
a nyomozás, amelyet a nézők vezetnek és befolyásolnak, 
így a történet minden előadáson máshogy alakul. 

Bemutató: Centrál Színház, 2017. október 20.

RÖGTÖNZÖTT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  
A MOMENTÁN TÁRSULATTAL
Az iskolaszínházi előadáson a humor és az improvizáció 
eszközeivel és szakemberek segítségével taglalják 
az iskolai lét nehézségeit. Ott lesz a Momentán Társulat, 
Jocó bácsi, Polus Enikő mentálhigiénés szakember és 
egy diák. A programot a Felelős Szülők Iskolája és a K11 
szervezi, várják a 10 évnél idősebb gyerekeket, a szüleiket, 
a pedagógusokat és mindenkit, aki szeretné megérteni, 
hogy mi zajlik a gyermek, a tanár és a szülő fejében. 

K11 Művészeti és Kulturális Központ, 2017. november 4.

MOZINET FILMNAPOK
Az idei rendezvényen a Cannes-i, Velencei és Torontói 
Nemzetközi Filmfesztivál programjából szemezgethetnek 
a nézők, látható lesz többek között egy orosz filmdráma, 
egy olasz családi tragikomédia és az „Életrevalók” 
rendezőinek új filmje, az „Eszeveszett esküvő” is. Ez utóbbi 
film egy profi rendezvényszervezőről szól, aki bár már 
levezényelt többszáz esküvőt, arra nincs felkészülve, ami 
a XVIII. századi francia kastélyban és annak parkjában 
történik. 

Több városban, 2017. október 20–23.

HAJMERESZTŐ
Paul Portner krimi-vígjátékát a Centál Színház mutatja 
be októberben Simon Kornél főszereplésével, Puskás 
Tamás rendezésében. A történet: egy fodrászszalonban 
valaki leszúr egy világhírű zongoraművésznőt. A gyilkos 
az üzletben van, tehát fodrász vagy vendég. Indul 

OKTÓBERI KIMENŐ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

SOROZAT —
KIMENŐ

Részlet a „Szeretet nélkül” című filmből

Simon Kornél
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A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, DE 
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NEMCSAK 
EGYMÁSTÓL 
VÁLUNK

Hogyan bomlik le egy család, ha a szülők elválnak, 
hogyan érinti ez a gyermekek és a szülők további életét. 

Mit tehetünk válás előtt, helyett és után?

Az estet Jankovics Anna Világgá mentem c. 
45 perces darabja nyitja, amelyet a szerző, rendező 

és előadó kortárs szerzők szövegeiből vágott 
és illesztett újra eggyé.

Az előadás után Szám Kati beszélget 
a témáról meghívott vendégeinkkel, 

BALKUNÉ SZŰCS EMESE 
tanácsadó szakpszichológus 

és KOZMA-VIZKELETI DÁNIEL 
kiképző családterapeutával.

2017. 
10.16.
HÉTFŐ

19 ÓRA

AURORA BOREALIS – ÉSZAKI FÉNY
Októberben kerül a hazai mozikba Mészáros Márta 
legújabb, immár 26. alkotása Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és 
Törőcsik Franciska főszereplésével. A fordulatokban gazdag 
családtörténet anya és lánya kapcsolatának mélységeit 
boncolgatja, a hazugságok és elhallgatások leleplezésének 
felszabadító erejéről beszél. 

Országszerte a mozikban, 2017. október 19-től

KÜRTŐSKALÁCS FESZTIVÁL
A szervezők koncertekkel, gyerekműsorokkal, kiállításokkal, 
kézműves vásárral, Hungarikum-sátorral és persze 
a legkülönbözőbb ízű és méretű kürtőskalácsokkal várják 
a látogatókat. Fellép többek között az Aranyszamár 
Bábszínház, a Kolompos zenekar, Kürtipédia néven pedig 
nyereményjáték is lesz Berecz István vezetésével. 

Gesztenyés-kert, 2017. október 13–15.

Részlet a filmből



RAJZFILMÜNNEP
A KEDD Animációs Stúdió 5. alkalommal rendezi meg 
az Országos Rajzfilmünnepet. Idén országszerte több 
mint 60 helyszínen, mintegy 120 animációs film közül 
válogathatnak a rajzfilmek szerelmesei. Valamennyi 
csatlakozó város és helyszín gazdag kínálatból 
állíthatja össze műsorát: olyan klasszikusokból, mint 
a Vuk, Lúdas Matyi, Magyar népmesék – valamint idén 
bemutatott magyar rajzfilmekből, mint az Egy Kupac 
Kufli és a Lengemesék, népszerű sorozatokból, mint 
a Bogyó és Babóca, Pocoyo és a Hoppi mesék, vagy akár 
kortárs európai rajzfilmekből, mint a Messzi észak vagy 
a szlovén animációs szövetség válogatása. A helyszíneken 
a vetítések mellett most is számos kiegészítő program 
várja a látogatókat: lesz kiállítás, rajzfilmes tájékozódási 
verseny, kézműves foglalkozás, kirakodóvásár és sok-sok 
más családi élmény!

Több városban, 2017. november 3–5.

FŐVÁROSOK
A Duna Szimfonikus Zenekar hangversenyén 
a műismertetést követően részletek hangzanak el 
többek között az alábbi művekből: Haydn: 104. szimfónia 
(„London”); Mozart: D-dúr szimfónia („Prágai”);  
Bizet: Róma-szvit; Gershwin: Egy amerikai Párizsban;  
ifj. J. Strauss: Bécsi vér keringő. 

Duna Palota, 2017. október 15.

 

BUDAPEST MUSIC EXPO
A rendezvény érdekes lehet a zenekedvelőknek, az amatőr 
és a profi zenészeknek és a családoknak is. A gyerekek 
zeneovis foglalkozáson, zenetréningen vehetnek részt, 

a legkülönfélébb hangszereket próbálhatják ki, a hang- és 
a hanghatáskeltés ezernyi eszközével ismerkedhetnek meg. 

Hungexpo Budapest Vásárközpont, 2017. október 6–8.

THE GREAT HUNGARIAN SONGBOOK 2 –  
RÉGI SLÁGEREK JAZZRUHÁBAN
2014-ben már készült egy válogatás a múlt század magyar 
könnyűzenei slágereinek átdolgozott és újrahangszerelt 
változatából. Az újabb válogatás Zerkovitz Bélát és a hajdani 
táncdalfesztiválok sikergyárosait, a hatvanas évekbeli 
zenés játékok alkotóit idézi meg. A slágereket Tompos Kátya 
és Takács Nikolas énekli, zenél a vonósokkal és fúvósokkal 
kibővített Jazzical Trio. 

MÜPA, 2017. október 5.

Tompos Kátya
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Az egyetemes festészet legsikeresebb  
hamisítója magyar volt. 

Kit, hogyan, mennyiért másolt?

GYŰJTŐ
Minden szerdán a Trend FM-en  
15.30-tól

Elmyr de Hory 
1906-1976

Hallgassa további 
érdekességekért
a kultúra és befektetés világából

www.trendfm.hu

www.promobox.hu
varandoscsomag@promobox.hu

Az első pillAnAttól…
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kisbAbát vársz? kérdésed vAn?
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