HÍRLEVÉL A BENCZÚR HÁZBÓL
PROGRAMAJÁNLATOK

2017. július-augusztus
150 ÉVES A MAGYAR POSTA
A jubileumhoz kötődő kulturális és családi programokra
várunk minden kedves érdeklődőt a Benczúr Kertbe, a
Postamúzeumba, a Bélyegmúzeumba és az
országjáró – történelmet kézbesítő – utazó
kiállításunkra.
A Magyar Posta egyik kamionjában berendezett
kiállítás május 4-én indult országjáró útjára, hogy
felkeresse azokat a településeket, amelyeken 150 éve
postahivatal nyílt meg.
A kiállítás bemutatja a függetlenné válás történetét, a
posta egyesítését a távíróval és távbeszélővel, valamint
azt, hogy hogyan alakult ki a századfordulóra a világ
egyik legjobb postaszolgálata.
Bővebb tájékoztatás és útvonalterv a
www.postamuzeum.hu oldalon.
A BENCZÚR HÁZ SZABADTÉRI SZÍNPADA – az eddig
megtartott programokon túl – szeptember 7-ig várja az
érdeklődőket a jubileumi év alkalmából rendezett
koncertekkel és színházi estekkel.

JÚLIUS 18. és 19. (kedd, szerda) 20.00
(esőnap) július 21.
BENCZÚR KERTI ESTÉK –
A RÓZSAVÖLGYI SZALON
ELŐADÁSAI
A BENCZÚR KERT
SZÍNPADÁN
ROMANCE.COM
Az amerikai írónő Romance.com című vígjátéka az
internetes ismerkedés világába vezeti be a nézőt, ahol
mindenki annak adhatja ki magát, akinek csak akarja.
Így történhet meg, hogy egy nagymama magát az
unokájának kiadva keres párt a fiatal lánynak és
eközben megismerkedik valakivel, aki szintén nem
annak mutatja magát, aki. Az amúgy is vígjátékba
kívánkozó alaphelyzet akkor válik igazi, vérbő
komédiává, amikor a magát 25 évesnek kiadó Nora,
és a 28 évesként chatelő Ben randit ad egymásnak.
Sok-sok félreértés után persze kiderül, hogy ki
kicsoda, és mindenki megtalálja a hozzá illő párt.
Szereplők: MOLNÁR PIROSKA, JORDÁN TAMÁS,
SIPOS VERA, DOMOKOS ZSOLT, FORMÁN BÁLINT
Belépődíj: 4900 Ft
Online jegyvásárlás a www.jegy.hu és a
www.benczurkertiestek.hu oldalon
Jegyek vásárolhatók személyesen a
Rózsavölgyi Zeneműbolt jegypénztárában:
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: +36-1-266-8337
Bővebb információ: www.benczurkertiestek.hu

(1. oldal)
JÚLIUS 20. (csütörtök) 20.00 óra
(esőnap: augusztus 2.)
BENCZÚR KERTI ESTÉK – 150 ÉV ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN

A SWING ARANYKORA

Jazz örökzöldek, könnyed jazz dallamok a boldog
békeidők hangulatát idézve. A swing zene lüktetése,
szabad improvizációk, a kiszenekari hangzás
jellegzetes, dinamikus megszólalása és a swing korszak
híres darabjai jellemzik ezt a különleges koncertet.
A stílus avatott mesternőjének, SZULÁK ANDREÁNAK és
BÁRSONY BÁLINT Fonogram-díjas szaxofonos,
zeneszerző zenekarának vendége az utóbbi években
szólistaként és új zenei formációban is bemutatkozó
Bebe lesz.
Belépődíj: 4500 Ft
Online jegyvásárlás a www.jegy.hu és a
www.benczurkertiestek.hu oldalon. Jegyek vásárolhatók
személyesen a Rózsavölgyi Zeneműbolt jegypénztárában:
1052 Budapest, Szervita tér 5. Telefon: +36-1-266-8337
Bővebb információ: www.benczurkertiestek.hu

