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Az Indiai Kulturális Központ alapkövét 2008. szep-
tember 11-én ünnepélyes keretek közö!  helyezte 
el Anand Sharma, India külügyekért felelős állam-
minisztere. Az épületet két évvel később utódja, 
Preneet Kaur adta át, így 2011. január 26-án a Köz-
társaság Napján, a nagyközönség számára is meg-
nyito! a kapuit. A Központ létrejö! ének nem titkolt 
szándéka, hogy erősítse az India és Magyarország 
közö! i kulturális kapcsolatot, nem kisebb elődök 
nyomán haladva, mint Rabindranath Tagore vagy 
Baktay Ervin. Az Indiai Nagykövetség az Indiai Kul-
turális Kapcsolatok Tanácsával (ICCR) együ! mű-
ködve olyan művészeket és előadókat lát vendégül, 
akik hitelesen képviselik India ezeréves kulturális 
örökségét. Egyre gazdagabb programokkal és válto-
zatos rendezvényekkel igyekszik szélesíteni a kultú-
ra hídját a két ország közö! . 

Százhúsz férőhelyes nagytermében változatos 
programokkal várja látogatóit. Rendszeres vendé-
gei Magyarország és India kiváló táncosai, zenészei, 
természetgyógyászai. 

Minden szeptemberben, így idén is, kezdő hindi 
tanfolyam indult, a középhaladó és haladó órák mel-
le! . Az indiai kultúra iránt érdeklődők számára heti 
rendszerességgel ismere! erjesztő kurzust szervez-
tek, hazai és külföldi előadók közreműködésével. 
A táncolni vágyók négy hónapos tanfolyamokon, 
neves hazai táncoktatók vezetésével sajátítják el az 
indiai klasszikus táncformák alapjait.

A test és a lélek edzésére is lehetősége nyílik azok-
nak, akik részt vesznek a három havonta újra induló 
jóga-programokon. 

Az alagsorban elhelyezkedő 143 nm nagyságú ki-
állító tér ideális o! hont nyújt képzőművészeti és is-
mere! erjesztő tárlatok számára. Célja, hogy az indi-
ai művészek melle!  hazai alkotók indiai ihlete! ségű 
munkáival is megismertessék látogatóikat.

A folyamatosan bővülő, helyben olvasható könyv-
tár jelenleg 3700 köte! el várja az indiai irodalom, 
politika, közgazdaságtan, művészet, kultúrtörténet 
és nyelvészet iránt érdeklődőket. 

A programok minden esetben ingyenesek.

Az Indiai Kulturális Központban: 

művészetek, nyelvtanfolyamok, jóga

A Kulturális Központ a Budapest, II. Búzavirág u. 14-ben található, 
nyitva hétfőtől péntekig, 9-17 óráig.

Telefon: 06 1 325-7742, 

weboldal: www.indianembassy.hu, www.facebook.com/indiaikulturaliskozpont


