
Pécsi Advent
december 4-20.
Szent István által alapított Pécsi Püspökség ünnepi programmal
és adventi vásárral várja vendégeit. A Szent Péter és Pál Bazi-
lika, és a Dómmúzeum, estéről estére megtelik a különböző
művészeti ágak jeles képviselőivel, akik a magyar és egyetemes
kultúra szebbnél szebb alkotásaival ajándékozzák meg a város
lakóit és látogatóit. A Püspöki Palota előtt kerül felállításra az a
szalmából készült betlehem, mely már a korábbi években is
megörvendeztetett kicsiket és nagyokat egyaránt. Karácsonyi
dallamok csalogatnak és apró égősorral díszített fenyőfák mu-
tatják az utat a templom felé. Vasárnaponként közös gyertya-
gyújtásra hív mindenkit a harsonaszó, majd adventi vers és
köszöntő kíséretében felgyúlnak az adventi koszorú gyertyái. A
Pécsi Advent ideje alatt ingyenesen látogatható a Bazilika és a
Dómmúzeum. A rendezvény szándéka nem csak a Bazilika és
terének megnyitása, hanem az emberi szívek megnyitása, sze-
retteink, rokonaink, barátaink és embertársaink felé.
Helyszíne: Szent Péter és Pál Bazilika, Dómmúzeum
www.pecsiadvent.hu

„A hit, a vallás és az imádság hídja 
a kortárs művészetekben”
december 1-31.
A Pécs-Baranyai Művészek Társasága a Pécsi Püspökség fenn-
állásának 1000 éves évfordulója tiszteletére és a Pécs2010
Európa Kulturális Fővárosa program felvezető évéhez kapcso-
lódva kiállítás sorozatot rendezett.
A képzőművészet és annak támogatása már kezdettől fogva
nagyon fontos szerepet játszik a Pécs2010 Európa Kulturális
Fővárosa programban. A kiállítás kiválóan illeszkedik az EKF
program nyertes pályázatában megfogalmazott egyik alappil-
lérhez, mely a kulturális örökség és kulturális újítás városaként
határozza meg Pécset.
Isztambuli és Essen- Ruhr-vidéki vendégművészek Pécs-
Baranyai Művészek Társaságával közös meghívásos kiállítása,
amely egyben az Isztambul – Essen – Pécs - PBMT 2010-es
vándorkiállítás kezdete.
Helyszíne: Cella Septichora
www.pecs2010.hu/programok

A Pécsi Harmadik Színház programja
A Pécsi Harmadik Színház amatőr és alternatív hagyományokra
építő, társulat nélküli színház, amely működését a saját pro-
dukciók és a meghívott előadások kombinációjára építi.

december 8. 10:30 – Bors néni
december 10. 19:00 – Sóska, sültkrumpli
december 16. 19:00 – Prah
december 17. 19:00 – Ibusár-Megállóhely
Helyszíne: Pécsi Harmadik Színház 
www.pecsiharmadikszinhaz.hu

Pannon Filharmonikusok – Pécs2010 Európa Kulturális
Fővárosa Program Nagykövete
Pannon Filharmonikusok koncertje
december 10. 19:30
Paul Dukas: La Péri
Paul Creston: Concertino marimbára és zenekarra
Steve Reich: Variations for Winds, Strings & Keyboards (ma-
gyarországi bemutató)
Maurice Ravel: Bolero
Vezényel: Rácz Zoltán
Közreműködik: Peter Sadlo – marimba
Helyszíne: PTE Romhányi Aula www.pfz.hu

Készüljünk együtt az ünnepekre!
december 7. 18:00
A felnőttek számára tartott kézműves foglalkozáson, olyan ad-
venti koszorúk és apró kiegészítő díszek készítésére nyílik mód,
amelyek az ünnepi hangulatot már az advent idejére is laká-
sokba varázsolhatják. A résztvevők ötleteket vihetnek haza asz-
tali dekorációk, karácsonyi díszek készítéséhez is.
Helyszíne: Dominikánus Ház www.pecsikult.hu

Golestan – Várakozás
december 18. 16:00
Várakozás... szinte nincs olyan ember, akit ez a szó hidegen
hagyna. Pedig nem egy harsány, tolakodó betűhalmaz ez. Lehet
örömteli, lehet feszült, lehet türelmetlen és lehet végtelen. Mi
most békére várakozunk – a szívünkben. Meg szerelemre – a
szemekben. Meg az együttlét élményére. A Golestan zenekar
szeretettel hív minden érdeklődőt, mozifilm-vetítéssel és közel-
keleti hangszerek szemináriumával egybekötött koncertjére. Mi
ott fogunk várakozni.
Helyszíne: Uránia Mozi www.pecsikult.hu

Luca-Napi Varázslatok
december 11-13.
Baranya és a régió legjobb borainak bemutatója, az új borok
versenye, a borkóstolás művészete, bordalok, bortermelők

találkozója. Luca-napi és adventi népszokások felelevenítése.
Irodalmi és zenei estek, műsoros borkóstolók.
Helyszíne: Dominikánus Ház www.pecsikult.hu

Miklya Gábor szobrászművész kiállítása
november 20. – december 30.
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végzett fiatal
alkotó kiállításának gerincét az elmúlt években készült kőszo-
brok alkotják, melyhez más technikájú, anyagú alkotások tár-
sulnak. Ezek a műtárgyak nemcsak a vizuális rendezési elvek,
hanem gondolatiságuk mentén is rendezettek. Miklya Gábor az
a szobrász, akinek szobrai hibátlan arányérzékkel, egyértelmű,
ellentmondásmentes plasztikai megoldásokkal szembesítik a
nézőt.
Helyszíne: Pécsi Kisgaléria www.pecsikult.hu

„…és Isten letekintett”
Utazótárlat Kálvin János születésének 
500. évfordulója alkalmából
december 14 - 31.
Az „…és Isten letekintett” című kiállítás jelentős, egyházi és
kulturális szempontból fontos épületek légi fotóit mutatja be,
melyeket László János fotográfus készített. László János több
mint tíz éve fényképezi a magasból Magyarországot. Kifejlesz-
tett egy eszközt (egy kisméretű helikopter), mely felviszi a fény-
képezőgépét a magasba, ő pedig lent a földön, egy monitoron
állítja be a felvétel kompozícióját, méretét, stb. Ezenkívül maga
is repül, s klasszikus légi fotó műfajában esztétikailag, művé-
szileg is megformált felvételeket hoz létre. A felvételek egyrészt
a templomok időbeli, térbeli, méretbeli sokszínűségét tárják fel,
másrészt a magyar történelem és kultúra emlékhelyeit repre-
zentálják a vizsolyi Biblia születési helyétől Szatmárcseke csa-
nakos fejfás temetőjén át a pákozdi csata emlékhelyéig. Nem
utolsó sorban olyan különleges nézőpontból mutatva be ezeket
a helyszíneket, mely a felekezet kultúrájában jártas néző szá-
mára is meglepetéseket tartogat.
Helyszíne: Művészetek és Irodalom Háza www.pmh.hu
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