
BOGÁRMUZSIKA ZENEKAR 

Az elsősorban gyermeknek szóló, világzenét játszó Bogár Muzsika zenekar egyedülállónak számít a 
hazai zenei palettán. Aktuális felállásuk létrejöttét Pintér Mónika zenepedagógus évtizedes múltra 
visszatekintő zenés-mondókás foglalkozásai ihlették. Koncertjeiken kezdetek óta a zeneközpontúság, a 
kicsik számára elérhető nyelvezet használata volt a legfontosabb szempont.  

A Bogár Muzsika munkája során több elismert művésszel dolgozott együtt. Nagy Bandó András 
megzenésített költeményei mellett Cakó Ferenc zseniális homok animációi is gazdagították a 
Fonogram Díjra jelölt zenekar munkáit. Interaktív előadásaikon gondosan meghangszerelt saját 
szerzeményeiket és közismert gyermekdalokat adnak elő:  

BOGÁR MUZSIKA - videoklip • https://youtu.be/e-pwAS1cKQY  

ÉDESANYÁM - Cakó Ferenc homokanimációja • https://youtu.be/ADZRuD0f3Sg   

BÁLNASZÖRP- koncertfelvétel • https://youtu.be/4kVSPhylOdI   

SZÁLLJ FEL A VONATRA - koncertfelvétel • https://youtu.be/xYe5i54r3bc  

KONCERT VÁLOGATÁS - koncertfelvétel • https://youtu.be/zL6p9Myh9A0 

 

MOSOLYRA HANGOLÓK 

Mi kell egy igazi gyerekeknek szóló koncerthez?  

Csak játék, móka, mese és a zene, hiszen ezek a mosolyra hangolás fő eszközei. Ezért, ahol mi és a 
dalaink ott vannak garantált a nevetés. 

Amennyiben nincs külön igény e tekintetben az együttes mindig a rendezvényhez legjobban illő 
műsorát adja elő. A következő műsorkínálatból választhatnak: 

- Tavasztündér  

- Mindenki volt gyerek  

- Vakációóóóóóóó  

- Mit tehetnék érted? - környezetvédelmi műsor  

- Együtt sikerülhet! - EU-s műsor  

- A világ legszebb virágja - interaktív utazás  

- Hogyan születnek a versek?  

- Ha eljön a szeptember  

- Tökparádé  

- Sárga veled! 

- Létezik-e a Mikulás  
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- Karácsonyra hangolunk  

- Farsangi bulivonat  

A dalainkba a youtube-on hallgathatnak bele, és láthatja milyen egy buli a Mosolyra Hangolókkal: 

https://www.youtube.com/watch?v=NCGsTTUl3Y8&list=PLBYMvIZ7526V-ZooDpq03ipl_Z4i-
iFoM  

 

KÁVÉSZÜNET ZENEKAR  

A Kávészünet zenekar koncertjein a legismertebb klasszikus és kortárs költők művei, valamint saját 
szövegű versátiratok szólalnak meg modern, dinamikus hangzással. 

Zenéjük hidat képez a mai fiatalság és az irodalom között. Az együttes minden korosztályhoz szól, így 
a klubokban, fesztiválokon is találkozhatunk velük, ahol lendületes koncertjeikkel garantálják a kiváló 
partihangulatot. 

Eddig 4 nagylemezük jelent meg, amelyek számait előszeretettel játssza a legtöbb regionális és 
országos rádiócsatorna is. 

Amivel foglalkoznak: könyvtári körülmények között is megvalósítható igazi olvasás- és 
kultúranépszerűsítés, és hogy a gyerekekhez is eljusson a kultúra egy olyan formája, amely felé 
érdeklődéssel fordulnak. 

A zenekar küldetése, tevékenységi köre tekintetében nagyon fontosak az iskolásoknak szóló 
Trendhagyó Irodalomóra koncertek:  

- szórakoztató, interaktív műsor iskolásoknak (1-12. évfolyam) kötelező versekben bővelkedő 
repertoárral, 

- különleges koncertélmény, amely olvasás- és kultúranépszerűsítő szerepet is betölt, 

- élményszintű verstanulás, ami sikerélményt okoz az eseményt követő időszakban is 
(eredményesebb verstanulás, szavalás). 

Az elmúlt 8 év során 300-nál is több iskolában járt a zenekar. 

