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Megjelentek Siófok
2019-es kiadványai!
Szálláshelyek, vendéglátóhelyek, rendezvények és
a környék látnivalói – minden, amit Siófokról tudni érdemes 
magyar, angol és német nyelven.
Keresse őket a Tourinform irodában! 
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Április 19–22.  IV. Húsvéti Nyuladalom 

Április 19–22.  Hajózási Szezonnyitó 

Április 21.  IV. Nyúlfutam 

Május 17–19.  Strand Szezonnyitó 

Május 25–26.  Városi Gyereknap – Ezer Lámpás Éjszakája  

Június 1–2.  Nemzeti Regatta 

Június 7–10.  Pünkösdi Fesztivál 

Június 8–9.  PLÁZS Siófok Pünkösdi Hétvége 

Július 11–14.  New Orleans Jazz Fesztivál 

Július 26–Augusztus 4.  Bor- és Fröccsfesztivál 

Programajánló 2019

Nyáresti Operett
Nyári Gyermekszínház
Belvárosi Néptánc Estek
Belvárosi Zenei Estek
Zene a zöldben

Nyári
programsorozatok:
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Augusztus 16–20.  Bor és Kenyér Ünnepe 

Szeptember 13–15.  Sör és Csülök Fesztivál 

Október 4–6.  Halfesztivál 

November 2.  V. Tökös Futás 

November 15–17.  Libadalom  

November 29.  Városnap 

November 30–December 22.  Aranycsengő Adventi Vásár 

December 7.  V. Mikulásfutás  

December 28–30.  Évzáró Puncs Party 

December 31.  BÚÉK Siófok Szilveszteri Party  

A programok ingyenesek, a szervezők a
változás jogát fenntartják!
További részletek hamarosan. 



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:
Irodai ügyintézés hétfőtől péntekig 8.00-16.00.
Baba-mama szoba nyitvatartása hétfőtől péntekig 10.00-18.00.
Jegypénztár/információ: hétfőtől péntekig 12.00-18.00.
Szombat és vasárnap zárva, kivéve a rendezvények idején.

Mindennemű változtatás joga fenntartva!

kikksiofok

A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Támogatónk:

Médiapartnerünk:

Technikai partnerek:
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Februári emlékeztető

2019. február 25. hétfő 19.00
KIKK, színházterem

Mr. és Mrs.
Verebes Linda és Pindroch Csaba színházi estje 
Komédia öt jelenetben

2019. február 27. szerda 14.00
KIKK, színházterem

Régi is meg új is?
Zenekari kalauz fiataloknak
– Britten: változatok és fúga egy Purcell témára

2019. február 27. szerda 18.00
KIKK, színházterem

Balatoni Népfőiskola Sorozat
Soma Mamagésa
– Hogyan ne sárkányosodjunk el?



Életkezdet - Hordozós klub 

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT8

2019. március 5. kedd 10.00–12.00
KIKK, szabadidőterem

Március 5-én 10.00–12.00-ig immár a KIKK szabadidő szobá-
jában várja Fuksz Rita az érdeklődőket.
Ezen az alkalmon a karikás kendőket vesszük szemügyre.

A klub szervezői Siófok környéki hordozós anyukák, akik a 
válaszkész nevelés hívei. Ennek szellemében hisszük, hogy 
a babáinknak a hordozás a legjobb dolog. Fontosnak tartjuk, 
hogy a szülőknek megfelelő információja legyen arról, hogyan 
is működnek a babák és a kisgyerekek. Szeretnénk, ha minél 
többen tudnák, hogy milyen jelentősége van az érintésnek és a 
testközelségnek, a hordozásnak.

A klub alkalmakon ismerkedünk, tapasztalatot cserélünk, na-
gyokat beszélgetünk. Ha segítségre, megerősítésre vágysz a 
babahordozás, a szoptatás és gyermeknevelés terén, akkor jó 
helyen jársz, ott a helyed köztünk, várunk sok szeretettel.

A foglalkozások ingyenesen látogathatóak.



