
 

Aknay János Munkácsy díjas festőművész kiállítása a Cella Septichora Látogató Központban 

Aknay János Munkácsy díjas festőművész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje és számos más szakmai díj birtokosa. 

 

A hetvenes évek elejétől Szentendrén él.  

Autodidaktaként, konok kitartással, emberi és művészi tartással építette fel művészi pályáját.  

Aknay János a Cella Septichora Látogatóközpontban 2010. április 7.-től május 2.-ig tartó kiállításán is ezek a természetfeletti lények, az angyalok szerepelnek, 

akik Isten katonáiként időtlen idők óta az emberiség védelmezői.  

 

További információ...  

A Cella Septichora és a Pannon Filharmonikusok húsvéti ajándéka 
kultúrakedvelőknek! 

Húsvét hétvégén mindazok, akik meglátogatják a Cella Septichora látogatóközpontot, és a helyszínen váltanak 

jegyet az Erdődy Kamarazenekar koncertjére, egy koncertbelépő áráért páros jegyet kapnak a 

kamarazenekar húsvét hétfő este hallható koncertjére.  

A koncerten a zenekar Alapítójára, a Pécsi Püspökség egykori regens chor-jára, Lickl Györgyre emlékezünk, 

aki Bécsből települt Pécsre, és 1811-ben megalapította a Pécsi Zeneművész Társaságot, a Pannon 

Filharmonikusok jogelődjét.  

Töltse a kereszténység legnagyobb ünnepét kultúrával!  

Látogassa meg Pécs ókeresztény emlékhelyét és élvezze a Pécsi Bazilika falai közt Mozart, Haydn és Lickl 

műveit!  

Április 9-én nyit a Kultúrkert 
Eljött a tavasz, a jó idő és ismét kitárja kapuit a Kultúrkert.  

A szervezők tartalmas szórakozással kecsegtetnek az első hétvégén, pénteken 20:00 órakor a Yazz Stereotype 

koncertje, majd szombaton 17:00 órától egy új érdekes kezdeményezés "Álljunk meg egy szóra" a.k.a Slam Poetry 

Pécs várja az érdeklődőket.  

 

A 2006-ban életre hívott project zenekar a Y.S., meghatározóan a Singas tagokra épül de zenei koncepciójában teljesen 

más irányt mutat.  

Izzó, elsodró lendületű funk-jazz koncertjeivel rendszeres szereplője már a hazai klubéletnek.  

Funki hatások folk (zsidó-cigányzenei motívumok), latin, elektronikai rásegítés nélkül.  

 

A Slam Poetry rendezvény célja, hogy kommunikációs csatornákat nyisson meg azonosan gondolkodó emberek között, egyben, hogy ápolja és életben tartsa az 

irodalmi kultúrát.  

Az est prózai előadásokon alapszik, amatőr illetve jártas írók, költők és poéták előadásában.  

 

Ami még áprilisban várható:  

2010. április 16. 20:00 - TükeZoo koncert  

2010. április 17. 20:00 - Revelstone koncert  

2010. április 23. 18:00 - MélyPécs  

2010. április 24. 20:00 - KafkaJazz a Kultúrkertben - AnySwing koncert  

2010. április 30. 20:00 - KafkaJazz a Kultúrkertben - Singas Project koncert  

2010. május 1. 18:00 - MélyPécs  

 

További információ... 

 

További információ: 
E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu 
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