfes macska 
és magának való, de melegszívû gazdája mindennapjaival.
  12:00 Picaro Társulat: Maszmók Afrikában – Múzeumkert

 Kokoró, a kis krokodil elkóborol otthonról, és megismerkedik a Szavanna lakóival,
végül pedig nagyon szeretne már hazamenni…
 Az elôadás varázsos világát az autentikus hangszereken, élôben játszott afrikai zene adja. 
A darab humorát pedig nemcsak a kicsik élvezik…
  13:00 Ethnosound hangszersimogató – Krúdy utca – Mikszáth tér
  15:30 Váczi Dániel Multet + UROBO – Építész Pince udvara
  17:30 Tercina régizene együttes és Györgyi Anna 
    hang / szó / kép-koncert: Rongyszônyeg – MÁV Szimfonikus Zenekar Székháza
  19:00 Ektar Quintet – Mikszáth tér
  20:30 Ágoston Kártett – Mikszáth tér

Július 7. vasárnap
  10:00 Emléktáblák. Irodalmi séta; ,,A

,,
 túra, Krúdy utca 22. 

  16:00-18:00 Kodály Zoltán Férfikar fellépése – Lôrinc pap tér – Mikszáth tér

Július 12. péntek
  18:00 Cantores Ecclesie fúvószenekar fellépése

Július 13. szombat
 11:00 Bognár Szilvia: Csintekerintô – Múzeumkert
    Bognár Szilvia - ének, fuvola
    Bede Péter - szaxofon, tilinkó
    Gyulai Csaba - ütôhangszerek
    Hámori Máté - gitár
    Zeneszerzô: Kovács Zoltán - nagybôgô

 Bognár Szilvia saját világzenei csapatát a hazai jazz, népzenei, illetve világzenei 
produkciók neves elôadóiból 2006-ban hívta életre. A közelmúltban született dalaik jó 
része gyermekeknek szól, melyek versekkel, mondókákkal, találós kérdésekkel karöltve 
szeretetteljes, játékos és zeneileg is színvonalas szórakozást ígérnek gyermekeknek és 
szüleiknek egyaránt.
 ”Gombolyítjuk az énekeket, mint az aranyfonalat, olykor dobbantunk, vagy épp csak 
a kezünkkel táncra perdülünk, még verssorokkal is dobálózunk. De amihez biztosan 
ragaszkodunk, hogy kunkorodó jókedvünk minket el ne hagyjon!”
  13:00 Ethnosound hangszersimogató – Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér
  16:00 Masala világzene együttes – Építész Pince udvara
  20:00 Amatild – Mikszáth tér

Július 14. vasárnap  
  11:00 Corvina Consort – Párbeszéd Háza

Július 19. péntek
  20:00 Rutkai Bori és a Specko Jedno – Mikszáth tér
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FESZTIVÁLPROGRAMOK
Július 20. szombat 
  13:00 Ethnosound hangszersimogató – Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér
  15:00 Szôke - Kallai - Váczi Trió – Építész Pince udvara
  16:30 Melis László: Black & White – Építész Pince udvara

Július 21.vasárnap
  10:00 Emléktáblák. Irodalmi séta; 

”
B” túra, Bródy Sándor utca 2.

  11:00 A la cARTe – Párbeszéd Háza

Július 26. péntek
  18:00 Józsefvárosi Romazenekar fellépése – Mikszáth tér

Július 27. szombat
  11:00 Picaro Társulat: Maszmók a Tengerentúlon – Múzeumkert

 Maszmók, a nagy utazó újabb kalandja, melynek során megismerjük a sziú in-
diánokat, átmegyünk Mexikón, majd a Dél-Amerikába vezetô keskeny földnyelven, 
egészen az Andokig, de kicsit belekeveredünk a riói karneválba is…
 Az elôadás zenei világa az észak-amerikai (sziú, cheyenne) indiánok dalaiból,
a mexikói és dél-amerikai mayák, inkák zenéjébôl épül fel, autentikus hangszerek
kíséretében.
 
  15:00 Los Bilbilicos + Kobzos együttes és barátai – szefárd zene és
   középkori Mária-énekek – Lôrinc pap tér
  17:30 Savaria Barokk zenekar. G. B. Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló – Mikszáth tér
  20:00 Bognár Szilvia és az etNoé – Mikszáth tér

Augusztus 3.  szombat
  18.00 Józsefvárosi Zenekar nagykoncertje – Kathy-Horváth Lajos Érdemes
   Mûvész vezetésével, Szecsô Kovács Zoltán és Táncegyüttesének fellépése 
   – Nemzeti Múzeum Muzikum színpada

Augusztus 9. péntek
  18:00 Cantores Ecclesie Fúvószenekar mûsora – Mikszáth tér

Augusztus 10. szombat
  18:00 Párizs hídja – Edith Piaf est – Turay Ida Színház elôadása

Augusztus 16. péntek
  18:00 Cantores Ecclesie  Fúvószenekar mûsora – Mikszáth tér

Augusztus 17. szombat 
  18:00 Józsefvárosi Zenekar fellépése – Mikszáth tér

Augusztus 23. péntek 
  18:00 Kodály Zoltán Férfikar mûsora – Mikszáth tér

Augusztus 24. szombat  
  11:00 ALMA együttes koncertje – Mikszáth tér

Augusztus 30. péntek 
  20:00 Fesztiválzáró Utcabál - Vegas Show Band – Mikszáth tér v. Múzeumkert -9-



 

EGYÜTTÉLÉS
    Június 28.
     17:00 Dávid Klezmer Band + Khamoro

    Július 27.
     15:00 Los Bilbilicos + Kobzos együttes: szefárd zene és
     középkori Mária-énekek, moldvai csángó dalok
 

GYEREKPROGRAMOK A MÚZEUMKERTBEN
    Június 15. 
     11:00 Eszter-lánc mesezenekar

    Június 22. 
      11:00 Papó zenedéje – Kiss Ferenc zenekara (Mikszáth tér)

    Június 29. 
      11:00 Bélamûhely: Karmesterjáték gyerekembereknek

    Július 6. 
      11:00 Mátyás Zoltán Pettson és Findus bábos foglalkoztató
      12:00 Picaro Társulat: Maszmók Afrikában

    Július 13. 
     11:00 Bognár Szilvia: Csintekerintô-koncert

    Július 27. 
      11:00 Picaro Társulat: Maszmók a tengerentúlon
 

HANGSZERSIMOGATÓ
    Június 1., Június 15.,

    Július 6., Július 13., Július 20. 
     13:00 Ethnosound hangszerbolt - Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér
 

ÉRDEKES HANGSZEREK
    Június 15.
     15:00 Nazália Oboakvartett

    Június 22.
     15:00 Bélamûhely Sound Art

    Június 29.
      15:00 Triginta Percussion

    Július 13.
     16:00 Masala együttes

    Július 20.
     15:00 Szôke - Kallai - Váczi Trió
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MEGOLVADT ÉPÍTÉSZET
Június 1. 
 16:00 Pétery Dóra és Bali János: 
    Kockavetés-zongoramûvek a közönség bevonásával

 Június 29.
 16:00 A:N:S: Chorus + Ávéd János jazztriója: 
    reneszánsz és 21.sz.-i struktúrák

Július 6.
  15:30  Váczi Dániel Multet: 
    jazzkoncert és UROBO kártyajáték bemutatása

Július 20.  
  16:30 Melis László: Black & White és egyéb szólómûvek
 

KLASSZIKUS ZENE
Június 15.
  17:30 Krulik Kvartett - vonósnégyes

Június 29. 
  17:30 Tercina régizene együttes + Györgyi Anna 
    hang/szó/kép-koncert: Várak királya

Július 6.    
  17:30 Tercina régizene együttes + Györgyi Anna 
    hang / szó / kép-koncert: Rongyszônyeg

Július 27.  
  17:30 Savaria Barokk Zenekar
 

KÓRUSKONCERTEK
Június 2. 
  11:00 Discantus énekegyüttes

Június 16. 
  11:00 Voces Aequales énekegyüttes

Július 14. 
  11:00 Corvina Consort

Július 21. 
  11:00 A la cARTe
 

EMLÉKTÁBLÁK
    Emléktáblák. Irodalmi séta négy alkalommal vasárnaponként 10 órától