2019. március 6. szerda 14.00
KIKK, színházterem
 

A  két Lotti
Budaörsi Latinovits 
Színház
zenés gyermekregény

Lotte és Luise a nyári tábor-
ban találkoznak először.
Rögtön feltűnik nekik és 
mindenki másnak is, hogy 
mennyire hasonlítanak 

egymásra. Mintha ikrek volnának, annyira. Összedugják a fejüket, 
hogy a hasonlóság rejtélyét megfejtsék, így kiderül számukra, hogy 
valóban ikrek, csak szüleik – kényszerű korai válásukkor – megosz-
toztak rajtuk. Most azonban nagylányok már: tudják, mi a teendő, 
hogy a felnőttek ballépését helyrebillentsék.

Az előadás hossza 120 perc két részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft,
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

HELKA-BÉRLET
3-4. osztályosoknak
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2019. március 7. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem

Maude és Harold
Körúti Színház
vígjáték

Hogy mi a közös Maudeban 
és Haroldban? Első ránézés-
re semmi, hiszen Harold egy 
fiatal, búskomor arisztokra-
ta férfi, Maude pedig, nos 
hát... Maude egy jelenség. Az 
egyetlen közös bennük, hogy 

mind a ketten imádnak temetésekre járni, éppen így találkoznak. A fur-
csa megismerkedéstől egy kalandos hét veszi kezdetét, autólopással, 
fókával, faültetéssel, tánccal, zenével, kis szerelemmel, és sok nevetéssel.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Esztergályos Cecília és a Jászai Mari-dí-
jas Vándor Éva főszereplésével.

Az előadás hossza 140 perc két részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft,
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft



2019. március 8. péntek 10.00
KIKK, színházterem

G yermek matiné

A félős jeti kalandja
Hozza el gyermekét
ingyenes matinénkra!

A népszerű gyermekmeséket soha sem lehet megunni. A pontos programról előcsarno-
kukban vagy Facebook oldalunkon, és ezen belül is Szünidei Matiné zárt csoportunkhoz 
való csatlakozás után tájékozódhat.

Részvételi szándékukat kérjük időben jelezzék a következő e-mail címen:
teveli.petra@kulturkozpont-siofok.hu

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 11
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2019. március 8. péntek 16.00–20.00
KIKK, előcsarnok és színházterem

Minden
NŐ hercegnő

Intenzív lélekápolás
CSAK Nőknek! 2.0

16.00–20.00 Feltöltődnél? 
Avon és Oriflame tanácsadók, szakképzett sminkesek, masszőzök és körmösök várnak ti-
teket ezen a napon.

17.00 Csanádyné Soós Brigitta előadása
A 21. század tudatos bőrápolása

18.00 Schaffer Erzsébet lélekemelő gondolatok
Mi nő, röptetők! – nőkről és kapcsolatokról beszélek, mesélek, hogyan tudjuk egymást 
„röptetni”, fogni és elengedni, tartani és megtartani... Mit tudunk mi nők, mi a dolgunk 
ezzel a tudással. Hogy segítsük magunkat, hogy aztán a társunkat is segíteni tudjuk. Mit 
várunk és várhatunk el... hogy tudunk mindennek elébe menni…

19.00 Takács Nóra
Hogyan legyek jó nő? tanácsadás
Minden, olyan nőket érintő „szépítkezős” tipp, praktika, érdekesség, amit könnyedén meg 
tudnak a résztvevők tanulni.
Kiemelt témák: frizura, bőrápolás, smink, divat.

A rendezvény ingyenesen 
látogatható.



2019. március 13. szerda 19.00
KIKK, színházterem

Pesti barokk
Orlai Produkciós Iroda
vígjáték

Budapesti bulik a nyolcvanas 
évek derekán. Szerelmi bo-
nyodalmak, hódítások, meg-
csalások, barátságmítoszok, 
besúgók. A harmincegy-
néhány éves Koszta János 
otthonosan mozog ebben a 

világban, mégsem találja a helyét. A felhíguló Kádár-korszakban kell 
léteznie – szeretteit elengednie, zavaros nőügyeit tisztáznia, kezdődő 
felnőttségét kitalálnia. Mennie vagy maradnia - közben pedig élnie. 

Kern András és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével.
Dés Mihály regényéből Kern András készített színpadi változatot.
 

Az előadás hossza 135 perc két részben.

Jegyár:
Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft,
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

KARINTHY-BÉRLET
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Életkezdet
  – szülő/baba találkozó 

2019. március 14., 28. csütörtök 10.00–12.00
KIKK, kamaraterem

Az Életkezdet Perinatális Munkacsoport szakemberek és la-
ikusok együttműködése, akik azért dolgozunk, hogy az éle-
tünket meghatározó első, korai időszak fontossága mindenki 
számára nyilvánvaló legyen és helyes információk birtokában 
kísérhesse az érintettek lépéseit. 

