Az önkormányzat havi programajánlója

2018.

január-február

Örömmel értesítjük Önöket, hogy intézményünk miniszteri elismerésben
részesült és Közművelődési Minőség Díj 2018 kitüntetés birtokosa
lett, mely díj az adományozás évétől folyamatosan használható, vissza
nem vonható. Ez a kitüntetés valóban a legmagasabb elismerése a
minőségi közművelődésnek és kultúrának.
Megtiszteltetés a számunkra az, hogy városunk 50. születésnapján, országos szinten, a megyei jogú városok mellett egyedüli "kis" vidéki kulturális
központként részesülhetünk ebben a magas díjazásban.
Cím: Siófok, Fő tér 2.
Levelezési cím: 8600 Siófok, Pf. 83.
Telefon: 06 84 311 855
E-mail: info@kulturkozpont-siofok.hu
Honlap: www.kulturkozpont-siofok.hu, www.kikksiofok.hu
Online jegyvásárlás: www.kulturkozpont-siofok.hu, www.jegy.hu
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 12.00-18.00-ig,
valamint rendezvények idején,
szombat és vasárnap zárva, kivéve rendezvények idején.

A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Támogatónk:

Mindennemű változtatás joga fenntartva!
Technikai partnerek:

A 2018-as év minden siófoki polgár életében
fontos dátumot jelent, hiszen városunk 50
éves évfordulóját ünnepeljük az egész
esztendőben. A Kálmán Imre Kulturális
Központ örömmel és büszkeséggel
csatlakozik az éven át tartó eseménysorozatokhoz, mely rólunk és
nekünk siófokiaknak szól.
Ebből a jeles alkalomból kifolyólag
intézményünk minden saját szervezésű jegyköteles előadásakor 50%-os
kedvezményt biztosít az 1968-ban született siófoki lakosoknak.

Boldog születésnapot Siófok!

kikksiofok
Médiapartnerünk:

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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2018. február 2-3. péntek-szombat
Kálmán Imre Kulturális Központ

K ultúrházak éjjel-nappal

2018.

A programváltozás
jogát fenntartjuk!

2018. január 24. szerda 19.00
KIKK, színházterem

Váratlan
vendég
Karinthy-bérlet

J anuári

2018. január 26. péntek
KIKK, színházterem

emlékeztető

Gyermek matiné - Téli mese a dinókkal
KIKK, emeleti galéria

60 fotó – 60 festmény a Balatonról kiállítás
Megtekinthető: 2018. március 2-ig.
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Tudod mi történik a Kálmán Imre
Kulturális Központba, miután lekapcsolják a lámpákat és összehúzzák a
függönyöket? Kíváncsi vagy hol öltöznek és próbálnak az előadás előtt
a híres színészek? El tudod képzelni
milyen sok gombot kell megnyomni és eltekerni ahhoz, hogy a fények
és a hang tökéletesen működjön?
2018. február első hétvégéjén
most az összes kérdésedre választ
kaphatsz.
Izgalmas programokkal, vetélkedőkkel, karibi táncházzal, filmvetítéssel, meseolvasással és
zseblámpás barangolással várunk mindenkit sok szeretettel!
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2018. február 2. péntek

Részletes programjainkért
keressék fel weboldalunkat:
Régi Városi Könyvtár emeleti olvasóterme
www.kikksiofok.hu/kulturhazakejjelnappal
17.00 Karibi táncház

2018. február 3. szombat

0

A rendezvénysorozat ingyenesen látogatható.

KIKK, színházterem
18.00 Filmvetítés kicsiknek és nagyoknak
20.00 Zseblámpás barangolással egybekötött vetélkedők
21.00 Farsangi jelmezes tánc a színházteremben
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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2018. február 6. kedd 19.00
KIKK, színházterem

Budapest Bár koncert

A Kálmán Imre Kulturális Központ Teátrum kávéháza (Backstage) új
vezetéssel és arculattal továbbra is szeretettel várja kedves vendégeit. Nyitvatartás hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap 11.30-20.00,
pénteken és szombaton pedig 11.30-23.00-ig.

KÁLMÁN IMRE-BÉRLET

Rutkai Bori, Lovasi András és Mező Misi énekesekkel
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A Budapest Bár a szívbemarkoló
és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország
egyik legnépszerűbb zenekarává.
Az együttes varázslatos vonzerejét
a kitűnő zenészeknek és a magyar
rockzene kultikus énekeseinek
köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár
tizenegy énekessel, teljesen egyedi felállásban működik – talán épp
ezért lett mára a legkeresettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője. A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi
stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig
nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz,
pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik
újra – ezzel megteremtve egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait.
Fellép a Budapest Bár zenekar, valamint Lovasi András, Mező Misi és
Rutkai Bori.
A koncert hossza 90 perc.
Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

