
a 100 éves a Csili Művelődési Központ 
- pesti erzsi százszor szép 
centenáriumi program sorozat rendhagyó sajtótájé-
koztatójára hívjuk szerkesztőségük munkatársait
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HÍRBEÚSZTATÓ
Térspecifikus, inTerakTív színházi előadással 

egybeköTöTT rendhagyó sajTóTájékozTaTó

Az egy éven át tartó 100 éves a Csili Művelődési Központ - pesti erzsi százszor szép 
közösségi-művészeti projektsorozatnak rendhagyó sajtótájékoztatót rendezünk, 
mivel maga a kezdeményezés is különleges, Pesterzsébet életében pedig egyedülálló. 
A 2017 szeptemberében iduló unikális vállakozás eseménysorozata Budapest XX. 
kerületébe helyezi ki az ország számos neves alkotócsapatának, művészének, alkotó-
jának bázisát. A kortárs színház, irodalom, film, képzőművészet és zene jeles képviselői 
egy éven át Schermann Márta rendező vezetésével Pesterzsébet és lakóinak történetét 
dolgozzák fel, természetesen a helyi közösséget is bevonva az alkotófolyamatba, a Csili 
100 éves hagyományaira építve.
A sajtótájékoztató is rendhagyó módon indul, hisz a sajtó képviselői a Kvassay zsilip 
közelében sárkányhajókba ülve, a Dunán leevezve érkeznek a megújult pesterzsébe-
ti Hullám Csónakházhoz, ahol egy különleges térspecifikus színházi előadással egy-
bekötött sajtótájékoztatón vesznek részt. A sajtó képviselői és a meghívott vendégek 
tájékoztatást, hangulatképeket, igazi élményeket kapnak az elkövetkezendő egy év 
történéseiből, megismerik a pesterzsébeti emberek életét és pesti erzsit, akin keresz-
tül előtérbe kerülnek napjaink nőket érintő társadalmi kérdései is. 
A hírbeúsztató vendégei és résztvevői: Hoppál péter kultúráért felelős államtitkár, 
a programsorozat fővédnöke, szalay-Bobrovniczky alexandra főpolgármester-he-
lyettes, a programsorozat fővédnöke, szabados ákos Pesterzsébet polgármestere.
A Hírbeúsztató szereplői: pogány Judit színművész, Alagi János operaénekes és Pest-
erzsébet számos művészeti csoportja és lakója.

prograM:
2017. 09. 19. kedd
14:45 Találkozó a Kvassay zsilipnél
15:45—15:10 Rövid képzés az evezéshez, felkészülés a beszállásra
15:11 Indulás a sárkányhajókkal
15:30 Érkezés a Hullám Csónakházba (Bp. XX. kerület, Vízisport utca 12-18.)
15:30—16:30 Az előadás folytatatódik a Hullám Csónakházban
16:30—17:00 Interjúkészítés, kapcsolatfelvétel
17:00 Autóbusz visszaindulása a Kvassay zsiliphez
17:15 Érkezés a Kvassay zsiliphez

Dramaturg: garai Judit
Zeneszerző: gryllus samu
Szövegíró: szabó t. anna, 
Jeli viktória, gimesi dóra
Rendező: schermann Márta

Beszédet Mond: 
Hoppál péter 
kultúráért felelős államtitkár 
szabados ákos
Pesterzsébet polgármestere
várhalmi andrás Csili Műve-
lődési Központ igazgatója
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