
M E G H Í V Ó
a Szentimrevárosi Egyesület

„Szentimrevárosi Húsvét a Kulturális Városközpontban” 
című rendezvénysorozatára

1. „Szentimrevárosi Közösségi Ház” a Bartók Béla út 32-ben, a volt
barkácsboltban, 2012. április 1-8. között, nyitva minden nap 11- 19 óra között

- „Egyszer volt Budán kutyavásár”. Már megunt, de még jó állapotú, kisméretű 
használati és díszítő tárgyak ingyenes csere-bere akciója április 1-én, virágvasár-
nap, 11-15 óra között.
- Kézműves foglalkozások gyerekeknek 5-14 éves korig, szakképzett oktatók 
irányításával, április 1-7. között, 15-18 óráig.
- „Nem tudhatom másnak e tájék mit jelent…”, a Szentimrevárosi Egyesület hely-
történeti kiállítása, interaktív játékokkal, naponta 11-19 óráig.
- „Természeti kincseink” fotókiállítás a Gárdonyi téren, a Közösségi ház előtt.
- „Fényújság” a kirakatban, 19-22 óra között.

2. „Szentimreváros fényképalbuma”, fotókiállítás Szentimreváros
nevezetességeiről, történetéről a Bartók Béla út Orlay u.- Móricz Zsigmond
körtér közötti szakaszán, az út északi járdáján, április 1-9. között

3. „ Húsvétköszöntő ünnepi műsorok” a Gárdonyi téren felállított SZIE színpadon
április 9-én, Húsvét hétfőjén

- Zenés, táncos műsor kisgyermekes családoknak, de. 10.30 – 13.30 óra
- Zenés, táncos műsor minden korosztálynak, gálaműsorral, 16-19 óra

Mindenkit vár szeretettel a Szentimrevárosi Egyesület

A részvétel minden rendezvényen ingyenes!

A rendezvénysorozat az Új Széchenyi terv keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg.



Az április 1-7. közötti délutáni gyermek kézműves foglalkozások témái:

vasárnap:  seprűkészítés, tojásfestés hagymahéjjal;
hétfő:  háromdimenzós képeslap készítése; 
kedd:  húsvéti díszek készítése, közös játék; 
szerda:  „meglepetés”; 
csütörtök:  papírművészet; 
péntek:  tojáshímzés írókával, bibliai vetélkedő;
szombat:  húsvéti képzőművészeti alkotás készítése 

A Húsvét hétfői színpadi műsorok fellépői 2012. április 9-én, a XI. kerületi  
Gárdonyi téren, a Bartók Béla úti Kulturális Városközpont közepén

délelőtt 10.30-tól
- a Fodor Család muzsikál
- Budai Babszem Néptánc együttes műsora
- Don Bosco Musical csoport újoncainak bemutatkozó műsora
- Gulyás Anna : Angyalbárányok - Zenés, Interaktív meseműsor
- Kőketánc - Moldvai Táncház kicsiknek, nagyoknak
- a 7- ed 7 Zenekar muzsikál

délután 16 órától

- a Kiss család muzsikál
- Don Bosco Musical csapat – „József és a színes szélesvásznú álomkabát” -
 részletek
- a Tercina együttes zenél
- Berka együttes- moldvai csángó dallamok
- Don Bosco Musical csapat - Godspell bemutató előadás
- a XI. kerület meghívott művészeinek zenés, verses húsvéti gála műsora 
Fellépnek: Benkóczy Zoltán, Gerdesits Ferenc, Sudár Annamária, Jegercsik 
Csaba,  Endrődi Ági

A változtatás jogát fenntartjuk.

Keresztényi szeretettel várunk Mindenkit az ingyenes rendezvényekre.
Áldott Húsvétot kíván a Szentimrevárosi Egyesület