Március 14-én közkívánatra ismét Kiss Gabriella pszichológus lesz ná-
lunk, hogy az anyukáknak segíthessen gyakorlatias gyermeknevelési tanácsa-
ival egy könnyed interaktív beszélgetés keretében.

Március 28-án Vörös Ildikó a CsodaTanoda trénere, NLP tréner, kommunikációs 
szakember és a Pikler Intézet egykori munkatársa: Együttműködő nevelés - Különle-
ges kapcsolat: gondozás és gondoskodás a Pikler szemléletben. A Pikler-módszer lénye-
ge, hogy a gyerek biztonságos, szerető környezetben a saját ritmusában fejlődhessen, 
önállóan játsszon.

További információk:
www.eletkezdet.hu 
Fb: Életkezdet 
email: info@eletkezdet.hu 

Életkezdet
– Támpont az alapokhoz

A foglalkozások ingyenesen látogathatóak.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT14
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2019. március 14-15.
csütörtök-péntek
Több helyszínen

Március 15.
2019. március 14. csütörtök
10.00-12.00  Levendula Játszóház és Alkotóműhely – „Szabadságra hangolódva” 

(nemzeti kitűző, lovacska és párta készítése)
10.30 Zabszalma koncert a márciusi ifjakhoz
14.00-18.00  Levendula Játszóház és Alkotóműhely – „Szabadságra hangolódva”
 (lovacska készítése természetes anyagból, címerfestés, párta készítés) 
  Különböző egyensúlyozó - és célba lövő játékok, hintalovacskák, gyermekjá-

tékok fából-vesszőből, kötélverő bemutató
18.00 „Kárpát-medencei emlékek” – Somogy Táncegyüttes ünnepi előadása

2019. március 15. péntek
9.30 Siófoki Férfi Dalkör „Kossuth Lajos azt üzente...” ünnepi koncert a Fő téren
10.00  Ünnepi beszédet mond dr. Lengyel Róbert Siófok város polgármestere
  „Tavasz és forradalom” – a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műsora a Fő téren
 Közreműködik az Egerszegi Akusztik és a Sólya zenekar
11.30  Koszorúzás a Március 15. parkban
  Közreműködik a Siófoki Férfi Dalkör és a 466. számú Magyar Tenger Cser-

készcsapat
18.15 Fáklyás felvonulás gyülekező a katolikus templom mögött
18.45 Fáklyás felvonulás
19.00 Nemzetünk hősei animációs lézershow a Fő téren

A rendezvény ingyenesen látogatható.
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2019. március 19-20. kedd-szerda 10.00
KIKK, színházterem
 

Bertalan és Barnabás
Aranyszamár 
Bábszínház
bábelőadás

Janikovszky Éva meséje 
nyomán

Borbála néni lázas készülő-
désben van. Nagy nap ez a 

mai! Éppen ma van Boldizsár bácsi nagyon, de nagyon sokadik szü-
letésnapja (még azok közül is, amiket már Borbála nénivel együtt 
ünnepelt). Gyertyák gyúlnak, villák villognak, orcák pirosodnak. De 
mit rejt a szalaggal átkötött piros kalapdoboz? Két egyforma kutyus 
orra kandikál ki a megbontott csomagból.

Az előadás hossza 45 perc egy részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.200 Ft, erkély: 1.000 Ft,
elővételben: földszint: 1.400 Ft, erkély: 1.200 Ft
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2019. március 19. kedd 17.00
KIKK, emeleti galéria 

Pápai Márta kavicsfestő
A kavicsok titkos világa kiállítás 

A kiállítást megnyitja Király Imre.

„Kipróbáltam számomra eddig ismeret-
len felületeken való rajzolást, mint a ka-
vicsfestést. Emellett más jellegű képeket 
is kezdtem készíteni, amiben felhaszná-
lok textilt, gyöngyöt és minden más ele-
met, amit kreatívan bele tudtam építeni 
ezekbe az alkotásokba. Az így készülő 
képeim gondolatvilága a természet, a 
növények világa, harmóniája köré épül.” 
– Pápai Márta

A kiállítás megtekinthető április 17-ig.

