
 
  

Berecz András: Angyalfütty (Kodály Központ) 

2011. január 22. 19.00 óra 

Berecz András a népzenét dallal, tánccal, mesével fonja kalácsba, ostorba, ami az 

egyikben eltűnik, a másikból búvik elő, ami az egyiknek teteje, a másiknak alja - 

lazán, de szorosra. Mert szép, ami összeillik, és jó, ha az ember elfelejti, hogy ki s 

mi. De legjobb, ha feledés közben, kalács belében, ostor sudarában mégis rátalál. 

Különben mindegy, csak kacagjon. 

Közreműködők: Juhász Zoltán, Gombai Balázs, Vizeli Balázs, Balogh Kálmán, 

Mester László, Bíró Anna, Berecz István, Morvai Veronika, Juhász Katalin, Szabó 

Katica  

Kodály Központ - Hangversenyterem (7621 Pécs, Breuer Marcell-sétány 4.) 

I. rendű helyár: 2500 HUF 

II: rendű helyár: 2000 HUF 

III. rendű helyár 1500 HUF 

További információ: www.kodalykozpont.hu 

Jegyek válthatók, a Kodály Központ Info pontjában (Breuer Marcell sétány 4.), a 

Pécs2010 Széchenyi téri Infopontjában, és a www.jegymester.hu weboldalon. 

Ha időben szeretne értesülni a Kodály Központ rendezvényeiről, iratkozzon fel 

hírlevelünkre. Küldjön egy e-mailt a nagyb@zsn.hu címre és kérje felvételét a 

listára! 

 

 

 

Programok a Cella Septichora Látogatóközpontban 

2011. január 12. 17:00 óra 

Éjszaka az Ókeresztény temetőben... 

Fedezze fel velünk az ősi sírkamrák sejtelmes világát, lássa meg más fényben a 

múltat, vegyen részt egy misztikus élményben! 

  

Egy különleges kalandra invitáljuk a pécsi világörökség helyszínére! 

Január 12-én szerdán 17.00 órakor fejlámpás séta indul a kivilágítatlan 

Látogatóközpont labirintusában. A létszám korlátozott, ezért előzetes 

bejelentkezés szükséges a 72/224-755-s telefonszámon. 

  

Belépőjegy: 1000 Ft/fő, mely az idegenvezetést is tartalmazza. 

A séta időtartama: 1 óra 

Következő időpontok: január 19. , január 26. – Előzetes bejelentkezés szükséges! 

2010. január 15. 15:00 óra 

Jelnyelvi tárlatvezetés, a látogatóközpontban 

Sok szeretettel várjuk siket és nagyothalló látogatóinkat a pécsi Világörökség, egy egyedülálló földalatti birodalom 

megismerésére! A páratlan régészeti lelőhelyen szakképezett idegenvezetőnk - aki egyben jelnyelvi kommunikációs segítő – 

kíséri vendégeinket. A vezetett sétán való részvétel a siketek és nagyothallók számára (SINOSZ igazolvány felmutatásával) 

ingyenes. 

2011-ben havi rendszerességgel meghirdetett időpontokban lesz erre lehetőség. 

A séta időtartama kb 45 perc. 

Előzetes bejelentkezés szükséges, a pecsorokseg@gmail.com e-mail címen, vagy a 72 /224 -755-ös telefonszámon. 

 

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

Honlap: www.pecsorokseg.hu 
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