
 

 

 

 

Avishai Cohen, a jazz szelíd mágusa 

2011. november 18. 19 óra, Kodály Központ  
Napjaink legsikeresebb izraeli jazz-zenészének, Herbie Hancock, Bobby McFerrin és Chick 
Corea egykori zenésztársának Seven Seas című lemezbemutató koncertje a Kodály 
Központban!  

http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Avishai_Cohen_Trio
http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Avishai_Cohen_Trio


 
Az Aradi Filharmónia hangversenye  
Ingyenes koncertet ad a pécsi civileknek Arad szimfonikus 
zenekara, Liszt Ferenc és román zeneszerzők műveiből.  

 

PROGRAMOK 

 

„Örökkön Örökség” 

Expedíció időkapszulák nyomában és Szent Iréneusz 
igaz története a JESZ előadásában.  

 

Hétköznapok Zsolnayja 

Hétköznapi Zsolnay-tárgyak, dokumentumok, 
történetek és „kulisszatitkok" kiállítása.  

 

Harlem Gospel Choir 

Az Egyesült Államok leghíresebb gospel együttese 25 
éve járja a világot. Ezúttal Pécsett énekelnek. 
 

KÖZÖNSÉGDÍJ  VIDEO 

http://www.eozinmagazin.hu/cikk/Az_aradi_szimfonikusok_koncertje_Pecs_civil_kozossegeinek
http://www.pecsorokseg.hu/pecsorokseg_program/OROKKON_OROKSEG_11_EVE_A_VILAGOROKSEGI_LISTAN
http://www.pmh.hu/pmh_program/Hetkoznapok_Zsolnayja
http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Harlem_Gospel_Choir
http://azevhonlapja.hu/index.php?option=com_evhonlapja&view=palyazatoklistaja
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Meses_hetvege_a_Muveszetek_es_Irodalom_Hazaban
http://www.eozinmagazin.hu/
http://www.eozinmagazin.hu/cikk/Az_aradi_szimfonikusok_koncertje_Pecs_civil_kozossegeinek
http://www.pecsorokseg.hu/pecsorokseg_program/OROKKON_OROKSEG_11_EVE_A_VILAGOROKSEGI_LISTAN
http://www.pmh.hu/pmh_program/Hetkoznapok_Zsolnayja
http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Harlem_Gospel_Choir


Már lehet szavazni Az év honlapja 
2011 pályázaton indult Kodály 
Központ, Eozin Magazin oldalakra 

A Kodály Központ és az Eozin Magazin oldala 
versenyben van Az év honlapja 2011 pályázat 

közönségszavazásában, a Kultúra 
kategóriájában! Minden szavazatra szükség van, 
így az Önére is, voksolni a verseny Facebook 
profilján kell! 

 

Családi programok a Művészetek 
Házában 

Nagy sikerrel zárult a Mesés hétvége több napos 
gyermekprogramja, amelyről videó is készült. A 
folytatásban Mosonyi Tamás festőművész 
Picasso, vagy amit akartok sorozata, a színházi 
tréningek a Pécsi Légitársasággal és a GoBe 
társulat zenés, táncos, képzőművészeti 

gyermekfoglalkozása várja a családokat. 

 

SZÁLLÁSAJÁNLATOK PROGRAMOKHOZ  

 

A Corso Hotel kedvezményes szállást biztosít azok számára, akik a 
Kodály Központ programjára váltanak jegyet:  

 Avishai Cohen  

Az ajánlat részletei a programra kattintva olvashatók!  

 

http://azevhonlapja.hu/index.php?option=com_evhonlapja&view=palyazatoklistaja
http://azevhonlapja.hu/index.php?option=com_evhonlapja&view=palyazatoklistaja
http://azevhonlapja.hu/index.php?option=com_evhonlapja&view=palyazatoklistaja
http://www.kodalykozpont.hu/
http://www.eozinmagazin.hu/
http://www.facebook.com/pages/Az-%C3%89v-Honlapja/278378782177242?sk=app_174462892637082
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Meses_hetvege_a_Muveszetek_es_Irodalom_Hazaban
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Meses_hetvege_a_Muveszetek_es_Irodalom_Hazaban
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Meses_hetvege_a_Muveszetek_es_Irodalom_Hazaban
http://www.pmh.hu/pmh_program/Egyuttalkotas3_Nov
http://www.pmh.hu/pmh_program/Cirkusz_es_szinhaz_hataran_a_bohoc
http://www.pmh.hu/pmh_program/Cirkusz_es_szinhaz_hataran_a_bohoc
http://www.pmh.hu/pmh_program/Unnepi_aktualitasok_Zene_Tanc_Szinhaz_Kepzomuveszet_
http://www.zsn.hu/hirlevel_20111107/Avishai_Cohen_koncert.pdf
http://www.corsohotel.hu/


 

 

 

http://www.pecsprogram.hu/cooltourmix


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  

 

 

mailto:info@zsn.hu
http://www.pecsprogram.hu/
mailto:leiratkozas@zsn.hu