Ízelítő a Kávészünet eddigi munkásságából: 

A közönség kedvence 2.000.000 feletti nézettséggel - Hollós Korvin Lajos: Csonka vers  

https://www.youtube.com/watch?v=KWYNE_AG4Bk 

Weöres Sándor: Ki minek gondol, az vagyok annak  

https://www.youtube.com/watch?v=L9POM_c5wS0&feature=youtu.be 

József Attila: Tiszta szívvel https://www.youtube.com/watch?v=P-y1m5lH9Mk 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra https://www.youtube.com/watch?v=JF9nc4MW5Zg 
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Adytól több megzenésítésünk is van - stúdió felvétel az alábbi két versből készült (a többit, az 5. 
albumhoz most rögzítjük) - Ady Endre: Lédával a bálban 

https://www.youtube.com/watch?v=F0_aFBmHzno 

Ady Endre: Párisban járt az Ősz https://youtu.be/i5Ip5fdRTq0?t=606 

 

LÓCA EGYÜTTES 

Sokoldalú és tapasztalt zenészek hozták létre a Lóca együttest 2010-ben, Kecskeméten. Amellett, hogy 
a tagok továbbra is aktívan tevékenykednek más zenei műfajokban, a Lóca 25 különböző műsorral 
járja az országot és külföldön is népszerűsíti a hazai dallamokat. Rendszeres fellépői oktatási, nevelési 
intézmények, könyvtárak, művelődési házak, fesztiválok, cégek, települések rendezvényeinek. 
Műsoraik egy része az évkörhöz kapcsolódva aktualitásokat hordoz, más részük olyan mesejáték, mely 
mindig időszerű tanulságokat vonultat fel. A zenekar első lemeze 2019-ben jelent meg és immár 
lemezjátszón keresztül, a Fecskét látok című albumot hallgatva is megtapasztalható a Lóca 
előadásainak sokszínűsége, magával ragadó hangulata. Előadásaik által gyermekek és felnőttek 
egyaránt tartalmas élményekkel gazdagodhatnak. 

Jeles naphoz kötődő műsorok: 

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ: „Szabad-e újévet köszönteni?" 

FARSANG: „Táncot jár a hegedű, perdül már a dob..." 

TAVASZ: „Fecskét látok, szeplőt mosok" 

MÁRCIUS 15. 

HÚSVÉT: „Gyertek, gyertek gyerekek, tojást festünk veletek!' 

SZENT GYÖRGY NAP: „Süss fel nap, Szent György nap!" 

MAJÁLIS/MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS: „Madár száll a fatetőre, most megyünk az esküvőre" 

GYERMEKNAP/NYÁR: „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt!" 

PÜNKÖSD: „Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja" 

NYÁR: „Érik a ropogós cseresznye" 

SZÜRET: „Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz" 

Dömötör napján meghosszabbítjuk a juhászok szolgálatát, majd elmegyünk a juhászbálba. Nem 
mulatunk hosszan, mert másnap vár ránk a szüret. A munka végeztével szüreti felvonulást, majd 
mulatságot tartunk. 

SZENT MIHÁLY NAP: „Én elmentem a vásárba" 

A juhásznak jól van dolga. De vajon milyen állatokat őriz? S milyen állatok vannak a tanyán, ahová 
Szent Mihály napján visszatereli a nyájat? Kiderül a sok találós kérdésből, mondókából, dalból, 
játékból. A Mihály napi vásár után mulatságra is sor kerül. 
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„TÖKÖS NAP": A tökfilkó szolgáló 

Régen szokás volt tréfaként lucatököt készíteni. A faragott tököt kivilágították és kívülről az ablakhoz 
tették, hogy a házban lévőket megijesszék. A tökfilkó szolgáló őrzi a tökföldet; búsul, mint a tökbe 
esett cinege; tökkel harangozik, lucatököt farag; a tök belsejéből pedig finom tökfőzeléket készít. 
Kóstoljátok meg ti is! 

MÁRTON NAP: „Száz liba egy sorba', mennek a nagy tóra" 

Szent Márton legendájának néphagyományokra épülő feldolgozása, sok énekkel, játékkal, mozgással. 

Márton napi videó ajánlónk: https://www.youtube.com/watch?v=xyNgEt36X6c 

MIKULÁS: „Megjött már a Mikulás" 

LUCA NAP: „Luca, Luca, kitty-kotty" 

KARÁCSONY: „Itt van a szép karácsony" 

Jeles naphoz nem kötődő alkalmak: válogatás az együttes dalaiból 

ZENÉS MESÉK 

Palkó pityókás kenyere 

Állatok a tanyán 

Katyika meg Matyika 

Az eltáncolt papucsok 

Környezetvédelem dióhéjban: zenés történet Diómanóról 

Szélházi Jankó 

Zenés meseajánlónk: 

https://www.youtube.com/watch?v=0--ug1XnOEA 

 

STAFÉTA EGYÜTTES 

Közeledik a tavasz, majd a nyár, ezért a zenekar tagjai útra készek, hogy vidám, szórakoztató 
műsorukkal jókedvre derítsék a gyerekeket.  

Ebben nagy segítségükre van MACKÓ LACKÓ, PAPAGÁJ PANNI és TIGRIS TITI, az óriásbábok.  

Jelenleg a zenekar 4 főből áll (akusztikus gitár, szólógitár, basszusgitár, dob, furulya, szájharmonika), 
zenekarvezető Donáth László. 

