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BRINGOLÓGIA 
Az Iparművészeti Múzeumban november 27-ig látogatható a 
Bringológia kiállítás, amely több mint tíz ország legfrissebb 
design innovációiból válogat. A kétkerekű az élhető városi kör-
nyezet és a fenntartható gazdaság eszköze és szimbóluma 
lett. A kortárs design erre reagálva tömegével hozza létre a 
városi kerékpározáshoz kapcsolódó, azt támogató tárgyakat. 
A Bringológia kiállítás az egyén, a helyi közösségek és a glo-
bális kihívások hármas metszetében mutatja be a formaterve-
zés szerepét a kerékpározásban. 

Iparművészeti Múzeum, 2016. november 27-ig

SZEMREVALÓ FILMFESZTIVÁL
A fesztivál a német nyelvterület filmkultúrájából ad ízelítőt. 
A családosok számára igazi csemegének ígérkezik a klasz-
szikus gyerekkönyvből készült film, a Heidi, amelyben az élénk 
kislány nagyapjával a svájci hegyekben él. Határtalan boldog-
sága akkor ér véget, amikor nagynénje Frankfurtba viszi, hogy 
egy jómódú család beteg kislányának játszótársa legyen. 

Művész mozi, 2016. szeptember 22. – október 1. 

MAGYAR NÉPI HANGSZEREK: 
A NÉPI HEGEDŰ ÉS A KONTRA
A hangszerekkel 8-12 éves gyerekek ismerkedhetnek meg 
autentikus élő zene által. A hegedű minden más népi hang-
szernél kitartóbb gyakorlást, hosszabb felkészülést kíván. 
Ezért elsősorban hivatásos vagy félhivatásos zenészek, min-
denekelőtt cigányzenészek hangszere. Az előadásban közre-
működik Pál István „Szalonna” és barátai. 

MÜPA, 2016. szeptember 17-én 
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SOROZAT   —
KIMENŐ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA   —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ! – FRÖCSKÖLŐ TÁNCOK 18 LÁBRA 
Fogadjunk, hogy senki nem tudja, hogy mi a közös egy csa-
posban, egy kertészben, egy fodrászban és egy horgászban! 
Nem, nem! Nem jártak egy óvodába! Nem is szomszédok! 
Nem is szoktak együtt focizni! Nem a kedvenc játékuk a kvíz, 
nem a kedvenc ételük a gríz, nem a szerencse számuk a tíz, de 
éltető elemük a víz, víz, víz, tiszta víz! A Vaskakas Bábszínház 
locspocs revüje várja a közönséget Fitos Dezső és Kocsis 
Enikő Harangozó Gyula-díjas táncművészek koreográfiájával.

MOM Kulturális Központ, 2016. szeptember 10.

SIMÁNDY100 – KAUFMANN-NAL
A legjobb magyar énekesek és a jelenkor legnagyobb aktív 
tenorsztárja emlékezik Simándy Józsefre szeptemberben, a 
korszakos magyar tenorlegenda 100. születésnapján. Jonas 
Kaufmann és nyolc magyar művész hajt fejet Simándy való-
ban megkerülhetetlen, ma is példaértékű életműve előtt.

Erkel Színház, 2016. szeptember 25.
Ké

p 
- 

O
ro

sz
 S

án
do

r

NICK VUJICIC: „MARADJ ERŐS!”
Az iskolai és internetes zaklatás áldozatainak segítése, az együtt-
működési készség javítása, az elfogadó és befogadó szemlélet 
kialakítása – ez a fő missziója Nick Vujicic második magyaror-
szági látogatásának. Az előadó saját példáján keresztül szeretné 
támogatni a fiatal nemzedéket, és megmutatni számukra a 
nehézségekben rejlő lehetőségeket. A kéz és láb nélkül született 
világhírű tréner a Nem Adom Fel Alapítvány meghívására érkezik 
Magyarországra, és a Tüskecsarnokban tart előadásokat. 

Tüskecsarnok, 2016. szeptember 21-22. 

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
A Színházak Éjszakája néhány órára ismét bennfentesekké 
varázsolja a nézőket. A színházak kulisszatitkokat tárnak fel, 
bevezetik a közönséget a rejtett zugokba, rövid jeleneteket és 
különleges színházi produkciókat adnak elő. Idén is részt vesz 
a Dumaszínház, a Magyar Állami Operaház, a Thália Színház, 
a Budapest Bábszínház és sok más társulat is.

Több budapesti színházban, 2016. szeptember 17-én


