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Májusi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
A Hungarikumok között a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed
2014. május 16-án a Hungarikum Bizottság
Szarvason ülésezett és ott hozta meg a
döntést, miszerint a Hungarikumok közé
tartozik az 1853-ban alapított Zsolnay
Manufaktúra területén jelenleg működő pécsi
Zsolnay Kulturális Negyed.
A Hungarikumok megőrzendő, egyedülálló
értékek,
melyek
különleges,
csak
Magyarországra jellemző voltuk miatt
közösségi oltalom alatt állnak. A Zsolnay
Negyed 2011-ben erőteljesen és magas
színvonalon megújult. A Zsolnay Negyed
területén jelenleg 15 védett műemlék épület, 85 szabadtéren elhelyezett kerámia és beépített építészeti
elem valamint 3 új épület található. A Kulturális Negyed kiemelkedő szerepet játszik a város és a régió
közművelődési, oktatási életében, a Zsolnay családhoz és a gyárhoz kapcsolódó hagyományőrzésben.
Itt működik a régió egyetlen planetáriuma, valamint színház- és koncerttermek is helyet kaptak a
területen. Számos rendezvénnyel, állandó kiállításokkal várják mindig az érdeklődőket.
Bővebben: >>>
Szabadtéri reneszánsz játszóház várja a gyermekeket Pécsett
Pécsett 2014. május 24-én, szombaton a gyereknap
alkalmából a Leonardo-kiállításhoz kapcsolódva
„Hőspróba reneszánsz játszóház” nyílt a Reneszánsz
Kőtár területén, mely 2014. szeptember 28-ig minden
szombaton és vasárnap 10.00-18.00 óra között várja az
óvodás és iskoláskorú gyermekeket, hogy
elkalandozzanak Leonardo korába. A játszóház két
részből áll. Az egyiknél önállóan játszhatnak a kicsik,
míg a másikon felnőtt kísérettel vehetnek részt, ahol a jelmezes animátorok óránként induló
foglalkozások keretében mesélnek a középkor világáról.
További információ:www.hosproba.hu
Bővebben: >>>.
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Új orgonája van a kertvárosi református templomnak
Magyarország első váltócsúszkás rendszerű orgonájával gazdagodott a napokban a pécsi kertvárosi
református templom. A hangszer készítője a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. volt és 23.2 millió
forintba került. Különlegessége, hogy a hét sípsora bármelyik billentyűzetével megszólaltatható, így
használhatósága megközelíti a jóval nagyobb orgonákét és nagy lehetőséget kínál a művészi
szabadságnak, kreativitásnak.
Bővebben: >>>
Jövő csütörtökön indul a fesztivál
Június 5-én veszi kezdetét a 14. Pécsi
Országos Színházi Találkozó (POSZT)
és június 14-éig tart. A tíznapos
fesztivál versenyprogramján 13
előadás szerepel, amelyek közül 6
Budapestről, 4 vidékről, 3 produkció
pedig határon túli színházból érkezik. A
POSZT díszvendége Huszti Péter lesz,
a versenydarabokat Császár Angela
színművész és Sándor L. István
színikritikus válogatta. Az off-programok 35 helyszínen 187 rendezvényt kínálnak.
Bővebben: >>>

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Szombathelyi és óbudai kiállítóhelyek az Év múzeumai
Idén 18 intézmény 19 kiállítást nevezett be az év kiállítása pályázatra. A 2014. május 17-én a Magyar
Nemzeti Múzeumban a Múzeumok Majálisa keretében megtartott díjátadón az Év múzeuma 2013 címet
ketten vehették át. A szombathelyi Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház, mely a római
értékek tudományos alapú feldolgozásáért és eredeti helyszínen történő komplex bemutatásáért kapta
a díjat, az Óbudai Múzeum pedig a magyar ipartörténet kiemelkedő emlékeinek sokoldalú
bemutatásával érdemelte ki az elismerést. Az Év kiállítása 2013-ban pedig a kaposvári Rippl-Rónai
emlékház, a Róma-villa felújított állandó tárlata lett.
Bővebben: >>>.
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Pünkösdi Sokadalom - Nemzetközi Szellemi Kulturális Örökség Találkozó
2014. június 8-9-én, pünkösdkor kap helyet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Skanzen) a
szellemi kulturális örökség közösségeinek nemzetközi találkozója. Idén is sokszínű lesz majd a
program, mert több külföldi közösség is bemutatkozik UNESCO listára került örökségeivel. Az idei
találkozó fő témája a bárány, ezért a juhtartáshoz és pásztorkodáshoz fűződő szokások és
hagyományok fognak felelevenedni, lesz pásztorzene és birkapörkölt is. A programot néptánccsoportok
szinesítik.
Bővebben: >>>