A zenekarnak 4 nagylemeze jelent meg: Házasodik a vakond, Diridongó, Törpetánc, Esőzsák 

Farsang, gyereknap, húsvét, tavasz-nyár, szüret, advent, mikulás, karácsonyi ünnepek alkalmából a 
műsor kiegészül aktuális dalokkal is. 
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A dalok, az interaktív játékok és az óriásbábok szereplése felejthetetlen élményt nyújt a gyereknek és 
szüleiknek egyaránt. A gyerekeket szerepeltetik, mindig bevonják a műsorba, hangok-mozdulatok 
utánzásával egy mese keretében. A bábok a műsor alatt lemennek a színpadról és együtt játszanak a 
gyerekekkel (vonatozás, labdázás stb.). 

Egy kis zenei ízelítő: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBvjMgs88To 

http://www.stafetazenekar.hu/Stafeta/Zenehallgatas_files/Track6.mp3 

 

KIFORDÍTVA PRODUKCIÓ 

A Kifordítva együttes 2017. év elején alakult Balogh Attila előadóművész, énekes kezdeményezésére. 
Hozzá csatlakoztak Homoki László és Gelle László zenészek, így vált teljessé a formáció. 

Könnyed, pörgős, laza előadásmód, akusztikus hangszerelés jellemzi a produkciót. Műsoruk kiválóan 
alkalmas fesztiválok, falunapok, iskolai programok, ünnepi és egyéb rendezvények 
kísérőprogramjaként, de akár önálló kulturális műsorként is megállja a helyét. Repertoárjuk a 
felmerült igények alapján folyamatosan bővül. Minőségi kulturális program minden korosztály 
számára. 

Iskolák részére 

Több korosztály figyelmét is lekötheti az iskolák számára összeállított műsorunk. Fontosnak tartjuk, 
hogy a gyerekek magukba szívjanak némi információt, akár a klasszikus irodalom remekműveivel, 
akár a kortárs szerzők életművének megismerésével. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, az 
irodalom és az igényes zenei világ iránt. 

Irodalmi műsor 

Kimondottan Magyar Kultúra Napjára, Költészet Napjára, egyéb kulturális rendezvényre ajánljuk a 
megszokottól eltérő irodalmi műsorunkat, amely nem a szokásos versmegzenésítésekre épít, hanem 
különleges, néha meghökkentő alkotásokat is felvonultat. Természetesen pl. József Attila, Pilinszky, 
Wass Albert, Ady, Kölcsey versek mellett kortárs költők, illetve dalszerzők művei kerülnek 
bemutatásra KIFORDÍTVA! Arra keressük a választ, hogy van e különbség dalszöveg és vers között, 
mitől válik egy dal költeménnyé, milyen mélységű üzenet rejlik egyes kortárs költők, zenészek, 
dalszövegírók alkotásaiban? Ha a rendezvényen fontos a szellemi érték, de ugyanakkor a könnyed 
hangvétel is igény, akkor ez a műsor jó választás. 

Gőzölgő irodalmi kalandtúra, teadélután!  

A produkció minimális technikai igénye lehetővé teszi akár könyvtárak, kisebb olvasószobák, 
olvasókörök számára is az együttes fogadását. Ilyen esetekben még szorosabb kapcsolat alakulhat ki a 
közönség és az előadók között, ami oldott, barátságos, könyvtárhoz méltó hangulatot teremt. Ennek 
köszönhetően színvonalas irodalmi műsorral tehetjük színesebbé akár a téli délutánokat, esteket. Nagy 
népszerűségnek örvend a KIFORDÍTVA TEADÉLUTÁN, amely során egy kellemes tea elkortyolása 
közben, teljesen kötetlen formában élvezheti a közönség a műsort. A repertoárt előzetes megbeszélés 
alapján állítjuk össze, dalok és prózai művek felhasználásával. 
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Karácsonyi dallamok  

Karácsonyi dallamok címmel egy új, gyerekeknek szóló produkciót hoztunk létre. A karácsonyi 
élőzenés, verses összeállítás főként a klasszikus dalokra és versekre épít időnként interaktív 
elemekkel. Például közös éneklés, daltanulás, valamint a dalokat összekötő narrációba is bevonjuk a 
gyerekeket, hogy le tudjuk kötni a figyelmüket. A koncertet meg tudjuk tartani akár óvodában, 
iskolában is, vagy akár egy cég telephelyén, ha van egy erre alkalmas nagyobb terem, csoportszoba, 
tárgyaló, ahová beférnek a gyerekek és a zenekar. Hangtechnikát szükség szerint biztosítunk. 
Természetesen művelődési házban, könyvtárban is kivitelezhető a produkció. Szabadtéren nem 
vállaljuk! Igény szerint dupla vagy tripla előadást is tudunk tartani, ha sok a gyerek vagy kicsi a 
helyszín. Kis módosítással felnőtteknek is előadható produkció! 

