
Kedves Partnerünk! 
 
Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani következő programjainkat, kérlek terjesszétek saját levelezőlistáitokon keresztül is. 

Előre is köszönettel, 
 
Kajor Balázs 

 

A héten folytatódik a Sétatér Fesztivál... Nagy szeretettel várjuk önt is! 

Teljes program >> 

>> jazz/könnyűzene 

>> népzene/világzene, gyermekkoncertek 

>> komolyzene 

>> tánc 

>> film 

>> bábszínház 

>> játszóház, ismeretterjesztés 

>> kézműves kiállítás 

 

.. 

Ízelítő a fesztivál programjából >> 

 

Bin-Jip 

Harcsa Veronika, Kaltenecker Zsolt, Gyémánt Bálint és Andrew J 

Június 14. (hétfő) 20.00 | Barbakán várárok 

 .. 

http://www.setaterfesztival.hu/
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/jazz/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/world/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/classic/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/dance/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/movie/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/theatre/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/informing/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/category/exhibition/ipp/50/series/75030
http://pecsikult.hu/events/show/75243/bin-jip


 

Last For One & DoDo (Dél-Korea): Fusion Harmony 

Breakdance és női taiko dob show 

Június 14. (hétfő) 21.00 | Dóm tér 

 .. 

 

Babylon Circus (Franciaország) 

 

Ska, reggae, punk, funk, sanzonok, folk, afrobeat... 

Június 15. (kedd) 20.30 | Dóm tér 

 .. 

 

Katona Twins gitárduó (UK) 

A világ egyik legismertebb klasszikus zenei gitárduója 

Június 16. (szerda) 18.00 | Dómmúzeum 

 .. 

 

Ágoston Béla - Hawaii Karibu: Retroleumlámpa 

Magyar dalok 1960-tól napjainkig, ambient feldolgozásban 

Június 16. (szerda) 21.00 | Barbakán várárok 

 .. 

 

Miquèu Montanaro - Keleti Szél (Vents d'Est) koncert 

„Íme egy hiteles európai zene, a szó legnemesebb értelmében, mely egyszerre új és mégis ismerős, sokszínűségében gazdag és 

csodálatos egységet alkotó." 

Jean Théfaine 

Június 18. (péntek) 20.00 | Dóm tér 

 .. 

 

Vujicsics-Söndörgő: Boldog születésnapot! 

35 éves a Vujicsics, 15 éves a Söndörgő 

Születésnapi koncert, hazai és balkáni vendégmuzsikusokkal 

Június 19. (szombat) 20.00 | Dóm tér 

 .. 

 

Kaláka – Szélkiáltó koncert 

Megzenésített versek, válogatás régi és új dalokból... 

Június 20. (vasárnap) 19.00 | Dóm tér 

 .. 

 

World&Jazz koncert 

Az együttes tagjai a magyar jazz élvonalába tartozó nemzetközileg is elismert művészek, Fekete-Kovács Kornél (trombita, 

szárnykürt), Sárik Péter (zongora), Horváth Kornél (ütőhangszerek), Frey György (basszusgitár), Füzy Tibor (jazzgitár) 

Június 20. (vasárnap) 20.30 | Barbakán várárok 

Nyári programkínálatunk >> 

 

Térzenék és táncházak a belvárosban 

E hét szerdán Német táncház, vasárnap: A Pécsváradi Ifjúsági és a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Fúvószenekar térzenéje 

Június 6 - augusztus 29. | Belváros 

http://pecsikult.hu/events/show/75084/last-for-one-dodo-del-korea-fusion-harmony
http://pecsikult.hu/events/show/75068/babylon-circus-fra
http://pecsikult.hu/events/show/75068/babylon-circus-fra
http://pecsikult.hu/events/show/75292/katona-twins-gitarduo-uk
http://pecsikult.hu/events/show/80686/agoston-bela-hawaii-karibu-retroleumlampa
http://pecsikult.hu/events/show/75843/miqueu-montanaro-keleti-szel-vents-dest-koncert
http://pecsikult.hu/events/show/75868/vujicsics-sondorgo-boldog-szuletesnapot
http://pecsikult.hu/events/show/75955/kalaka-%e2%80%93-szelkialto-koncert
http://pecsikult.hu/events/show/75967/worldjazz-koncert
http://pecsikult.hu/events/show/50947/terzenek-es-tanchazak-pecs-belvarosaban
http://pecsikult.hu/events/show/80824/nemet-tanchaz
http://pecsikult.hu/events/show/80814/a-pecsvaradi-ifjusagi-es-a-mecseknadasdi-nemet-nemzetisegi-fuvoszenekar-terzeneje


 .. 

 

A Zene Ünnepe 

Több mint 30 koncert egy nap alatt a város különböző, meghökkentő helyszínein! 

Június 21. | Több helyszín 

 .. 

 

Látványon innen, látványon túl 

Június végéig még megtekinthető Herczeg László festőművész kiállítása...  

Június 30-ig | Volksbank Zrt. Fiók-galéria (Királyház) 

 .. 

 

Bridges Pécs 2010 Világkonferencia 

Matematikai összefüggések a művészetben, a zenében, a tudományban és a kultúrában 

>> Konferencia, zenei est, színházi est, kiállítások... 

>> Családi nap és matematikai - művészeti vásár -- FELHÍVÁS! 

Július 24-28. 

 .. 

 

Pécs Cantat 

Európa Éneklő Kulturális Fővárosa 

1200 énekes, nagyszabású koncertek, kórusmű ősbemutató, közös éneklés, ünnep... 

Augusztus 15-22. 

 .. 

 

 

http://pecsikult.hu/events/show/51143/a-zene-unnepe
http://pecsikult.hu/events/show/59870/latvanyon-innen-latvanyon-tul
http://pecsikult.hu/hu/bridges2010
http://pecsikult.hu/hu/bridges_csaladinap
http://pecsikult.hu/hu/bridges_csaladinap
http://pecsikult.hu/hu/bridges_csaladinap
http://pecscantat.hu/

