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Információ, jegyvásárlás: 

Kecskeméti Kulturális  
és Konferencia Központ
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.  
76/503-880, www.efmk.hu

A XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programját  
a Művészeti Tanács tagjai állították össze.

A XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál támogatói:
Kiemelt támogatók: Kecskemét Megyei Jogú Város,  
Nemzeti Kulturális Alap
Főtámogató: OTP Bank Nyrt.
Támogatók: Knorr-Bremse Kft., Bácsvíz Zrt., Termostar Kft., 
Autó-Univerzál Kft., Libri Könyvesbolt, Phoenix Mecano 

A műsorfüzet 5.000 példányban készült.
Felelős kiadó: Bak Lajos ügyvezető igazgató
Grafika: Szabó Ferenc
Nyomdai munkálatok: Print 2000 Nyomda Kft.

A Knorr-Bremse évek óta elkötelezett támogatója társadalmi felelősségvállalási 
kezdeményezéseknek és projekteknek a műszaki tudományok és oktatás, a helyi kulturális programok, 

valamint a közösségi jólét területén, mellyel hozzá kíván járulni társadalmi, gazdasági és természeti 
környezete fenntartható fejlődéséhez.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
E-mail: knorr.kect@knorr-bremse.com
www.knorr-bremsecvs.com
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A kulturális élet szereplőivel közösen hosszú ideje dolgo-
zunk azon, hogy városunk a hétköznapokban is elegendő 
és színvonalas eseményt vonultasson fel, a rendezvények 
mindenki számára elérhetőek és érdekesek legyenek.  
E töretlen kitartással végzett munka egyik legkiemelke-
dőbb eredménye, hogy mára büszkén mondhatjuk: fesz-
tiválváros lettünk. 

Évről évre egyre nagyobb örömmel lapozgatom  
a Tavaszi Fesztivál műsorfüzetét, amely arról ad tanúbi-
zonyságot, hogy Kecskemét kulturális kínálata ismét bő-
vült, rendezvények sokasága várja a kecskemétieket és az 
ide érkező látogatókat, idegenforgalmi hírnevünk tovább 
erősödhet. 

A XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál méltán kapta  
a Kecskemét Kincsei nevet. Komoly- és könnyűzene,  
világzene, tánc, színházi produkciók, kiállítások várják az 
érdeklődő közönséget. A programsorozat hagyományos 
sajátossága a „fesztivál a fesztiválban”, hiszen ismét 
lesz Kecskemét Fringe – immár nyolcadik alkalommal – 
és nem maradhat el a Nemzetközi Bohém Ragtime Jazz 
Fesztivál sem, amely huszonharmadjára örvendezteti 
meg a nagyérdeműt. Külön szeretném kiemelni a Kárpát 

Medencei Magyar Kulturális Civilszervezetek IV. Konfe-
renciáját, amelynek üzenete méltón illeszkedik a teljes 
eseményhez, magában hordozza a nemzeti összetartozás 
nemes szellemiségét.

Külön köszönet illeti a szervezőket, akik számtalan 
helyszínen várják a közönséget: Kecskeméti Kulturális és  
Konferencia Központ, Katona József Könyvtár, Ciróka Báb-
színház, Szórakaténusz, Kodály iskola, Katona József Színház,  
Kelemen László Kamaraszínház, Ifjúsági Otthon, Evangéli-
kus templom, Tudomány és Technika Háza, Katona József 
Emlékház, Nemzetközi Kerámia Stúdió, Cifrapalota, Népi 
Iparművészeti Gyűjtemény, Bozsó Gyűjtemény, Nemzetkö-
zi Zománcművészeti Alkotóműhely és nem utolsó sorban  
a város főtere, amely ilyenkor ismét életre kel, vidám forga-
tagával köszöntve a tavaszt. 

Érezzék hát jól magukat Kecskemét évindító fesztivál-
ján, önkormányzatunk nevében kívánok mindanyiuknak 
tartalmas időtöltést, jó szórakozást városunk valamennyi 
rendezvényén.

 Dr. Zombor Gábor
 Kecskemét Megyei Jogú Város 
 polgármestere 

Tisztelt Olvasók,  
Kedves Vendégeink!
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KECSKEMÉT ARCAI III.

Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László 
művészettörténész

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ és a 
Kecskeméti Képzőművészek Közössége azzal a felhívással 
fordult a kecskeméti és a városhoz kötődő képző és ipar-
művészekhez, hogy a kortárs képzőművészet eszközeivel 
fogalmazzák meg városunkkal kapcsolatos élményeiket, 
gondolataikat, emlékeiket. Mit jelent számukra annak a vá-
rosnak a légköre, arculata és szellemisége, amely Katona 
Józsefnek és Kodály Zoltánnak a szülővárosa, és melyet Jó-
kai Mór a puszták metropoliszának nevezett, Német Lászlót 
és társait pedig a „kertmagyarország” gondolatának meg-
fogalmazására indította? Bízunk abban, hogy olyan kiállítást 
tárhatunk az érdeklődők elé, amely a vizualitás nyelvén 
sokszínű és hiteles képet ad szeretett városunk múltjáról és 
jelenéről, Kecskemét kincseiről.

Látogatható április 2-ig naponta 10 és 18 óra között
Belépődíj: 200 Ft, diák/nyugdíjas/csoportos: 100 Ft

kiállítás
 március 14., péntek 18:00
Kecskeméti Kulturális Központ

„Ellopott idő” 
ÁMoS IMRE gRAfIKÁI
(1907-1944)
a szolnoki Damjanich János Múzeum anyagából
Megnyitja: Kolozsváry Marianna 
művészettörténész
 

„Ámos Imre az 1938–1945 közötti magyar zsidó sors leg-
magasabb szintű, legteljesebb esztétikai dokumentátora, 
ha egyetlen életművel kellene az időszakot jellemezni, az 
Ámosé volna. Sorsában is megtestesítője annak, amit ké-
pileg, szimbólumok, jelképek, motívumok, vizuális eszközök 
segítségével teremt. Elpusztították, értelmetlenül, munka-
szolgálatok végén, ám a művek örökre őrzik mindazt, ami  
Magyarországon, Ukrajnában, útban Németország felé a 
magyar zsidókkal megtörténhetett.” S. Nagy Katalin mű-
vészettörténész, a téma szakavatott ismerőjének a sorai 
egyértelműen megvilágítják azt, hogy miért Ámos Imre a 
„magyar Chagall” életművét választottuk a holokauszttal 
kapcsolatos megemlékezések évében Kecskemét legran-
gosabb fesztiváljának, a Tavaszi Fesztiválnak az idejére 
időzített tárlaton. A kiállításon a Víztől vízig című, korai kor-
szakában készített linóleumsorozatát mutatjuk be, melynek 
30 lapján a Biblia történetei elevenednek meg. A szintén 30 
lapból álló, a II. világháború idején készült Ámos grafikák 
másik csoportja már a háború borzalmait és a „zsidó sors 
kietlenségét, jövőtlenségét, a véres jelenét ábrázolja.

Látogatható: április 2-ig naponta 10 és 18 óra között 
Belépődíj: 200 Ft, diák/nyugdíjas/csoportos: 100 Ft

kiállítás
 március 14., péntek 17:00
Kecskeméti Kulturális Központ

A XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivált megnyitja:  
Dr. Zombor Gábor polgármester
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Muszorgszkij - Rimszkij-Korszakov
Egy Éj A KopÁR hEgyEn
fantázia

Dóbiás Péter
KECSKEMÉT Anno…
Zenei képek a város múltjából - ősbemutató 
A 2011-ben írott zenemű ősbemutató előadása, 
amelyet a a szerző a Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekarnak ajánlott. 
I. Kaszap kútja 

Kaszap táltos a puszta közepén Árpád vezér kardjával 
vizet fakaszt a homok alól.

II. Békesség az öreg kőtemplomban. 
A „pápisták” és”kálomisták” Végh Mihály városbíró előtt 
megegyeznek a templom közös használatáról.