Az egyes műsorok időtartama igény szerint változik, általában 30-60 perc. Mi a 40-45 percet 
javasoljuk, ez kellemesen befogadható minden korosztály számára. 

Ízelítő a dalokból: https://www.youtube.com/channel/UCYhCoE_D9gQoqOadhuCQsLw 

 

ÁLDÁS EGYÜTTES 

Szendrey Marót Ervin, a zenekar vezetője magyar és történelem szakos tanárként gitárkísérettel zenés 
foglalkozásokat, műsorokat és rendhagyó órákat tart minden korosztálynak a fővárosban, országszerte 
és határokon túl is, és fellép rendezvényeken, ünnepségeken. Citerán és zongorán, orgonán is kíséri 
magát, ha a műsor megkívánja, és lehetőség van rá. Hegedűs zenész társa, a néptáncoktató 
énekesnőjük és a mélyhegedűs brácsás és a nagybőgős is meghívható: igazi népzenekarként. A 
"Magyarnak maradni" és "A költő visszatér" c. műsoraira a világzenei felállású Áldás Együttesük is 
meghívható.  

Érzelemgazdag, lélekemelő magyar zene, magyar dal, magyar tánc – a népi, nemzeti hagyományőrzés 
jegyében. 

A kisiskolásoknak és óvodásoknak ajánlja a jeles napokra hagyományőrző néptáncos műsoraikat: ez a 
"Regölő". Zenés foglalkozások hagyományos népi gyermekdalok, népi játékok és megzenésített 
versek alapján. Az előadó megmozgatja a gyerekeket valamilyen keretjáték révén: közösen dalolnak, 
tapsolnak, muzsikálnak, játszanak, lovagolnak, táncolnak. Legtöbbször negyedórás tánctanítással, 
táncházzal, nagy vigassággal zárul a találkozó. 

Repertoár:  

1. Szüreti mulatság 
2. Mihály-napi vásár – pásztorünnep 
3. Dióverő ünnep 
4. Gyümölcsszedés nótázva 
5. „Itt van az ősz, itt van újra” 
6. Vásározás és látogatás nagyapó és nagyanyó tanyáján 
7. Márton-napi műsor 
8. Táncház 
9. Mikulás-nap 
10. Lucázás és adventi éneklés 
11. Betlehemezés és adventi éneklés 
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12. Regölés 
13. Karácsonyi műsor 
14. Háromkirály-járás 
15. „Száncsengő” – Vadetetés az erdőben 
16. Balázsolás 
17. Farsangi műsor 
18. Télbúcsúztató – Tavaszköszöntő 
19. Március 15. – Nemzeti ünnepi műsor 
20. A víz világnapja 
21. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
22. Húsvéti műsor 
23. A Föld napja 
24. Szent György-nap 
25. Majális 
26. Madarak és fák napja 
27. Pünkösd 
28. Gyermeknap 
29. Pedagógusnap 
30. Nyárköszöntő 
31. Zenés történelmi barangolás 
32. Népszerű gyermekdalok 
33. Kalandozás a hangszerek birodalmában 
34. „Perdüljünk táncra!” - gyermektáncház 

Ajánljuk”A regős” elnevezésű rendhagyó irodalom-, történelem- és énekóráinkat, valamint ünnepi 
műsorainkat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

IRODALOMÓRÁK 

1. A középkori magyar irodalom: Ének Szent László királyról – 1450-ből, Szendrői névtelen, Balassi 
Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Bornemisza Péter, Zrínyi Miklós, kuruc költészet (Thököly 
haditanácsa, Vak Bottyánrul való ének, Rákóczi-nóta, Csínom Palkó, stb), Csokonai Vitéz Mihály 
2. Kuruc dalköltészet - A) Buzdító dalok, B) Bujdosó nóták 
3. Reformkori költészetünk 
4. Petőfi Sándor 
5. Arany János - A walesi bárdok, Szondi két két apródja, Vörös Rébék, Rege a csodaszarvasról, 
Nemzetőrdal (Süvegemen nemzetiszín rózsa), Koldusének, Él-e még az Isten?, Magányban, Alkalmi 
vers, Vigasztaló 
6. Ady Endre 
7. Nyugatosok - Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád 
8. József Attila – kisebbeknek 
9. József Attila – nagyobbaknak 
10. Nagy László 
11. Weöres Sándor – kisebbeknek 
12. Weöres Sándor – nagyobbaknak 
13. Wass Albert 
14. A XX. és XXI. század lírikusai, kortársaink 
15. Népköltészet – népdalok 
16. Népballadák -  Kőmíves Kelemenné,  Fehér Anna balladája, stb. 
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17. Gyermekversek: XX. századi és kortárs költők megzenésített versei alapján. 
18. A költészet napja 
19. Szendrey Marót Ervin: ISTEN-ÁLDÁS – Költeményeim, dalaim 2000-ből  (zenés 
könyvbemutató) 
20. Szendrey Marót Ervin: A FÉNYKOR HAJNALÁN – Bölcseleti költemények – 2005 (zenés 
könyvbemutató) 

