Tisztelt Szülők!
Erzsébetváros Önkormányzata a Föld Napja alkalmából - a tavalyi évekhez hasonlóan - idén
is megrendezi az „Erzsébetvárosi Zöld7” elnevezésű programsorozatát, a környezettudatosság
jegyében.
A heti rendezvénysorozat ideje 2015. április 22 – 26.
Kérem, engedje meg, hogy ezúton ajánljam figyelmébe az idei programjainkat, melyekre
szeretettel várjuk Önöket!
„Globe fesztivál” - színházi programok a Bethlen Téri Színházban
A Bethlen Téri Színház a Föld napja alkalmával idén is megrendezi a Globe Fesztivált, amely
Erzsébetváros Zöld7 programjához kapcsolódik.
Élő felszín című előadás – az Élőkép Társulat előadásában
Az előadások időpontjai:
2015. április 22. (szerda) 14:00 órakor
2015. április 23. (csütörtök) 09:00, 11:00 és 14:00 órakor
Egy előadásra 100 nézőt tudnak fogadni.
Az előadásról röviden:
Az Élő felszín című előadásban a néző megfigyelheti és megkedvelheti a geológiát: domborzati átalakulásokban,
absztrakt felszínképződmények mozgásában gyönyörködhetünk. Az élőben mozgatott vetített felületen
Naprendszerünk égitestei elevenednek meg: hol az izzó, hömpölygő anyag kőzetté dermed, hol felhők sűrű
kavargásából jéghegyek bukkannak elő, úsznak majd süllyednek alá. Ahogy belefeledkezünk a hangkompozíció
és a látvány poézisébe, úgy jutunk közelebb és közelebb emberi létünk mikrouniverzumához.
„Az első perctől kezdve a produkció hatása alatt voltam, lenyűgözött, ahogy a felszín egy másodpercre sem áll
meg, folyamatosan lélegzik, pulzál, akárcsak az ember... Itt nem a természettudományos hűség volt a lényeg (bár
Bérczi Szaniszló geológus szakértelme segített a produkció létrehozóinak az égitestek felszínének
feltérképezéséhez), hanem a metamorfózis, és az, hogy a lábunk alatt szilárdnak hitt talaj alatt és a fejünk fölötti
univerzumban bár szabad szemmel nem láthatjuk, de folyamatos változások vannak.”
(Szlávik Dóra, Az univerzum tánca, prae.hu, 2014; http://www.prae.hu/article/7073-az-univerzum-tanca/)

Az előadások után a színház előtermében a gyerekek a „Föld Napja” tiszteletére
újrahasznosított anyagokból emléktárgyakat készíthetnek.
Az előadásokat kerületi gyermekek és kísérőik is díjtalanul látogathatják, a szabad helyek
függvényében.

TAKARÍTSUNK EGYÜTT! - kerületünk tavaszi nagytakarítása
2015. ÁPRILIS 24. (péntek) 11.00 – 14.00 - ig
A tavalyi évekhez hasonlóan várjuk az iskolák jelentkezését a takarítani kívánt utcák, terek, és
a várható létszám megjelölésével.
A programhoz emblémázott pólót adunk ajándékba, gyermek (116, 128, 140, 152) és felnőtt
méretben.
A takarításhoz szükséges eszközöket (seprű, lapát, zsák, gumikesztyű, stb.) biztosítjuk
Önöknek.
A kerületi KLIK támogatja a rendezvényen való részvételt.
A kerületi lakosoknak gyülekező a Klauzál téren.

Felelős Gazdi Programok a Klauzál téren ( a Takarítsunk Együtt! program folytatásaként)
2015. április 24. (péntek) 14.00 órától 18.00 – ig
Szeretettel várjuk a gyerekeket iskolai keretek közt is, de természetesen családjukkal együtt is!



kézműves programok



Látványos kutyás bemutató



életmód programok és tanácsadás a városi kutyatartásról

Felelős Gazdi Programok az Almássy téren
2015. április 25. (szombat) 9.00 – 13.00 – ig az Almássy téri kutyafuttatóban!

Szelektív ABC „SAMUVAL”
2015. április 24. (péntek) 14.00 – 18.00 – ig
A Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) kitelepülése a „SAMU” fesztiválautóval a
Klauzál térre!

Programok az ERöMŰVHÁZBAN
„Mozdulj!”
2015. április 25. (szombat)

15:00 Bogyó és Babóca 3.: Játszótársak című egészestés film vetítése
16:30 Író – olvasó találkozó Varró Danival
18:00 Hevesi Tamás fellépése
15:00 – 20:00 Játszóház óvodás kortól mindenkinek


Érdekes jelenségeket bemutató eszközök



Ügyességet, gyorsaságot próbára tevő játékok



Népi játékok



Ördöglakatok



Logikai játékok

Programajánló:
2015. április 25. (szombat) 10.00 órától

Tedd meg MAgadért! rendezvény a FŐKERT NZRT. szervezésében a Margitszigeten, mely
programhoz Erzsébetváros Önkormányzata is csatlakozott!
Bővebb információ:
http://www.fokert.hu/tedd-meg-magadert/