AUGUSZTUS 3. (csütörtök) 20.00
(esőnap: augusztus 6.)
BENCZÚR KERTI ESTÉK – 150 ÉV ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN
MUZSIKÁS EGYÜTTES

Vajon mit hallhatott Bartók gyűjtő körútjai során?
Milyen dalok, motívumok, hangszerek hagyhattak
nyomot a lelkében, fejében és később a műveiben,
például a Román népi táncokban vagy az Allegro
barbaróban? És mely dallamok hathattak Kodályra?
Hogyan kapcsolódnak össze darabjai – a klasszikus
zene ritka gyöngyszemei – a népzenével?
Izgalmas és lendületes előadás adja meg mindezekre
a választ a Muzsikás együttes és Kacsó Hanga
Borbála koncertjén, a hangszerek, az ének, a tánc
nyelvén.
Belépődíj: 3900 Ft
Online jegyvásárlás a www.jegy.hu és a
www.benczurkertiestek.hu oldalon. Jegyek vásárolhatók
személyesen a Rózsavölgyi Zeneműbolt jegypénztárában:
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: +36-1-266-8337
Bővebb információ: www.benczurkertiestek.hu
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AUGUSZTUS 21-22. (hétfő, kedd) 20.00
(esőnap augusztus 23.)
BENCZÚR KERTI ESTÉK – A RÓZSAVÖLGYI SZALON
ELŐADÁSAI A BENCZÚR KERT SZÍNPADÁN

AUGUSZTUS 24. (csütörtök) 20.00
(2. oldal)
(esőnap: augusztus 25.)
BENCZÚR KERTI ESTÉK – 150 ÉV ZENÉBEN
ÉS TÁNCBAN

TOLCSVAY
LÁSZLÓ
KONCERTJE
AMAZONOK
Martine negyven év körüli háziasszony, aki egyedül él
a hatalmas lakásában. A férje nemrég költözött el,
miután elhagyta őt egy huszonéves szőkeségért.
Martine egyetlen vigasza az albérlője, Loic, aki csipkelődő megjegyzéseivel tartja benne a lelket. A képzőművésznek tanuló, nyíltan homoszexuális fiúra Martine
kicsit úgy tekint, mint a gyermekre, aki sosem adatott
meg neki. Hamarosan azonban újabb lakókkal bővül a
lakás. Beköltözik Martine két barátnője, akik szintén
egyedülállóak: Micky kiváló üzletasszony, vezető
beosztásban dolgozik egy reklámügynökségnél, Annie-t
pedig húsz év munkaviszony után most rúgták ki az
állásából. A három nő eldönti, hogy amazonok módjára
fognak együtt élni. Fellázadnak a hagyományos
háziasszonyi szerepkör ellen: nem hajlandóak főzni,
mosogatni, inkább papírtányérból esznek és a sminkkel
sem bajlódnak többé. Ellenben szabad folyást
engednek a gonoszságuknak: minden nap valamilyen
csínyt eszelnek ki Martine férjének új szeretője ellen.
Egy telefonhívás azonban felborítja a megszokott
rendet. Egy közös barátnőjük arra kéri Martine-t, hogy
szállásolja el tizenöt napra a fiát, Guillaume-ot, aki
szerelmi csalódásában nemrég megpróbált öngyilkos
lenni. A három barátnő beleegyezik, de megfogadják,
hogy semmit nem változtatnak a jól bevált amazon
életmódjukon.
A valóságban azonban mindannyian az újonnan
érkezett fiatalember kegyeit keresik. Martine egész
életében egyetlen férfival volt, még egyetemista
korában férjhez ment. Micky-nek ezzel szemben sosem
sikerült huzamosabb ideig megtartania egy férfit sem,
magas elvárásaival minden lehetséges jelöltet
elüldözött. Annie pedig, aki előszeretettel hangoztatja,
hogy a férfiak első látásra szerelmesek lesznek belé,
valójában nagyon is tudatában van saját
szerencsétlenségének.
Szereplők: NÁRAY ERIKA, GYÖRGYI ANNA,
AUKSZ ÉVA, OZSGYÁNI MIHÁLY, HÉRICZ PATRIK
Belépődíj: 4900 Ft
Online jegyvásárlás a www.jegy.hu és a
www.benczurkertiestek.hu oldalon. Jegyek vásárolhatók
személyesen a Rózsavölgyi Zeneműbolt jegypénztárában:
1052 Budapest, Szervita tér 5. Telefon: +36-1-266-8337
Bővebb információ: www.benczurkertiestek.hu