III. A csodatévő kaftán 
Török jövén határba, bíró bújik kaftánba.A portyázó 
török pusztításokat a kaftánon olvasható írás megállitja 
és a csapat tisztelettel hódol a bíró előtt.

IV. Szentháromság szobor 
A rác betörések, a „gugahalál” , a pestis kegyetlen 
pusztításai után a város megmaradt lakossága közada-
kozásból szobrot emeltet az utókornak.

Előadja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Gerhát László

Szünet

Muszorgszkij - Ravel 
Egy KIÁllíTÁS KÉpEI
a Ciróka Bábszínház és a  
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar előadása

Muszorgszkij zongoraciklusa és Ravel nagyzenekari átira-
ta bábok segítségével kel új életre, rendhagyó formában.  
Az előadás kiindulópontja ezúttal nem a képzőművé-
szet, hanem az élet maga. Ebben a történetben a „kiállí-
tott képek” különböző élethelyzetekről mesélnek; kezdve  
a születéstől a gyermekkoron és a fiatalságon át, egészen  
az öregségig. Hétköznapi hősök, mindennapi sorsokkal és 
kapcsolatokkal. Barátság, ami áldozatul esik a szerelem-
nek. Szerelem, mely véget ér, mielőtt kiteljesedhetne. Ért-
hetetlen és feldolgozhatatlan halál. Egy eseményekben és 
érzésekben gazdag élettörténet pörög végig fényképalbum-
szerűen a szemünk előtt. A lírai mozgóképsorozat végül egy 
nagyobb, és több, hozzá kapcsolódó kisebb sorsot rajzol ki 
előttünk, melyek elmesélése terápia is egyben; útmutató  
a boldogság felismeréséhez, az élet tragédiáinak megérté-
séhez és elfogadásához, illetve a tovább lépéshez. 

Játszák: Aracs Eszter, Fülöp József, Ivanics Tamás, 
Nyirkó Krisztina, Szörényi Júlia
Dramaturg: Nagy Orsolya
Koreográfus: Szőllősi András
Tervező, rendező: Hoffer Károly
Vezényel: Gerhát László

Belépődíj: 2.000 Ft, diák/nyugdíjas: 1.500 Ft 

kiállítás
 március 14. – április 6.
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely

„ZoMÁnC fRESh” 
időszaki kiállítás

A fiatal - 35 év alatti - zománcművészeknek meghirdetett 
országos pályázatra beérkezett művekből válogatott ki-
állításon a zománc anyagának újszerű felhasználási lehe-
tőségei új formákban és új funkciókban is megjelennek.  
A falra akasztható kétdimenziós képek, a névtáblák, a kony-

hai eszközök, aminimalizmusra törekvő ékszerek, a liturgi-
kus tárgyak mind azt bizonyítják, hogy a zománcművészet 
képes a megújulásra. Főként, ha egy új generáció friss 
szakmai szemléletét közvetíti.

Március 29-én 10 órától interaktív tárlatvezetés. 
A tárlat megtekinthető hétfőtől péntekig,  

10 órától 16 óráig. Az előre bejelentkező csoportok 
szakvezetést kérhetnek.

komolyzene, színház
 március 14., péntek 19:00
Kecskeméti Kulturális Központ, Hangversenybérlet 4. előadása
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ei irodalom, gyerek – és ifjúsági program

 március 14 – 28.
Katona József Könyvtár 

TARKAbARKA dAloK
Irodalmi játékok gyerekeknek

2014 tavaszán ismét a kortárs magyar gyerekirodalom 
kitűnő alkotásainak bemutatására vállalkozunk. Foglal-
kozásaink középpontjában ezúttal a gyerekversek állnak.  
A program játékos címének megfelelően tarkabarka iro-
dalmi kalandozásra indulunk a gyerekekkel, hogy közü-
lük a legügyesebbek személyesen is meghallgathassák  
a Katáng Zenekar koncertjét.

IDőPoNtoK és hELysZíNEK:
március 18. Hetényegyházi Fiókkönyvtár 
március 19. Jakabszállás és Széchenyivárosi 
Fiókkönyvtár 
március 20. Felsőlajos, Kunbaracs, Ladánybene és 
Műkertvárosi Fiókkönyvtár 
március 21. Nyárlőrinc, Szentkirály és Petőfivárosi 
Fiókkönyvtár 
március 24. Ágasegyháza, Ballószög 
március 25. Helvécia 
március 26. Katonatelepi Fiókkönyvtár 
március 27. Hunyadivárosi Fiókkönyvtár, Tiszaug 
március 28. Fülöpháza

 március 28., péntek 14:00

A KATÁng ZEnEKAR 
KonCERTjE

A Katáng Zenekar 2005-ben alakult Vácon. Sajátos zené-
jük a kelta, magyar, klezmer és balkán népzene hangula-
taiból merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. 
Bensőséges hangulatú dalaikból mesék kerekednek, 
amelyek megmozgatják a gyerekek és a felnőttek fantá-
ziáját. Ennek a világképnek fontos eleme a természet sze-
retete, az állatok, növények, a természeti jelenségek, így  
a folyók, források, erdők, mezők világa.

Koncertjeiken sok izgalmas hangszert szólaltatnak 
meg, többek között kelta hárfát, ír furulyákat, tangóhar-
monikát, ukulelét, banjot és számos érdekes ütőhang-
szert.

Az élőzenés előadás élményét, a fülbemászó muzsikát,  
a játékot a kecskeméti gyerekek is biztosan örömmel  
fogadják.

A programra a belépés ingyenes!
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 március 15., szombat 19:00  
Ciróka Bábszínház udvara  

Egy ÉgbE nyíló  
KIÁllíTÁS KÉpEI
megnyitó

Rendezvényünk idei koncepciója a képzőművészet és  
a színház kapcsolódási pontjait keresi. Képek vásznon 
és színpadon címet viselő programajánlatunk során,  
a bábszínház udvarán fiatal kecskeméti alkotók munkáit 
bemutató rendhagyó kiállítás várja a hozzánk érkezőket.  
A kiállított munkák kifejezetten erre az alkalomra ké-
szülnek, az alkotók inspirációs forrásként a programban 
szereplő előadások közül válogathatnak. Az előadásokhoz 
kapcsolódóan, vasárnap délelőttönként és az esti elő-
adások idején további alkotások készülnek. A „szabadtéri 
műteremben” betekinthetünk az alkotás folyamatába, 
ahol az alkotót múzsája és zenészek muzsikája segíti. Egy 
nagy közös vásznon közösségi alkotásra is lesz lehetőség:  
a megszületendő műnek csak a címe ismert, minden társ-
alkotó (gyerekek és felnőttek) kedve szerint járulhat hozzá 
egy-egy ecsetvonással a megszületendő képhez. Célunk 
ezúttal is az, hogy a bábszínház közösségi térként mű-
ködjön, lehetőséget kínálva arra, hogy a hozzánk látogatók 
ne csak befogadók, hanem aktív közreműködők legyenek. 

A kiállítás az előadások ideje alatt látogatható.

világzene
 március 15., szombat 20:00
Ciróka Bábszínház Nagyterem 

SZÁRAZfÁnAK húRjÁRól
szabó Balázs rendhagyó koncertje

Fellép szabó Balázs és az Accord Quartet 
 
Ezen a rendhagyó koncerten a megszokottól teljesen el-
térő hangszerelésben lesznek hallhatóak Szabó Balázs 
régi-új dalai, hiszen egy vonósnégyes, az Accord Quartet 
kíséretében szól majd az ének és a muzsika. Ráadásul 
olyan dalok is helyet kapnak a műsorban, melyek a hagyo-
mányos Szabó Balázs Bandája koncerteken “nem igazán 
találják a helyüket”.

