
 

Amennyiben hírlevelünk nem megfelelően jelenik meg, kérjük ezen a címen tekintse meg.  
 
Kedves Hírlevél-olvasó! 

A PIK e heti Hírleveléből ismét sokszínű ajánlatainkról tájékozódhat: kiállítás, hastáncest és 
novemberi koncerteső várja Önöket itt, az IH-ban! 

Lemezbörzénkre várunk mindenkit, aki bakelit-cd-dvd lemezt, pólót, műszaki cikket, új és 
használt hanghordozót, polót, jelvényt... stb. adna-venne, cserélne! 

 
A Bababörzén - családi napon számtalan gyermekprogram várja a gyerekeket és szüleiket a 
Szivárvány Gyermekházban, de további programokért is érdemes honlapunkra kattintani! 

További információ programjainkról: www.ihpecs.hu 

Önt is várjuk programjainkra! 
A Pécsi Ifjúsági Központ dolgozói 

Tanuláskontroll: Eredményesebb, hatékonyabb tanulás! (2009.11.14) 

 
6-9. osztályos agykontrollt végzett gyerekek számára  
Tovább »  

 

Villámolvasás! 2 napos tanfolyam (2009.11.14) 

 
Fele annyi idő alatt kétszer annyit tanulni!  
Tovább »  

 

MENTHOL zenekar (2009.11.06 - 11.06) 

 

21.00h-tól az évtized házibulija! A 13 éves Menthol rock 'n' 
roll zenekar szülinapi szuperkoncertje Vendég: Flip, Flop & the 
Flyers rock&roll trió  
Tovább »  

 

A Kistehén Tánczenekar és Rutkai Bori és a Specko Jedno közös koncertturnéja (2009.11.07 - 11.07) 

http://www.ihpecs.hu/?p=showNewsLetterById&id=24
http://www.ihpecs.hu/
http://www.ihpecs.hu/?p=news&newsid=77&h=hirek
http://www.ihpecs.hu/?p=news&newsid=78&h=hirek
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=322&pcatid=7


 

Két zenekar koncertje, egy este!  
Tovább »  

 

SZIVÁRVÁNY-BABABÖRZE ÉS CSALÁDI NAP (2009.11.07 - 11.07) 

 

NOVEMBER 7-én (szo. délelőtt) bababörze lesz a Szivárvány 
Gyermekházban: Vásár, játék, színház, tombola! Mi kell még? 
Várjuk árusok jelentkezését! Részletes program itt!  
Tovább »  

 

IH - Utazók Klubja (2009.11.09 - 11.09) 

 
17.00 Az Ukrán Kárpátok vidéke  
Tovább »  

 

IH Galéria: Deli Gábor és Ormay László, a PTE Művészeti Kar festőszakos hallgatóinak kiállítása (2009.11.10 - 11.10) 

 

Megnyitó: 2009.11.10. 18.00 A kiállítást megnyitja: 
Christian Gracza művészettörténész  
Tovább »  

 

Játékosok Klubja (2009.11.11 - 11.11) 

http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=323&pcatid=7
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=376&pcatid=101
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=341&pcatid=8
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=411&pcatid=6


 

Mr.G-ZA, G-LEW, Freddy & Euro Dance, 

RPM Break Team Vendég: Mc.Daps  
Tovább »  

 

Nese és az Abrakadabra Hastánciskola táncestje (2009.11.11 - 11.11) 
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Tisza Bea zenekarának koncertje (2009.11.12 - 11.12) 

 

Kezdés: 20.00 A zenekar tagjai: Tisza Bea - ének, billentyű, 
Birta Miklós - gitár, Pusztai Csaba - dob, Studniczky László - 
basszusgitár, Tisza Viktória - ének  
Tovább »  

 

Fejezetek a magyarság őstörténetéből (2009.11.12 - 11.12) 

http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=408&pcatid=4
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=401&pcatid=10
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=401&pcatid=10
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=401&pcatid=10
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=383&pcatid=1


 
A török hódoltság hadi művészete  
Tovább »  

 

Polaroid-Eperdzsem-Pedig (2009.11.13 - 11.13) 

 

Az estén a két pécsi házigazda mellett a budapesti 
Pedig zenekar lép fel Kezdés: 20:00  
Tovább »  

 

AKELA koncert (2009.11.14 - 11.14) 

 

200

9-
ben 
az 
egy
etle
n 
AKE
LA 
kon
cert
!  

Tovább »  
 

LEMEZBÖRZE (2009.11.14 - 11.14) 

 

Ismételten LEMEZBÖRZE az Ifjúsági Házban 
CD/DVD/Bakelit/Gramofon, DJ eszközök és kiegészítők, műszaki 
cikkek, ruházat, jelvény, képregény stb.  
Tovább »  

 

Ötévesek vagyunk! A Szivárvány Musical Stúdió jubileumi koncertje (2009.11.14 - 11.14) 

 
 
Tovább »  

 

Gyermekjátszó (2009.11.15 - 11.15) 

 

17.00-19.00 Népi gyermekjátékok tanítása, tánc és népdaltanítás 
zenekarral, kézműves foglalkozás  
Tovább »  

 

Pécsi Ifjúsági Központ | Ha le szeretne iratkozni a hírlevélről, kattintson ide!  

 

 

 

http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=412&pcatid=8
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=384&pcatid=4
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=321&pcatid=7
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=346&pcatid=10
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=393&pcatid=101
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=363&pcatid=3
http://www.ihpecs.hu/index.php?p=hirleveldown&code=3776d505df87d30f9b1d248c096583be&type=public