A 70-es, 80-as évek legendás Fonográfja már nem
szól élőben, ezért Tolcsvay László – a FONOGRÁF
együttes alapító tagja és dalszerzője – úgy döntött,
kedvenc dalait az FG-4 (Illés-Fonográf Emlékzenekar)
fiatal muzsikusaival szólaltatja meg.
A koncerten többek között olyan lélekinspiráló dalok
lendülete és ritmusa dobogtatja meg a szíveket, mint
a Jöjj, kedvesem!, Az első villamos, A show folytatódik,
Levél a távolból, Hunyd le a szemed és a koncert
címadó dala.
Belépődíj: 4500 Ft
Online jegyvásárlás a www.jegy.hu és a
www.benczurkertiestek.hu oldalon
Jegyek vásárolhatók személyesen a Rózsavölgyi
Zeneműbolt jegypénztárában:
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: +36-1-266-8337
Bővebb információ: www.benczurkertiestek.hu

SZEPTEMBER 7. (csütörtök) 20.00
(esőnap: szeptember 8.)
BENCZÚR KERTI ESTÉK- 150 ÉV ZENÉBEN
ÉS TÁNCBAN
A FORTE
TÁRSULAT
ELŐADÁSA

Bartók Béla: CONCERTO – 5. VONÓSNÉGYES
Bartók Béla két táncszínpadi művet írt: egy
pantomimot (A csodálatos mandarin) és egy
táncjátékot (A fából faragott királyfi).
A koreográfusok fantáziáját azonban egy sor további
Bartók-mű is megmozgatta.
Horváth Csaba – rendezőként, koreográfusként és
táncosként – ezúttal az 5. vonósnégyes és a Concerto
mozgásszínházi lehetőségeit tárja fel.
Belépődíj: 3900 Ft
Jegyvásárlás mint az előző rendezvénynél
Bővebb információ: www.benczurkertiestek.hu
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AUGUSZTUS 31. (csütörtök) 19.00
MIRANDA LIU hegedűestje
MŰSOR:
Johann Sebastian Bach: d-moll partita, BWV 1004 (III.
Sarabande; IV. Gigue)
Niccolò Paganini: XXIII. Caprice, op. 1
Roberto Molinelli: Racconti d’Isonzo (Történetek Isonzóról)
Leoš Janáček: Szonáta hegedűre és zongorára
(I. Con moto; II. Ballada. Con moto; III. Allegretto; IV.
Adagio – Poco mosso)
Johannes Brahms: G-dúr szonáta, op. 78
(I. Vivace ma non troppo; II. Adagio; III. Allegro molto
moderato)
Pjotr Iljics Csajkovszkij: Valse-Scherzo, op. 34
Johannes Brahms: I. magyar tánc