Június 2. •  Június 16. • Július 7. • Július 21. -11-



Május 31.
 20:00 Agostones – utcai vonulás és nyitókoncert

Június 1.
 20:00 Corruptivo Collectivo

Június 15.
 20:00 Anselmo Crew

Június 21.
 20:00 Kiss Ferenc és az Etnofon Zenei Társulás

Június 22.
 20:00 Helikon Orkestar fúvószenekar

Július 6. 
 19:00 Ektar Quintet

Július 6.
 20:30 Ágoston Kártett

Július 13.
 20:00 Amatild együttes

Július 19.
 20:00 Rutkai Bori és a Specko Jedno

Július 27.
 20:00 Bognár Szilvia és az etNoé
 

FESZTIVÁL EXTRA
Június 21.
 17:00 Lôrinc pap tér: Józsefvárosi Zeneiskola énekszakos hallgatóinak
                                  sanzon-koncertje

Június 28.
 19:00 Kiss Ferenc pódiumbeszélgetése
   a magyar népzene-világzene kiemelkedô képviselôivel a Super8-ban
 

HELYSZÍNEK
 • Lôrinc pap tér • Nemzeti Múzeum kertje • Ethnosound hangszerbolt
 • FSZEK Zenei Könyvtár (Ötpacsirta u. 4.) • Építész Pince udvara (Ötpacsirta u. 2.)
 • MÁV Szimfonikus Zenekar székháza emeleti díszterem (Múzeum u. 11.)
 • Párbeszéd háza (Horánszky u. 20.) • Jézus Szíve Templom (Mária u. 25.)
 • Emléktáblák: irodalmi sétáló-felolvasó, vasárnap 10:00, a palotanegyedi 
    író-költô-emléktáblák elôtt (Karinthy Frigyes, Jókai Mór, Gyulai Pál,
      Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Bródy Sándor, Katona József, Vidor Miklós)
 • Mikszáth tér - Palotanegyed szíve Nagyszínpad
 • H13 Vállakozásfejlesztési Központ (Horánszky u. 13.)
 • Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont (Horánszky u. 13.)
 
 Programkoordinátorok: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont • galeria@jozsefvaros.hu 
 Házigazda: Gyulai Csaba • www.gyulaicsaba.hu • gyulaicsaba@gmail.com
 Infopontok, önkéntes koordináció: CAPE Palotanegyedért Egyesület • cape@cape.hu
     A programváltoztatás jogát fenntartjuk!-12-
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JÓZSEFVÁROSI ROMA ZENÉSZEK FELLÉPÉSEI
 A 

”
Józsefváros-ZeneVáros-ZeneNyár” legérdekesebb nyári eseménye a Budapest

Józsefvárosi Önkormányzat által kezdeményezett és támogatott Józsefvárosi Roma 
Zenészek fellépései, melyek elsô alkalommal kerülnek megrendezésre 7 helyszínen a 
kerület terein és vendéglátó helyein, szervezett formában.
 Cél, hogy a cigányzene mint szellemi és kulturális érték ismét méltó helyére kerüljön.
 Újdonságnak számít az is, hogy az érdeklôdôk ott helyben „egyenesben” kérhetnek
maguknak és szeretteiknek klasszikus magyar nótákat, operett slágereket, filmzenéket, 
valcereket. Élô kívánságmûsor hallható mind a 7 helyszínen, a hangulat varázsát 
virtuóz hegedûszólóval megjelenítô zenészek biztosítják. Egészen egyedi színfoltot 
nyújtanak az ott lévô hallgatóságnak. Csodálatos játékukkal, egyedi hangzásvilágukkal 
lenyûgözik Józsefvárost. A sokféle stílusú, régi dallamok, a cigányzene ebben a for-
mációban új hangzást képvisel a zenei palettán. A zenei kínálatukban megtalálhatóak
verbunkosok, örökzöld operettek, filmzenék, valcerek, „hírôs nóták”, világzenék. 
Elôadó mûvészetükre jellemzô az improvizálás, a hangszeres dallamszínesítés, a
népies dallamok stilizált interpretálása. Elementáris érzés árad változatos zenéjükben. 
Kotta nélkül több zenész teljes összhangban muzsikál. Kathy-Horváth Lajos Érdemes 
mûvész hegedûmûvész összeállításában meghallgathatják híres zenészeinket a József-
városban a következô helyszíneken és tereken:

   • Múzeumkert
   • Kossuth Klub
   • Építész udvar
   • Kiscsibész tér
   • Mikszáth Kálmán tér
   • Reviczky utca
   • Rákóczi tér

Magas színvonalú zenei élményben lesz részük mindazoknak, 
akik eljönnek és meghallgatják mûsoraikat.

JÓZSEFVÁROSI ZENEKAR 
 Józsefvárosi Zenekar néven több mint 10 éve mûködö zenei hagyományokat
ápoló együttes, mely mûködését a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat támogatja. 
Az elmúlt években több alkalommal is sikeres koncertet adtak józsefvárosi kulturális 
eseményeken (Magdolna Napok, Józsefvárosi Napok)
Nyári fellépéseik:

Július 26. péntek
 18:00 Józsefvárosi Zenekar fellépése – Mikszáth tér 

Augusztus 3. szombat
 18:00 Józsefvárosi Zenekar nagykoncertje
    – Kathy-Horváth Lajos Érdemes Mûvész hegedûmûvész vezetésével
    – Szecsô Kovács Zoltán
       és Táncegyüttesének
       közremûködésével 

Augusztus 17. szombat
 18:00 Józsefvárosi Zenekar fellépése
    – Mikszáth tér -13-



KIEMELT PALOTANEGYEDI PROGRAMOK
SZERVEZÔK ÉS HELYSZÍNEK  SZERINT

PALOTA PIKNIK EGYESÜLET 

 A PPE idén 5 rendezvényt tervez a Palotanegyed területén. A rendezvények 
egyértelmû célja, hogy a negyed értékeit, hagyományait, történelmét egyre szélesebb
körben megismertessük és új, a helyhez kötött hagyományokat folytassunk vagy
indítsunk útjára. Elképzelésük és terveik alapján olyan közösen elôkészített és megva-
lósított eseményekre törekszenek, ahol a civil szféra és az önkormányzat megosztott 
és közös munkáját részesítik elônyben.

Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér
                                   

           PALOTA PIKNIK FESZTIVÁLOK
 Hello Horvátország 2013. május 25.
 Fôzdefeszt V. 2013. június 6-9.
 Amerikai gasztro fesztivál 2013. július 5-7.
 Lecsó és fröccs 2013. augusztus 2-4.
 Fôzdefeszt VI. 2013. szeptember 8-11.

               Információ: https://www.facebook.com/palotapiknik

JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA ÉS
RENDEZVÉNYKÖZPONT

 A galéria ismert és a mûvészek által bejáratott hely, a VIII. kerület szívében, a József 
körút 70 sz. található. Közönsége a város minden pontjáról látogat ide, de a kerületben 
élôk egy része is rendszeresen követi az itt folyó eseményeket.
 A Galéria alapvetô célja, hogy hagyományos értékeken alapuló kortárs képzô-
mûvészet egyik megnyilvánulási helye maradjon – válogatott kiállítókkal, s több mûvészeti 
ágat ötvözô kulturális programokkal.
 A Galéria és Rendezvényközpont közmûvelôdési feladatok ellátásában is fontos
szerepet vállal. Egyrészt, mint kulturális programhelyszín, másrészt, mint az a hely, ahol a 
kerület kulturális eseményei „összefutnak” - szervezô irodaként és információs bázisként 
egyaránt. 
 Lehetôséget biztosítunk közösségi életre, élményekre, a magyar, illetve a helyi kultúra 
értékeinek megismerésére, a kreativitás fejlesztésére, a szabadidô kellemes eltöltésére. A 
Józsefvárosi Galéria az önkormányzat fenntartott kulturális intézménye, így az önkormány-
zat által kért ünnepségek, ágazati rendezvények, díjkiosztók megszervezését is ellátja.
 Hívunk és szeretettel várunk mindenkit, aki mûvelôdni kíván és mûvészeti, közösségi 
élményekkel, ismeretekkel szeretne gazdagodni.
 
