
 

 

 

 

Brass Cirkusz, avagy Mese a Tubatigrisről és a Trombitaparipákról 
2011. november 19. 16 óra, Művészetek és Irodalom Háza  
Egy cirkuszi előadás, ahol a zenekar és a közönség tudta nélkül szabadságolták a társulatot... Méhes Csaba pantomim- és mozgásművész, valamint a Bass 
in the five rezescsapat előadása, nem csak gyerekeknek!  

 
Avishai Cohen, a zseni Pécsett 
Napjaink legsikeresebb izraeli jazz-zenészének, Bobby 
McFerrin és Chick Corea egykori zenésztársának Seven Seas 
című lemezbemutató koncertje a Kodály Központban!  

 

PROGRAMOK 

 

Családi nap a Cella Septichora 

Látogatóközpontban 

Tárlatvezetés, római kori téglasír építés, és fejlámpás 
tárlatvezetés.  

 

Love locked Pécs 

A fiatal képzőművész-designer, Bubreg Balázs eddigi 
munkásságát bemutató kiállítás.  

http://www.pmh.hu/pmh_program/Brass_Cirkusz_avagy_Mese_a_Tubatigrisrol_es_a_Trombitaparipakrol
http://www.eozinmagazin.hu/cikk/A_jazz_szelid_magusa_Avishai_Cohen
http://www.pecsorokseg.hu/pecsorokseg_program/Csaladi_nap_a_Cella_Septichora_Latogatokozpontban
http://www.pecsorokseg.hu/pecsorokseg_program/Csaladi_nap_a_Cella_Septichora_Latogatokozpontban
http://www.pmh.hu/pmh_program/Love_Locked_Pecs
http://www.pmh.hu/pmh_program/Brass_Cirkusz_avagy_Mese_a_Tubatigrisrol_es_a_Trombitaparipakrol
http://www.eozinmagazin.hu/
http://www.eozinmagazin.hu/cikk/A_jazz_szelid_magusa_Avishai_Cohen
http://www.pecsorokseg.hu/pecsorokseg_program/Csaladi_nap_a_Cella_Septichora_Latogatokozpontban
http://www.pmh.hu/pmh_program/Love_Locked_Pecs


 

Harlem Gospel Choir 

Az Egyesült Államok leghíresebb gospel együttese 25 

éve járja a világot. Ezúttal Pécsett énekelnek. 
 

KÖZÖNSÉGDÍJ 

Versenyben az Év Honlapja díjért 

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 

lehet! 

 

 

VIDEÓ 

Élet a Zsolnay Kulturális 
Negyedben 

Zajlik az élet a Zsolnay Kulturális Negyed már 
átadott részein: felavatták Pécs régi-új Liszt-
termét, a budapesti Mátyás-templom kórusa a 

Zsolnay Mauzóleumban énekelt, premier a Janus 
Egyetemi Színházban, és a nyitás előtti utolsó 
nyílt nap mind videón.  

 

SZÁLLÁSAJÁNLAT PROGRAMHOZ  

 

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://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Harlem_Gospel_Choir
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/Elet_a_Zsolnay_Kulturalis_Negyedben
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Elet_a_Zsolnay_Kulturalis_Negyedben
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Elet_a_Zsolnay_Kulturalis_Negyedben
http://www.zskn.hu/
http://www.eozinmagazin.hu/cikk/Masodszor_avatnak_Liszt-termet_Pecsett
http://www.eozinmagazin.hu/cikk/Masodszor_avatnak_Liszt-termet_Pecsett
http://zsn.hu/mauzoleum
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Elet_a_Zsolnay_Kulturalis_Negyedben
http://www.zsn.hu/hirlevel_20111115/Avishai_Cohen_koncert.pdf
http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Harlem_Gospel_Choir
http://www.corsohotel.hu/


 

 

 

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
http://www.pecsprogram.hu/cooltourmix

