
 

KultúrKaland 

Gyermeknap a pécsi 

Piknik Parkban! 

Kedves Barátunk! 

Ezúton szeretettel 

meghívunk Téged és 

családodat a 2010. május 

29-én, szombaton 14:00 

órakor kezdődő 

KultúrkaLand Gyermeknap 

rendezvényünk 

megnyitójára, mely a 

Piknik Park és nyári családi 

programsorozatunk 

megnyitója is egyben. Ez a 

kezdeményezés 

reményeink szerint élettel 

tölti meg Pécs egyik 

legcsodálatosabb 

zöldterületét, a 

belvárosban található 

Északi Várfalsétányt. 

A Kultúrka magazint 

szerkesztő lelkes önkéntes 

csapatunk e nyári családi 

és gyermekkulturális 

rendezvénysorozat 

szervezésén keresztül is ki 

szeretné fejezni kulturális 

és lokálpatrióta 

elhivatottságát, illetve 

megszokottól eltérő 

szemléletét. Első 

rendezvényünk 

Gyermeknap alkalmából 

2010. május 29-én, 

szombaton lesz a titkos és 

csodálatos Északi 

Várfalsétány világörökségi 

területen (Székesegyház 

mellett, Káptalan utcából 

nyílik), melyben Piknik Park 

néven egy igazi városi 

családi- és gyermekpark 

hagyományát szeretnénk 

megteremteni. A Parkot 

ezen a rendezvényen 

nyitjuk meg a 

nagyközönség számára. 

Nem szokványos, igazi 

meglepetés programokkal, 

foglalkozásokkal várunk! 

 

Kis ízelítő: 

14:00 Piknik Park 

ünnepélyes megnyitója 

15:00 Dióhéj duó és barátai interaktív gyermekkoncert, sok hangszerrel 

16:00 Bábelőadás kicsiknek és nagyoknak 

16:40 Ribizli bohóc 

17:30 Családi vetélkedő értékes ajándékokkal 

 

Csere-bere játékbörze: hozd magaddal egy megunt játékodat, és cseréld el a helyszínen egy másikra. A programsorozat közben 

a babák részére az Oázis játszóház biztosítja a játékokat. A nagyobbakat légvár, trambulin, és különleges kézműves 

foglalkozások várják. 

A rendezvénysorozatot, valamint a Piknik Park rendbetételét és családi célú használhatóságát több civil szervezet, közösség, 

illetve kulturális intézmény önszerveződésével, együttműködésével valósítjuk meg. Fontos számunkra, hogy kezdeményezésünk 

minél több társadalmi figyelmet kapjon, mert csak közösen összefogva tudjuk megvalósítani a Park célkitűzéseit. 

Bejárat a Modern Magyar Képtár udvarán keresztül (Káptalan u. 4), a rendezvények természetesen ingyenesek. Plédet hozz 

magaddal! :-) 

Szeretettel várunk Téged és családod! 

A park bejáratai, és a térkép ITT megtekinthető. 

 

http://piknikpark.pecsicivil.hu/wp-content/blogs.dir/1/files/popup-pics/terkep-nagy2.jpg


MélyPécs a Kultúrkertben 

2010. május 28. szombat 18:00 órától 
A MélyPécs nem más, mint az FPT* vagyis a pécsi underground partyélet 

legrégebb óta folyamatosan futó sorozatának legkedvesebb gyermeke. 

A MélyPécs semmiképpen sem a táncról szól, hetente egyszer összegyűlnek 

az igényes zene kedvelői, hogy finom italokat kortyolgatva hátradőljenek és 

kellemes környezetben pár órára kikapcsolódjanak a szürke hétköznapokból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítás a Cella Septichorában 

Kelle Antal Mű a Szentföldről c. kiállítása 

A szobor egy bronz rög, mely szimbolizálja a mai Európát és az egész világot különösen próbára tevő emberi másságok elviselését és összefonódását. 

Magába integrál vallási jelképeket, de nem a megosztás, hanem a más kultúrák elfogadásának szándékával. A dolgokat más emberek szemszögéből nézve 

másképp látjuk, másként gondoljuk. Szimbolikus forma a másság, a tolerancia jegyében. 


