
 

 

 

 

Voca People 

2012. január 13., 19 óra, Kodály Központ 
A Voca People az új világszenzáció, humoros élő színpadi énekes produkció, amely az emberi hang döbbenetes erejét ötvözi a beat box modern 
művészetével. Az együttes pusztán az énekhang eszközeivel életre kelti a legkülönbözőbb hangszerek, akár gitár, dob vagy trombita hangját.  

 

http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Voca_People
http://www.kodalykozpont.hu/kodalykozpont_program/Voca_People
http://www.zsokkft.hu/karacsony_2011


 

Kezdetben volt a rózsaszín…  
Pécsre érkezett Winkler Barnabás építész, akadémikus, a 
művészetek doktora több mint ezer darabos 
magángyűjteménye a Zsolnay-gyár mindennapos 
használatra szánt, rendkívül változatos rózsaszínű 
termékeiből.  

 

PROGRAMOK 

 

Golestan – A szívek virágoskertje 

A perzsa, magyar és cigány zenét ötvöző Golestan 
együttes koncertje.  

 

Rózsaszín Zsolnay Kiállítás 

Winkler Barnabás gyűjteménye december 22-től a 
nagyközönség számára is látogatható!  

 

Akarod vagy nem 

Kulka János lemezbemutató estjén Leonard Cohent, 
Dést és Jacques Brelt, Cseh Tamást és Nádasdy 
Ádámot idézi meg.  
 

VIDEÓ 

Eozin Expedíció és fejlámpás 

tárlatvezetés 

Gyerekfoglalkozások a Zsolnay Kulturális 
Negyedben és Cella Septichora 
Látogatóközpontban. A Zsolnay-gyűjtemény falai 
között rendezett eozin expedíción 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon 
készülhettek a kicsik az adventre. A 
világörökségi helyszíneken pedig a nagyobbak 
misztikus fejlámás tárlatvezetése vehettek részt. 
Tovább » 

 

 

EOZIN BLOG  

Pécs a világ 500 millió otthonában! 

Hogyan lehet elvinni egy egész várost, ráadásul 
a TV-n keresztül körülbelül félmilliárd otthonba? 
Erre a költőinek nem igazán nevezhető kérdésre 

a válasz a Travel Channel-en futó Inside Luxury 
Travel című műsor, amelynek stábja idén 
áprilisban a Seychelle-szigetek után érkezett 
Magyarországra, hogy Budapesten, egy vidéki 
luxuskastélyban, továbbá Pécsen és Villányban 
forgasson. Tovább »  

 

http://www.eozinmagazin.hu/cikk/Kezdetben_volt_a_rozsaszin%E2%80%A6_kiallitas_a_Zsolnay_Kulturalis_Negyedben
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Golestan_A_szivek_viragoskertje
http://www.zskn.hu/rozsaszin
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Akarod_vagy_nem_Kulka_Janos_lemezbemutato_estje
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Gyerekprogramok_Eozin_Expedicio_es_fejlampas_tarlatvezetes
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Gyerekprogramok_Eozin_Expedicio_es_fejlampas_tarlatvezetes
http://www.eozinmagazin.hu/eozin_videogaleria/Gyerekprogramok_Eozin_Expedicio_es_fejlampas_tarlatvezetes
http://eozin.blog.hu/
http://eozin.blog.hu/2011/12/20/pecs_a_vilag_500_millio_haztartasaban
http://eozin.blog.hu/2011/12/20/pecs_a_vilag_500_millio_haztartasaban
http://www.eozinmagazin.hu/
http://www.eozinmagazin.hu/cikk/Kezdetben_volt_a_rozsaszin%E2%80%A6_kiallitas_a_Zsolnay_Kulturalis_Negyedben
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Golestan_A_szivek_viragoskertje
http://www.zskn.hu/rozsaszin
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Akarod_vagy_nem_Kulka_Janos_lemezbemutato_estje


 

  

 

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  
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mailto:leiratkozas@zsn.hu
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