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január 25. | 17:00 

a magyarság szimbólumai
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi  
docens ismeretterjesztő előadása

 Helyszín: Központi Könyvtár klubhelyisége  

január 25. | 19:00

Testről és lélekről
Enyedi Ildikó filmje
a Testről és lélekről Magyarország idei Oscar-díj jelöltje, 2017-
ben a Berlini nemzetközi Filmfesztiválon arany Medve-díjat 
nyert. a filmet követően közönségtalálkozó az alkotókkal. 

Helyszín: rómer-ház 

január 25. | 19:00 

In minore
Varga Tibor Hangversenybérlet 

Műsor:
P. I. Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, op. 23 C. Franck: 
d-moll szimfónia, FWV 48 Csajkovszkij felülmúlhatatlan 
népszerűségű b-moll zongoraversenye a szélesen ívelő, ér-
zelmes dallamok, a csillogó virtuozitás reprezentánsa, míg 
a francia zene meghatározó mestere, Cézar Franck három 
tételes szimfóniája finom és komplex melódiai, harmóniai 
és hangszerelési megoldásaival gyönyörködteti hallgatóját.  
a versenymű előadójaként a magyar zongoraiskola meg-
határozó művésze,  
Szokolay Balázs lép kö-  
zönség elé, a zene- 
kart művészeti veze-
tője, Berkes Kálmán  
dirigálja.

Zenél: 
Győri Filharmonikus 
Zenekar

Helyszín: richter Terem

január 25. | 18:00

alternatív valóság 
Balogh István festőművész önálló kiállításának megnyitója
Megtekinthető: február 25-ig

a belépés díjtalan. Helyszín: Esterházy-palota 

január 26. | 15:00 

Borsos Miklós, az ezerarcú művész
Tárlatvezetés a Borsos Miklós Állandó Kiállításban
a tárlatot bemutatja: Fülöp Szabolcs. 

a belépés díjtalan. Helyszín: Püspöki udvarbíróház

január 26. | 17:00 

Vigh attila grafikus kiállításának megnyitója
a kiállítás február 23-ig látogatható.

Helyszín: Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház

január 26. | Kapunyitás: 21:00

Ladánybene 27 koncert
a Ladánybene 27 (LB 27) közismert reggae zenekar Magyar-
országon. Ők készítették el az első hazai reggae albumot 
(1991). Legfőbb érdemük a reggae zene magyarországi meg-
honosítása és megismertetése. 

Helyszín: rómer-ház 

január 27. | 10:00, 11:00

Cini-cini muzsika 
A Vaskakas Bábszínház előadása 0-3 éveseknek

Cini-cini muzsika, táncol a kis 
Zsuzsika, meg a tücsök koma, 
meg a katica. Csörögnek a kis-
halak, csattognak a kiskacsák, 
lovacska nyerít, patkója dalol. 
Minden, minden muzsikál eb-
ben az apróknak szóló játékban!
Helyszín: Vaskakas Bábszínház

január 27. | 11:00

az otthon melege
Tárlatvezetés a Cserépkályha-történeti Kiállításban
a tárlatot bemutatja Heitter Péterné ágnes. 

a belépés díjtalan. 
Helyszín: Fruhmann-ház 

január 27. | 15:00-17:00 

Mesék fénye – Menjünk bálba!
Műhelyfoglalkozás
a Csikóca Művészeti Műhely januári kézműves foglalkozá-
sa, melynek keretében az érdeklődők az aktuális kiállításon 
megismerkedhetnek Szulyovszky Sarolta illusztrátor alkotá-
saival, majd e minták alapján farsangi öltöztető babákat ké-
szíthetnek. 

a belépés díjtalan.
Helyszín: Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér 

január 27. | 14:00 

Mesélő kerámiák  
– Kovács Margit művészete
Tárlatvezetés a Kovács Margit 
Állandó Kiállításban 

a tárlatot bemutatja:   
Heitter Péterné ágnes. 

a belépés díjtalan.
Helyszín: Kreszta-ház 

január 27. | 17:00

Lakatos Gy. László grafikusművész  
kiállításának megnyitója
Megtekinthető: február 25-ig 

a belépés díjtalan.
Helyszín: Magyar Ispita 

         GYŐr 
2018. 

január 28. | 11:00 

Tájak, vizek, emberek – Egry józsef és 
Szőnyi István művészete
Tárlatvezetés a Radnai-gyűjteményben
a tárlatot bemutatja Hargitainé Bartha annamária. 

a belépés díjtalan.
Helyszín: Esterházy-palota 

január 28. | 11:00

Tersánszky józsi jenő: Misi mókus kalandjai
A Vaskakas Bábszínház előadása 4 éven felülieknek
Sokféle mókus él Vörösmókusországban, de van egy dolog, 
ami az összes itt lakóban közös: mindegyikük farka dús, lo-
boncos és vörös. Misi mókus az egyetlen, aki fekete farokkal 
született, ki is közösítik. Egy nap Misire bízzák a mókusok téli 
élelemkészletének őrzését, ám valaki ellopja az összes felhal-
mozott diót, mogyorót és gesztenyét. Ezért Misi Bumbával,  
a cirkuszi majommal útnak indulnak afrikába, hogy megtalál-
ják a Mindenttermő fát...

