
Németh Klaudia a szülővárosában, Pécsett kezdett el 
gitározni nyolc éves korában.

Gitártanár-kamaraművész diplomáját Győrben szerezte, 
majd művészi tudását Németországban, Frankfurtban és 
Stuttgartban tökéletesítette, ahol jelenleg is él és koncertezik. 
Államalapítási ünnepünkön örömmel vállalt fellépést 
Kunhegyesen, ezzel először – reméljük, nem utoljára – 
szerepelt városunkban.

Tanítasz is?
Igen, Stuttgarttól 30 km-re, egy kisvárosban, Backnangban 

tanítok gyerekeket 6-18 éves korig a zeneiskolában, korábban 
felnőtteket is tanítottam csoportban.

Mi köt téged Kunhegyeshez?
Gyerekkoromban sokat nyaraltam itt a nagymamámnál, aki 

most is itt él, és időközben édesanyám is ideköltözött, így elég 
sokat vagyok itt, az iskolai szünetekben amikor tudok, jövök.

Milyen jellegű fellépéseknek örülsz a legjobban?
Stuttgart és környékén azokat a felkéréseket vállalom a 

legszívesebben, amik a magyarsághoz, a magyarságomhoz 
köthetőek. Minden nemzeti ünnepet meg szoktunk ünnepelni; 
közreműködtem a március 15-i ünnepségen, a magyar költészet 
napja alkalmából tartott felolvasóesten, a Kárpát -medence 
kincsei sorozat keretén belül és a stuttgarti amatőr színjátszó kör 
zenés darabjaiban, de játszottam már céges rendezvényeken és 
polgári esküvőkön is.

Egyedül szoktál fellépni?
Leggyakrabban igen, de szívesen kamarazenélek is, 

gitárduóval-és kvartettel is szerepeltem már. Szívemhez 
legközelebb a gitár-fuvola duó áll, Nagy Noémi fuvola-
művésszel sok közös koncertünk volt együtt a Duo 
Flautarréban, és 2016 januárjában egy közös CD-t is felvettünk.

Mik a legközelebbi terveid?
Az őszi szünetben szeretném felvenni az első szóló CD-met, 

most az ezzel kapcsolatos teendőkkel (stúdió, borítótervezés) 
foglalkozom. Ha sikerül, akkor pedig minél több koncerten 
szeretném bemutatni azt.

Ehhez kívánunk neked sok sikert, és reméljük, hogy mielőbb 
hallhatjuk újra a gitárjátékodat Kunhegyesen!
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Mazsorett csoport kedd vezeti Szabó-Kató Fruzsina díja: 7000 Ft/ év	 	
Citeraszakkör péntek vezeti: Szentpéteriné Lévai Mária 	 	
Rajz és design szakkör péntek vezeti: Pásztor Orsolya 400 Ft/ alk.	 	 	
Szövés nemezelés az érdeklődőkhöz igazítva az időpontot – Szentpéteriné Lévai Mária,	
Szalmafonás Bagi Andrásné	 	
Foltvarrás (felnőtt) szerda	
Oviangol csütörtök Szathmári Fruzsina 400 Ft/alk.	 	 	
Ovis néptánc péntek 400 Ft/alk.	 	 	
Felnőtt néptánc péntek – első foglalkozás időpontja: szeptember 22. péntek 400 Ft/ alk.	
Ízőrző klub minden hó 3. csütörtökén 15 órától. Az első foglalkozás ideje szeptember 21.	

A foglalkozásokra várjuk az érdeklődők jelentkezését személyesen
vagy a következő telefonszámon: 530-030 

A Szigligeti Színház Gózon-bérletei átvehetők a Művelődési Központban.
Az első előadás szeptember 28-án lesz, Békeffi István – Stella Adorján: Janika. Autóbusz indulás 17.30 

órakor.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban
2017. őszén induló kiscsoportos tevékenységek