 https://www.facebook.com/pages/Józsefvárosi-Galéria-és-Rendezvényközpont/

Jelenleg a Galéria és Rendezvényközpont irodája a Horánszky utca 13 sz. I. em. alatt található! 
A Palotanegyed zenei programjainak koordinációját a Rendezvényközpont munkatársai 
látják el, e-mail elérhetôségük: galeria@jozsefvaros.hu
  Fesztivál információ:
 a Mikszáth téri Info irodában és a H13 Központban. (Horánszky utca 13.) -14-



TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS GPS
,,JÓZSEFVÁROS

,,
 ALKALMAZÁS

 A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat ,,Turisztikai és Kulturális GPS,, címmel el-
indított egy naprakész információkkal ellátott, színes és látványos, ingyenes letölthetô 
alkalmazást, amely lehetôvé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerûen, gyorsan,
kényelmesen hozzáférjenek a számukra fontos információkhoz a kerülettel kapcsolatban.
A szolgáltatás tartalma nagyon sokrétû, és kihasználja a modern technika minden elônyét. 
A tartalmak között érdemes megemlíteni a helytörténeti szempontból fontos, képekkel 
gazdagon illusztrált kerület bemutatót, a vendéglátóhelyek, szállások, turisztikailag fontos 
szolgáltatók, épületek fényképes, szöveges bemutatását. Mindezt érintôképernyôs, inter-
aktív, látványos megoldással, ami már Iphone és Androidos operációs rendszert használó 
okostelefonokon elérhetô.
 Ilyen alkalmazással Budapesten jelenleg Óbuda, Erzsébetváros, Újlipótváros és most 
már Józsefváros is rendelkezik.
 Józsefváros az elmúlt években izgalmas, gyorsan fejlôdô, vonzó városrésszé vált, ezért 
ennek az alkalmazásnak az a célja, hogy mindezt interaktívan, korszerûen mutassa be az 
itt élôknek, tanulóknak, idelátogatóknak és a döntéshozóknak. Egy városrésznek nem csak 
a múltja érdekes, hanem a jelene is, de egy Önkormányzatnak mindemellett a jövôre is 
figyelnie kell. Építenie és szépítenie kell a szervezett közigazgatás biztosítása mellett.

 Szeretnénk, ha ez az alkalmazás folyamatosan fejlôdne, aktualizálódna, hiszen közös 
érdekünk, hogy „Józsefváros újjáépüljön”.

A CIVILEK A PALOTANEGYEDÉRT EGYESÜLET

 A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) 2008-ban alakult közhasznú társadalmi 
szervezet. Célja, a Palotanegyedben élôk érdekképviselete mellett, Belsô-Józsefváros fel-
virágoztatása, kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kultu-
rális és szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus 
erôsítése.
 Az Egyesület támogatja a helyi mûvészeti és alkotótevékenységet kiállítások, koncertek, 
mûvészeti elôadások és más, a helyi kötôdés kifejezésére alkalmas újszerû kezdeménye-
zések szervezésével. Egyesületünk törekszik a Palotanegyed zöldfelületének növelésére, 
rendben tartására, parkosítására; a negyed közterületeinek biztonságosabbá tételére,
szépítésére. Az Egyesület értékmegôrzô és értékmentô központként kívánja egybefogni és 
lehetôségeihez mérten összehangolni a negyedbeli fejlesztéseket célzó önálló tevékenysé-
geket, magára vállalva az ehhez szükséges szervezési és közvetítési feladatokat.
 Céljaink megvalósítása érdekében számos programot szervezünk kicsiknek, ifjaknak 
és felnôtteknek. Népszerûek és látogatottak a Palotanegyedi Esték – Lakossági Fórumok, 
melybôl eddig már 15-öt szerveztünk és a negyedet érintô nagyobb fejlesztések, változások 
ismertetésére, egyeztetésére kínál lehetôséget.
 Jó idôben, minden hónap harmadik szombatján összejövünk a múzeumkerti piknikre,
sok gyerekkel, játékkal, sütikkel, kicsik és nagyok örömére. Ehhez gyakran „kulturprogram”
is kapcsolódik a mûvelôdni vágyók számára. Népszerûek az általunk szervezett séták,
izgalmas kulturális helyek (pl. Rádió, Rendôrségtörténeti Múzeum), új terek (pl. 4-es metró) 
meglátogatása, kicsiknek szóló rendezvényeink, vagy az ünnepi pillanatok közös ünneplése 
(pl. adventi gyertyagyújtás).

A CIVILEK A PALOTANEGYEDÉRT EGYESÜLET ÖNT IS VÁRJA!
-15-



MIÉRT ÉRDEMES A CAPE TAGJÁNAK LENNI?  Mert ha belép közénk

     • jó közösséghez tartozik és formálhatja környezete fejlôdését
     • elsô kézbôl értesülhet a tervezett változásokról, fejlesztésekrôl
     • nívós gyerek-, ifjúsági-, felnôtt programokon vehet részt
     • találkozhat hasonló érdeklôdésû, gondolkodású emberekkel
     • névre szóló tagsági kártyájával, jelentôs kedvezményeket vehet 
         igénybe palotanegyedi beszerzései során

Amennyiben csatlakozni kíván hozzánk várjuk jelentkezését, rendezvényeinken, 
az info@cape.hu e-mail címen vagy a cape.hu honlapunkon.
Az éves tagdíj 2000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 1000 Ft

     PÁRBESZÉD HÁZA
     JTMR Faludi Ferenc Akadémia és Párbeszéd Háza

     Az Egyháznak párbeszédre kell lépnie azzal a világgal, melyben él.
     Van mondanivalója. Van üzenete. 
     Neki kell a kommunikációt elômozdítania.

                     (VI. Pál: Ecclesiam Suam, 65)

 A jezsuita rend a rendszerváltozást követôen 2008-ban vehette újra birtokba az 
1912-ben felavatott egykori Kongregációs Otthon épületét, amely Párbeszéd Háza 
néven ismét a rend budapesti lelkiségi és kulturális központjaként mûködik. A Ház a 
hit, a kultúra és a társadalmi igazságosság területén kibontakozó teremtô párbeszédet 
szolgálja, ennek érdekében nyújt otthont jezsuita és más keresztény kezdeményezé-
sek számára.

Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. • Telefon: +36 1 411 0825
E-mail: parbeszedhaza@jezsuita.hu • Web: parbeszedhaza.hu
Facebook: facebook.com/parbeszedhaza

PROGRAMJAINK A PÁRBESZÉD HÁZÁBAN
(1085 Budapest, Horánszky utca 20.)

• KIÁLLÍTÁSOK, KÉPZÔMÛVÉSZET
 Hagyomány. 
 Az Olajág Mûvészeti Egyesület kortárs képzô- és iparmûvészeti kiállítása. 
 A kiállítás június 1. és 30. között hétköznapokon látogatható 15-18 óráig. 

  Kapcsolódó program:

Június 1.
 10:00-18:00. szimpózium: A lélek szólítása
             – Keresztény hagyományaink Közép-Európában
             Esti beszélgetések a roma mûvészetrôl roma mûvészekkel

Június 4. 
 18:00-20:00  Pódiumbeszélgetés a táncmûvészetrôl Farkas Zsolt táncmûvésszel.
             A beszélgetést követôen Farkas Zsolt cigány táncmûvész
                       elôadása tekinthetô meg.-16-



• KONCERTEK, TÁNC
 Hencida táncház

Június 1. 
 20:00-23:00  Csángó táncház a Festeres zenekarral 

Június 8.
 19:00-22:00  Táncház a Festeres (moldvai), a Hettyenfütty (moldvai) és
   a Hencida (vonós) zenekarral
   Bôvebb infó: http://hencidatanc.hu/node/2hencidatanc.hu
   Moldvai Csángó táncház a Loyola Caféban

Június 15. 
 20:00-23:00  Csángó táncház a Festeres zenekarral

• TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, TEOLÓGIAI SOROZATOK,
   PROGRAMOK
 Forró könyvek. Kiss Ulrich SJ társadalomkutató elôadássorozata provokatív   
 könyvekrôl.