TÖRTÉNELEMÓRÁK 

1. Atilla - Isten kardja  (Szörényi Levente és Lezsák Sándor rockoperája alapján) 
2. Honfoglalás – Honegyesítés (ünnepi műsor) 
3. István, a király (Szörényi Levente rockoperája alapján) 
4. Itt élned, halnod kell (ezeréves történelmünk a zenés történelmi játék alapján) 
5. Törökvilág – a végvári vitézek dicsérete. 
6. Kurucvilág (korabeli dalok alapján) 
7. Reformkor – Forradalom  – Szabadságharc. A korszak költőinek versei és népszerű katonadalok 
alapján 
8. A költő visszatér (a Kormorán együttes rockoperája Páskándi Géza drámája és Petőfi Sándor versei  
alapján - a hősökhöz méltó megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról) 
9. Hiszek Magyarország feltámadásában – a két világháború és a trianoni csonka Magyarország dalai 
10. Az 1956-os forradalom 
11. Magyarnak maradni (magyar évezredek zenés történelmi tablója) 

ÉNEKÓRÁK 

1. Népdalcsokor 
2. Halász Judit 
3. Népszerű gyermekdalok (Vitai Ildikó, 100 Folk Celsius, Alma Együttes, Kolompos Együttes, 
Ghymes stb.)  
4. Tolcsvay Béla 
5. Sebő Ferenc 
6. Dinnyés József 
7. Omega 
8. Illés 
9. Fonográf 
10. Kormorán 
11. Kaláka 
12. Magyar rocklegendák 
13. Világslágerek 
14. Beatles 
15. Zenetörténeti csemege: Gandharva Véda - a Természet zenéje. Zenehallgatás  és ismertető előadás 
ezen ősi hagyományokra épülő indiai zenéről 

ZENÉS MŰSOROK SZÍNPADI MŰVEK ALAPJÁN 

(A történetek áttekintése a legszebb dalok segítségével)  
1. Ízelítő híres külföldi zenés darabokból (Hair, A nyomorultak, Jézus Krisztus Szupersztár) 
2. Atilla, Isten kardja 
3. István, a király 
4. A költő visszatér 
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5. Kőmíves Kelemen 
6. Magyar Mise  
7. A Napfényfia 
8. Szerelmem, Istenem, Nemzetem (népopera) 

ÜNNEPI MŰSOROK 

(E műsorok a tanulókkal közösen is elkészíthetőek) 
1. Nőnap 
2. Költészet napja 
3. Anyák napja 
4. Gyermeknap 
5. Pedagógusnap 
6. Március 15. (Megzenésített versek) 
7. Március 15. (A költő visszatér c. rockopera alapján) 
8. Mikulásnap 
9. Karácsonyi ünnepség kicsiknek 
10. Karácsonyi ünnepség nagyoknak 
11. Farsang  
12. Szalagavató bál 
13. Ballagás 
14. Évzáró 
15. A Víz Világnapja 
16. A Föld napja 
17. Madarak és fák napja 
18. Pünkösd 

EGYÉB MŰSORAINK  

A Nemzeti Összetartozás Napja: június 4. 
Trianoni emlékműsor 
Juniális 
Nyári napforduló – Szent Iván-éj 
Augusztus 20. 
Szüreti mulatság 
Mihály-napi vásár (Szent Mihály napi tűzgyújtás) 
Az aradi vértanúk napja: október 6. 
Október 23. - Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 
Márton-nap 
Advent 
Szilveszteri bál 
Újévköszöntő 
A magyar kultúra napja: január 22. - A) Énekelt verses ünnepi műsor B) Népzenés ünnepi műsor 
daltanítással 
Tavaszköszöntő 
Húsvét 
Majális 
Arany János – emlékműsor (megzenésített versei és balladái által) 
Az I. világháború (1914-1918) 100. évfordulója – emlékműsor 
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Falunap 
Táncház, tánctanítás 
Közös nótázás, énektanítás 
 

SZÉLTOLÓK EGYÜTTES 

Fesztiválokon, falunapokon, kulturális rendezvényeken elengedhetetlen feltétel a jó hangulat, főleg, ha 
gyerekekről van szó.  

Erről gondoskodnak a Halász Judit kísérőzenekaraként is ismertté vált „BOJTORJÁN” együttesből 
alakult „SZÉLTOLÓK” rutinos zenészei, énekesei, vidám, interaktív műsorukkal. Az együttes 
vezetője Vörös Andor, a legendás BOJTORJÁN együttes alapembere, fő hangszerelője, a jellegzetes 
„Bojtorján hangzás” megalkotója, zenei motorja, a dalok nagy részének szerzője és előadója. A 
zenekar másik frontembere Donáth László (ex Bojtorján) a STAFÉTA gyerekzenekar vezetője. A két 
alapember mellett (kettős felállásban ők szerepelnek) három kitűnő zenész is részt vesz a 
fellépéseken.   

