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Januári prograMoK
A programokat a Művelődési Központban tartjuk.
Az ettől eltérő helyszíneket külön feltüntetjük.
Online jegyvásárlás minden programunkra: www.dunafoldvar-muvhaz.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Január 8. kedd 18:00

IRODALMI KÁVÉHÁZ

TÉLI ESTÉK ELőADÁSSOROZAT

a MarCipán CuKrászDáBan
„Békesség óhajtás”
tallián Mariann és lázár Balázs versszínháza
Kötelező fogyasztás: 1.000 Ft

a Dunaföldvári Kertbarátok városvédő
egyesületének szervezésében, hétfőnként 18 órakor

Január 9. szerda 18:00 óra

előadó: Horváth zsolt polgármester

LÁTHATATLAN KÖTELÉK

Ha megadatik… gondolatok az örökbefogadásról
és az anyaságról Korom Kata előadása. A belépés díjtalan

Január 15. kedd 18:00

NÉPSZERŰ TUDOMÁNY

HatásvaDászat
előadó: Bőhm györgy, dunaföldvári kötödésű, Jászai
Mari- és nádasdy Kálmán-díjas
színházi rendező, dramaturg, élménydizájner.
A belépés díjtalan!

Január 17. csütörtök, 10:00, 14:00

HARISNYÁS PIPPI

mesejáték a pesti Művész színház előadásában
Jegy ár: 1.000 Ft

Január 17. csütörtök, 19:00

DUMASZíNHÁZ

Mogács Dániel estje

Január 18. péntek 18:00

FONÓ MÁSKÉNT

„Csuhé baba” régi hangulat új köntösben, a tájházban
Belépő: 800 Ft (előzetes regisztráció szükséges)

Január 22. kedd 10:00

BRUMI ÉS A TÉLI ÁLOM

a fabula bábszínház előadása. Jegyár: 700 Ft

Január 25. péntek, 18:00

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Dunaföldvár Kultúrájáért – díjátadás
„Úgy szálljon hozzád ez a dal”
Csík János, őze áron és az esszencia produkció:
lakatos róbert, Balogh Kálmán, Bognár szilvia,
Kunos tamás, Kováts gergő, Bognár andrás
Jegy ár: 2.000 Ft

Január 7. hétfő 18:00

DUNAFÖLDVÁR JELENE ÉS JÖVőJE
Január 14. hétfő 18:00

LAKÓKÖRNYEZETüNK KÖZBIZTONSÁGA
előadó: Kulcsár szabolcs, rendőr alezredes,
Dunaföldvári rendőrkapitányság őrsparancsnok

Január 21. hétfő 18:00

A SZÚRÁSON TÚL, AVAGY A MÉHEK ÉS A MÉZEK TITKAI
előadó: Jenei ferenc, méhész

Január 28. hétfő 18:00

PREcíZIÓS GAZDÁLKODÁS
előadó: roll Dániel,
gépértékesítési menedzser — Kite

FEBRUÁRI ELőZETES
Február 12. kedd 18:00

NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Február 15-17.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
„Mindennap értéket adunk”

A szlogen arra ösztönzi a résztvevőket, hogy bemutatva a mindennapi tevékenységüket a közösségi térnek vagy intézménynek, minél szélesebb kínálattal készüljenek erre a hétvégére.
Ráirányítsák a figyelmet a helyben lévő kulturális értékekre,
a művelődési intézmények, szervezetek helyi társadalomban
betöltött közösségépítő munkájára és az ott dolgozók tevékenységének megismerésére. Ezek a terek azok, ahol akár a
hét bármely napján várják a látogatókat, akik hétköznap és
ünnepnapokon is az együttlét élményével feltöltődhetnek fel.

Február 19. kedd 19:00

HUNYADI SÁNDOR: LOVAGIAS üGY
vígjáték két részben a zenthe ferenc színház
előadásában
Jegyár: 3.500 Ft

szÍnHázi előaDásoK
a januárra hirdetett – a bolond lány című – előadás
márciusban lesz megtartva.
a pontos időpontot később közöljük, a megvásárolt bérletek érvényesek.

2019. január 25.
péntek 18:00

Magyar KultÚra
M
napJa
„Dunaföldvár Kultúrájáért”
– díjátadás és ünnepi műsor

„Úgy szálljon hozzád ez a dal”

Bemutatja: Csík János, Őze Áron
és az Esszencia Produkció
Az Esszencia produkció tagjai:
Lakatos Róbert, Balogh Kálmán, Bognár Szilvia,
Kunos Tamás, Kováts Gergő, Bognár András
Jegyár: 2.000 Ft

2019. február 19.
kedd 19:00

HunyaDi sánDor:
lovagias Ügy

vígjáték két részben
a zenthe ferenc színház
előadásában
Főbb szerepekben: Koltai Róbert,
Vándor Éva, Házi Anita, Erdélyi Gábor,
Máthé Krisztián, Albert Péter

Az idősödő főkönyvelő, Virág úr esetlen reménytelenséggel szerelmes Gizikébe, a cég kissé molett titkárnőjébe.
Gizike viszont Paliba, a tulajdonos szívtipró fiába szerelmes szintén reménytelenül. Ez azonban egyáltalán
nem gátolja meg abban, hogy más férfiakkal is kapcsolatot tartson fenn, ahogy az érdekei éppen megkívánják.
Ez eddig rendben is volna. Aztán az irodában elcsattan
egy végzetes puszi. Ezt valaki félreérti. És ezzel elindul az
események megállíthatatlan láncolata…
Kabos Gyula egykori legendás szerepében: Koltai Róbert.