A kulturális örökség része lesz Picasso műterme, ahol a Guernicát is festette
Párizsban található az az épület, amelyben Picasso műterme volt és ahol a művész többek közt a Guernica című
világhírű képét is festette. Az illetékes műemlékvédelmi bizottság egyhangúlag megszavazta műemlékké való
nyilvánítását. A döntés azért is volt megalapozott, mert a Szajna bal partján álló épületből luxushotelt szerettek
volna kialakítani. Több mint ezer művészetpártoló írta alá a ház megóvását támogató petíciót.
Bővebben: >>>

Pályázati ajánló
Magyar Kézművesség 2014 valamint Kézművesség a vendéglátásban
A Magyar Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal és a BKIK kézműipari tagozatával karöltve
tárgyalkotó pályázatot hirdet. A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók vehetnek részt
maximum 3 olyan alkotással, melyek természetes alapanyagokból, kézműves technikával készültek.
Regisztrációs határidő: 2014. június 25.
Bővebben: >>>
Orgonás csendélet készítésére pályázati kiírás amatőr festők és képzőművészek részére
A Montázsmagazin és a Toll és Ecset Alapítvány pályázatot ír ki orgonás csendélet készítésére amatőr
festők, képzőművészek részére. Technika: bármilyen technikával készülhet.
A beküldési határidő: 2014. június 5. csütörtök 23.59
Bővebben: >>>
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Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:

-

2014. június 7. 20.00: Csík zenekar - Vendégek: Berecz András és Őze Áron

-

2014. június 9. 20.00: Budapest Klezmer Band - Vendégek: Tompos Kátya és Dunai Tamás

-

2014. június 12. 19.00: Pannon Filharmonikusok: JANDÓ & LIGETI - Vezényel Ligeti András

-

2014. június 14. 19.00: OLOR A TIERRA – A FÖLD ILLATA - Flamenco előadás

Bővebb információ: >>>

Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs:
-

2014. június 1, 8, illetve 15 . 18.00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Negyedben - Pécsi és
baranyai fúvós együttesek koncertsorozata (Bóbita Bábszínház szabadtéri színpada)

-

2014. június 1 és 2. 19.00: Canticum Pécsi Női Kamarakórus és a Pécsi Vonósok Közös
koncertje -Kórus és vonósok (E78 – Panorámaterem)

-

2014. június 3. 20.00: Dutar koncert – E78 koncertterem

-

2014. június 4. 20.00: Metronóm Jazz Klub: Szőke Szabolcs Quartet - Az ismert TIN TIN
Quartet zenészeinek új formációja Pécsett! (E78 – koncertterem)

Bővebben: >>>
POSzT: 2014.06.05-06.14 között
A részletes program elérhető az alábbi linken: >>>
A XIV. POSzT OFF-programjai a következő linken érhetők el: >>>
Kikerics Erdészeti Iskola, Almamellék:
-

Sasrét kincsei - biciklitúra az Aligvár forráshoz
Időpont: 2014.06.07 (10:00-16:00)
A programra előzetes jelentkezés szükséges.
További információ: tura@mecsekerdo.hu

Bővebben: >>>
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Kövestető Vendégház, Hosszúhetény:
─ Holdfény túra a Vas-hegyre
Időpont: 2014.06.13 (21:00)
A középkorban nevezték Vas-hegynek a Kelet-Mecsek legmagasabb csúcsát, amit holdfényben
hódít meg a túrán résztvevő csapat. Táv: 6 km, időtartam: 3 óra.
További információ: kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu
Bővebben: >>>
Ökopark, Bükkösd:
─ Galagonya virágzási napok
Időpont: 2014.06.07 - 2014.06.08 (9:00)
Bővebb információ: >>>
Katica Tanya, Patca:
-

Pünkösd a Katica Tanyán
Időpont: 2014.06.07 - 2014.06.09 (10:30-17:00)
Mesterségek napja - Bőrművesség Rostás Klárával
Időpont: 2014.06.14 - 2014.06.15

Bővebben: >>>