Műsorunk interaktív. A könnyen megjegyezhető, fülbemászó dallamok mellett közös tánc és éneklés, 
hajókázós játék, mesefelismerős játék, stb. színesítik a műsort. Az ügyesebb gyerekek kis ajándékokat 
is kapnak. A gyerekeket szerepeltetjük, mindig bevonjuk a műsorba. Játék – mesefelismerés - tánc a 
színpadon jelmezben. Az előadásban a közönség is részt tud venni, tapssal, hangok-mozdulatok 
utánzásával, mókás kérdésekre válaszokkal. 

URH mikrofont használunk, ezért a műsorvezető-énekes le tud menni a gyerekek közé, így 
közvetlenebb a kapcsolat a zenekar és a közönség között.  

A koncertek zenei anyaga a SZÉLTOLÓK albuma és néhány Bojtorján gyerekdal. (Farsang, húsvét, 
majális, gyereknap, falunapok, fesztiválok, szüret, mikulás, advent, karácsony alkalmából a műsor 
kiegészül aktuális dalokkal).   

Repertoár: 

- „HALIHÓ - ITT A FARSANG” 

- „TÜNDÉRKERT” 

- ”JÓZSI BÁCSI TANYÁJÁN” 

- „SZÁNCSENGŐ” - műsorunkban a Bojtorján együttes platinalemezének, a Karácsonyi 
Albumnak a zenei anyagát mutatjuk be, kiegészítve aktuális (mikulás, advent, stb…) téli 
dalokkal. A lemezen szereplő dalok nagy részét együttesünk vezetője Vörös Andor írta. 

-  „AHOL A LUSTA FOLYÓ” (új műsor) – családi program, ahol a gyerekszámok mellett a 
felnőtt korosztálynak is kedveskedünk néhány közismert Bojtorján slágerrel. 

Egy kis ízelítő a dalokból: 

https://www.youtube.com/watch?v=gDqoqt6t7kM 
https://www.youtube.com/watch?v=EEcWngTm32o 
https://www.youtube.com/watch?v=DnfXofU10-s 

Szükség esetén a hangosítást megoldjuk. 
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HOLLÓ EGYÜTTES 

A szekszárdi Holló együttes 1984-ben szerezte meg a hivatásos előadó-művészi engedélyét (ORI). 30 
év alatt, 12 gyerekeknek és felnőtteknek szóló albumot jelentetett meg. Számos szereplését rögzítette a 
Magyar Rádió és Televízió. A szekszárdi Német Színházzal közösen több német-magyar nyelvű 
gyerekműsort is bemutatott az együttes. 

Előadások: 

VARÁZSÉNEK - rajzfilmekkel illusztrált, jelmezes interaktív gyermekkoncert 4-12 éves korig 

Az együttes Weöres Sándor legismertebb gyermekverseiből (Bóbita, Csiribiri, Kutya-tár, Haragosi...) 
készítette vidám zenés összeállítását. Az előadás szereplői mindvégig a gyerekek, akikkel vagy a 
színpadról, vagy a színpadon együtt játszik, énekel az együttes. Az együttes mögött egy óriás kivetítőn 
a dalokhoz illő rajzfilmeket vetítünk. Ezzel rendkívül látványos lesz az előadás! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqREiktxlOk Varázsének gyerekműsor kicsiknek. 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZQREIKTXLOK [1]  MÉHEK KONCERT-
RAJZFILM 

VÁSÁRFIA - jelmezes, interaktív gyermekműsor, nem csak gyerekeknek 

A vásári komédiákat idéző vidám műsort, az elmúlt évszázadok legszebb gyermekdalaiból, illetve  a 
Holló Együttes legsikeresebb számaiból állítottuk össze. 

Az előadás során mindvégig nagy szerepet játszanak a gyerekek és a felnőttek. 

VÁNDORMUZSIKUSOK - jelmezes, interaktív gyermekkoncert 4-12 éves korig 

A műsorban a 36 éves Holló együttes legsikeresebb dalait, játékait mutatjuk be. A gyerekek, végig az 
előadás szereplői, akikkel vagy a színpadról, vagy a színpadon együtt játszik, énekel az együttes. Az 
előadás során magyar költők énekelt versei, népdalok illetve a világ legszebb gyermekdalai 
csendülnek fel. 

„HAMPELMANN" – német-magyar nyelvű gyermekműsor az elmúlt évszázadok legszebb 
gyermekdalaiból (műsoridő: 60 perc) 

Az együttes 1989-től játszik a szekszárdi német színházban. Ezúttal saját produkcióval jelentkezünk. 
Az összeállításban legszebb német gyermekdalokból válogattunk. 

A dalok németül, az összekötő szövegek, és a játékok magyarul szólalnak meg.  

