
 

HÍRLEVÉL | 2009. december 14. 

Decemberi nyitva tartás 

December 22-én és 23-án 

a látogató központ nyitva tart.  

December 24-én 

a látogató központ zárva tart.  

December 25. és Január 3. között délután 15:30-

ig 

karácsonyi hangulatban, sok szeretettel várjuk, Önt és vendégeit.  

Karácsonyi készülődés a Cella Septichora 

Látogatóközpontban 

2009. december 20. 12:00-16:00 óra között várunk minden 

kedves érdeklődőt, gyermeket, aki meg szeretné lepni 

szeretteit saját készítésű karácsonyfadíszekkel, képeslapokkal 

vagy csak festene, rajzolna, színezne és szeretné magát átadni 

a karácsonyi hangulatnak (a nyersanyagokat biztosítjuk).  

 

Belépőjegy: 400 Ft  

Könyvek könyve lemezbemutató koncert 

Vers- és prózamondó pedagógusok műhelye 

2009. december 20. 19:00 óra 

Helyszín: Cella Septichora Látogatóközpont 

A Vers- és prózamondó pedagógusok műhelye (művészeti 

vezető: Sólyom Katalin) még a Biblia éve alkalmából 

állította össze műsorát az Ó- és Újszövetségből, illetve az 

ahhoz kapcsolható magyar irodalmi, prózai- és 

versidézetekből.  

A műsor jó pár helyen megfordult Baranyában és a 



megyehatárokon túl is.  

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás ezt a programot, pontosabban ennek rövidített 

változatát jelentette meg most, karácsonyi CD-jén. 

Néhány nagyszerű muzsikust is bevontak a munkálatokba, így mindenekelőtt a lemez zenei 

rendezőjét, Gerendás Pétert, a görcsönyi illetőségű Kiss Bernadettet, a legendás szaxofonost, 

Csepregi Gyulát, a Szélkiáltó egykori gitáros-énekesét, T. Horváth Józsefet - hogy csak 

néhány nevet említsünk a több mint két futballcsapatnyi közreműködő közül.  

 

Sólyom Katalin - művészeti vezető  

 

Csepregi Gyula - tenor- és szopránszaxofonok  

Gallai Péter - billentyűs hangszerek  

Gerendás Péter - gitárok, billentyűs hangszerek, ének  

Gerendás Dani - dobok, percussion  

Helyey László - próza  

Juhász Endre - oboa  

Kiss Bernadett - ének  

Pengő Csaba - bőgő  

Péterdi Péter - billentyűs hangszerek  

T. Horváth József - akusztikus és elektromos gitárok  

Vadász Rita - cselló  

Vincze Tamás - percussion  

Wolf Péter - akusztikus zongora  

 

A belépés ingyenes!  

A Hit, a Vallás és az Imádság Hídja a Kortárs Művészetekben c. kiállítás 

2009. december 11. - 2010. január 3. 

Helyszín: Cella Septichora Látogatóközpont 

PÉCS-BARANYA MŰVÉSZEINEK TÁRSASÁGA 

bemutatja  "A Hit, a Vallás és az Imádság Hídja a Kortárs 

Művészetekben" "SUPRA" című kiállítását a Cella 

Septichora Látogató Központban.    

 

Kiállító vendégművészek: Feyza Ozgundogdu keramikus 

Isztambul, Törökország Nurtac Cakar keramikus Isztambul, 

Törökország  



További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu  
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