Tavaszi Fesztivál
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2019. március 21. csütörtök 14.00

KIKK, színházterem
 

A vihar

Körúti Színház
zenés mesejáték – szépirodalmi lézershow

Volt egy sziget a ten-
geren, nem volt más 
lakója, csak egy öreg 
ember, varázsló, neve 
Prospero, és a lánya, 
egy igen szép ifjú 
hölgy: Miranda.
Na de hogy kerültek a 
szigetre? Kik ők? Nos 
egyszer a varázsló ha-
talmas vihart csinált...

Az előadás hossza 60 perc egy részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.350 Ft, erkély: 1.250 Ft,
elővételben: földszint: 1.600 Ft, erkély: 1.400 Ft

Tavaszi Fesztivál



2019. március 22. péntek 19.00
KIKK, színházterem

A dallamok bűvöletében

Duna Szimfonikus Zenekar
vezényel: Deák András karmester, közreműködik Teleki Miklós zongoraművész

Az előadásban
elhangzó művek:
Mozart: Figaro házassága – Nyitány
Grieg: á-moll zongoraverseny
Mozart: g-moll szimfónia K. 550.

Teleki Miklós orgonaművész diplomáját 1995-ben szerezte a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen Lehotka Gábor professzor növendékeként. 1993 szept-
emberében elnyerte a Budapesi Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját. 
1996-ban a Douwe Egberts Alapítvány díjazottja, majd 2000-ben Fischer Annie Ösz-
töndíjas volt. 2006-ban pedig Artisjus-díjat kapott.
A Duna Szimfonikus Zenekar 1961-ben alakult Budapesten. Az azóta eltelt időszakban 
számos rangos belföldi és külföldi hangversenyen lépett fel. Repertoárjuk a barokk 
zenétől a 20. századi és a kortárs kompozíciókig felöleli az európai zenetörténet vala-
mennyi stíluskorszakát.

A koncert hossza 95 perc két részben.

Jegyár: 1.200 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 19

Tavaszi Fesztivál
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2019. március 25. hétfő 19.00

KIKK, színházterem
 

Mozart - da Ponte - Figaro Házassága
Vásáry André Produkció
vígopera

Mozart műve a világ egyik legsikeresebb vígope-
rájának koncert jellegű előadása narrátor közre-
működésével, melynek különlegessége, hogy 
Cherubin szerepét ezúttal Vásáry André férfi szop-
rán énekes adja elő, amire Magyarországon még 
soha, sehol nem volt példa. Az előadás a közismert 
vígjáték esszenciája a legszebb áriákkal, a legvidámabb jelenetekkel. 
Felcserélheti-e egymást a grófné és a szolgálólány, eljut-e az esküvőig 
Figaro és Susanna, érvényesítheti-e a gróf az „első éjszaka jogát˝?

Almaviva gróf: Fülep Máté; Rosina grófné: Sipos Marianna; Susanna, 
a grófné szobalánya: Kiss Diána; Figaro, a gróf komornyikja: Pataki 
Bence; Cherubino, a gróf apródja: Vásáry André
Zenei vezető: Kéménczy Antal
Közreműködik: Kéménczy Antal és zenekara
A szövegkönyvet írta és az előadást átdolgozta, rendezte: Vásáry André

Az előadás hossza 80 perc.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft,
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft

Tavaszi Fesztivál



2019. március 26. kedd 14.00
KIKK, színházterem
 

Csipkerózsika
Körúti Színház
zenés mesejáték

Miért unatkozik a király és a 
királyné? Hiszen már mindent 
megpróbáltak, hogy unalmu-
kat elűzzék! Hiányzik életük-
ből a gyermek! Csipkerózsika 

születése azonban nem mindenkit tesz boldoggá! A boszorkány 
szemét szúrja a királyi pár boldogsága, és átokkal sújtja a szépséges 
lányt. Az átkot Galagonya a király udvari varázslója ugyan 100 évig 
tartó álommá enyhíti, de semmissé tenni nem tudja. Így a lány meg-
szúrja ujját, és elalszik a 18. születésnapján.
Itt már csak a csoda segíthet… vagy egy herceg!