Helyszín: Vaskakas Bábszínház

január 28. | 18:00

jávor „Pali” utolsó mulatása
a Magyarországi Szerb Színház előadása Benkő Péter jászai 
Mari-díjas színművész főszereplésével. Prímás: Suki István. 
Írta, rendezte és a cigányzenészt játssza: rusz Márk Milán

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház 



a szervezők a programváltozás jogát fenntartják. 
Felelős kiadó: BOrKaI ZSOLT polgármester

január 23. | 17:00

Kulturális kalandozás sorozat
Szentpétervár a „legek”városa – úti élménybeszámoló
a várost sokféle jelzővel illetik: „Észak Velencéje”, „a fehér 
éjszakák, a csatornák, a felnyitható hidak városa”. Szentpé-
tervár kozmopolita nagyváros, ahol a pompa, a sokféle nyelv 
és kultúra él együtt. a magyar utazó szemszögéből nézve 
sok más érdekességről kaphat információt, ha részt vesz az 
élménybeszámolón. a belépés díjtalan. 

Előadó: Görcsné Dr. Muzsai Viktória 
Helyszín: Esterházy-palota 

január 23. | 17:00 

Székely Erzsébet népi iparművész és 
tanítványainak kézimunka kiállítása
Megtekinthető: február 23-ig, hétköznap 10.00-16.30 óráig

Helyszín: józsef attila Művelődési Ház

január 24., 26., 27. | 19:00

Szabó Magda: abigél (színmű)
Színpadra alkalmazta: Pozsgai Zsolt

az abigél ifjúsági regényként 
jelent meg 1970-ben. nép-
szerűségére jellemző, hogy 
tévésorozat, hangoskönyv, 
sőt musical is készült belőle. 
a második világháború ide-
jén játszódó, kalandos lány-
regénynek induló, roman-
tikus szépségű, katartikus 
alkotás során a főszereplő 
Gina szeszélyes kislányból fe-
lelősségteljes felnőtté válik.

Helyszín: 
Győri nemzeti Színház, nagyszínház

január 24. | 10:00-11:00

játszóház a magyar kultúra napja alkalmából
Verses kötetem - Kölcsey-notesz készítése
a játszóház résztvevői  különböző struktúrájú papírból, nyo-
matokkal kollázs technikával alkothatják meg saját verseskö-
tetüket. Előzetes jelentkezés szükséges!

Helyszín: Generációk Háza

január 24. | 14:00

Szülőhelyem, szülőföldem 
Alkotópályázat díjkiosztója, kiállítás megnyitó

Helyszín: Generációk Háza

január 24. | 17:00 

Libikóka
Grecsó Krisztián józsef attila-díjas író, költő és Hrutka Róbert 
zenész, zeneszerző, énekes, Fonogram- és artisjus-díjas zene-
szerző zenés, irodalmi estje

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem

január 24. | 19:00

rómerjaZZ-klub sorozat
Dresch Mihály (fúvós hangszerek) - Lukács Miklós
(cimbalom) duó
a Labirintus-lemezbemutató koncert a hazai etnojazz és folk 
két kimagasló egyéniségének fellépése. Külön-külön is el-
képesztő tudás és invenció jellemzi őket. Duó-formációban 
2010-ben adták első koncertjüket. játékuk különleges mű- 
vészi-emberi összhang- 
ja, zenei gazdagsága, 
sokszínűsége az elmúlt 
évek alatt számos fellé-
pésen csiszolódott. 

Helyszín: rómer-ház

január 25. | 13:00, 15:00

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
A budapesti Örkény Színház előadása 7 éven felülieknek
Csoda és Kósza egy gödöllői tanyán élnek. Első ránézésre kö-
zönséges lovak,  Sajó bácsi és Gyöngyi néni lovai. De szokott e 
egy normális ló pizzát sütni a miniszternek, vagy épp a Marsra 
utazni, ha úgy tartja kedve?
Helyszín: Vaskakas Bábszínház

január 25. | 17:00

aurora Borealis - Északi fény
Mészáros Márta filmje
az aurora Borealis – Északi 
fény két idősíkon futó, fordula-
tokban gazdag családtörténet, 
amely anya és lánya kapcsola-
tának mélységeit boncolgatja. 
a Bécsben élő sikeres ügyvéd 
Olga, idős anyja, Mária váratla-
nul kómába esik. amíg Mária 
élet és halál közt lebeg, Olga 
egy mélyen elhallgatott titok-
ra bukkan.

Helyszín: rómer-ház 

január 25. | 17:00

Műhely-estek a Zichy-palotában
Győri szerzők estje
Ezen az esten a Műhely folyóirat győri szerzői olvasnak fel 
az elmúlt évben megjelent írásaikból.

Helyszín: Zichy-palota

január 22. 17:00

a magyar kultúra napja 
az ünnepség alkalmával átadják a Győr Művészetéért és 
a Győr Közművelődéséért díjakat. 
Közreműködnek: a Győri nemzeti Színház művészei
Helyszín: richter Terem

január 22. | 18:00

Fotókiállítás
Bognár Imre Tivadar és Molnár László a Győri Fotóklub 
tagjainak képeiből
Helyszín: Bezerédj-kastély  

 január 23., 24. | 11:00, 14:00

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
A budapesti Örkény Színház előadása 7 éven felülieknek
Helyszín: Vaskakas Bábszínház

január 23. | 14:00

Felnőtt mesék
népi humor és furfang pikáns történeteken keresztül Füzi 
Rozi előadásában
Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház

január  23. | 16:30

Tenger Csend
Szabó Béla fotográfus, fotóművész kiállítás megnyitó
Közreműködik juhász attila költő, aki a Tenger Csend c. kö-
tethez írt „Kimondás kísér- 
letek” c. versciklusából ol-
vas fel. a kiállítás megnyitó 
a Tenger Csend c. kötet be-
mutatója is.
Helyszín:  
Gyirmóti Művelődési Ház