Belépődíj: 1.800 Ft

gyermek-és ifjúsági program
 március 16., vasárnap 10:30  
Ciróka Bábszínház, Nagyterem

VITÉZ lÁSZló MunKÁT KERES
vásári játék- Pályi János előadása   

Vitéz László harsányan, kacagtató vidámsággal, néha dur-
ván, de valahogy mindannyiunk kedvére kimondja az igaz-
ságot. Most éhes és munkát keres. A nagymamucikája 
palacsintasütőjét adja útravalónak, hogy keresse meg ma-
gának a kenyérre valót. Lacink perdül és odacsap, fittyet 
hány minden tekintélynek, de még az ördögnek és a …
Függöny fel! Reméljük, Kemény Henrik is mosolyog oda-
fent a fordulatos kalandok láttán!
Az előadást Pályi János játssza, aki megannyi bábfeszti-
válon nyerte már el a legjobb bábjátékos díját Európában 
és nagyvilágban. 

Az előadást 4 éven felülieknek ajánljuk.
Belépődíj: 900 Ft
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 március 16., vasárnap 11:00
Kecskeméti Katona József Múzeum 
szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye

Ők is voltak gyerekek…
Gyermekportrék jeles főurakról és a hírös 
Város neves személyiségeiről
időszakos kiállítás 

„Nádorok, országbírók, főispánok, vagy éppen esztergomi 
hercegprímások és püspökök, olykor nevezetesebb gróf-
nők és baronesek – többnyire így tanuljuk és ismerjük meg 
történelmünk jeles alakjait. Talán eszünkbe sem jut, hogy 
a címek és méltóságok viselői is voltak gyermekek, akik 
szerettek állatokkal és babákkal játszani még akkor is, ha 
jövőjük, sorsuk általában már alig néhány éves korukban 
eldőlt,” írja dr. Varga Kálmán történész. Az Esterházy Kas-
tély Kápolna Alapítvány kölcsönzi ezt a rendkívüli gyűjtést 
a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely vendégei szá-
mára, melynek keretében a főúri gyermekportrék kitűnő 
másolatokon keresztül, játékokkal együtt kerülnek bemu-
tatásra. A kiállítás Kecskeméten újabb, helyi vonatkozású 
múzeumi, levéltári anyaggal bővül.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó rendezvények kuráto-
ra Kalmár Ágnes művészettörténész.

Látogatható: szeptember 13-ig, naponta 10-12:30-ig és 
13-17 óráig (hétfőn és vasárnap zárva)

 

Múzeumpedagógiai órák és játékos tárlatvezetés
Pál úrfi és Mária kisasszony játszik
Március 20-án, csütörtökön 10-12 és 14:30-16:30
Március 22-én, szombaton 10-12

Kada Elek is volt gyermek
Március 27-én, csütörtökön 10-12 és 14:30-16:30
Március 29-én, szombaton 10-12

Látogatás a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban
Kecskemét hírességei – gyermekkori dokumentumok
Március 24-én, hétfőn 14:30-16 óráig Péterné Fehér 
Mária főlevéltáros vezetésével.
Találkozó a helyszínen, a Városháza előtt.

Barokk gyermek-hangverseny
A Kecskeméti Művészetoktatási Intézmények M. Bodon 
Pál Zeneiskolája növendékeinek hangversenye.
Március 28-án, pénteken 17:30-kor a Szórakaté-
nuszban.

Városnéző túra
Kada Elek és Sándor István egykori polgármesterek 
ifjúkori életének színterei
Március 29-én, szombaton 10-12 óráig Székelyné 
Kőrösi Ilona történész főmuzeológus vezetésével.
Találkozó a Szórakaténusz Játékmúzeum  
és Műhely udvarában.

A kiállítás és a hozzá 
kapcsolódó rendezvények támogatója:
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 március 16., vasárnap 16:00
Kecskeméti Kulturális Központ

Állati zenés ABC
bíRó ESZTER KonCERTjE 
gyerekeknek és felnőtteknek

Bíró Eszter énekes, színész, aki 2013 
tavaszán új, elsősorban gyerekeknek és 
családoknak szóló Állati Zenés ABC című 
képeskönyvet, az ehhez tartozó lemezt és 
színpadi produkciót készített.

Két saját gyermeke adta az ihletet, hogy 
az ABC betűit dalokon és az ezekhez kap-
csolódó játékokon keresztül szinte észre-
vehetetlenül tanítsa és szerettesse meg az 
óvodás és kisiskolás korosztállyal, ugyanak-
kor a szülőknek is színvonalas szórakozást 
nyújthasson. A dalszövegek Hegyi György 
(Emil.Rulez!) munkái, a zenéket az Artisjus-
díjas, többszörös platina– és aranylemezes 
Fodo írta, aki az utóbbi években Halász Judit 
lemezeinek egyik zeneszerzője is.

Az ABC megszerettetése mellett az állatok-
ról és a helyes étkezésről is szó esik a dalok-
ban. Az előadás interaktív, sok-sok játékkal, 
humorral, élőben megszólaló muzsikával, egy 
felhőtlen barangolás a betűk és a hangok vilá-
gában!

Belépődíj: 1.200 Ft 

könnyűzene
 március 16. vasárnap 19:00
Kecskeméti Kulturális Központ

EASTwIng gRoup KonCERT

Az Eastwing Group igazi „Crossover”-zenekarként működik 
2005 óta. Shankar Lal és Kéri Gábor müncheni kooperáció-
jaként létrejött formáció az indiai és a magyar zene ötvöződé-
séből született. Snétberger Ferenc tanítványaként Kéri Gábor 
az indiai és a magyar cigánykultúrák egymásra találásának 
különleges világát fedezteti fel hallgatóságával.

Sokszínű műsorukban saját kompozíciók, népzenei fel-
dolgozások, különleges jazz-interpretációk, sőt egy Petőfi- 
vers és Agócs Gergely ázsiai gyűjtésű dallamai is helyet 
kapnak. 

Közreműködnek:
Agócs Gergely – ének, furulya
Kéri Gábor – gitár
Frankie Látó – hegedű
Eichinger Tibor – gitár
Megyaszíy István – basszusgitár
Mogyoró Kornél – ütőhangszerek

Belépődíj: 700 Ft
Támogató: 
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 március 17., hétfő 16:00
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Kápolna Galéria

A hAjnAlpíR RAgyogÁSA
A ZSolnAy EoZIn MÁZ 
újjÁÉlEdÉSE
kortárs kerámiaművészeti kiállítás
Megnyitja: Dr. Kovács Orsolya művészettörténész 
(Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay Gyűjtemény) 

A hagyomány és az innováció találkozik Andrási Edina, 
Dobány Sándor, Erdei Viktor, Füzesi Zsuzsa és Julia 
Kunin (USA) műtárgyaiban. A különleges tervezésű 
alkotások formáját a máig rejtély övezte, 
ragyogó, végtelen színárnyalatokban 
pompázó Zsolnay eozin máz hangsúlyozza.  
A művészek 2012-ben szép sikerrel 
mutatkoztak be a New York-i 
ILIAD galériában. A Zsolnay 
Porcelánmanufaktúrának köszönhetően 
Eva Zeiselnek, a 20. századi 
kerámiaművészet magyar származású 
nagyasszonyának itthon ritkán szereplő 
műalkotásait is láthatja a közönség.

Látogatható: április 15-ig munkanapokon 
13 órától 17 óráig
Támogatónk: 

könnyűzene,színház
 március 17., hétfő 19:00
Kecskeméti Kulturális Központ, 
Zenés bérlet 3. előadása

fRAnK SInATRA: A hAng
egy életmű hangban és táncban
Az Experidance Produkció és  
a Békéscsabai Jókai Színház közös előadása

Egy férfi, aki túlélte Kennedyt, házasságait, válásait, és 
még a halhatatlannak tűnő anyját is. Színész, maffiozó, 
sármőr, akinek slágerei sikeres tudtak maradni a Beatles 
és Elvis mellett is. Túlélő, aki akaraterejével képes volt min-
dent, még önmagát is legyőzni. Ő Frank Sinatra a Hang.