Az előadás hossza 60 perc egy részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft,
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

KELÉN-BÉRLET
1-2. osztályosoknak

21

Tavaszi Fesztivál



KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT22

TIP
EG

Ő-
BÉ

RL
ET

 CS
EC

SE
M

ŐK
NE

K
 (0

-3
 év

es
) 

Tavaszi Fesztivál 2019. március 29. péntek 10.00
KIKK, színházterem

Tütü-tutu autó

Vaskakas Bábszínház

Tütü-tutu autó, felharsan a dudaszó!
Tütü, vigyázz, gyorsan jövök, Fát, virágot kikerülök.
Autóval, kishajóval, robogóval,
vagy traktorral, Én senkit el nem ütök.

Az előadás hossza 20 perc, melyet 20 perc játékidő követ. 

Jegyár:
1.400 Ft
(1 gyermek + 1 felnőtt)
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Tavaszi Fesztivál2019. március 29. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok

Salsa, merengue, bachata, reggaeton

Hallottál már róluk és szívesen kipróbálnád?

Itt a remek alkalom, hogy megismerkedhess 
az alapokkal (pár nélkül).

Táncházunkban a Karib térség több táncá-
nak alapjaival ismerkedhetnek meg: a ku-
bai salsaval, a dominikai merengue-vel és 
bachata-val.
Egyszerűen követhető lépéseket tanulunk 
meg, melyeket közösen zenére ki is próbálunk.
A táncház lényege, hogy részt vegyünk a tán-
cokban, ezért javasolt a kényelmes lábbeli.

Mindennemű változtatás joga fenntartva.

A rendezvény ingyenesen látogatható.
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2019. április 2. kedd 11.00
KIKK, színházterem

 

Üzenet Táncszínház közreműködésével baleset- bűnmegelőzési előadás

Főszervező:
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság és a Siófoki Rendőrkapitányság

Országos prevenciós turné, melyben táncos-akrobatikus előadásokon keresztül hívják 
fel a figyelmet olyan problémákra, mint például a diszkóbalesetek, családon belüli erő-
szak, a drogfogyasztás, kerékpáros láthatóság fontossága.

A rendezvény ingyenesen látogatható.

Tavaszi Fesztivál



2019. április 4. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem
 

Bolero/Romance

Győri Balett 
balett

Az én Bolerom cse-
lekmény nélküli da-
rab, tíz női és tíz férfi 

táncosra, akik azonos jelmezben, hatalmas fekete szoknyában tán-
colva próbálnak egy monumentális, hideg hangvételű, sötét báli je-
lenetet érzékeltetni.” – Lukács András

Éles fehér fény hasít bele a térbe, megvilágít egy férfit. Csend van. 
Csapásolás hangjai szűrődnek be. Ritmusa gyorsul, egyre hevesebb. 
Ismét csend. A férfi összeesik. A háttérben emberek tűnnek fel, az 
asszonyok fekete fejkendőt kötnek, egy nő kiválik a tömegből.

Az előadás hossza 90 perc egy szünettel.

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 
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2019. április 9-10. kedd-szerda 10.00

KIKK, színházterem
 

Hamupipőke

Magyar Nemzeti Táncegyüttes
táncjáték

A Hamupipőke a Grimm–fivérek egyik legis-
mertebb meséje jámborságról és gonoszság-
ról, hatalomvágyról és becsületről, ármányról 
és hűségről. Hamupipőke egy bálban, tánc 
közben ismeri meg a Herceget, s előadásunk 
is tánccal, zenével meséli el történetüket. 
A Ghymes zenéjére készült lendületes koreográfiákban elevenedik 
meg a királyi udvar élete, a mostohák civódása, az elveszett cipő gaz-
dájának keresése és a szerelmesek egymásra találása.

Az előadás a Duna Művészegyüttes és a Nemzeti Táncszínház közös 
produkciója.

Az előadás hossza 50 perc egy részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.200 Ft, erkély: 1.000 Ft,
elővételben: földszint: 1.400 Ft, erkély: 1.200 Ft

Tavaszi Fesztivál



2019. április 9. kedd 14.00
KIKK, színházterem
 

Hamupipőke

Magyar Nemzeti Táncegyüttes
táncjáték

A Hamupipőke a Grimm–fivérek egyik legis-
mertebb meséje jámborságról és gonoszság-
ról, hatalomvágyról és becsületről, ármányról 
és hűségről. Hamupipőke egy bálban, tánc 
közben ismeri meg a Herceget, s előadásunk 
is tánccal, zenével meséli el történetüket. 