Június 3.
 19:00-21:00  Sylvia Nasar: „Grand Pursuit” (2011.)

Szeptember 9.
 19:00-21:00  Robert D. Kaplan: 
   Monsoon: „The Indian Ocean and the Future of American Power,” 
   (2011.)
 A sorozat olyan mûveket vizsgál, amelyek médiavisszhangjuk alapján jelentôs társadalmi
kérdéseket tárgyalnak újszerûen, provokatívan. A könyvek szerzôi már ,,bizonyítottak

,,
,

hiszen elôzô írásaik is nagy port kavartak fel, és globális, azaz mindnyájunkat érintô
kérdésekkel foglalkoztak. A jelenségek, amelyeket kritikusan leírnak, nagy befolyással lesznek 
hazánk és térségünk sorsára, és végsô soron az egyéni sorsunkra és családjainkéra is.

• CIGÁNYPASZTORÁCIÓS MÛHELY
Június 12. 
 18:00-20:00  A cigány nép kapcsolata Istennel – a hit nevelô hatása életükben. 
   Meghívott vendégünk: Oláh Dezsô róm. kat. teológus, 
   aki nevelésszociológia doktori kutatását mutatja be
   A sorozat szeptembertôl havi rendszerességgel folytatódik.

           PROGRAMJAINK
           AZ URÁNIA NEMZETI
           FILMSZÍNHÁZBAN
             (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)

SZOMJÚSÁG
 Jelent valamit számodra? Szívesen meg is osztanád a gondolataidat?
Ha igen, mutasd meg filmen vagy fotón, és jelentkezz
a 17. Faludi Filmszemlére és Fotópályázatra!
A zsûrirôl, a nyereményekrôl és a feltételekrôl itt tájékozódhatsz:
faludiakademia.hu -17-



PESTI JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM

 A pesti Jézus Szíve-templom a 19. század végén közadakozásból épült, és mindenkié
lett: szegények és gazdagok, a kerület magyar, német és szlovák ajkú lakossága egyaránt
otthon volt benne. 
 Ma a templom gazdag programmal, lelkigondozással és számos koncerttel várja
a krisztushívôket és a kedves érdeklôdôket.

Cím: 1085 Budapest, Mária utca 25.
Telefon: +36 1 318 3479
Web: jezusszive.jezsuita.hu

PROGRAMJAINK 
A Pesti Jézus Szíve-templomban
(1085 Budapest, Mária utca 25.)

Június 7. 
 18:00-22:00 Jézus Szíve ünnep a jezsuitáknál
    Szentmise. Zenei közremûködô: Navratil Andrea népdalénekes. Rövid 
    népzenei koncert, amelyen fellép Navratil Andrea kobzos kísérettel. 
    Könyvbemutató kerekasztallal (A jezsuita könyvalap friss kiadványának és
    A Szív legújabb lapszámának ismertetôje). 
    Majd moldvai táncház (Borsa és Hencida együttes) a Lôrinc pap téren.

    Kontakt: Hankovszky Anikó
    e-mail: hankovszky.aniko@faludiakademia.hu
    Tel.: +36 1 411 0825

     SUPER8
     – Egy sokrétû közösségi találkozóhely, 
        a kultúra kocsmája
 Olyan hely kívánunk lenni, mely szervesen kapcsolódik a Palotanegyed dinamikusan 
fejlôdô kulturális életéhez, tematikus családi programokkal, kiállításokkal, piac szervezésével, 
ezáltal egyfajta kulturális központ jelleget adva a Super8-nak, melyben a büfé egy romkocs-
ma és egyedül nálunk kapható mindig a friss és eredeti Töki pompos. 

2013. május 29. szerda 19:00 21:00 NyolcSzín Szerdán-színház
2013. május 29. szerda 19:00   Alternatív szalon csoportos kiállítás
2013. május 30. csütörtök 19:00   Cirkuszt a Népnek kocsmakvíz     
2013. június 1. szombat 10:00 15:00 Kelj-fel-8! Gyerekzsivaj     
2013. június 4. kedd 19:00   Cirkuszt a Népnek kocsmakvíz     
2013. június 6. csütörtök 19:00   Cirkuszt a Népnek kocsmakvíz
2013. június 7. péntek 19:00 21:00 Nyolckôr Zenecsatorna
2013. június 8. szombat 10:00 15:00 Kelj-fel-8! Gyerekzsivaj     
2013. június 12. szerda 19:00 21:00 NyolcSzín Szerdán-színház
2013. június 13. csütörtök 19:00   Cirkuszt a Népnek kocsmakvíz-18-



2013. június 14. péntek 19:00 21:00 Nyolckôr Zenecsatorna
2013. június 15. szombat 10:00 15:00 Kelj-fel-8! Gyerekzsivaj     
2013. június 18. kedd 19:00   Cirkuszt a Népnek kocsmakvíz    
2013. június 20. csütörtök 19:00   Cirkuszt a Népnek kocsmakvíz   
2013. június 22. szombat 12:00 15:00 Kelj-fel-8! Gyerekzsivaj
2013. június 22. szombat  0-24   Múzeumok éjszakája    
2013. június 26. szerda 19:00 21:00 NyolcSzín Szerdán-színház   
2013. június 28. péntek 19:00 22:00 Kiss Ferenc folk zenés beszélgetés
2013. június 29. szombat 22:00   Lamm Dávid Trió 
2013. július 5. péntek 12:00 21:30 Super8 - Palotanegyed tehetségkutató
2013. július 6. szombat 10-15   Kelj-fel-8! Gyerekzsivaj  
2013. július 10. szerda 19:00 21:00 NyolcSzín Szerdán-színház   
2013. július 12. péntek 12:00 21:30 Super8 - Palotanegyed tehetségkutató
2013. július 13. szombat 12:00   Prizma - Utazás a bicikli körül,
   kerékpáros családi nap.
2013. július 19. péntek 12:00 21:30 Super8 - Palotanegyed tehetségkutató
2013. július 20. szombat 22:00   Paul Bura 4tett Amsterdam 
2013. július 20. szombat 10-15   Kelj-fel-8! Gyerekzsivaj   
2013. július 24. szerda 19:00 21:00 NyolcSzín Szerdán-színház     
2013. július 26. péntek 19:00 21:30 Super8 - Palotanegyed tehetségkutató
   / Záróakkord

1085 Budapest Kôfaragó utca 8. • +36 20 393-8688
super8bp@gmail.com • http://www.facebook.com/Super8BP

A MAGYAR RÁDIÓ KOMOLYZENEI PROGRAMJAI
Bródy Sándor utca 5-7. • http://www.mrze.hu/

Május 30. csütörtök - Márványterem
  18:00 200 éve született Richard Wagner – Réti Balázs zongorázik 
   Beethoven: f-moll szonáta Op. 2. No. 1.
   Wagner: In das Album der Fürstin Metternich
   Albumblatt für E. B. Kietz
   Polka
   Züricher Vielliebchen-Walzer
   Wagner-Liszt: Lohengrin – Elsa álma
   Wagner-Busoni: Istenek alkonya - Gyászinduló
   Wagner-Réti: Parsifal - Elôjáték és a Grál-lovagok bevonulása
   Hindemith: II. szonáta
   Wagner-Brassin: Rajna kincse – Walhall

Május 31. péntek - Márványterem 
  18:00 „450 éve született John Dowland” A Tomkins Énekegyüttes hangversenye
   Vezényel: Dobra János
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A MAGYAR RÁDIÓ KOMOLYZENEI PROGRAMJAI
Június 6. csütörtök - Márványterem
  18:00 200 éve született Giuseppe Verdi
   Szabóky Tünde énekel, Somogyi Péter hegedül, Lugosi Anna zongorázik, 
   Tartini: Ördögtrilla
   Wieniawski: Faust fantázia op.20
   Hubay: Pregiera
   Bartók: Román népi táncok
   valamint: Verdi, Gounod, Puccini, Donizetti és Rossini dalai és áriái