Európa és az Egyesült Államok egyik 
legsikeresebb és legtöbb lemezt eladó 
énekesének történetét, sikereit, baráti, 

szerelmi kapcsolatait, munkássá-
gát dolgozza fel az ExperiDance 

Production és a Békéscsabai Jókai 
Színház közös előadása. A Frank 
Sinatra: A Hang című produkció 

a világsztár erejét ünnepli és 
bemutatja, hogy kik vagyunk, 

és kellő elszántsággal és 
akarattal mivé válhatunk 

életünk útján.

Szereposztás:
Fiatal Frank Sinatra - Vastag Tamás
Idősebb Frank Sinatra - Szomor György
Ava Gardner - Gubik Petra
Nancy, Sinatra felesége - Palla Szabina
Dolly, Sinatra anyja - Kara Tünde
Nick Sevano, George Evans - Gulyás Attila
Hank Sanicola - Katkó Ferenc
Bing Crosby, Harry James, Sam Giancana, Lucky Luciano 
- Vadász Gábor
Tommy Dorsey - Patonai Zsolt
Harry Cohn - Görög Zoltán
Marilyn Monroe - Lázár Anna Dóra
Artista, függönytánc - André Rolland
Gene Kelly - Benkő Dávid
Cyd Charisse - Kapitány Dorottya

Valamint: Balázs Gergely, Bistei Judit, Boros 
Bettina, Dunaveczki Éva, Filep
Viktor, Holman Enikő, Járay Anikó, Kökény Róbert, 
Morvai Veronika, Patonai
Norbert, Péli Róbert, Plesovszki Petra, Reszneki 
Domán, Rimár Izabella, Újszászi András, Stana 
Alexandra, Szerencse Károly
Koreográfus: Román Sándor
Rendező: Szomor György

Belépődíj: 5.500 Ft
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 március 18-19. 
Kecskeméti Kulturális Központ

kárpát-medencei  
MAgyAR KulTuRÁlIS  
CIVIl SZERVEZETEK  
IV. KonfEREnCIÁjA

A rendezvény célja, hogy a Magyarországon és a szomszédos 
országokban működő közművelődési szakmai szervezetek 
megismerjék egymás tevékenységét, erősödjenek a szakmai 
kapcsolatok, új együttműködések szülessenek és a résztve-
vők megismerjék a magyar kulturális ágazat fejlesztési, támo-
gatási és szakmai koordinációs tevékenységét.

A rendezvény célja az is, hogy közösen kidolgozásra ke-
rüljön a szervezetek közötti rendszeres és folyamatos hosszú 
távú együttműködés rendje és formája. 

A résztvevők a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjai 
során ízelítőt kapnak a hazai közművelődés és Kecskemét 
reprezentatív értékeiről.

Támogatók:  
Magyar Népművelők Egyesülete 

kiállítás
 március 18., kedd 17:00
Katona József Emlékház

KIÁllíTÁS AZ M. bodon pÁl  
ZEnEISKolA fEnnÁllÁSÁnAK  
120. ÉVfoRdulójA 
TISZTElETÉRE

Látogatható: április 30-ig, keddtől szombatig 10-14 óráig

komolyzene
 március 19., szerda 19:00
Kodály Intézet

A magyar zene klasszikusai
lISZT, bARTóK, KodÁly

Liszt: Ave Maria in D (1869)
Liszt:  Der Du von dem Himmel bist (Goethe) 

Verlassen (Gustav Michell) 
Ihr Glocken von Marling (Emil Kuh)

Liszt:   Pensée des morts  
(Harmonies poétiques et religieuses, No. 4.)

Kodály:  Rivelazione d’amore 
Szappho szerelmes éneke (Ady Endre) 
Magos kősziklának 
Szőlőhegyen keresztül

Bartók: Egyneműkarok - Keserves, Madárdal, Csujogató
Bartók: Tizenöt magyar parasztdal - részletek
Bartók:  Húsz magyar népdal 

Székely lassú 
Székely friss

Kodály: Esti dal

Halmai Katalin – ének
Novák Anikó – zongora
Kodály Intézet Kórusa 
vezényel: Nemes László Norbert

Belépődíj: 1.000 Ft

kiállítás
 március 21., péntek 15:00
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Kft. Népi Iparművészeti Gyűjtemény

KISS AndREA KERAMIKuS 
idŐszaki kiállítása
Megnyitja: Lakatos Aranka keramikus

Kiss Andrea (1948-2012) népi keramikus mester az alföl-
di művészet központjában, Kecskeméten született. Érett-
ségi után Mezőtúron, a híres alföldi fazekas központban 
tanult olyan népművész mesterektől, akik még az eredeti 
művészeti formákat adták át tanítványaiknak. Mestere 
Domanovszky György néprajzkutató és Gorka Géza kerami-
kusművész volt.

Kiss Andrea edényei megmunkálásakor az ősi tradí-
ciókra támaszkodott, tiszta forrásból merített. Akár a régi 
mesterek, hagyományos fazekaskorongon és csak kézzel 
dolgozott. Munkáival a gazdag magyar népművészeti hagyo-
mányokat és különböző tájegységek mintáit, formakincsét 
jelenítette meg a mai ember számára.

Kiss Andrea 1990-ben elnyerte a legmagasabb népmű-
vészeti elismerést, a Népművészet Mestere címet.

A kiállításon figurális munkáiból és edényeiből 
láthatunk egy válogatást.

Látogatható: május végéig
Belépődíj: 500 Ft,  

diák/nyugdíjas: 250 Ft
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 március 21., péntek 19:00 
       Kodály Iskola

RohMAnn 
dITTA
gordonkaestje 

J.S. Bach: G-dúr szvit
Benjamin Britten: Szólószvit op.87.
szünet
J.S. Bach: c-moll szvit
C.Ph.E. Bach: g-moll gamba szonáta
J.S.Bach: D-dúr szvit

Közreműködik:  
Papp Rita – csembaló

Belépődíj: 1.200 Ft, diák/nyugdíjas: 600 Ft 

PHOENIX MECANO

ÉRTÉKTEREMTÉS
MEGBECSÜLÉSE

Vállalatunk, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 1993-ban alakult a svájci központú Phoenix Mecano 
cégcsoport tagjaként. Társaságunk gépipari és elektronikai rendszereket, komponenseket gyárt és 
fejleszt. Dolgozói létszámunk mintegy ezer fő, éves árbevételünk meghaladja a 130 millió eurót.  
Termelőterületünk nagysága 40 ezer négyzetméter. Termelésünk hat gyártóegységben folyik. K+F 
egységünk termékfejlesztéssel illetve a termékpaletta optimalizálásával foglalkozik. 

Termékcsoportok:  egy- és kétmotoros emelők, vezérlőegységek, kézi kapcsolók, lineáris egységek, 
profil- és kötőelem-rendszerek, emelőegységek, egyenáramú motorok, transzformátorok, fóliataszta-
túrák, különféle rendszermegoldások, elektromos vezérlőegység-házak, műszerdobozok, hordozó-
rendszerek valamint egyéb kiegészítő műanyag alkatrészek.

Phoenix Mecano Kecskemét Kft.  •  Kecskemét, Szent István krt. 24. • Tel.: 76/515-500

www.phoenix-mecano.hu
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Phoenix Mecano - 150x150 mm.indd   1 2014.02.20.   13:46:50
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ERdÉlyI AnTológIA
Kecskemét táncegyüttes új műsora

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ fenn-
tartásában működő Kecskemét Táncegyüttes 1976-ban 
alakult. Jelenleg 9 csoportban 250-en vesznek részt  
a sokoldalú művészeti munkában.

Számos szakmai és társadalmi kitüntetés birtokosa 
az együttes. Többszörösen Kiválóan Minősült, Kulturális 
miniszteri dicséretben részesült, nívódíjas, Kodály Zoltán-
díjat és Megyei Príma Díjat elnyert táncegyüttes. 

A Kecskemét Táncegyüttes válogatása nem poros lel-
tárát, nem is tudományos összegzését kívánja adni Erdély 
páratlanul gazdag népművészetének, és nem is szeretné 
múzeumi tárlóba elzárt értékként megőrizni elődeink kul-
túráját. A táncegyüttes kitartó, következetes gyűjtéseinek 
eredményeként a táncszínház eszközeivel hittel hirdeti, 
hogy hagyományos közösségeink felhalmozott javai új kö-
zösségekben újraélve, és újra felfedezve menthetőek át  
a ma embere számára is.