A Ghymes zenéjére készült lendületes koreográfiákban elevenedik 
meg a királyi udvar élete, a mostohák civódása, az elveszett cipő gaz-
dájának keresése és a szerelmesek egymásra találása.

Az előadás a Duna Művészegyüttes és a Nemzeti Táncszínház közös 
produkciója.

Az előadás hossza 50 perc egy részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft,
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

KELÉN-BÉRLET
1-2. osztályosoknak
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Tavaszi Fesztivál
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2019. április 10. szerda 14.00
KIKK, színházterem

 

Mátyásmesék

Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes
táncjáték

A vidám történetek elmesélése 
során segítségünkre lesz Mátyás 
király udvari történetírója (vagy 
inkább udvari bolondja?) a híres Galeotto Marzio. Az ő segítségével 
megismerjük az igazmondó juhászt, Mátyás szép és okos feleségét; 
Beatrix királynét éppúgy, mint a gonosz kolozsvári bírót, sőt azt is 
megtudhatjuk, hogyan is lett király a magyarok vezérlő csillaga: a mi 
igazságos Mátyás királyunk.

Az előadás hossza 70 perc egy részben.

A Mesék Mátyás királyról főcímzene a Kecskemétfilm Kft. engedélyé-
vel hangzik el.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft,
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft

Tavaszi Fesztivál



2019. április 11. csütörtök
Siófok, Fő tér

A magyar költészet napja

Siófoki versmondó verseny és gálaműsor

2019. április 11-én, József Attila születésnapjának évfordulóján kerül meg-
rendezésre a hagyományos Siófoki versmondó verseny, tisztelegve a ma-
gyar költészet nagyjai előtt.
Jelentkezési lap leadási határideje: március 11.
A jelentkezési feltételei: egy magyar szerző tollából származó költemény, 
valamint pontosan kitöltött, határidőre leadott jelentkezési lap és a válasz-
tott vers szövege.

Meghallgatások: 
március 25. – április 9. óvodásoknak és általános iskolásoknak saját intézményükben,
április 11. 9.00-tól a középiskolásoknak, 10.00-tól a főiskolásoknak, egyetemistáknak és 
felnőtteknek a KIKK kamaratermében.

Programok a Fő téren:
10.30 „VersÉnek” – Szilas Miklós költészet napi gyermekműsora
11.30 Szaval a város – a Kálmán Imre Műhely közreműködésével
16.00 Horváth Márton énekes-dalszerző megzenésített versei
17.00  Közös versmondás a versmondóverseny első helyezettjeivel
  Egerszegi Akusztik koncertje – A repertoárt több versfeldolgozás is színesíti, 

valamint saját szerzemények is megcsillannak a műsorban. A zenekar magyar 
irodalom és népzene, valamint a modern zenei értékek legjavát mutatja be 
egyedi, népzenei hangszerelésbe bújtatva.

A rendezvény ingyenesen látogatható.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 29
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A reformáció orgonazenéje – Bach és Mendelssohn

Ella István orgonaművész

1947-ben született Veresegyházán. A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán orgona szakon végzett Gergely Ferencnél.
1972-ben a Lipcsei Nemzetközi Bach Versenyen 2. díját, 
szintén ebben az évben Linzben a Nemzetközi A. Bruckner 
Orgonaversenyen 1. díját, 1976-ban pedig a Brugge-i Nem-
zetközi Bach Versenyen 1. díját nyerte el.
Majd minden európai országban koncertezett, valamint 
fellépett az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, In-
diában, Libanonban és Izraelben.

Jegyár: 1.200 Ft
Jegyek kaphatók a KIKK jegypénztárában, valamint az elő-
adás napján a kezdés előtt 1 órával a helyszínen.

Tavaszi Fesztivál 2019. április 12. péntek 19.00
Siófok, Református templom

Zenélő templomok
komolyzenei sorozat



2019. április 14. 
vasárnap 11.00
KIKK, színházterem

Kicsi Gesztenye Klub

„A kaland folytatódik!” Tarts a Kicsi Gesztenye Klubbal!