KÖZREMŰKÖDIK: MIRANDA LIU – hegedű,
VIDA MÓNIKA RUTH és KOVÁCS GERGELY – zongora
Miranda Liu, a sokszoros versenygyőztes, mindössze 20 éves
hegedűművész eddig több száz koncertet adott versenyművek
szólójátékosaként, hangversenyszólistaként, kamarazenészként és koncertmesterként a világ számos országában.
Többek között olyan rangos hangversenytermek rendszeres
fellépője volt, mint a New York-i Carnegie Recital Hall, a
philadelphiai Verizon Hall, a budapesti Zeneakadémia, Müpa
és Vigadó, a bécsi Wiener Konzerthaus Mozartsaal, a vilniusi
Nemzeti Filharmónia, a bukaresti Radio Society Hangversenyterem, a zágrábi Horvát Zenei Intézet, valamint a
salzburgi Wiener Saal. Miranda Liu 2007 és 2013 között
tanult a salzburgi Mozarteumban és 2013 óta tanul a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Perényi Eszter osztályában,
ahol idén kitüntetésesen diplomázott. 2016-tól a Concerto
Budapest Szimfonikus Zenekar koncertmestere.
Belépődíj: 1600 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 900 Ft

TORNA, TÁNC, ÉLETMÓDJAVÍTÓ
PROGRAMOK EGÉSZ NYÁRON
ÉLETMÓDJAVÍTÓ TORNA 50+
kedd, csütörtök 15.00-16.00 óra
Átmozgató, életmódjavító gyakorlatok.
Mozgásra alkalmas, kényelmes öltözékben jöjjenek!
Részvételi díj: 5000 Ft/hó vagy 1200 Ft/napijegy
Foglalkozásvezető: Patakfalvi Edit
Elérhetőség: 06-30-392-5680,
edit.patakfalvi@gmail.com
HÁROM, EGY, KETTŐ! Meridiántorna
Gyakorlati módszerek az egészség megőrzéséhez.
péntek 16.00-17.00 óra
ingyenes
Információ: eva.jakubik@gmail.com, 06-30-933-1060
TÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK
ALL ROUND DANCE TÁNCSTÚDIÓ
Stretching, klasszikus balett, jazztánc és amerikai
sztepptánc 15-45 éves korú lányok, hölgyek részére
minden hétköznap délután és este – kezdőknek is!
A tanfolyamok vezetője: Bognár Zsuzsanna
Információ: 06-30-484-2371, www.allrounddance.hu

A BENCZÚR HÁZ REPREZENTATÍV TERMEI
BÉRBE VEHETŐK
CSALÁDI, TÁRSASÁGI, ÜZLETI ESEMÉNYEK,
TANÁCSKOZÁSOK,
KIÁLLÍTÁSOK,
MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA.

MÚZEUMJÁRÓ, KREATÍV FOGLALKOZÁSOKKAL
KIEGÉSZÍTETT NAPKÖZIS TÁBOR
7-11 éves gyerekeknek 12 fős csoportban!
Termeink befogadóképessége:
IDŐPONT: 2017. AUGUSZTUS 21-25.
Részvételi díj: 25 000 Ft (programokkal, étkezéssel)

VÁLOGATÁS A PROGRAMBÓL:
Milyen a tántorgó szemüveg? Hogyan működik a
motorszimulátor? Hogyan kell tenyérlenyomatot venni?
Bújjunk egyenruhába! … mindez a Rendőrmúzeumban.
Hogyan alkotnak ma a képzőművészek?
Alkossunk mi is! – múzeumpedagógiai foglalkozások
a Ludwig Múzeumban.
Kincskeresés és zenés-táncos foglalkozások a
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban.
Kézműves-foglalkozások és játékok a Benczúr Házban
… és minden reggel bemelegítő társasjátékok
Információ: VADÓCZ ZSUZSA programszervező
telefon: +30-251-8707, 30-387-8106

Díszterem: 100 fő
Vadászterem: 70 fő
Barna szalon: 28 fő
Fehér szalon: 20 fő
Táncterem: 30-60 fő
Kert: 450 fő
Információ és teremfoglalás hétköznapokon
9.00-15.00 óráig: Sápszky Dóra
06-30-462-2338, sapszky.dora@pk.alaptvany.hu

A BENCZÚR HÁZ ÉTTERME
az épületben lebonyolítandó rendezvényekhez
állófogadásokat, ültetett étkezéseket,
büfészolgáltatásokat biztosít.
Információ: Klan Tímea
+36 30-985-7255 benczurhaz@gmail.com
Hétköznapokon 11.30-14.30 óra között
ebédelési lehetőség!
Menü: 980 Ft

HÍRLEVÉL A BENCZÚR HÁZBÓL
2017. július-augusztus
SZÁLLÁSLEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK
A HOLLÓKŐI FEKETE HOLLÓ
VENDÉGHÁZUNKBAN!