Nosztalgia kávéház
2018. február 7. szerda 17.00
2018. február 21. szerda 17.00

Németh Gáborral

KIKK, Teátrum kávéház
Engedje át magát a kellemes emlékeket felelevenítő
halhatatlan melódiák, dallamok hangulatának. Énekelje együtt egy remek társaságban kedvenc slágerét
egy finom kávé mellett. Várjuk szeretettel, legyen a
vendégünk.
Az est közreműködője:
Németh Gábor.
Jegyár: 500 Ft
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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2018. február 8. csütörtök 14.00
KIKK, színházterem

2018. február 12. hétfő 19.00
KIKK, színházterem

Várj míg sötét lesz

Várkonyi Zoltán - Jókai Mór:

Kárpáthy Zoltán (1966)
Apja halála után Kárpáthy
Zoltán Szentirmayék házában nő fel. Szerelmes lesz
leányukba, Katinkába, de
gyámapja elküldi őt otthonukból 18. születésnapján. E lépésre az a szen�nyes per készteti, amelyet
előbb Kárpáthy Abellinó folytat János úr örökségéért, majd Kőcserepy,
aki üzletet lát ebben. Zoltán utóbb rájön: mi készteti nevelőapját erre a
megmagyarázhatatlannak tűnő lépésre. Nem Katinkát akarja tőle elválasztani, hanem Abellinóék aljas manőverét óhajtja megelőzni. Amint
ez nyilvánvalóvá válik, Zoltán lemond az örökségéről, hogy anyja nevét és Rudolf személyét megkímélje a gyanúsítgatásoktól.
(Forrás: port.hu)
A filmvetítés hossza 78 perc.
A filmvetítés ingyenesen látogatható.
A bérlet tulajdonosok helyein kívül korlátozott számban várjuk a
helyfoglalásokat.
Információ: 06/84-311-855
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krimi

Három idegen férfi találkozik egy
üres lakásban. Keresnek valamit,
ami a háziaknak nem jelent semmit, nem is emlékeznek, hogy
hová tehették, de a három idegen
közül egy tisztában van vele, milyen sokat ér. Hogy mi ez a valami,
és miért olyan fontos, azt csak ez
az egy szereplő tudja. Mindenkinél kiszolgáltatottabb azonban a hamarosan hazaérkező háziasszony, a gyanútlan Susy, akit még a látása
sem segít abban, hogy felismerje az egyre növekvő veszedelmet. Bravúros szerepjátékok egész sorával próbálják a bűnözők kiszedni belőle
azt, amiről fogalma sincs. Igazi macska-egér játszma kezdődik, és a növekvő sötétben összemosódik, ki az üldöző és ki az üldözött.
Az előadás hossza 90 perc egy részben.
Kovács Patrícia - Susy, Szabó Kimmel Tamás - Mike, Nagy Dániel
Viktor - Roat, Ficzere Béla - Carlino, Hováth Virgil - Sam, Ács Berta /
Fekete Kepes Hanna / Medgyessy Lili - Glória
Rendező: Novák Eszter
Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

JÓKAI-BÉRLET

FEKETE ISTVÁN-BÉRLET
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

filmvetítés

Orlai Produkciós Iroda
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Siófok 50 –

2018. február 13. kedd 14.00
KIKK, színházterem

M agyar népi hangszerek,
hangszeres magyar népzene

FILHARMÓNIA-BÉRLET

Zengő együttes

Pillanatképek a város
életéből
2018. február 20.
kedd 17.00

Koncertműsorunkban a népzene feldolgozásának olyan
útját választottuk, amely
igyekszik megőrizni e kultúra magas esztétikai színvonalát. Kerüljük a ma divatos
elektronikus - olykor elvont
- irányzatokat. Muzsikánkban
- a klasszikus szerkesztés elemeit felhasználva - elsősorban olyan régi stílusú dallamokat mutatunk
be, melyek különleges szépségükkel, gazdag díszítményeikkel korunk
hallgatóságára is nagy hatást gyakorolnak. Változatos, egyedi összeállításainkat akusztikus népi hangszerekkel /vonósok, duda, ütőgardon,
koboz, tamburák, stb./ szólaltatjuk meg.

KIKK, előcsarnok
A Siófok 50 - pillanatképek a város életéből kiállítássorozat
következő témája Ikonikus épületek - Tóth-Baranyi Antal
gyűjteményéből.
Február hónapban Siófok város híres és nevezetes épületei kerülnek bemutatásra Tóth-Baranyi Antal képeslapplakát-és fotógyűjteményéből összeállított tárlaton,
mely során nosztalgiázhatunk az elmúlt 50 éven.
Jöjjön el Ön is! Ünnepeljünk együtt!
A kiállítás ingyenesen megtekinthető.