Június 8. szombat - Márványterem
  18:00 Ilinca Dumitrescu zongorázik

Június 13. csütörtök - Márványterem
  18:00 Világjáró mûvészeink - A Duo Edan hangversenye
   (Tagjai: Zádory Édua – hegedû, Anastasiia Dombrovska – zongora)
   George Perlman: a-moll (Izraeli concertino)
   Hubay Jenô: Preghiera Op.121 g-moll csárdajelenet (Hullámzó Balaton)
   Joseph Achron-Auer Lipót: Bölcsôdal
   Hubay Jenô: Csárdajelenet ,,Piczi tubiczám

,,

   Johanna Doderer: Wutmarsch 
   Kurtág György: Tre pezzi Op.14e
   Maurice Ravel: Két héber melódia
   Ernest Bloch: Baal Shem - Nigun
   Hubay Jenô: IV. csárdajelenet (Hejre Kati)
   Liszt Ferenc-Lothar Windsperger: II. magyar rapszódia

Június 14. péntek - Márványterem
   Klasszikus és jazz - Szôke Nikoletta Quartet

Június 20. csütörtök - Márványterem
  18:00 Hangverseny Weöres Sándor emlékére, születésének 100. évfordulója
   alkalmából Dalok, kórusok Weöres Sándor verseire

Június 30. vasárnap - MR 6-os stúdió 
  11:00 Tóbiás matiné
   Mûsorvezetô: Lukácsházi Gyôzô

RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓTÖRTÉNETI MÚZEUM - MTVA
A rádiózás és televíziózás története

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb helyszíne volt a Magyar 
Rádió. A kamara kiállítás a kronológia mentén mutatja be a forradalom legfontosabb törté-
néseit, így például a Szabad Kossuth Rádiót, mely a forradalom hangja volt 1956. október 
30-tól november 4-ig. Az érdeklôdôk megtekinthetik az akkor használatos riporteri mun-
kaeszközöket, rádió-vevôkészülékeket és más, ebben a korszakban készített híradástechni-
kai tárgyakat.

Cím: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.
Nyitva tartás: kedd-szombat 10-18
Telefonszám: +36 1 328-7744  •  E-mail: muzeum@radio.hu-20-



MARGÓFESZT
2013. június 9. szombat

 19:00 18 ország, 18 író 18 mûve, 18 különbözô helyszínen. 
 Az európai irodalom egy éjszakára Budapestre költözik az EUNIC (Európai Kulturális
Intézetek Hálózata), az Európa Pont és 18 európai kulturális intézet szervezésében.
A Margó Irodalom Fesztivállal karöltve az Európai Irodalom Éjszakája újfajta irodalmi
élményt szeretne nyújtani; a kortárs európai irodalom különleges helyszíneken, alternatív 
elôadásmódban jelenik meg a Belváros különbözô pontjain. Az este folyamán a résztvevôk 
felfedezhetik Budapest számukra talán ismeretlen arcát, és közben megismerkedhetnek 
a kortárs európai irodalom egy-egy eredeti hangjával a TÁP Színház mûvészeinek 
tolmácsolásában.

A felolvasások fél óránként ismétlôdnek:
 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 és 22:30 kezdettel.
 ELTE BTK Kari tanácsterem
 VIII. Budapest, Múzeum krt. 4. A épület

 18:30 Megnyitó az EUNIC és Kôrösi Zoltán részvételével

  Mario Vargas Llosa: A Zöld Palota; Ernesto Sabato: Az alagút (Spanyolország)
 Bródy House
 VIII. Budapest, Bródy Sándor u. 10.
 Niccolo Ammaniti: Én és te (Olaszország)
  Budapesti Olasz Kultúrintézet
  VIII. Budapest, Bródy Sándor utca 8.
  http://www.margofeszt.hu/hirek/europai_irodalom_ejszakaja

MAGYAR ÉPÍTÔMÛVÉSZEK SZÖVETSÉGE
 
 A Magyar Építômûvészek Szövetsége Székházaként mûködô Almássy Palota a Palota-
negyed kiemelt mûemléke (épült 1877-ben, tervezô: Gottgeb Antal) hangulatos udvarával, 
kiállítóterével és éttermével várja a látogatókat. A MÉSZ a minôségi építészet iránt elköte-
lezett szakmai szervezetek. Kapcsolatot tart, az egyéb mûvészeti ágak szervezeteivel és a 
nemzetközi építész szervezetekkel. 
 Az építômûvészet, mint mûvészeti ág társadalmi elfogadtatását, megismertetését tartja 
egyik legfôbb küldetésének. A MÉSZ, a Székházat építészeti központként, az építészek és 
a társadalom között találkozások helyeként, nyitott házként mûködteti.

PROGRAMOK A MÉSZ SZÉKHÁZBAN

Június 1.  
 16:00 Pétery Dóra és Bali János: Kockavetés-zongoramûvek a közönség
   bevonásával 

”
Megolvadt építészet. Matematikai és tér-struktúrák a zenében.”  

   koncertsorozat 1/4 – A MÉSZ Székház udvara
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Június 15. 
 16:00 A:N:S: Chorus + Ávéd János jazztriója: reneszánsz és 21.sz.-i struktúrák
   

”
Megolvadt építészet. Matematikai és tér-struktúrák a zenében.”

   koncertsorozat 2/4 – A MÉSZ Székház udvara

Július 4. 
 17:00 Klösz György (1844-1913) Budapesti fotográfiái kiállítás megnyitója
   Kós Károly terem; Látogatható munkanapokon 10-17 között Július 19-ig

Július 6.   
 15:30 Váczi Dániel Multet: jazzkoncert és UROBO kártyajáték bemutatása
   

”
Megolvadt építészet. Matematikai és tér-struktúrák a zenében.”

   koncertsorozat 3/4 – A MÉSZ Székház udvara

Július 8. 
 15:00 Csonka Pál Emlékérem díjátadó ünnepség
   Ybl Miklós terem

Július 13.  
 16:00 Masala együttes koncertje (világzenei koncert india és indonéz hangszerekkel)

   ”
Érdekes hangszerek” koncertsorozat 4/5 – A MÉSZ Székház udvara

Július 20.  
 15:00 Szôke - Kallai - Váczi Trió (gadulka, viola da gamba és szaxofon) koncertje

   ”
Érdekes hangszerek” koncertsorozat 5/5 – A MÉSZ Székház udvara

Július 20.  
 16:30 Melis László: Black & White és egyéb szólómûvek
   

”
Megolvadt építészet. Matematikai és tér-struktúrák a zenében.”

   koncertsorozat 4/4 – A MÉSZ Székház udvara

Július 30. 
 16:00 Magyar Építészetért Emlékérem díjátadó ünnepség
   Ybl Miklós terem

Augusztus 1. 
 17:00 Visegrádi Négyek kortárs szakrális terei kiállítás megnyitója
   Kós Károly terem; Látogatható munkanapokon 10-17 között augusztus 15-ig.

Szeptember 4. 
 17:00 Az Év Építészeti Fotója díjátadó ünnepség és kiállítás megnyitója
   Kós Károly terem; Látogatható munkanapokon 10-17 között szeptember 13-ig.