A ház az Ófaluban, a templomtól 15 méterre
található. A vendégház egyik épületszárnyában
működik a Postamúzeum.
Az épület kétszintes, a földszinten helyezkedik el egy
konyha, egy WC és egy nagy nappali/ebédlő, mely
led tv-vel, mini hifivel is felszerelt. Az emeleten
található egy fürdőszoba WC-vel, valamint egy
kétszemélyes és egy négyszemélyes hálószoba.
Díja: 3500 Ft/fő/éj étkezés nélkül, gyerekeknek 4
éves korig díjtalan, 4-től 14 éves korig
1500 Ft/fő/éj, egyágyas felár: 1000 Ft/nap
Cím: Fekete Holló Vendégház,
3176 Hollókő, Kossuth út 80.
Megtekinthető fényképekkel is:
www.holloko.hu/hu/partner/fekete-hollovendeghaz.html

4. oldal

Tisztelt Olvasóink, Látogatóink!
Figyelmükbe ajánljuk az alapítványunk
működésében lévő fővárosi múzeumainkat is.
Intézményünk II. és III. emeletén kapott helyet a
POSTAMÚZEUM, amely keddtől vasárnapig 10.00
és 18.00 óra között tart nyitva.

(Naponta 10.00 és 17.00 óra között az Ófalu egész területére
tilos gépjárművel behajtani.)

A mintegy 230 m2 kiállítótérben az innovációban,
a műszaki fejlődésben élen járó Magyar Királyi
Posta újításai, műszaki berendezései – csőposta,
Csonka János tervezte autó, távgépíró, kézi
kapcsolású telefonközpont, rádiószünetjeladókészülék – láthatók, hallhatók.
Az I. ker. Úri u. 49. sz. alatt található a Postamúzeum
egyik kiállítóhelye, a TELEFÓNIA MÚZEUM, amely
az 1928-ban üzembe helyezett és 1985-ig üzemelt
távbeszélőközpont köré épült. Az első gépi kapcsolású,
automata telefonközpont működőképes, eredeti helyén
állva ma az ország egyedülálló műszaki emléke.

Tulajdonos/üzemeltető:
POSTAKÜRT Művelődési és Szociális Közhasznú
Alapítvány
Információ, szállásfoglalás hétköznapokon
9.00-16.30 óráig: 06-1-322-4240, 12-es mellék;
06-30-462-2338,
e-mail: sapszky.dora@pkalapitvany.hu

A gépteremhez csatlakozó helyiségben a magyar
telefónia több mint 130 évének emlékei láthatók:
működő, egyedi készítésű távbeszélő-készülékek,
speciális hálózatszerelési szerszámok, hálózati térképek,
a telefonról szóló képzőművészeti alkotások.
Hétfő kivételével 10.00-16.00 óra között várja
látogatóit.
A BÉLYEGMÚZEUM a VII. ker. Hársfa u. 47. sz.
alatti épületében mintegy 12 millió bélyeget őriz.
A bélyegek mellett bélyegvázlatok, bélyegnyomóeszközök, alkalmi bélyegzők, okiratok, hazai és
nemzetközi kiállításokon nyert díjak is gyarapítják
a gyűjteményt.

POSTAKÜRT Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány – BENCZÚR HÁZ
1068 Budapest, Benczúr u. 27. telefon: 322-4240, info@benczurhaz.hu,
www.benczurhaz.hu – www.postamuzeum.hu – www.belyegmuzeum.hu
Fenntartó: Magyar Posta Zrt.