Koreográfusok: Lukács László, Lukácsné Haránt 
Eszter, Böde István, Harkai Csilla és Lőrincz 
Hortenzia, Kovács Norbert „Cimbi”
Táncolják: a Kecskemét Táncegyüttes 
Nagybetyárok, KTE és Parázs csoportjának táncosai
Zene, ének: Hírös Zenekar valamint Balogh Melinda
Művészeti vezetők: Lukács László és Lukácsné 
Haránt Eszter, a Népművészet Ifjú Mesterei
Művészeti asszisztensek: Böde István és Harkai Csilla
Rendező munkatársa: Böde István
Rendező: Lukács László

www.kecskemettanc.hu

A műsor után TÁnChÁZ 

Támogatók:  

Belépődíj: 2.000 Ft

I.rész
„gyERE VElEM TÁnCbA..”

Közreműködnek:
Kalocsai Bokréta Népművészeti  
Egyesület Rezeda csoportja
Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyerökök csoportja 
Művészeti vezető: Illésné Koszta Krisztina és  
Illés Zoltán

és a Kecskemét Táncegyüttes Kislurkó,  
Nagylurkó csoportjai, Vezeti: Harkai Csilla
Csutri csoportja,Vezetik: Böde István, Harkai Csilla
Kisbetyárok csoportja, Vezetik: Lukács László, 
Lukácsné Haránt Eszter 
Zene: Hírös Zenekar

népzene
 március 22., szombat 19:00 
Kecskeméti Kulturális Központ

Két együttes egy színpadon A KECSKEMÉT TÁnCEgyüTTES 
és a kalocsai liszt Ferenc ami műsora
utána TÁnChÁZ 
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 március 23., vasárnap 10:30  
Ciróka Bábszínház, Nagyterem

okker és türkiz - avagy 
SZínjÁTÉK SZIVÁRVÁnyRA 

Mesélni lehet szóval, hanggal, zenével, de lehet képek-
kel és színekkel is. Történetünk hősei Okker és Türkiz 
nagyon fontos személyek. Ők ketten az égi híd, a szi-
várvány őrzői. Jó barátok, de soha nem találkoztak még, 
mert a szivárvány két végén laknak. Nincs mobiltele-
fonjuk, internet sincs a házukban, mégis sokat tudnak 
egymásról és a világról. Hogy miért? Mert mindketten 
ismerik a színek titokzatos nyelvét!

Az előadást 4 éven felülieknek ajánljuk.
Belépődíj: 900 Ft

színház
 március 23., vasárnap 19:00
Kelemen László Kamaraszínház

thomas Mann – Benjamin Britten:
hAlÁl VElEnCÉbEn
ősbemutató

100 éve született Benjamin Britten, a világhírű angol ze-
neszerző, karmester és zongorista. Tiszteletére mutatja be 
a Rózsavölgyi Szalon a Thomas Mann novellából írt szín-
darabot, amelyben Britten operájának zenéje csendül fel.

Az öreg és beteg Benjamin Britten kénytelen kottaíró 
segédet fogadni maga mellé, mert nem tudja lejegyezni 
a fejében megszülető zenéket, a kezei már nem engedel-
meskednek. A fiatal és szorgalmas Daniel szegődik mellé 
a templomi kórusból. A mester nehezen szokja meg, hogy 
segítségre van szüksége, de mindenképpen szeretné ha-
lála előtt befejezni operáját, melyet Thomas Mann novel-
lájából készít. 

Benjamin Britten,  
zeneszerző/Aschenbach/ Peter: Kőszegi Ákos
Leslie, mindenes / Tadzio/ Gondolás: Porogi Ádám
Rita, ápolónő/ Nevelőnő /  
Velencei Gondolás/ Árus/ Anya: Falusi Mariann 
Konzulens: Galambos Attila
Jelmez: Cselényi Nóra
Az átiratot készítette  
és az előadást rendezte: Réczei Tamás

Belépődíj: 1.600 Ft
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március 24., hétfő 9:00
Kecskeméti Ifjúsági otthon
„LOVAGOLOK FűZFASíPOT FÚJVA…”
Kecskemétet és környékét megéneklő költők verseiből 
kötött csokor sok játékkal, jellegzetes hangszerekkel, 
közös énekléssel. Megelevenedik a város, a környező 
puszta és élővilága.
Előadó: Csörömpölők Együttes 
vezetője: Nádudvari Róbert 

A rendezvényen bemutatkoznak az EGYMI Nyíri úti 
Általános Iskola tehetséggondozó csoportjai Tavaszi 
csokor című hangszeres és énekkari műsorukkal.
Jeltolmáccsal kísért előadás
Közreműködik: Valter-Marton Orsolya jelnyelvi tolmács 

március 26., szerda 9:00
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola tóth László Általános Iskolája
„LOVAGOLOK FűZFASíPOT FÚJVA…”
Kecskemétet és környékét megéneklő költők verseiből 
kötött csokor sok játékkal, jellegzetes hangszerekkel, 
közös énekléssel. Megelevenedik a város, a környező 
puszta és élővilága.
Előadó: Csörömpölők Együttes 
vezetője: Nádudvari Róbert 

A rendezvényen bemutatkozik Kaland című verses, 
drámajátékos szerkesztett műsorával a „Jövőnkért”  
AMI Tóth László Általános Iskolai dráma tanszaka 

március 28., péntek 8:30
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 
hunyadi János Általános Iskolája 
„SZóLó SZőLő, MOSOLYGó ALMA,  
SENGő BARACK”

A gyümölcs és szőlő termesztés fortélyai a metszéstől 
a szüreten és gyümölcspiacon át a lekvár főzéséig 
Kálmán Lajos Kecskemét környéki népdalgyűjtéseinek 
felhasználásával.
Előadó: BaHorKa Társulat 
vezetője: Balogh Melinda népdalénekes
A rendezvényen bemutatkoznak Jancsi és Juliska - 
meseparódia két tévelygő lélekről című előadásukkal  
az iskola 3. b. osztályos tanulói

március 28., péntek 11:00
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
Kadafalvi Általános Iskolája
„SZóLó SZőLő, MOSOLYGó ALMA,  
CSENGő BARACK”

A gyümölcs és szőlő termesztés 
fortélyai a metszéstől a szüreten 
és gyümölcspiacon át a lekvár 
főzéséig Kálmán Lajos Kecske-
mét környéki népdalgyűjtéseinek 
felhasználásával.
Előadó: BaHorKa Társulat 
vezetője: Balogh Melinda  
népdalénekes

A rendezvényen bemutatkoznak 
Tavaszvárás című zenés, táncos, 
mesés játékfüzérrel az iskola 
tehetséggondozó csoportjai

Szervező:  
Kecskeméti Ifjúsági Otthon,  
Kecskemét, Kossuth tér 4.
Információ: Csizmadia Ilona 
Támogatónk: Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata

gyermek-és ifjúsági rendezvények
 március 24-28. 
Gyermekművészeti rendezvények Kecskemét általános iskoláiban 

KECSKEMÉT KInCSEI
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Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
loRCA: VÉRnÁSZ
büChnER: lEnZ
 
Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar
csehov: három nŐvér
„lASSuló ZuhAnÁS”
Jónás tamás Megzenésített Versei
 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház  
és Televízió Kara, Kolozsvár
ShAKESpEARE In loVE oR 
loVE In ShAKESpEARE oR 
whAT you wIll VAgy AMIT 
AKARToK 
 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
 
Újvidéki Művészeti Akadémia,  
Magyar Szakos Színésztagozata
A TEST MEg A lÉlEK
Vallomások A Paraszti szerelmi életről

Belépődíj: 900 Ft

kiállítás
 március 25., kedd 17:00
Bozsó Gyűjtemény 

hollAnd KoCKA
A vendégeket köszönti:  
Őexcellenciája Gajus scheltema,  
a Holland Királyság nagykövete

A „Francia Kocka” kiállításunk 2011 tavaszán  
a nemzetközi geometrikus absztrakció repre-
zentánsait vonultatta fel. A válogatás sikerét az 
is bizonyítja, hogy következő állomása a Moszkvai 
Modern Tretyakov Képtár volt. Célunk ismét az, hogy 
az európai kortárs képzőművészeti irányzatok legjavából 
merítsünk, Kecskemét ezúton is bekapcsolódjon a hatá-
rokat átívelő kulturális vérkeringésbe. 