Műsorunkat a kapcsolódó virtuóz férfitáncok bemutatásával színesítjük.
Moderátor: Bergics Lajos
Jegyár: 600 Ft
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KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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R omantikus

A Süsü-bérlet előadásai keddenként 14.00-kor kezdődnek.
A Mirr-Murr-bérlet előadásai szerdánként 14.00-kor kezdődnek.

film maraton Valentin
nap alkalmából

2018. február 20-21. kedd-szerda 14.00
KIKK, színházterem

KIKK, színházterem
A filmvetítés ingyenesen látogatható.

Kobold meséi

Kékkovács Mara és az Orfeum művészei
TIPEGŐ-BÉRLET CSECSEMŐKNEK
(0-3 éves)

2018. február 16. péntek
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KIKK, színházterem

Bóbita Bábszínház

H inta-palinta
Az előadás során egy utazáson
vehetnek részt az apróságok: elkísérhetik a kedves nyuszikat a
hétszínű szivárvány selyemfelhő
csíkjaihoz, kocsin, hajón, vonaton, hintán röpülve, ismert mondókák és gyerekdalok varázslatával, anya ölében ringva.

Jegyár: 1.400 Ft (1 gyerek + 1 felnőtt)

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

gyermek operett

Angelika egy fiatal hercegnő, aki eltéved az erdőben
és megismeri az erdő rejtelmeit. Különböző lényekkel
találkozik, mint a koboldokkal. A varázslatos aranyfonal
segítségével megtalálja a
barátját, aki a bányában rekedt és kimenti a koboldok
karmai közül.

SÜSÜ-BÉRLET ÉS MIRR-MURR-BÉRLET
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

A Tündér, a Királylány és a

2018. február 14. szerda 17.00-tól

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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G yermek Matiné

2018. február 22. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem

Keleti Márton:

A tizedes meg a többiek (1965)
KARINTHY-BÉRLET

filmvetítés

A II. világháború utolsó heteiben Molnár tizedes a zászlóalj
gránátokba rejtett zsoldjával
a maga részéről befejezettnek
nyilvánítja a háborút. Egy, a pikírt inasra, Albertra bízott kastélyban talál menedéket, ahol
már több sorstársa bujkál. Itt
átveszi a parancsnokságot
és kiosztja a feladatokat mindenkinek, a különféle lehetőségeket számbavéve. Ha kell, honvédek
és átveszik a nyilasok által elfogott Szíjjártó munkaszolgálatost, ha kell
szovjet katonát mentenek meg. Életveszélyes kalandok, bámulatos
helyzetek, hiába kerülik a németeket és a szovjeteket is.
(Forrás: port.hu)

A filmvetítés ingyenesen
látogatható.

Szerelmes kutyusok
2018. február 23. péntek 10.00
KIKK, színházterem

Hozza el gyermekét ingyenes matinénkra!
A népszerű gyermekmeséket soha sem lehet
megunni. A pontos programról és vetítési
időpontokról a KIKK előcsarnokában vagy
Facebook oldalunkon, és ezen belül is Szünidei Matiné zárt csoportunkhoz való csatlakozás után tájékozódhat.

A filmvetítés hossza 101 perc.
A filmvetítés ingyenesen látogatható.
A bérlet tulajdonosok helyein kívül korlátozott számban várjuk a
helyfoglalásokat.
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Információ: 06/84-311-855

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

filmvetítés

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Zenélő templomok
sorozat

2018. február 23. 18.00

Siófok, Református templom

2018. február 24. szombat 17.00
KIKK, színházterem

a rászoruló siófoki gyerekeknek
a Siófoki Férfi Dalkör szervezésében

Gesztesi-Tóth László orgonahangversenye

Fellépők: helyi és vendég kórusok.
A jótékonysági koncert ingyenesen látogatható.
A jótékonysági koncertre támogatói jegyek válthatóak.
Információ: Pintér László elnök 06/30-200-4700

Közreműködik: Mukk József operaénekes,
a Budapesti Operaház magánénekese
Gesztesi-Tóth László 1970-ben született. Koloss István irányításával kezdte meg, majd Lehotka Gábor és Pálúr János növendékeként végezte el a Liszt Ferenc Zeneakadémiát. Diplomáját
kitüntetéssel szerezte meg 2001-ben, ezzel párhuzamosan karvezetői oklevelet is szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től előbb Lyonban, majd
Párizsban folytatott posztgraduális tanulmányokat. Doktori értekezését 2009-ben védte
meg a Zeneakadémián. Jelenleg a gödöllői Premontrei Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola orgonatanára és a budapesti Szentlélek templom orgonistája.
Mukk József operaénekes, tenorista a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia Ének-, majd
Operaszakán szerzett diplomát.
Műsor: Johann Sebastian Bach: c-moll prelúdium és fúga BWV546
Antonio Stradella: Pieta Signore
Dietrich Buxtehude: Magnificat primi toni
Georg Friedrich Händel: F-dúr orgonaverseny Op.4. No.4.
Georg Friedrich Händel: Comfort ye Accompagnato és ária Messiás című operából
Georges Bizet: Agnus Dei
Felix Mendelssohn-Bartholdy: A-dúr szonáta Op.65. No.3.
Jegyár: 1.200 Ft
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Jótékonysági koncert

