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Kedves Tagjaink, Barátaink! 

Örömmel értesítünk benneteket, hogy 2021. május 10-én megnyitjuk a Reménysugár Kulturális Egyesület – PKK 

Belvárosi Közösségi terét a Király utca 9-ben. Tanfolyamaink, klubjaink május 17-től kezdik meg munkájukat. 

A látogatás feltételei: 

- Védettségi igazolvány megléte. 

- A kihelyezett kézfertőtlenítő használata. 

- 18 év alatti személy csak oltási igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében tartózkodhat az 

épületben. 

Megértéseteket és együttműködéseteket köszönjük. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Líra Műhely ONLINE – május 12. 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 esemény előtt, Facebook oldalunkon közöljük majd a linket, 

amelyen keresztül csatlakozhattok az eseményhez. 

 

Pulóvergyűjtő – műhelymunka – Pécsi Nyitott Színházi Műhely; május 13. és 27. csütörtök, 18:00 

A W. Mastrosimone munkája alapján színpadra alkalmazta: Lukács Zoltán. 

Közreműködnek: Bali Leila, Fehér-Steler Krisztán, Szalóki Hanna Jázmin. 
 

Gubanc – Modern Női fonó – május 14., 21., péntek 16:00-18:00 

Az eredetileg kéthetente összegyűlő Gubanc a koronavírus járvány miatti bezárás következtében hetente várja a 

lányokat, asszonyokat, hogy együtt inspriálódjunk egymás kreatív munkájából. Körvezető: Zombai Zita és Gyenese 

Andrea. 
 

Két irány-egy pontból – Ilovay Zsuzsa ékszerkészítő és Pétermann Adina közös kiállítása – május 17. hétfő 18:00 

Közreműködik: Varga Dóra (tibeti hangtál) 

A kiállítás 2021. június 7-ig tekinthető meg a Közösségi Tér nyitvatartási idejében. 
 

Becsületlen szerelem – műhelymunka, nyilvános főpróba – Pécsi Nyitott Színházi Műhely; május 19. szerda, 18:00 

Federico García Lorca, Gábriel García Márquez és Radnóti Miklós művei alapján színpadra alkalmazta: Lukács Zoltán. 
 

Pécsi Origami Kör– május 20. csütörtök 17:00-19:00 

A pécsi Origami Kör foglalkozása, amelyre mindenki szeretettel várunk. 

 

Életöröm Műhely Klub – május 22. szombat 14:00-18:00 

A Zen-It Dinamikus Táncmeditáció egy Életöröm Műhelyre hív, ahol a közös utazás során együtt fedezzük fel a bennünk 
élő erőket. Vezeti: Rónaháti Júlia tánc- és önismereti-tréner 
 

Becsületlen szerelem – műhelymunka, nyilvános főpróba – Pécsi Nyitott Színházi Műhely; május 28. péntek, 18:00 

Federico García Lorca, Gábriel García Márquez és Radnóti Miklós művei alapján színpadra alkalmazta: Lukács Zoltán. 
 

Továbbra is vigyázzunk egymásra! 
 
 

Programjainkról, klubjainkról és tanfolyamainkról bővebb információt új honlapunkon (http://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. 

http://remenysugarpecs.hu/
https://www.facebook.com/remenysugarpecs/
mailto:rkegyesulet@gmail.com