Szeptember 16. 
 17 :00 Templomok, Finta József grafikái kiállítás megnyitója 
   az Ars Sacra Fesztivál részeként
 
Elérhetôség: Magyar Építômûvészek Szövetsége;
     H-1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.;
     +36 1 318 2444; meszorg@t-online.hu,
     www. meszorg.hu

     A programváltoztatás jogát fenntartjuk!-22-



MÁV SZIMFONIKUSOK
MÁV Szimfonikus Zenekar próbaterme.
Múzeum utca 11.
http://www.mavzenekar.hu/
https://www.facebook.com/mavzenekar

Május 24. péntek
 19:00 Lukács Miklós-bérlet - Olasz Kultúrintézet
   Dohnányi E.: Szimfonikus percek
   J. Haydn: Esz-dúr trombitaverseny
   A. Dvořák: VIII. szimfónia, op. 88
   Km.: Csökmei Margit    
   Vezényel: Héja Domonkos

Május 31. péntek 
 18:00 Festetics-bérlet - Festetics Palota Tükörterme
   J.S. Bach: h-moll szvit BWV.1067
   W.A. Mozart: A-dúr szimfónia, K.201.
   L. van Beethoven: f-moll vonósnégyes, op. 95.
   Km.: Oross Veronika    
   Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Június 7. péntek
 19:00 Erdélyi Miklós-bérlet - Olasz Kultúrintézet
   E. Schneider: Gordonkaverseny (Dugud) – magyarországi bemutató
   G. Mahler: IV. szimfónia
   Km.: Rácz Rita, Fenyô László    
   Vezényel: Csaba Péter

Június 8. szombat
 11:00 Varga László-bérlet - Olasz Kultúrintézet
   E. Schneider: Gordonkaverseny (Dugud) – magyarországi bemutató
   G. Mahler: IV. szimfónia
   Km.: Rácz Rita, Fenyô László     
   Vezényel: Csaba Péter

Június 8. szombat
 17:00 Kamarazenei-sorozat – Olasz Kultúrintézet
   Rossini: Duett gordonkára és nagybôgôre
   Verdi: Kvartett
   Közremûködnek: a MÁV Szimfonikus Zenekar mûvészei

Június 21. péntek 
 18:00 Festetics-bérlet - Festetics Palota Tükörterme
   G. Verdi: Quartet
   B.Britten: Lachrymae
   S.Prokofjev: Nyitány héber témákra, op. 34
   S.Prokofjev: Klasszikus szimfónia, op. 25
   Km.: Kökényessy Zoltán   
   Vezényel: Angelo Cavallaro

-23-



BÉRLETEN KÍVÜLI KONCERTEK
Június 14. péntek 
 18:00  Kortárs-est magyar szerzôk mûveibôl – MR 6-os stúdió (A belépés ingyenes!)
    Mûsor:
    Tóth Péter: Lorca dalok / szólista: Rôser Orsolya – szoprán
    Vajda János: Last minute tours
    Hollós Máté: Álmatlanság és végre álom
    Madarász Iván: II. zongoraverseny / Szólista: Jandó Jenô
    Gyöngyösi Levente: A szeretet himnusza
    Fekete Gyula: Ómagyar Mária-siralom / szólista: Rôser Orsolya – szoprán
    Vezényel: Serei Zsolt

Június 24-29. Curtis napok
    A Curtis Intézet (USA) kurzusokkal és koncertekkel egybekötött 
    bemutatkozó hete
    Olasz Kultúrintézet, MÁV Szimfonikus Zenekar próbaterme

 ARI KUPSUS GALÉRIA
 Ari Kupsus Gallery Ari Kupsus Gallery
 Art & Antique GRAPHICS
 Bródy Sándor utca 23/b. Német utca 2. I/7.
 1088 Budapest, Hungary 1084 Budapest, Hungary 

 Évente 10 kortárs kiállítás keretében az Ari Kupsus Galéria magyar és nemzetközi 
mûvészek változatos skáláját mutatja be, akiket a figuratív technikák és a szépség iránti 
hódolat köt össze. 
 A galériához kapcsolódó jótékonysági társaság, az Ari Kupsus Szalon Koncert
Társaság minden évben ösztöndíjjal támogatja a Magyar Képzômûvészeti Egyetem
tehetséges hallgatóit. A díjazottak részt vehetnek az évente megrendezett csoportos
kiállításon, valamint az egyik kivételes diák külön bemutatkozási lehetôséget kap: a galériában 
rendezhetô önálló kiállítást. 
 A galériában ritka antik gyûjtemény is található, amely minden kiállítás alkalmával
átrendezésre kerül, az aktuális kortárs mûvészeti alkotásokkal harmonizáló, azokat legjobban 
érvényre juttató módon. Az antik gyûjtemény idôtávja a 18. század végétôl a 20. század 
elejéig terjed, különlegessége, hogy észak-európai, valamint skandináv biedermeier és
empire darabokkal is büszkélkedhet.
 A finn vállalkozó, Ari Kupsus 2009. szeptemberében nyitotta meg galériáját. A 19 éve 
mûködô jótékonysági társaság szalon koncertjein rendezett kisebb kiállítások sikere után 
döntött úgy, hogy kiszélesíti jelenlétét a helyi vizuális mûvészet színterén. A különösen a 19. 
század eleji orosz tárgyak iránt vonzódó mûgyûjtô, Ari Kupsus úr személyes érdeklôdését, 
valamint a világhírû divatmárkák és lakberendezés terén szerzett professzionális háttér-
tudását alkalmazza magángyûjteménye bôvítése során. 
www.arikupsusgallery.com

FELHÍVÁS!
ARS SACRA FESZTIVÁL (VII. SZAKRÁLIS MÛVÉSZETEK HETE)
KERETÉBEN RENDEZETT „TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA” ÉS
HELYI ZARÁNDOKLATOK SZERVEZÉSÉRE

2013. szeptember 14. szombat
Az Ars Sacra Fesztivál  Templomok Éjszakája és helyi zarándoklatok rendezvényeihez
A jelentkezési lapot 2013. július 30-ig az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
Ars Sacra Alapítvány · Tel./fax: +36 1 214-08-58 · www.ars-sacra.hu 
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PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

ÚJ RENDEZVÉNY HELYSZÍN A PALOTANEGYEDBEN
SOPHIANUM

 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem központja és Jogi Kara már régóta a Palota-
negyedben található. A múlt év szeptemberétôl kezdve azonban az egyetem Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Kara - amely Piliscsabán mûködik - szintén a Palotanegyedben 
nyitotta meg új képzési helyét. 
 A Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatt, a Sacre Couer nôvérek SOPHIANUM épüle-
tének több szintjén számos mesterképzést indított el Karunk, s ezek száma ôsztôl tovább 
bôvül. A SOPHIANUM szépen felújított épületében az egyetemi képzés mellett az idei 
tanévben sok érdekes nyilvános programot is szerveztünk. Csak néhányat emelünk ki ezek 
közül: részt vettünk a Kutatók éjszakája és az Ars Sacra programsorozatokban, díszdok-
torrá avattuk a világhírû lengyel filmrendezôt, Kristof Zanussit, s ez alkalommal filmvetítést, 
közönségtalálkozót is tartottunk, májusban pedig a szintén világhírû történész, John Lukacs 
tart nálunk nyílt elôadást.
 Szeptembertôl folytatjuk munkánkat, melynek eredményeként a SOPHIANUM az 
egyetemi képzési helyszínen túl, mint rendezvényközpont is mûködik, s így a Palotanegyed 
kulturális életének aktív szereplôjévé válik. Szeptemberi programjaink közül a következôket 
szeretnénk beharangozni: ismét bekapcsolódunk az Ars Sacra Fesztivál (szeptember
14-22), valamint a Kutatók Éjszakája (szeptember 27.) programsorozatokba, melyek 
keretében újra izgalmas elôadásokat hirdetünk meg.

MUZIKUM KLUB ÉS BISZTRÓ
MÚZEUMKERT

Szabadtéri új kulturális helyszín a Palotanegyed szívében

 Idén elsô alkalommal nyitja meg kapuit a Múzeumkert Kulturális Élményközpont. 
Egész nyáron a Muzikum Klub kínálatából válogatott változatos stílusú koncertek (például
Petruska András egyszemélyes zenekara, Slam Poetry, The Bits, Wasabi Kht., Szôke
Nikoletta, Pátkai Rozina, Melodisztik Duó, Living Blues Project és kisebb, egy tematika köré 
rendezôdô fesztiválok), felolvasóestek, kertmozi, a kerületi Önkormányzat szervezésében 
különleges gyerekprogramok és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. A helyszín 
hangulatát a Múzeumkert ôsparkja és kreatív, fiatal alkotók egyedi tervezésû installációi 
teszik különlegessé. Emellett vendégeink ízelítôt kapnak a Magyar Nemzeti Múzeumban 
megtekinthetô kiállításokról, valamint Információs pont tájékoztat a Palotanegyedben zajló 
kulturális forgatag eseményeirôl. 
A Múzeumkert minden programja ingyenes!
További információért kattintson a www.muzeumkert.eu internet címre!

