
 

Amennyiben hírlevelünk nem megfelelően jelenik meg, kérjük ezen a címen tekintse meg.  
 
Kedves Olvasónk! 

A március már hozza az új rügyeket, és a tavasszal együtt ébred az ifjú tehetség is 

intézményünkben. A hétvégén két tehetségkutatót is szervezünk a kisebbeknek (Sztárpalánta) és a 
nagyobbaknak (Folk&Roll). A tehetségkutatás mellett számos koncert, ismeretterjesztő és 
szórakoztató esemény zajlik nálunk. Teljes programkínálatunkról tájékozódhat, a www.ihpecs.hu 
weboldalon. 

Értesítse ismerőseit is, hogy honlapunkon feliratkozhatnak hírlevelünkre, így ők is azonnal 
értesülhetnek intézményünk eseményeiről, rendezvényeiről. 

Üdvözlettel: 

A Pécsi Ijúsági Központ dolgozói 

Pécsi szobrászmûvészek rajzai, grafikái (2010.03.04 - 03.04) 

 

Rendhagyó kiállítás Megnyitó: 18.00 A kiállítást megnyitja: Dr. 

Bachman Zoltán Kossuth-díjas építész  
Tovább »  

 

Freaks (hip-hop), The Beerlingos (live, hip-hop, funk, reggae), DJ Venom (suppahiphopset) koncertjei (2010.03.05 - 

03.05) 

 

Kezdés: 19.00  
Tovább »  

 

Lajkó Félix koncertje a Folk and Roll Ifjúsági Zenei Tehetségkutató egész napos Döntõjét követõen (2010.03.06 - 

03.06) 

 

Lajkó Félix koncertje (20.00) követi a Tehetségkutató 
pályázatra jelentkezett zenekarok egész napos 
bemutatkozását (9.00) Lajkó Félix hegedűjátéka mellett 
brácsán közreműködik Brasnyó Antal  
Tovább »  

 

Nõnapi bababörze és zöld családi forgatag a Szivárványban! (2010.03.06 - 03.06) 

 

8.00-14.00 Babaruha- és játék-, öko-házartási termékek 
vására színes kísérőprogramokkal, a szekszárdi Holló Együttes 
koncertje. Árusok jelentkezését várjuk!  
Tovább »  

 

Kresz – Park (2010.03.06 - 03.07) 

 
Szezonnyitó a Kresz Parkban!  
Tovább »  

 

Bogyósgyümölcs-kertész utolsók és temetés! (2010.03.08 - 03.09) 

 

A bogyósgyümölcskertész fia utolsó 

előadásai és temetése külső helyszíneken!  
Tovább »  

 

Echtemagyar – a PISZT-Janus színjátszóinak elõadása (2010.03.09 - 03.09) 

 
 
Tovább »  

 

A Solid Rock Trio és a Rebel Rider zenekarok koncertje (2010.03.10 - 03.10) 

http://www.ihpecs.hu/?p=showNewsLetterById&id=55
../
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=577&pcatid=6
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=550&pcatid=4
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=494&pcatid=3
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=506&pcatid=101
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=580&pcatid=101
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=560&pcatid=105
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=559&pcatid=105


 
Kezdés: 20.00  

Tovább »  
 

Rudán Joe Akusztikus Est - CODA, Pokolgép, P. Mobil dalok (2010.03.11 - 03.11) 

 

Gitáron 
közreműködik: 
Tóth László 
Kezdés: 20.00  
Tovább »  

 

VERSMARATON! (2010.03.12 - 03.12) 

 
VERSMARATON 2010 Nyolc óra a költészet jegyében - Csapatok jelentkezése március 12-ig!  

Tovább »  
 

LORD koncert (2010.03.13 - 03.13) 

 

Vendég: Helldorado Kezdés: 20.00  
Tovább »  

 

A Sziporka Gyermekszínpad bemutatja a "Csoda az erdõn" c. mesejátékot (2010.03.13 - 03.14) 

 

Kezdés: 10.00  
Tovább »  

 

Gyermekjátszó - Tilinkó Népzenei Klub (2010.03.14 - 03.14) 

 

Népi gyermekjátékok tanítása, tánc- és népdaltanítás 
zenekarral, kézműves foglalkozás Kezdés: 17.00  

Tovább »  

 

Városi Ünnepség (2010.03.15 - 03.15) 

 

A Pécsi Ifjúsági Központ szervezésében közösen 
emlékezhetünk meg a 162 évvel ezelőtti eseményekről.  
Tovább »  

 

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