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Májusi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Újra lehet pályázni az Európai Örökség címre
Az Európai Bizottság 2015-ben ismét meghirdeti az Európai Örökség címre vonatkozó pályázatát,
amelyre az emberi erőforrások minisztere terjesztheti fel az előzetes nemzeti szintű pályázaton
kiválasztott hazai helyszíneket. A helyszínek kiválasztása érdekében a minisztérium pályázatot ír ki,
amelyre a pályamunkákat június 30-ig várják - közölte az Emmi kultúráért felelős államtitkársága
szerdán az MTI-vel.
A kiírás, a pályázati formanyomtatvány és a vonatkozó uniós határozat a kormany.hu oldalról tölthető le.
Bővebben: >>>
Esőmenő Zsolnay
Május 1-4 között rendezték meg a Zsolnay Fesztivált és az Egyetemi Napokat egy időben, egy
helyszínen. A rendezvény első két napján több mint 20 ezer látogató volt, amely több mint az előző évi
teljes látogatószám. Sajnos az időjárás nem mindig volt kegyes, az eső miatt át kellett szervezni a
koncerteket belső terekbe, de még így is sikerült a rekorddöntés.
Az eseményen több mint 500 művész 110 eseménnyel várta a fesztiválozókat. Az ingyen látogatható
számos gyerek- és családi program, kézműves foglalkozás, bábelőadás, koncertek, a felnőtteknek
szóló programok, előadások, közösségi rendezvények rengeteg érdeklődőt vonzottak elsősorban
Pécsről és Baranyából, de az ország többi pontjáról és külföldről is érkeztek vendégek.
Bővebben: >>>
Különleges Csontváry-remekmű Pécsett
Csontváry Kosztka Tivadar korai remekműve, A gácsi
Forgách-kastély (1890 körül) című festmény 2014.
május 6-ától Pécsett tekinthető meg a Janus
Pannonius Múzeum állandó Csontváry kiállításában
2014. szeptemberéig.
Bővebben: >>>
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2 éves a pécsi Planetárium
Az ország első optikai planetáriuma Pécsett kezdte
meg működését 1975-ben, majd a digitális korszak
beköszöntével a város a Zsolnay Kulturális Negyedben
nyitotta
meg
új,
a
régióban
egyetlen
csillagvizsgálójának kapuit. A most kétéves modern
csillagda nyolc méteres kupolájában Európában
elsőként működő Digitarium Kappa típusú
vetítőberendezés fogadja a látogatókat. A mérleg az
elmúlt két év alatt: 40 000 látogató, 700 csoport, 2000
előadás.
Bővebben: >>>
Titkos időkapszula a dóm tornyában
Újabb időkapszulát helyeznek a pécsi dóm délkeleti
tornyába, miután befejeződik annak rekonstrukciója
2008-ban találtak egy 1882-ből származó időkapszulát,
e mellé helyezik majd az újat. Fényképek, mai papír- és
fémpénzek, valamint a püspökség jelenlegi helyzetének
leírása és egy jövőnek szóló üzenet kerül az első
időkapszula mellé, illetve egy pendrive, melyen rögzítik
az adatokat. A régi kapszulából igazi kincsek kerültek
elő. Többek között régi pénzérmék, valamint egy
pergamen latin írással, mely részletesen bemutatja az akkori felújítási munkálatokat.
Bővebben: >>>

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Vártörténeti séta és toronylátogatás a Vajdahunyadvárban
Vártörténeti sétán és toronylátogatáson vehetnek részt az érdeklődők májusban, júniusban és júliusban
a Vajdahunyadvárban. A program során megtekinthető a múzeumépület építészeti szépségei,
megismerhetők a román, a gótikus, a reneszánsz és a barokk stílus jegyeit, a „tornyok titkai", a szobrok,
a díszek és domborművek jelentése.
Bővebben: >>>
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Pályázati ajánló
Pályázati felhívás: Magyar Kézműves Remek 2014
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immáron 12. alkalommal hirdeti meg egyfordulós országos
pályázatát a Magyar Kézműves Remek elismerő cím elnyerésére.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 31.
Bővebben: >>>
Megjelent a Magyar Művészeti Akadémia 2014. évi pályázati felhívása
A Magyar Művészeti Akadémia a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a
kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok
megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti
szakmai programok megvalósításához pályázati felhívás alapján elnyerhető támogatást nyújt.
Bővebben: >>>

