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Kulturális ajánlatok 2021. márciusban: 

SZÍNHÁZ | ÉLMÉNY | OTTHON 

 

Továbbra is ajánljuk az ingyenes Online előadásokat a Zenthe Ferenc 

Színház youtube csatornáján! 

(A link elérhető a Facebook oldalán is: ZentheSzinhaz programok ) 

 

március 2. (kedd) 17.00 >> T. Pataki László emlékest (Teátrum Kávéház) 

                                             (utólag is megtekinthető) 

március 5. (péntek) 19.00 >> "Mindig új élet lesz a vérből"  

                                              (színpadi játék) 

március 9. (kedd) 17.00 >> Kántor Zoltán (Kedvenc Színészeink) 

március 12. (péntek) 19.00 >> Lux úr szabadalma, avagy a nyolcadik 

mennyország (Felolvasószínház) 

március 16. (kedd) 17.00 >> Kis Domonkos Márk (Teátrum Kávéház) 

március 19. (péntek) 19.00 >> Képzelt beteg (vígjáték két részben) 

március 20. (szombat) 10.00 >> Brémai muzsikusok (zenés mesejáték) 

március 23. (kedd) 17.00 >> Bakos-Kiss Gábor (Kedvenc Színészeink) 

március 26. (péntek) 19.00 >> Kegyenc (dráma két részben) 

március 30. (kedd) 17.00 >> Kovács Vanda (Kedvenc Színészeink) 

 

Ingyenes tárlatvezetések márciusban is a Nemzeti Múzeum virtuális 

tereiben 

Valamennyi program a ZOOM felületen valósul meg. 

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a 

különböző időpontokra kattintva, az egyes eseményeknél található 

"Regisztráció" gombon keresztül lehet.  

A regisztrált látogatók a program előtti napon e-mailben kapják meg 

a csatlakozáshoz szükséges linket. 

https://www.youtube.com/results?search_query=zenthe+ferenc+sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://www.youtube.com/results?search_query=zenthe+ferenc+sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://www.facebook.com/ZentheSzinhaz
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TOP10 – Történeti kiállítás 

Az online tárlatvezetések az alábbi időpontokban valósulnak meg: 

2021. március 3. 17:00 

2021. március 17. 17:00 

2021. március 31. 17:00 

 

Fedezze fel velünk a Magyar Királyság fénykorát 

2021. március 10. 17:00 

 

Török kor - Mesés kincsek, finom fűszerek, selymes ruhák, izgalmas 

párviadalok… 

2021. március 24. 17:00 

 

Magyarország története a 19. században 

2021. március 11. 17:00 

2021. március 25. 17:00 

Online tárlatvezetés a Seuso-kincs - Pannónia fénye c. kiállításban 

2021. március 4. 17:00 

2021. március 18. 17:00 

 

 

Online tárlatvezetés a Nők a Művészetben Nemzeti Múzeumban. 

2021. március 4., csütörtök, 18:00 

 

Az American Corner Pecs 

rendezvény, műsorvezető:  

Tunde Pusztai 

beszélgetőtárs:  

Mörk Leonóra Szerzői Oldala 

 

 