A „Holland Kocka” 9 nemzetközileg ismert és elismert 
művész alkotásait mutatja be. Kiállító művészek: Joost 
Baljeu, Bob Bonies, Ad Dekkers, Cor Van Dijk, Geert 
Van Fastenhout, Arjan Janssen, Ditty Keeting,  
Peter Struycken, Piet Tuytel. 

A kiállítás sorozat kurátora a budapesti Abigail Galéria.  
A művészeti tendenciák, az alkotások megismerésére 
tárlatvezetéseket és interaktív múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat indítunk.

A kiállítás megtekinthető: március 27-től április 27-ig,  
csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között

Kecskemét, 2014. március 25–29.
Emberi Erőforrások

Minisztériuma

komolyzene
 március 24., hétfő 17:00
Kodály Iskola

éneklŐ iFjúság  
Kecskemét középiskolás kórusainak 
minősítő hangversenye

Résztvevő kórusok:
Kodály Iskola Aurin Leánykara
Kodály Iskola Kodály Leánykara
Kodály Iskola Fiú Vergyeskara
Kodály Iskola Vegyeskara
Piarista Gimnázium Kórusa
Református Gimnázium Kamarakórusa
Református Gimnázium Psalmus Kórusa

színház
 március 25-29.
Katona József színház
Kelemen László Kamaraszínház és Ruszt József Stúdió Színház 

5. SZínTÁR színművészeti Egyetemek 5. találkozója 
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 március 25., kedd 19:00
Kodály Iskola

VÉgRE EgyüTT
Dratsay Ákos (fuvola), Maczák János (klarinét) 
és Madarász éva (zongora) kamaraestje
Közreműködnek: Berényi Bea (fuvola) és 
Palatinus Ferenc (kürt)

Bő 100 év kamaramuzsikája szólal meg ezen az estén, a 
XIX.sz. közepétől a XX. sz. derekáig terjedő időszakból, 
két nemzet zenéjén keresztül rávilágítva e korszak zenei 
világának változatosságára. Az est nagyobbik részében a 
francia romantikától az impresszionizmuson át a neoklasz-
szicizmusig ívelő vonzó zenei világ kamarazenei gyöngy-
szemei csendülnek fel, a koncertet záró művet hallgatva 
pedig a német utóromantika ritkán hallható szép példáját 
csodálhatják.

A műsor nagyobbik részében a hangszerelést a fuvola 
és a klarinét együttműködésére jellemzi. Maczák János és 
Dratsay Ákos több, mint 30 éve tartó szakmai kapcsolata 
számos alkalmat nyújtott, hogy zenei gondolkodásuk ha-
sonlósága és annak közös gyökerei nyilvánvalóvá váljanak 
számukra. A közös produkciónak, bár évek óta tervezik, 
úgy látszik, most jött el az ideje.

Camille Saint-Saens (1835-1921): Tarantella (1857) 
fuvolára, klarinétra és zongorára Op.6. 
Románc (1871) fuvolára és zongorára Op.37.

Arthur Honegger (1892-1955): Rapszódia (1917)  
két fuvolára, klarinétra és zongorára 

Gabriel Fauré (1845-1924): Siciliano Op.78. (1898) két 
fuvolára és zongorára

 Tarantella Op.10. No.2. (1873) két fuvolára és zongorára
Francis Poulenc (1899-1963): Szonáta klarinétra  

és zongorára (1962)
Sigfrid Karg-Elert (1877-1933): Jugend (1919) 

fuvolára, klarinétra, kürtre és zongorára

Belépődíj: 1.200 Ft,  
diák/nyugdíjas: 600 Ft

irodalom
 március 26., szerda 17:00
Katona József Könyvtár
Kecskemét, Piaristák tere 8.

hIMnuSZ hAZA… 
A rendezvény a 45 éves  
Forrás folyóiratot köszönti.

A beszélgetést  
tarján tamás  
irodalomtörténész vezeti.

Az irodalmi est vendégei vallanak a folyóirathoz való kötő-
désükről, a barátságukról. A hallgatók a szerzők felolva-
sásával ismerhetnek meg több alkotást. Az est helyszínén  
a Forrásban megjelent képzőművészeti alkotásokból is 
láthatnak néhányat a résztvevők. 

Vendégek: 
a Forrás szerkesztői és munkatársai:  
Füzi László (főszerkesztő), Buda Ferenc,  
Pintér Lajos,  Bosznay Ágnes, Bahget Iskander, 
Dobozi Eszter, Komáromi Attila  
a Forrás szerzői:  
Fekete Vince, Kötter Tamás, Lövétei Lázár László, 
Molnár Vilmos, Sándor Iván, Szepesi Attila,  
Zelei Miklós 
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 március 26., szerda 19:00
Kecskeméti Kulturális Központ

Quimby – teátrum
Belépődíj: 4.300 Ft

gyermek- és ifjúsági programok
 március 27-30. 
Kecskeméti Ifjúsági otthon és a város egyéb 
közösségi terei

VIII. KECSKEMÉT fRIngE
művészeti fesztivál alkotó fiataloknak
„nEKEd nyolC?”

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014 tavaszán 8. alkalom-
mal rendezi meg a 14-30 éves alkotó fiatalok művészeti 
fesztiválját, a Kecskemét Fringet. Az elmúlt évek során jó 
néhány fiatalt, csoportot, együttest sikerült „pályára segí-
teni” minden művészeti ágban. A Kecskemét Fringe meg-
teremtette a rangját a fiatal amatőr alkotóknak, előadók-
nak, és művészetüknek a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 
programjai között, kiérdemelte a fesztivál a fesztiválban 
elnevezést a színvonalával, látogatottságával, értékeivel, 
hangulatával. 

2014-ben ismét színes és színvonalas programkínálat-
tal, sok újdonsággal és érdekességgel várják közönségü-
ket a 14-30 éves alkotók, előadók: zenészek, táncosok, 
képzőművészek, filmesek, színjátszók és slammerek 
Kecskemét különböző közösségi tereiben. A képzőművé-
szek, az idei Kecskeméti Tavaszi Fesztivál központi gon-
dolatához kapcsolódva - „Kecskemét kincsei (az utolsó 
békeév)” – a „MEET KecskeMEET - ART - kecskeméti 
épületek régen és ma” címmel meghirdetett workshop 
keretében elkészítik közös alkotásukat, illetve a beküldött 
alkotásokat rendhagyó köztéri kiállításon tekinthetik meg 
az érdeklődők. A 8. Kecskemét Fringe önálló művészeti 
programja március 28-29-én a XXV. Országos Diákszín-
játszó Találkozó Dél-alföldi regionális fordulója.

A rendezvény szervezője  
és információs központja: a Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Programhelyszínek: Kecskeméti Ifjúsági Otthon,  
Malom Központ, Tudomány és Technika Háza (TEKA)
Az alkotók, előadók, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 
nagyon számítanak a közönségükre, rajongóikra! A rendez-
vények mindenki számára nyitottak, a programok minden 
helyszínen díjtalanul látogathatók.

Részletes program a www.kio.hu honlapon és a  
8. Kecskemét Fringe fesztivál programfüzetében.