H13 DIÁK- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZPONT
 2012. ôszén Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ kezdte meg mûködését a 
Horánszky utca 13-ban a Józsefvárosban. A H13 névre keresztelt többfunkciós közösségi 
intézmény az egyetemi városrészben megforduló fiatalok szabadidôs és kulturális
tevékenységének színtereként, valamint vállalkozói inkubátorházként mûködik. A H13 
vállalkozásfejlesztési és vállalkozói inkubációs központként infrastruktúrával, szakmai 
programokkal, mentorálással segíti fiatalok vállalkozóvá válását, illetve kezdô vállalkozók 
sikeres üzletmenetének megvalósítását. -25-



H13 PROGRAMOK
Június 7. 
 17:00-19:00  Furagura – Kreatív játszótér
    Rajzos kreativitásfejlesztô társasjáték felnôtteknek - munka után levezetésként, 
    vagy szabadidôben kikapcsolódásként. Mert játszani jó, és játszva rajzolni még 
    inkább!
Június 14. 
 17:00-19:00  Környezettudatos Mûvészeti Workshop felnôtteknek
    Kiégett izzó, színes kábelek és némi festék... Mire valók? Ki ne dobd!
    Alkoss belôle képet, síkplasztikát, találj nekik helyet az alkotói felületen!
Június 15. 
 15:00-19:00  Mester Mûhely – A kedvenc tárgyak szervize
    Józsefvárosi mesterek segítségével javítsuk meg elromlott tárgyainkat egy jó 
    kávé és társaság mellett, miközben régi és új mesterségekrôl hallhatunk
    érdekes történeteket.
Június 14., 15., 16.
 Duna-Dialógusok 2013: Közös jövôteremtés a Duna mentén
    A nemzetközi DunaVision öko-társadalmi eseménysorozat részeként három
    napos jövôbe mutató, cselekvésre inspiráló párbeszédeknek lehetünk részesei, 
    és megtapasztalhatjuk az együttes munka örömét. A rendezvény a Sol Intézet 
    partnerségében valósul meg.
Június 21. 
 15:00-19:00  Pro Action Café
   A résztvevôk aktív közremûködésével innovatív projektötleteket lendítünk 
   tovább, nézünk meg más oldalról a Pro Action Café módszerrel a Sol Intézettel 
   együttmûködve.
Június 28. 
 17:00-19:00  Furagura – Kreatív játszótér
    Rajzos kreativitásfejlesztô társasjáték felnôtteknek - munka után levezetésként, 
    vagy szabadidôben kikapcsolódásként. Mert játszani jó, és játszva rajzolni még 
    inkább!
Július 6. 
 15:00-19:00  Mester Mûhely – A kedvenc tárgyak szervize
    Józsefvárosi mesterek segítségével javítsuk meg elromlott tárgyainkat egy
    jó kávé és társaság mellett, miközben régi és új mesterségekrôl hallhatunk 
    érdekes történeteket.
Július 12. 
 17:00-19:00  Környezettudatos Mûvészeti Workshop felnôtteknek
    Kiégett izzó, színes kábelek és némi festék... Mire valók? Ki ne dobd! 
    Alkoss belôle képet, síkplasztikát, találj nekik helyet az alkotói felületen!
Július 19. 
 17:00-19:00  Pro Action Café
    A résztvevôk aktív közremûködésével innovatív projektötleteket lendítünk 
    tovább, nézünk meg más oldalról a Pro Action Café módszerrel
    a Sol Intézettel együttmûködve.
július 27. 
 15:00-19:00  Mester Mûhely – A kedvenc tárgyak szervize
    Józsefvárosi mesterek segítségével javítsuk meg elromlott tárgyainkat egy
    jó kávé és társaság mellett, miközben régi és új mesterségekrôl hallhatunk
    érdekes történeteket.

    A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
    A jelentkezéseket az info@h13.hu e-mail címre várjuk.
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VASAS MÛVÉSZEGYÜTTES
 A Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány fô tevékenysége amatôr mûvészeti csoportok 
mûködtetése. Mûvészeti csoportjaik a következôk: Vass Lajos Kórus (alapítás éve: 1903), 
Vasas Tánckar (1947), Vass Lajos Szimfonikus Zenekar (1949), Vasas Tánckar Obsitos 
Csoportja (1999), Vass Lajos Kamarakórus (2002). 
Az idén 110 éves Vass Lajos Kórus többszörös „summa cum laude hangversenykórus” 
minôsítéssel rendelkezik, az új minôsítési rendszerben pedig Ars Maior versenyminôsítést 
kapott 2010-ben. 
 A budapesti koncertélet meghatározó szereplôje, rendszerint templomokban és a 
fôváros fontosabb koncerthelyszínein lép fel. 
 A Vass Lajos Szimfonikus Zenekar fôleg a kerületi kulturális életben játszik szerepet, 
azáltal, hogy az alapítvány színháztermében tart házi hangversenyeket. Az 1903-ban – Bu-
dapesti Épületlakatosok Dalkara néven – alakult Vass Lajos Kórus idén ünnepli fennállásá-
nak 110. évfordulóját. A Vass Lajos Szimfonikus Zenekar régi hagyományai közé tartozik 
a zenei ismeretterjesztéssel egybekötött házi hangversenyek megrendezése, ezt visszük 
tovább az idén elôször szervezett nyári zenei estekkel. Az intézmény hangulatos belsô 
udvara kiválóan alkalmas arra, hogy a vendégek asztalok köré csoportosulva élvezzék az e 
célra kiválogatott, könnyedebb szimfonikus mûveket. 

NYÁRI ZENEI ESTEK
2013. június 20. • július 18. • augusztus 15. 19.00 
 Helyszín: Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány,
 belsô udvar (1085 Budapest, Kôfaragó u. 12.)  
 http://www.vme.hu/

     OLASZ KULTURÁLIS INTÉZET
     MAGYAR - OLASZ KULTURÁLIS ÉVAD 
     2 0 1 3

     A Magyar-Olasz Kulturális Évad 2013 különbözô programsorozattal
folytatódik az elmúlt negyedévben elkezdett két fô témát követve: az olasz zene,
különös tekintettel Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulójára; a mai Olaszország,
a design, a technológia, a tudományok, az ötletek és tervek Olaszországának bemutatása.
 Nagy hangsúlyt fektetünk ugyanakkor az olasz filmmûvészet bemutatására, melyet 
a filmvetítések gazdag programja is tanúsít. De a második negyedév talán legfontosabb
eseménye a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, melynek Olaszország lesz
a díszvendége.  
 Ez alkalomból számos olasz író lesz jelen, akik mûvét magyarra is lefordították, valamint 
kiadók és újságírók, akik a könyvekrôl és az irodalomról, a hagyományosan az ötletek, 
kihívások, elmélkedések és javaslatok forrásairól beszélnek, elsôsorban a válság idejében.

                                                                            Gina Giannotti igazgató

ZENE 
I-TALentumok – Tehetségek rivaldafényben – I. sorozat
Június 10. hétfô
 19:00 Enrico Dindo, cselló - Giuseppe Verdi terem - Olasz Kultúrintézet
    Közremûködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar
    A mûsoron C.Ph.E. Bach B-dúr szimfónia; C.Ph.E. Bach A-dúr csellóverseny; 
    G. Rossini Une larme; B. Britten Variációk egy Frank Bridge témára.
    Partnerünk a Liszt Ferenc Kamarazenekar
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Kamara & zene
Június 8. szombat
 17:00 Giuseppe Verdi terem - Olasz Kultúrintézet
    A MÁV Szimfonikus Zenekar mûvészeinek közremûködésével 
    A mûsoron részletek Gioacchino Rossini és Giuseppe Verdi mûveibôl
    Partnerünk a MÁV Szimfonikus Zenekar

KIÁLLÍTÁSOK
Kortárs mûvészet 
Június 6. csütörtök
 18:00 Carla Accardi, Hangtalanul – Vasarely Múzeum
    A Laura Cherubini gondozásában és a castelbassói Malvina Menegaz Mûvészeti 
    Alapítvány kezdeményezésére megvalósult kiállítás Carla Accardi viszonylag
    friss alkotásait állítja a mûvész által a ’70-es években készített mûvei mellé. 
    Mindez tanúbizonyságul szolgál a festô mûvészetének folytonosságáról és 
    egységességérôl, mely kutatását jellemzi, tekintettel a nyelvi és kivitelezésbeli 
    változatosságra, mely 1947-tôl napjainkig végigkísérte mûvészi kibontakozását.