A műsor a teljesen kezdőktől a nyelvet már néhány éve tanuló gyerekeknek ajánlható. 

MICIMACKÓ ÉS BARÁTAI - jelmezes, interaktív gyermekkoncert 4-12 éves korig 

A vidám koncerten megelevenedik Micimackó kedves története. A dalokban felvonulnak a mese 
főszereplői: Zsebibaba, Füles, Kanga, Bagoly, Tigris. A műsorban végig főszereplők a gyerekek, 
akikkel az együttes a színpadról, vagy a színpadon együtt játszik az együttes. 

AJÁNDÉK (Mikulás-Karácsonyi műsor) 

Az együttes hasonló című CD-jének koncert változata. 
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A műsorban téli ünnepekhez kapcsolódóan  magyar költők énekelt  versei szerepelnek, sok-sok 
játékkal kiegészítve. 

A BOR LEGENDÁJA - vidám koncert felnőtteknek 

A bor históriáját az elmúlt korokban számtalanszor feldolgozták. Összeállításunk ebből az igen 
gazdag, sokszor egy kicsit pajzán irodalomhól válogat. 

A műsorban népdalok, deák énekek és énekelt versek szerepelnek: Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz 
Mihály, Arany János, Gárdonyi Géza 

ADJON ISTEN - zenés, irodalmi műsor felső tagozatos “gyerekeknek”  

A magyar irodalom legnagyobb költőinek énekelt versei szerepelnek az összeállításban: Arany János, 
Petőfi Sándor, Ady Endre, Babits Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Weöres Sándor...  

Mivel a műsor interaktív, így ezzel és a zenével, közel tudjuk hozni a diákokat a költészethez. 

https://www.youtube.com/watch?v=4i6bU3B36bo  Arany János: Adjon Isten 

https://www.youtube.com/watch?v=bs6Yfg4lbh4 Ady Endre: Fölszállott a páva 

https://www.youtube.com/watch?v=9L49q1W_tLY [2] Nemzeti Színház Pécs 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8q06GhzbYk [3] Weöres Sándor: Sárika 

 

BUBORÉK EGYÜTTES 

A Buborék együttes 2005-ben alakult gyerekzenekar, amely saját szerzeményű dalaival nem csak 
szórakoztatni szeretne, hanem zeneileg és szövegeiben is magas színvonalra törekszik és célja, hogy a 
legkisebbek is igényes zenét hallgathassanak. Szövegviláguk - játékos formában - a gondolkodó 
„kisemberekhez” szól, akiket ugyanúgy minden érdekel, mint a nagyokat. Dalaik nem csak 
szórakoztatnak, segítenek a gyermekeknek a tanulásban és a körülöttük lévő világ megértésben. A 
Buborék együttes interaktív műsora kitekintés a világra a gyerkőcök szemével. 

A zenekar, melyet két alkalommal is Fonogram díjra jelöltek, ez idáig 4 albumot adott ki és aktívan 
járja az országot, koncerteket ad vidéken és Budapesten egyaránt, a kis rendezvényektől kezdve 
egészen a nagy fesztiválokig. Az együttes a Minimax Hajók kedvelt fellépője. A fellépések mellett 
több TV csatorna gyermekműsorának is rendszeres vendégei. Vendégcsalogató című dalukat többek 
között a Minimax gyermekcsatornáról ismerhette meg a közönség. 

Albumok: 

Utazás (2008) 

Hócsata (2009) 

Zenébe zárt világ (2011) 

Buborék Party (2014) 

Legkedvesebb dalaink (Best of Buborék) (2019) 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


A Buborék együttes gyerekműsorának kifejezetten közösségkovácsoló ereje van. Interaktív 
gyerekkoncertünk minden korosztály számára szórakoztató, így jó szívvel ajánljuk települési-, 
városavató rendezvényekre, falunapokra és minden olyan eseményre, ahol fontos, hogy a falu/város 
apraja-nagyja egyaránt jól érezze magát. 

Dalaik a Youtube-on is elérhetőek: https://www.youtube.com/user/BuborekEgyuttes 

 

LYRA EGYÜTTES 

A kiskunhalasi Lyra Együttes 1976-ban alakult azzal a céllal, hogy a városunkba látogató költők 
közönség találkozóin zenés-irodalmi műsorokban vegyen részt. A kezdetek után egyre nagyobb lett az 
együttes repertoárja és a fellépések száma. Nemcsak Bács-Kiskun megyében, hanem az ország 
különböző művelődési intézményeiben, táborokban, klubokban, iskolákban, óvodákban, szabadtéri 
rendezvényeken léptünk fel. 