https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=6e93407acb&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=a03d9f5144&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=74abbe3c01&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=88e2c75157&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=c10ec444fc&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=86734b0a90&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=4d8451a629&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=f684f10970&e=44f9489316
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=3146e04ad3&e=44f9489316
https://www.facebook.com/AmericanCornerPecs/?__cft__%5b0%5d=AZUR6iAwyJPFLGWMV1xauuq-O-ZcKTRMytynu5VRp8IdQYG1I5jrPX1ZoZh8OCsj_461c8zne9GTWsPjxMMjV_vTfdlI4wBFl_kBTQD9PcwED0FhLEORADWM3nTl2gJDCTi0dhTIvrNELXdDhGldxGFWr3Cg95J56dHRgOBfXFwPlXgJ22jA_-dZySUr-df4gCM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AmericanCornerPecs/?__cft__%5b0%5d=AZUR6iAwyJPFLGWMV1xauuq-O-ZcKTRMytynu5VRp8IdQYG1I5jrPX1ZoZh8OCsj_461c8zne9GTWsPjxMMjV_vTfdlI4wBFl_kBTQD9PcwED0FhLEORADWM3nTl2gJDCTi0dhTIvrNELXdDhGldxGFWr3Cg95J56dHRgOBfXFwPlXgJ22jA_-dZySUr-df4gCM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/1809999112464983/user/100000172916027/?__cft__%5b0%5d=AZUR6iAwyJPFLGWMV1xauuq-O-ZcKTRMytynu5VRp8IdQYG1I5jrPX1ZoZh8OCsj_461c8zne9GTWsPjxMMjV_vTfdlI4wBFl_kBTQD9PcwED0FhLEORADWM3nTl2gJDCTi0dhTIvrNELXdDhGldxGFWr3Cg95J56dHRgOBfXFwPlXgJ22jA_-dZySUr-df4gCM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1809999112464983/user/100000172916027/?__cft__%5b0%5d=AZUR6iAwyJPFLGWMV1xauuq-O-ZcKTRMytynu5VRp8IdQYG1I5jrPX1ZoZh8OCsj_461c8zne9GTWsPjxMMjV_vTfdlI4wBFl_kBTQD9PcwED0FhLEORADWM3nTl2gJDCTi0dhTIvrNELXdDhGldxGFWr3Cg95J56dHRgOBfXFwPlXgJ22jA_-dZySUr-df4gCM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/morkleonora/?__cft__%5b0%5d=AZUR6iAwyJPFLGWMV1xauuq-O-ZcKTRMytynu5VRp8IdQYG1I5jrPX1ZoZh8OCsj_461c8zne9GTWsPjxMMjV_vTfdlI4wBFl_kBTQD9PcwED0FhLEORADWM3nTl2gJDCTi0dhTIvrNELXdDhGldxGFWr3Cg95J56dHRgOBfXFwPlXgJ22jA_-dZySUr-df4gCM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/morkleonora/?__cft__%5b0%5d=AZUR6iAwyJPFLGWMV1xauuq-O-ZcKTRMytynu5VRp8IdQYG1I5jrPX1ZoZh8OCsj_461c8zne9GTWsPjxMMjV_vTfdlI4wBFl_kBTQD9PcwED0FhLEORADWM3nTl2gJDCTi0dhTIvrNELXdDhGldxGFWr3Cg95J56dHRgOBfXFwPlXgJ22jA_-dZySUr-df4gCM&__tn__=kK-R
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A Szépművészeti Múzeumban változatlanul látogathatók online 

tárlatvezetések a Múzeum + Istenek sorozatból, YouTube-on,  

így pl. még láthatóak 

EL GRECO CSODÁI – Bán Blanka tárlatvezetése 

vagy például  

EGYIPTOMI ISTENEK - Dembitz Gabriella egyiptológus tárlatvezetése 

 

A tavasz közeledtével barangolhattok a Mecsekben is több részben már: 

A Mecsek legszebb tájain 1.rész: Az Óbányai-völgy 

A Mecsek legszebb tájain 2.rész: Varázslatos Melegmány 

 

A Zeneakadémián továbbra is ingyenes online közvetítéseken követhetők 

nyilvános koncertek, előadások: 

Liszt Academy Budapest 

 

Továbbra is vigyázzatok magatokra! 

Kellemes szórakozást! 

 

Üdvözlettel: Makszin Márta 

https://www.szepmuveszeti.hu/muzeum-el-greco-light/
https://www.youtube.com/watch?v=nmvO0jnhF38&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfH4lrM-BCU&fbclid=IwAR1Ohfkl6sSJN6yewmR_hVJAMdhw2DT7e5zhgydgDHw04lxR4x3AoMRJBjU
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR16Rj7aau5o-U93WL6vhz4_YHODBF9J_7tD2Vhiji_wglSkDVAx5mGMs6A&v=gYyKAfQ7oFk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/LisztAcademyBudapest/featured