2018. február 25. vasárnap 18.00
KIKK, Teátrum kávéház

A kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapja

Gyaloglás gulágföldön – A sarkvidék vasútja
Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés a film alkotójával,
Szalkai Zoltánnal.
Az úgynevezett 501-es, 503-as építkezés, az Ob és a Jenyiszej
között Szalehardtól Igarkáig épített 1300 kilométer hosszú
vasútvonal mentén létesített szovjet munkatáborok helyszíneit kutatja a dokumentumfilm.
A rendezvény ingyenesen látogatható.
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Balatoni Népfőiskola
sorozat

2018. február 26. hétfő 18.00
KIKK, Teátrum kávéház

könyvbemutatóval egybekötött előadás
Maga a valóságban ilyen pici? És mégsem fél ezekben a
veszélyes országokban? Az elmúlt tizenöt évben számtalanszor szegezték nekem ezt a kérdést, amikor egy-egy
rázósabb tudósítás után hazaérkeztem. A termetem soha
nem okozott önértékelési problémát, az viszont nem fért
a fejembe, miért gondolja bárki, hogy a háborús terepeken nem szoktam félni. Természetesen félek. De amikor
ezt elmondtam a gyanútlan kérdezőknek, csalódottságot
láttam az arcukon. Mintha elloptam volna tőlük egy illúziót. És ez a jelenség elkezdett érdekelni. Miért vágynak az
emberek a félelem nélküli élet titkos receptjére? Miért fél
mindenki a félelemtől? És vajon én már szembenéztem
minden démonommal?
Jegyár: 1.200 Ft

2018. február 27-28. kedd-szerda 10.00
KIKK, színházterem

A mindent látó királylány

Vaskakas Bábszínház
bábelőadás

Borsó és Berci barátok. Az egyik nagy,
a másik kicsi. Az egyik hencegő, a másik sértődékeny. Az egyiknek színváltós ládája van, a másiknak meg olyan,
ami hatalmasra nagyítja az ember kezét. Az egyik repülőzni szeret, a másik
versenyautózni. Egyáltalán nem hasonlítanak, mégis barátok.
Egy barát akkor is barát, ha néha kinevet, vagy lefröcsköl vízzel, vagy
direkt nem szólít a neveden. De barát-e a barát, ha haragszik? Ha
nem adja kölcsön a ládáját? Ha nem áll ki melletted? Egy nap titokzatos idegen érkezése teszi próbára Borsó és Berci barátságát...

MAZSOLA-BÉRLET ÉS MANÓCSKA-BÉRLET
ÓVODÁSOKNAK

Al Ghaoui Hesna
Félj bátran

A Mazsola-bérlet előadásai keddenként 10.00-kor kezdődnek.
A Manócska-bérlet előadásai szerdánként 10.00-kor kezdődnek.

Az előadás hossza 50 perc.
Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.200 Ft, erkély: 1.000 Ft
elővételben: földszint: 1.400 Ft, erkély: 1.200 Ft
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Á
llandó
programok és kiállítások

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet,
Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

További információ:
06 84 311 855
info@kulturkozpont-siofok.hu

Kultúrkuckó

Minden pénteken 15.00-18.00.
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme

A programváltozás
jogát fenntartjuk!

Játékkuckó

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 2/A.
Postacím: 8600 Siófok, Pf. 1.
Tel.: 84/ 506-598 • Fax: 84/ 506-599
Honlap: www.konyvtar-siofok.hu
Hosszabbítás: 84/ 506-598 11-es mellék; help@konyvtar-siofok.hu
Tájékoztatás: 84/ 506-598 34-es mellék;
		
tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: 84/ 506-598 34-es mellék;
				
kvkkozi@konyvtar-siofok.hu

BRTK, Könyvtár Felnőttrészleg

Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-84/311-855
Régi Városi Könyvtár emeleti olvasóterme

Teátrum kávéház (Backstage)

Nyitvatartás: Hétfő-csütörtök 11.30-22.00
Péntek-szombat 11:30-23.00
Vasárnap 11:30-22.00
Telefonszám: 06/20-435-7337
20

Elérhetőségeink:

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

Nyitvatartás:
Hétfő: 9.00-18.00
Kedd: Zárva!
Szerda: 9.00-18.00
Csütörtök: 9.00-18.00
Péntek: 9.00-18.00
Szombat: 8.30-13.30