KULTURÁLIS  TURIZMUS 
Június 13. csütörtök
 18:00 Tájleírás.  Xenia Galéria – Olasz Kultúrintézet
    Az UNESCO világörökség olasz helyszínei, Luca Capuano fotói Valóságos
    utazás a fotográfia nyújtotta élmény révén, mely a világörökség részének
    nyilvánított olaszországi helyszíneken vezet végig. A kiállítás részben dokumen-
    táció, részben jelenbéli helyzetkép és állapotrajz a helyszínekrôl, amelyeket,
    mint a Történelem, a Mûvészet és a Természet egyedi értékeként meg kell
    ôrizni.
    Megtekinthetô július 5-ig

Június 13. csütörtök
 18:00 Múzeumházak.  Xenia Galéria– Olasz Kultúrintézet
    Az olasz lakókörnyezet, Omar Kerouai fotói
    A kiállítás anyaga 10 múzeumházat mutat be, amelyek hitelesen jelenítik meg az 
    Olaszországban jellemzô lakókörnyezetek, lakásbelsôk gazdag változatosságát.
    Megtekinthetô július 5-ig

I R O D A L O M
Lectura Dantis  
Június 6. csütörtök 
 18:00 Pokol / XV. ének  Federico Fellini terem - Olasz Kultúrintézet
    Ebben az énekben bûnhôdnek az Isten ellen erôszakot elkövetôk (köztük 
    a szodomiták is). Az ének abszolút fôszereplôje Brunetto Latini, firenzei politikus,
    a retorika mestere, akinek a fiatal Dante is egyik tanítványa volt. A háttérben 
    jelen van Firenze városa és Brunetto híres jövendölése Dante számûzetésérôl. 
    Felolvas: Michele Sità
    Fuvola: Ágnes Ludmann
    Partnerünk a Magyar Dante Társaság
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MOZI
Tájak • A kultúra mint iparág • made in Italy 

Június 19. szerda
 18.00 Mágiák Olaszországból, az emberiség öröksége
    Federico Fellini terem  – Olasz Kultúrintézet 
    A film a mozi nyelvén mutatja be az Unesco által a Világörökség részévé 
    vált olasz helyeket. Federico Fellini Roma címû filmjének kockáitól kezdve
    Michelangelo Antonioni A felhôkön túl címû filmjében megjelenô Ferrara
    színeiig, a Pasolini Máté evangéliuma filmjében látható Materától, a kövek 
    városától Velence összetéveszthetetlen látványáig puzzle-ként állnak össze 
    azok a felejthetetlen helyek, melyekben az egész emberiség megtalálható. 

KÜLÖNLEGES  ESEMÉNYEK 
Sajtótájékoztató

Június 20. csütörtök
 11.00 Federico Fellini terem – Olasz Kultúrintézet
    A 2013/14-es évad bemutatása
    A sajtótájékoztatón nagy vonalakban ismertetjük a 2013/14-es évad program
    tervezetét. Az Évadot már ismert rendezvénysorozatok jellemzik, mint Olasz 
    hangok régen és ma, I-TÁLentumok, Mûvészi pillantképek, Filmklub, 
    MittelCinemaFest, de számos újdonsággal is találkozhat a közönség.

AZ  INTÉZET AJÁNLÁSÁVAL 
Június 13. csütörtök 
    Országos Széchényi Könyvtár - Budapest
    „A kezdetektôl Dantéig”. Antonio Bandirali kiállítása
    Információ: www.oszk.hu
    Az Olasz Kultúrintézet együttmûködésével

NYITOTT  TÉR

    Az Olasz Kultúrintézet kiállítása a „Nyitott tér” keretében
    • Sara Berti két mûve
    • Pasquale Russo Maresca két mûve

    További  információ:
    Olasz Kultúrintézet, 1088 Budapest, Bródy S. u. 8.
    Tel.: +36 1 483-2040/111, corsilingua.iicbudapest@esteri.it, 
    www.iicbudapest.esteri.it
    A belépés ingyenes.
    Kötelezô helyfoglalás e-mail: iicbudapest@esteri.it.
    A hangversenyekre szóló belépôjegyek
    nyitvatartási idôben (hétfô-péntek 8.00-18.00) vehetôk át Intézetünk portáján. 

A feltüntetett dátumok rajtunk kívül esô okokból változhatnak.
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CÉL AZ EURÓPA BELVÁROSA PROGRAM
FOLYTATÁSA

M Ú L T 

Az Európa Belvárosa Program két év alatt, közel 2 milliárd forintos fejlesztésként 
valósulhatott meg. A program célja az volt, hogy az egykor Budapest kulturális köz-
pontjának számító Palotanegyed visszakapja régi fényét, az itt élôk és az itt tanuló 
egyetemisták pedig a közterületeket. A program megvalósítását az Európai Unió 900 
millió forinttal támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Program keretében. A 760 millió forintos önerôt Józsefváros Önkormány-
zata biztosította. A fejlesztések során közel kétezer négyzetméter sétáló és több mint 
tízezer négyzetméter csillapított forgalmú utcát alakítottak ki a Gyulai Pál, a Kôfaragó, 
a Mária és Horánszky utcában, illetve a Gutenberg téren. Az útépítések mellett a 
Palotanegyedben helyet kapott 50 facsemete és 30 kerékpártároló is, a zöldterületek 
növelése és a környezet megóvása érdekében. Elkészült a korábban lakóépületként 
funkcionáló Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, a H13 is, amely inkubátorházként 
mûködik a fiatal pályakezdôk és a kisvállalkozások számára.

J E L E N

Az Európa Belvárosa Program befejezésekor egyértelmû volt a siker. A kérdôíves 
felmérések szerint a lakosok elégedetten fogadták a megvalósult beruházásokat. 
Így nem volt kérdéses Józsefváros vezetése számára, hogy a megkezdett kulturális 
gazdaságfejlesztési programot folytatni kell. Az önkormányzat most azon dolgozik, 
hogy forrást biztosítson az Európa Belvárosa Program II. üteméhez. A koncepció 
szerint egyes programelemek már elindultak úgy, mint a kulturális programsorozat, a 
közterületi zöldfelületek megújítása, valamint a közterületek megújítását megalapozó 
hallgatói ötletpályázat. A mintaprojekt területe a Pollack Mihály tér, a Gutenberg tér 
és a két teret összekötô Bródy Sándor utca. Az eredményhirdetés és az ünnepélyes 
díjátadó 2013. augusztus 2-án, 14 órakor lesz a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési 
Központban.
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J Ö V Ô

Józsefváros Képviselô-testülete elfogadta azt az elképzelést, amely az Európa 
Belvárosa Program I. ütemének logikája mentén jelöli ki a II. ütem stratégiai 
céljait. Így a közterületek minôségi megújítása mellett külön akcióprogram
foglalkozik a városrész turisztikai vonzerejének növelésével, az identitást 
ôrzô épületek megújításával, a helyi piac szereplôinek segítésével, valamint
a gazdasági versenyképesség növelésével.

A Palotanegyed Józsefváros egyik városrésze, a pesti belváros 
közvetlen folytatása. Az Astoriától kiindulva a Rákóczi út, a 
Nagykörút, az Üllôi út, a Kálvin tér és a Múzeum körút által
határolt terület. Egykor Pest legelôkelôbb negyede volt.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után 
arisztokraták, nemesek népesítették be, akik fényûzô palotákat,
kúriáikat építettek a kor neves építészeivel. Innen ered a negyed
elnevezése is. 1865-ben itt ülésezett az Országgyûlés Képviselô
Háza. Napjainkban a kerület kulturális és gazdasági motorja,
az Európa Belvárosa Program akcióterülete.