Támogatók: Európai Unió ESZA, Kecskemét,  
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Malom Központ,  

TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Fornetti Kft.,  
Origo Studio, Petőfi Népe, Gong Rádió, Kecskeméti Televízió
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 március 27., csütörtök 19:00
Evangélikus templom

nAgyböjT MEndElSSohn ÉS lISZT MuZSIKÁjÁVAl
a Cantus Nobilis Kórus hangversenye 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847):  
Három motetta op. 69
Liszt Ferenc (1811-1886): Via crucis

orgonán közreműködik: Révész László orgonaművész, 
szólót énekel: Banó Éva, Klézli János 
vezényel: Laczkó János

A Cantus Nobilis Kórus támogatói:
Kecskemét Megyei Jogú Város Városi Támogatási 

Programja,Nemzeti Kulturális Alap
Belépődíj: 1.000 Ft, diák/nyugdíjas: 500 Ft

kiállítás
 március 28., péntek 15:00
Kecskeméti Katona József Múzeum  
Cifrapalota Kiállítóhelye

SÁndoR ISTVÁn 
polgÁRMESTER  
ÉS KECSKEMÉT
a Kecskeméti Katona József Múzeum 
kiállítása
 
A kiállítás Sándor István (1870- 1943) korát és Kecskemé-
tért végzett munkásságát mutatja be, Sándor István 120 
éve állt a város szolgálatába. Pályafutását Lestár Péter 
polgármester mellett kezdte. Kada Elek polgármester ha-
lála után, 100 évvel ezelőtt választották Kecskemét város 
polgármesterévé, 70 évvel ezelőtt halt meg. Az „aranykor” 
városfejlesztő, városépítő tevékenysége az ő gyakorlati 
irányításával valósult meg. (Rákóczi út, Művésztelep, Új-
kollégium, Iparos Otthon stb.) Kada Elek idején főjegyző, 
az oktatási és kulturális terület felelőse. A 20. század 
eleji nagyszabású kulturális rendezvények lebonyolítása 
is az ő nevéhez fűződik (pl. Országos Dalosünnep). Pol-
gármesterként példaértékű helytállás jellemezte az első 
világháború éveiben és az azt követő zavaros időszakban. 
A két világháború között országgyűlési képviselő, aminek 
köszönhetően Kecskemét és környékének korabeli élete, 
a szőlő-és gyümölcskultúra gyakori téma volt fővárosi 
körökben is.
A kiállítás alkalmat ad ritkán látható műtárgyak és a család 
adományainak bemutatására is. 

Látogatható: március 28. – július 20.

A kiállításhoz külön program szerint tárlatvezetések, 
előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, valamint 
Sándor István munkásságát bemutató városnéző séták 
kapcsolódnak.
(Székelyné Kőrösi Ilona, klio.ilona@t-online.hu, 
06/30/632 0599)
Támogatók: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Művészeti Tanácsa 
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 március 28-30. 
Kecskeméti Kulturális Központ 

XXIII. Nemzetközi Bohém Ragtime  
Jazz Fesztivál 
„nEw yoRK, nEw yoRK”
 
március 28., péntek 18:00-22:30

PÉNTEK ESTI GÁLAKONCERT:  
Kecskemét-New York közvetlen járat
18:00-19:00: Swingtánc-tanítás kezdőknek  
az előcsarnokban
19:10-20:30: Bohém Ragtime Jazz Band & Döme (H)
21:10-22:30: (USA)

Belépődíj: 3.000 Ft

március 28., péntek 22:30-01:00
öRöMZENE (jam session)

A belépés díjtalan.

március 29., szombat 11:00-13:00
BOHÉM JAZZISKOLA LIVE: A ritmusszekció
Ittzés Tamás (H), Matt Munisteri (USA),  
Greg Cohen (USA)

Belépődíj: 1.500 Ft

március 29., szombat 15:00-17:00
BOHÉM JAZZISKOLA LIVE: A trombita
Jon-Erik Kellso (USA), Scott Robinson (USA),  
Juraj Bartoš (SK), Szalóky Béla (H), Korb Attila (H) 
& Juhász Attila, Oláh Zoltán, Cseh Balázs (H)

Belépődíj: 1.500 Ft

március 29., szombat 18:00-22:30
Szombat esti gálakoncert:  
NEw YORK-PRÁGA KöZVETLEN JÁRAT
18:00-19:00: felvezető muzsika az előcsarnokban: 
Bohém Trió
19:10-20:30: Aaron weinstein (USA) &  
Juhász Attila, Oláh Zoltán, Cseh Balázs (H)
21:10-22:30: Ondřej Havelka  
& the Melody Makers (CZ)

Belépődíj: 3.000 Ft

március 29., szombat 22:30-01:00
öRöMZENE (jam session)

A belépés díjtalan.

március 30., vasárnap 11:00-14:00
ZÁRóKONCERT, jam session (INT) 
Jon-Erik Kellso (USA), Scott Robinson (USA), 
Matt Munisteri (USA), Greg Cohen (USA), Aaron 
weinstein (USA), Bohém Ragtime Jazz Band (H)

Belépődíj: 2.000 Ft

Az előcsarnokban 
„hang-képek” címmel  
Szalóky Béla fotókiállítása

A Bohém Fesztivál összes koncertjére érvényes bérletek 
a Bohém Webáruházban (bohem.shoprenter.hu) 

vásárolhatók. További információ: www.bohemfesztival.hu

Bérlet: 7.000 Ft
Diák, nyugdíjas bérlet: 6.000 Ft

Bohém Ragtime Jazz Band

Támogatók: Kecskemét Megyei Jogú Város, Nemzeti Kulturális Alap, Amerikai Nagykövetség, ATRA, Duna House, Fornetti 
Phoenix-Mecano, Zöld NRG-Agent, Plan GéPéSZ csoport, Bácsvíz, Termostar, Verbau, Helios, Hőérzet, Tormási Autóház
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hangár Zenei Klub 

VIlÁgZEnEI EgyüTTlÉT

A Világzenei Együttlét egy közösségteremtő esemény 
minden korosztály részére: nemcsak az embereket 
hozza össze, hanem különböző stílusok, korok, nép-
csoportok zenei elemei fonódnak egymásba szerves 
egészet képezve a jelenlévő közönséggel.
A Tavaszi Fesztivál világzenei programja idén új hely-
színen jelentkezik: a város legújabb koncerthelyszínén, 
a színvonalas, belvárosi Hangárban hallhatunk fiatal, 
lendületes világzenét Ukrajnából, a klasszikus- és vi-
lágzene fúzióját különleges hangszereken Veszprém-
ből, csodálhatjuk világutazók fotókiállítását, vagy ba-
busgathatjuk a varázslatos hangszereket gyerekeinkkel 
együtt. Jó idő esetén lazulhatunk a tetőteraszon, vagy 
zsonglőröktől leshetjük el a legújabb fogásokat.

18:00 Ismerkedés különleges hangszerekkel 
gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek 

19:00 Cosmos trio (HU) - egy nagy adag világzene 
egy csipetnyi kortárs komolyzenével fűszerezve hang 
drumon, csellón, közel-keleti hangszereken

20:10 Bardócz Attila fotókiállítása a világ legszebb 
tájairól és annak lakóiról. Az alkotó mesél a fotózás 
körülményeiről.

21:00 Cloud Jam (UA) - A fiatal kijevi zenekar muzsikája 
ukrán népzenei gyökerekből táplálkozik, de a számos 
kultúra dallamait és ritmusát magába olvasztja. Táncos,  
vidám, lendületes muzsika, melyet ugyanolyan szere-
tettel játszanak a világ minden részén. Kecskemétre 
éppen Indiából érkeznek.

Végig a program alatt megtekinthetők a kiállítás fotói,  
jó idő esetén pedig további különleges hangulat és progra-
mok várják az érdeklődőket a tetőteraszon.