Ismerd meg szereplőinket, Napsu-
garat, Olly-t, Lufipofit és Gesztenyét, 
akik a 4 őselemet szimbolizálva (víz, 
tűz, levegő, föld) a bájos Lizával ka-
lauzolják el a Gyerekeket szellemes, 
párbeszédekkel és vadonatúj dalok-
kal, hogy átadják nekik a mindenna-
pi élethez kapcsolódó ismereteket, 
értékeket. A főszereplők segítenek 
levonni az adott történet tanulságát, 
mindezt Dobrády Ákos fülbemászó 
dalaival megkoronázva.

Az előadásra minden látogatónak meg kell váltani a jegyet, akkor is, ha a kísérője öl-
ben ül az előadás alatt.
Családi és csoportos jegy nem váltható.
Az előadás két éves kortól ajánlott.

Az műsor hossza 60 perc szünet nélkül.
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Kulturkuckó
Régi Könyvtár, földszinti olvasóterem
Minden pénteken 15.00-18.00.

Kálmán Imre Műhely
KIKK, szabadidőterem
Minden szerdán és pénteken 15.00-18.00.

Siófoki Asszonyok
Hagyományőrző Tánccsoportja
Régi Könyvtár, Vigadó-terem
Minden szerdán 16.00-18.00.

ZeneBona Szakkör Németh Gáborral
Régi Könyvtár, emeleti olvasóterem
Minden hétfőn, kedden, pénteken 14.00-18.00.
06 30/376-5452, 06 84/312-537.

Látássérültek Siófoki Egyesülete és a Nyugdíjas Egyesület közös énekkara
Régi könyvtár, Vigadó -terem
Minden hétfőn 10.00-12.00.

A programváltozás
jogát fenntartjuk! 

   Á llandó programok
és kiállítások

További információ:
06 84 311 855

info@kulturkozpont-siofok.hu



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, 
Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Elérhetőségeink: 
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
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



Felnőttrészleg 2019. február 19. kedd 9.30
Zöld környezet – Kék Balaton 

Szakmai nap.

2019. február 26. kedd 17.00
Sola Scriptura

Dániek küzdelmes útja két egymást követő világbirodalomban.
Előadó: Soós Attila Biblia-oktató, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.

2019. február 27. szerda 18.00
Ízőrzésről és minden másról, ami fontos az életükben

Róka Ildikó és Móczár István beszélgetős, képes estje.

Százszorszép Kezek
2019. február 14. csütörtök 14.00-16.30
2019. február 16. szombat 9.00-12.30
Kis barátaink életre kelnek.

2019. február 21. csütörtök 14.00-16.30
2019. február 23. szombat 9.00-12.30
Zsenília virágokat ültetünk.

Gyermekrészleg
Ibolyácskák citeraműhely
Minden hónap szombati napján, délelőtt
10.00-11.00 óráig a Gyermekrészlegen.

Gyermekjóga
Minden héten hétfőn és csütörtökön 16.30-17.15 
óráig a Gyermekrészlegen.

Apropók táncház
2019. március 2. szombat 14.00-18.00
óráig. A táncházra a belépés ingyenes!
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Elérhetőségek: 84/ 506-598 19-es mellék
gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu

Nyitvatartás: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 13.00-18.00,
kedd: zárva, szombat: 8.30-13.30.



Kálmán Imre sétány 5.

  Kálmán Imre
             Emlékház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk Önöket Könyvtárunkban és
a Kálmán Imre Emlékházban egyaránt!
Látogasson el hozzánk, tájékozódjon
honlapunkon és a közösségi portálokon!

Elérhetőségek: 84/ 311-287
e-mail: emlekhaz.kalman.imre@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 10.00-17.00,
szombat: 9.00-13.30, vasárnap: zárva.
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Állandó kiállítás

Kálmán Imre élete
és munkássága
Kiállítás a földszinti termekben.

Időszaki kiállítás

2019. február 15. péntek 18.00

Én vagyok a világ világossága
Muzsinszki Nagy Endre album bemutatás és a Csilléry család
Muzsinszki Nagy Endre festmények kiállítása.
Az esten dr. Gárdonyi Máté főiskolai tanár, plébános úr beszél
a kötetről a szerzőkkel, és a Csilléry család képviselőivel
a Muzsinszki Nagy Endréhez fűződő kapcsolatukról,
és a festményekről.



Az igazi műveltség fellendíti a gazdasági életet
és gazdagságot teremt.

Ellenben még a gazdag emberek és a társadalmak is 
tönkremennek igazi műveltség nélkül.

Klebelsberg Kuno

2019. február-március


