
 

 

 

 

A sokoldalú énekesnő, Iva Bittová Pécsett lép fel 
2011. október 10. 19 óra, Kodály Központ  
Ima és irónia, klasszikus és punk, ária és kocsmanóta hiteles megszólaltatója a cseh 
származású énekesnő, aki hűséges duó-partnerével, Vladimír Václavek gitárművész, 
énekessel érkezik.  

 
Interaktív színházi foglalkozások gyermekeknek Góbi 
Ritával 
A Művészetek és Irodalom Házában a gyerekek 
megismerhetik a zene, a tánc és a színház rejtelmeit.  

 

PROGRAMOK 

 

Hair: Crossover zenei est 

Mendelssohn és a Hair: Banda Ádám és a Musica 

Sonora Kamarazenekar koncertje.  

 

Hodek Dávid Trió 

A 13 éves jazzdobos profikat megszégyenítő játéka 
ezúttal Pécsett hallható.  

 

Az Európai Kulturális Parlament ülése 

Az EKP tizedik jubileumi ülését Pécsett tartja, melyen 
regisztráció ellenében bárki részt vehet. 
 

VIDEO 

Bösendorfer és Steinway a 
Kodályban 

A két Liszt-díjas zenész, Király Csaba és Jandó 
Jenő Schubert-, Liszt- és Mozart művekkel 
avatta fel a Kodály Központ közelmúltban 
vásárolt két csodálatos hangszerét, a 
Bösendorfer 280 B és a Steinway & Sons 274 D 

hangversenyzongorákat.  

 

 

EOZIN BLOG  

Pécs és a street art - 2. rész 

Pécs város- és utcaképéhez hozzátartoznak a 
különböző módszerekkel készült falfirkák is, 
legyenek azok igényes grafikák vagy rögtönzött 
firkálmányok. Az Eozin Blog az előbbiekből 
válogatott.  

 

SZÁLLÁSAJÁNLATOK PROGRAMOKHOZ  
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A Corso Hotel kedvezményes szállást biztosít azok számára, akik a Kodály 
Központ alábbi programjaira váltanak jegyet:  

 Hair: Crossover zenei est  

 Iva Bittová & Vladimír Václavek  

 Avishai Cohen  

Az ajánlat részletei a programra kattintva olvashatók!  

 

 

 

Kiadja a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. H - 7632 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 32. | E-mail: 
info@zsn.hu | Web: www.pecsprogram.hu  

 

A hírlevelet a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-be olvadt Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit 
Kft. korábban hírlevélre feliratkozott ügyfelei kapják. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a 
pécsi Zsolnay Negyed, a Kodály Központ, a világörökségi helyszínek és a Művészetek és 

Irodalom Háza működtetője.| Leiratkozás: leiratkozas@zsn.hu  

 

 

 

http://www.zsn.hu/hirlevel_20111007/Hair_Crossover_zenei_est_csomag.pdf
http://www.zsn.hu/hirlevel_20111007/Iva_Bittova_Jazz_koncert.pdf
http://www.zsn.hu/hirlevel_20111007/Avishai_Cohen%20koncert.pdf
mailto:info@zsn.hu
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