Belépődíj: 1.200 Ft, 
12 év alatt díjmentes, elővétel nincs

Információ: Eurokult Egyesület ,www.vilagzene.eurokult.hu

gyermek- és ifjúsági program
 március 30., vasárnap 10:30 
Ciróka Bábszínház, Nagyterem

A SZÉKEly MEnyECSKE  
ÉS AZ öRdög
népmese bábokkal- Fabók Mancsi 
vendégelőadása

Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. 
De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs 
dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja.  
S tán még ma sem szabadult volna az asszonynép fogsá-
gából, ha meg nem menti egy huszár… Mesénk fonalát 
ördög- szállta királykisasszonyok, ördögtől kapott ördög-
űző képesség, igaz mátkaság, lakodalom s haj, még mik 
nem ékesítik! S hogy miként kacsint vissza történetünkbe 
vad menyecskénk, azt megláthassák, csak kerekítsék 
szemüket, s élesítsék pupillanyílásukat! 

Játékunkat, negyven percben, szigorúan kiskorú 
felügyelete mellett ajánljuk!

Belépődíj: 900 Ft
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 március 31., hétfő 19:00
Kecskeméti Kulturális Központ

A budApESTI 
fESZTIVÁlZEnEKAR 
KonCERTjE 
 
A Budapesti Fesztiválzenekart 1983-ban Fischer Iván 
és Kocsis Zoltán alapította, ma már a világ tíz legjobb 
zenekara között tartják számon. A kritikusok elsősorban a 
BFZ játékának intenzitását és érzelmileg magával ragadó 
voltát hangsúlyozzák. Fischer Iván harminc éve, a zenekar 
alapítása óta zeneigazgatóként irányítja a BFZ művészi 
munkáját.

Takács-Nagy Gábor, a BFZ új első vendégkarmeste-
re vezényel. A Fesztiválzenekar kezdeményezéseit, egye-
dülálló próbamódszereit, új hangversenytípusait világszer-
te tanulmányozzák.

A BFZ évente hatvannál is több hangversenyt ad Bu-
dapesten és rendszeresen fellép más magyar városokban 
is. A Budapesti Fesztiválzenekar a magyar kultúra nagy-
követeként a világ legfontosabb zenei központjaiban lép 
fel rendszeresen. A BFZ 2006-ban kapta meg a Holland 
Zenei Díjat és 2008-ban vezető zenekritikusok a világ ki-
lencedik legjobb zenekarának választották.

Takács-Nagy Gábor nyolcévesen kezdte hegedűtanul-
mányait. 1979-ben első díjat nyert a Hubay Jenő verse-
nyen. Később Nathan Milstein növendéke volt. Tanárai kö-
zött ott volt Rados Ferenc, Mihály András, Székely Zoltán, 
Végh Sándor és Kurtág György. 1975-től 1992-ig vezette 
az általa alapított Takács vonósnégyest. 

1998-ban Tuska Zoltánnal, Papp Sándorral és Perényi 
Miklóssal megalapította a Mikrokosmos vonósnégyest.

Takács-Nagy Gábort a magyar zene, mindenekelőtt 
Bartók Béla műveinek legautentikusabb tolmácsolói között 
tartják számon.

Karmesteri működését 2002-ben kezdte meg, 2005-
ben Genfben megalapította Camerata Bellerive vonós-
zenekart, 2006-ban a Weinberger Kammerorchestra, 
2007-ben pedig a Verbier-i Fesztivál Kamarazenekarának 
művészeti vezetője lett. 2010 és 2012 között a MÁV ze-
nekar vezető karmestere volt, 2011 óta ő irányítja a Man-
chester Cameratát, 2012-ben pedig a Fesztiválzenekar 
első vendégkarmestere.

Az 1977-ben Dublinban született Finghin Collins ír 
hazája egyik legsikeresebb muzsikusa. Pályája elején több 
jelentős nemzetközi zenei versenyen is győzelmet aratott: 
győzelmei közül kiemelkedik az 1999-es Clara Haskil ver-
seny, amelynek első díja elindította világkarrierjét. Azóta 
Európa, az Egyesült Államok és a Távol-Kelet legnagyobb 
zenei központjainak szívesen látott vendége. Szólistaként 
a világ vezető zenekaraival és legnevesebb karmestereivel 
dolgozik együtt. Tevékenységében kiemelkedően fontos 
szerepet játszik a kamarazenélés 

Haydn D-dúr szimfónia No.1.
Mozart  c-moll zongoraverseny,  

No.24, K.491
Beethoven Német táncok
Mozart  B-dúr szimfónia  

No.33., K. 319.

Belépődíj: 3.000 Ft
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BÁCS-KISKUN MEGYEI 
KATONA JóZSEF KöNYVTÁR

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
E-mail: kjmk@kmjk.hu
Honlap: www.bacstudastar.hu 

BOZSó GYűJTEMÉNY
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Telefon: 76/324-625, 76/417-130
E-mail: bozsoal@mail.datanet.hu
Honlap: www.bozso.net

CIRóKA BÁBSZíNHÁZ
6000 Kecskemét, Budai u. 15.
Telefon: 76/482-217
E-mail: ciroka@ciroka.hu
Honlap: www.ciroka.hu

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
6000 Kecskemét, Arany János u. 1.
Telefon: 76/323-506

HANGÁR ZENEI KLUB
6000 Kecskemét, Dobó krt. 1.
Telefon: 70/600-7701
E-mail: hangarkoncert@gmail.com

KATONA JóZSEF SZíNHÁZ
Kelemen László Kamaraszínház
Ruszt József Stúdió Színház

6000 Kecskemét, Katona József tér 5.
Telefon: 76/501-174
Tel./Fax: 76/501-177
E-mail: jegyiroda@kecskemetikatona.hu
Honlap: www.kecskemetikatona.hu 

KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON
6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 4.
Telefon/Fax: 
76/481-686,
481-523
E-mail: 
ifjotthon@gmail.com
Honlap: www.kio.hu 

KECSKEMÉTI
KATONA 
JóZSEF MÚZEUM 
CIFRAPALOTA 
KIÁLLíTóHELYE

6000 Kecskemét, 
Rákóczi út 1.
Telefon: 76/480-776
Fax: 76/481-122

KECSKEMÉTI KoRTÁRS 
művészeti műhelyek 

KATONA JóZSEF EMLÉKHÁZ
6000 Kecskemét, Katona József u. 5.
Telefon: 76/328-420

KÁPOLNA GALÉRIA
6000 Kecskemét, Kápolna u. 13.
Telefon: 76/486-867 
Fax: 76/482-223
Email: icshu@t-online.hu
Honlap: www.muveszetimuhelyek.org

NEMZETKöZI ZOMÁNCMűVÉSZETI 
ALKOTóMűHELY

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 16.
Telefon/Fax: 76/482-123
E-mail: nzazomanc@microsystem.hu
Honlap: www.enamel-art.hu

NÉPI IPARMűVÉSZETI GYűJTEMÉNY
6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
Telefon/Fax: 76/327-203
E-mail: muzeum.nepiipar@gmail.com 
Honlap:  www.nepiiparmuveszet.hu 

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS 
ÉS KONFERENCIA KöZPONT 

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880
Fax: 76/503-890
E-mail: efmk@efmk.hu
Honlap: www.efmk.hu 

KODÁLY INTÉZET
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
Telefon: 76/481-518, Fax: 76/320-160 
E-mail: office@kodaly.hu
Honlap: www.kodaly.hu

MNL BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA
Kossuth téri Csoport

Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: 76/508 950
E-mail: leveltar@bacs-kiskun-leveltar.hu

SZóRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MűHELY
6000 Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
Telefon/Fax: 76/481-469
E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
Honlap: www.szorakatenusz.hu 

A REndEZVÉny hElySZínEI
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Nyitva tartás:   Autómentés, mosás, szerviz: 0-24 óráig 
Javítóműhely: 6-17 óráig

Gépjárművek TeLjeS kÖrű 
jAvÍTáSA, FeLÚjÍTáSA

www.autouniverzal.hu
+36 76 485 292

Felkészítés műszaki vizsgára teljes körű ügyintézéssel
Autók fényezése • Tachográfok beszerelése, javítása
Minden típusú szervizmunka • Gépi kefés mosás
Légkondicionáló berendezések vizsgálata, javítása

Autó Univerzál - 150x150 mm + kifutó.indd   1 2014.02.20.   14:00:54
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