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Kedves Tagjaink, Barátaink! 

Tavaszodik és ez a kedvünkre is egyre jobb hatással van. Igaz, még mindig nem nyithatunk, de ez nem szegi a 

kedvünk, hogy márciusban az online térbe invitáljunk benneteket programjainkra, amelyekről Facebook 

oldalunkon és honlapunkon egyaránt tájékozódhattok. 

 

Keratív – honlapajánló 

Emlékeztek még R.A.: Cserepek című kiállítására? Baracsi Erika https://kerativ.hu honlapján további alkotásai 

közül válogathattok. A Keratív festett vászon dekorképek, színharmóniák gyönyörködtetnek és harmonizálnak. 

Melyikkel szólítjátok meg egymást? 

 

Japán Filmfesztivál– 2021. február 26.-március7. 

A Japán Alapítvány felhívását osztjuk meg veletek: 

“Szeretettel meghívjuk első online filmfesztiválunkra, melyet február 26. és március 7. között rendezünk meg a 
https://watch.jff.jpf.go.jpfelületen. Országszerte 30 japán film lesz elérhető ingyen, választható magyar és angol 
felirattal, melyek közt vígjátéktól kezdve dokumentumfilmeken át társadalmi problémákat boncolgató drámákig 
megannyi érdekes mű szerepel. Csatolva küldöm a program részletes leírását. 
Reméljük csatlakozik hozzánk a 10 napos mozimaraton során, várjuk szeretettel az online térben. 
 
Üdvözlettel, 
Tóth Tímea 
Igazgatói asszisztens – Japán Alapítvány Budapesti Iroda” 
 

Líra Műhely ONLINE – 2021. március 10. szerda 18:30-20:00 

A Líraműhely alkalmat kínál a „találkozásra” a vers, a költő és az olvasó között, miközben műhelybeszélgetést 

kezdeményez a kortárs költészetről és kultúráról. Az eseményhez tartozó linket a foglalkozás előtt Facebook 

oldalunkon és honlapunkon tesszük közzé. 

 

Pécsi Origami Kör ONLINE – 2021. március 11. és 25. csütörtök 17:00-19:00 

A pécsi Origami Kör online foglalkozása, amelyre mindenki szeretettel várunk. Az eseményhez tartozó linket a 

foglalkozás előtt Facebook oldalunkon és honlapunkon tesszük közzé. 

 

Zsákban hozzák? ONLINE előadás – 2021. március 18. csütörtök 17:00 

Online előadásunkban ezen névnapokhoz és a böjti időszakhoz kötődő néphagyományokról beszélünk majd, 

sok érdekességgel. Mindenkit szeretettel várunk. Az eseményhez tartozó linket a foglalkozás előtt Facebook 

oldalunkon és honlapunkon tesszük közzé. 

 

A borítón Baracsi Erika: Meridiánok című alkotása látható, a művész engedélyével. 
 

Programjainkról, klubjainkról és tanfolyamainkról bővebb információt új honlapunkon (www.remenysugarpecs.hu) 
valamint a Facebook oldalunkon https://www.facebook.com/remenysugarpecs/ is találtok. 
A hírlevélről leiratkozni írásban, az rkegyesulet@gmail.com e-mail címen lehet. 
 

A progamváltozás jogát fenntartjuk. 
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