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
-

2014.05.18 19.00: A Pécsi Ércbányász Fúvószenekar koncertje

-

2014.05.24. 17.15: Pannon Filharmonikusok: Ráhangoló Aranyalmával
8–12 éveseknek szóló egyéni és kooperatív kompetencia-fejlesztő játékos foglalkozás

-

2014.05.24. 18.00: Segítség, komolyzene! VI.
Szórakoztató komolyzenei ismertetősorozat, nem csak fiataloknak

-

2014.05.27. 19.00: PAT METHENY UNITY GROUP
PAT METHENY és Chris Potter, Antonio Sanchez, Ben Williams, Giulio Carmassi koncertje

-

2014.05.29. 19.00: Pannon Filharmonikusok: HEGEDŰ & KOLOZSVÁR
A Kolozsvári Szimfonikus Zenekar közreműködésével

-

2014.05.31. 18.00: Pannon Filharmonikusok: PÁTOSZ & MAETERLINCK
Nyár-elő romantika Vass András vezényletével

Bővebb információ: >>>

Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs:
─

2014.05.19. 19.00: Janus Egyetemi Színház – Szöveg és Zene: Abszurd és reális... szöveg
és zene
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─

2014.05.20. 19.00: Janus Egyetemi Színház – Petőfi: A helység kalapácsa: A Janus Egyetemi
Színház új darabja, Hősköltemény a vándorszínészetről

─ 2014.05.22. 20.00: Metronóm Jazz Klub: Borbély Műhely feat. Karosi Júlia

Egy instrumentális jazzlemez különleges változata Pécsett: vokális előadásban a fiatal generáció egyik
legtehetségesebb énekesével – Zsolnay Negyed – E78 koncertterem

─ 2014.05.24. 19.30: Pretty Boys – Musicalparádé: Feke Pál, Mészáros Árpád Zsolt és Kerényi
Miklós musicalestje. Vendég: Vermes Tímea
Bővebben: >>>
Kikerics Erdészeti Iskola, Almamellék:
─ Fülemülék éjszakája
Időpont: 2014.05.17 (16:30-21:00) Előzetes jelentkezés szükséges
─ Gyermeknapi kisvasutazás
Időpont: 2014.05.25 (10:00-16:00)
Bővebben: >>>
Kövestető Vendégház, Hosszúhetény:
─ Éjszakai kaland – „csillagkukucska”
Időpont: 2014.05.23 (20:00-22:00)
Részvételi díj:1.500 Ft/fő, amely a vacsorát, 2 dl Naturalé gyümölcslevet, csillagtérképet
valamint a programvezetést tartalmazza.
─ „Mesélő kövek”- túra – gyerekeknek
Időpont: 2014.05.24 (09:30-11:30)
Táv: 1,5 km, időtartam: 2 óra. Részvételi díj: 1.500 Ft/fő, amely az ebédet, 2 dl Naturalé
gyümölcslevet valamint a túravezetést tartalmazza.
Bővebben: >>>
Ökopark, Bükkösd:
─ Gyereknap a Bükkösdi Ökoparkban
Időpont: 2014.05.25
Bővebb információ: >>>
Katica Tanya, Patca:
- Mesterségek napja: Fafaragás Bodor Imrével
Időpont: 2014.05.17 - 2014.05.18 (10:00-18:00)
- Gyermeknap a Katica Tanyán
Időpont: 2014.05.24 - 2014.05.25 (10:00-18:00)
Bővebben: >>>