Játékidő: 135 perc
Jegyár: 3.500 Ft

2019. március 13. 19:00

eMléKszel-e Még?

szécsi pál emlékest gergely róberttel

Van kedvük egy varázslatos, zenés időutazáshoz?
A nagyérdemű jóvoltából országos sikerűvé avatott „Szereted-e még?” című Szécsi Pál-emlékkoncerten a fájóan
fiatalon eltávozott ikon olyan legendássá vált slágereit
idézi fel Gergely Róbert Önökkel közösen, mint a „Csak
egy tánc volt”, a „Violák”, az „Én édes Katinkám” „Karolina”, „Gedeon bácsi”, „Két összeillő ember” vagy a Szeretni
bolondulásig”.
A Szécsi Pál művészi-szellemi hagyatékának ápolását
kötelességének érző színművész-énekes produkciója során számtalan személyes visszaemlékezés, dokumentum,
filmbejátszás és egyéb érdekesség-kulisszatitok is látható, hallható lesz.

Közreműködik a studio 11 zenekar
rátonyi róbert vezetésével.
Jegyár: 2.500 Ft

2019. március

MarCel aCHarD:
a BolonD lány

vígjáték két részben
a Karinthy színház előadásában
Főbb szerepekben: Földes Eszter, Szabó P. Szilveszter,
Eke Angéla, Csonka András, Bozó Andrea
Rendezte: Karinthy Márton

Jól hangzó cím. Valahonnan mindenkinek ismerős.
Mintha látta volna. Pedig csak hallott róla. Krimiről van
szó. Hátborzongató gyilkosságról. A Beaurevers-házban
történt. Egy milliomos házában. Annyit biztosan lehet
tudni, hogy a bolond lány nem visel bugyit. Gyöngyözőn kacag és megejtően őszinte. Domján Edit jut eszébe
róla mindenkinek. Meg Földes Eszter. Most ő a bolond
lány. „Vajon van-e kihívója a Domján Edit – Márkus
László – Garas Dezső legendás hármasnak, az 1964-es
Madách Kamara győztes csapatának? Még csak sejtem,
de nagyon bízom benne: a Karinthy Színházban megtaláltuk mai megfelelőjüket: a Földes Eszter – Szabó P. Szilveszter – Csonka András hármassal. A többiekről már
nem is beszélve. A bemutatót 2015. október 9-én tartottuk.” Tehát várom Önöket: Karinthy Márton, igazgató

Játékidő: 145 perc. Jegyár: 3.500 Ft

PÁLYÁZATOK
A VÁROS 30. SZÜLETÉSNAPJA
ALKALMÁBÓL
VERS- ÉS PRÓZAíRÓ PÁLYÁZAT

várunk olyan verset vagy prózai művet, aminek a témája valamilyen szempontból Dunaföldvárhoz köthető.
Kategóriák: 10-14 éves korig, 14-18 éves korig, 18 év felett
Díjazás: kategóriánként az 1.-3. helyezett pénzdíjazásban részesül
Beküldési határidő: március 14. 16:00
Beküldés: kizárólag e-mailben a palyazat@dunaföldvar.hu címre
Fontos: minden pályaműnél a beküldő neve és elérhetőségi adatai mellett jeligét is meg kell adni!

„FOTÓZd LE A MúLTAT!” – FOTÓPÁLYÁZAT
Keress egy régi fotót Dunaföldvárról – neten vagy a nagymama fiókjában –,
keresd meg a helyet, ahonnan a régi képet készítették és fotózd le újra!

Díjazás: kategóriánként az 1.-3. helyezett pénzdíjazásban részesül. A zsűri által legjobbnak ítélt
fotókból 2019. június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján kiállítás nyílik a Dunaföldvári Várban.
Beküldési határidő: május 15. 16:00
Beküldés: kizárólag e-mailben a palyazat@dunaföldvar.hu címre
Fontos:
•
•
•

minden pályaműnél a beküldő neve és elérhetőségi adatai mellett jeligét is meg kell adni
a régi és az újonnan készült fotót is be kell küldeni
a pályázatra beküldött digitális fotó hosszabbik oldala (méretaránytól függetlenül)
minimum 3000 pixel legyen

Berze-nagy ilona városi Könyvtár

„TOLLAL, TŰVEL” – RELL KATALIN TExTILMŰVÉSZ KIÁLLíTÁSA
Megnyitó: 2019. január 17. csütörtök 17:00
Látogatható: 2019. február végéig a könyvtár nyitvatartási idejében

Nyitvatartási idő:
Kölcsönzési idő:
Hétfő: 8-12, 13-18 óráig
Csütörtök: 8-12,13-18 óráig
Hétfő: 13-18 óráig
Csütörtök: 8-12, 13-18 óráig
Kedd: 8-12,13-18 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Kedd: 13-18 óráig
Péntek: nincs
Szerda: 8-12, 13-18 óráig
Szombat: 8-12 óráig
Szerda: 8-12, 13-18 óráig
Szombat: 8-12 óráig
Elérhetőségek: 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13. • Tel.: +36 (75) 541-060 • Fax: +36 (75) 541-061
E-mail: konyvtar@dunafoldvar.hu • Web: http://dunafoldvar-konyvtar.hu