Az évek során több műsort állítottunk össze a különböző korosztályok számára.  Minden szót újra 
kimondani! zenés-verses műsorunk a felnőtteknek, Cicacucc című műsorunk a legkisebbeknek szólt. 
Ez a folyamat a mai napig tart. A tavalyi évben elsősorban József Attila költészetével foglalkoztunk. A 
gyerekekről sem feledkeztünk el. Az óvodásoknak  Mesét mondok bí-bá-bú, címmel, a 
kisiskolásoknak Lyra irka-firka címmel mutattunk be verses-zenés műsort. Ezek a műsorok amellett, 
hogy szórakoztatni kívánják a gyerekeket, az interaktív játék segítségével dalokra és versekre is 
tanítják őket. 

Műsorajánló: 

Télapó itt van (50 perc) - Zenés-verses összeállítás népszerű gyermekdalokból, a Lyra együttes saját 
dalaiból. 

Száncsengő (50 perc) - A karácsonyhoz kapcsolódó dalok mellett sok ismert gyermekdal, közös 
éneklés.  

Bohóctanoda (50 perc) - Vidám interaktív műsor Kata bohóccal és Lyra együttessel. 

Bukfenc (50 perc) - A Lyra együttes gyermeklemezének dalai mellett elhangoznak a régi Lyra 
gyermekdalok és a gyerekek által ismert dalok is. 

 

ZABSZALMA EGYÜTTES 

Koncertjeinken együttesünk új szerzeményei, valamint az eddig megjelent albumaink dalai csendülnek 
fel, nagyszerű, magyar költőink - Kovács András Ferenc, Simkó Tibor, Gaál Zsuzsa etc. - tollából, az 
aktuális témához illő válogatásban, úgy, mint: farsang, tavasz-várás, gyermeknap, nyár, szüret, vagy 
éppen az advent. A megzenésítésre került versek kiválasztása hálás feladat volt, akár egy időutazás, 
felnőttként visszatekintve, gyermeki bölcsességgel üzenhetünk mai önmagunknak… A család minden 
tagjának szánt muzsikánk mondókákkal és találós kérdésekkel tarkított előadás keretében hangzik el. 
A stílusokban gazdag, változatos ritmusú, érdekes hangulatokkal teli interaktív műsor egyaránt leköti 
az aprónép, valamint az idősebb korosztály figyelmét, s az együtt éneklés alkalmával a közönség 
észrevétlenül a koncert aktív részévé válik. 
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Zenés gyerekműsorok az év bármely pillanatára. 

A műsoridő: 40 - 60 perc 

„Csillagcsengő” ünnepváró koncert (műsoridő: 40-60 perc) 

Dalainkba bele is lehet hallgatni: 

Ezerjófű 

Sivatag (koncert) 

Országjáró (koncert) 

+ ZSEBSZALMA DUÓ 

A Zsebszalma, melyet Tóth Orsi a zenekar frontembere, valamint Nyakas Péter gitáros-dalszerző 
alkot, az idén 12 éve működő Zabszalma gyermekzenekar duóverziója. Céljuk, hogy gazdag és 
minőségi zenei élményben részesítsék a gyermekeket, pedagógusokat és a szülőket egyaránt. 
Interaktív zenés műsorukban nagy hangsúlyt fektetnek a közös zenélésre, éneklésre, játékra, és persze 
a nevetésre. A műsorban felcsendülnek a már jól ismert Zabszalma dalok, megzenésített versek, ismert 
gyermekdalok, népdalok, és saját szerzemények is. Koncertjeik mindig az adott ünnepkörhöz 
kapcsolódnak, így az év bármely szakaszában naprakész, kulturális programot jelentenek. 

A műsoridő korosztálytól függően 40-60 perc. 

 

KÉKMADÁR ZENEKAR 

Kiállítás megnyitókon, rendhagyó irodalomórákon, verses-zenés esteken tudunk igényes műsort 
szolgáltatni.  

Habár a Kékmadár zenekar egy új formáció, mind a ketten képzettséggel és tapasztalattal rendelkező 
zenészek vagyunk és hosszú évek óta dolgozunk a zenei pályán. 

Elsősorban általunk megzenésített verseket adunk elő, de saját dalokkal is rendelkezünk. Többféle, 
folyamatosan bővülő műsorainkból lehet választani:  

1. Petőfi Sándor est  

2. XIX. - XX. századi magyar költők versei  

3. Saját dalokból és költők verseiből álló szerelmes összeállítás 

4. Saját dalokból és költők verseiből álló útkereső összeállítás 

A formáció igény esetén hangtechnikával is rendelkezik. 

Rövid videó ajánló: https://www.youtube.com/watch?v=hQsn1IJm6Qw 
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RÉPARETEKMOGYORÓ DUÓ 

Demeter Zsuzsanna és Kis Dóra, egy vidám páros, akik zenés, táncos gyermekműsorral és 
mesejátékokkal szórakoztatnak kicsiket és nagyokat. A kis csapat célja, megragadni a gyerekek 
képzeletét, majd felhőtlen játékba, táncba csalva őket maradandó élményben részesíteni. 

Számos rendezvény van mögöttünk. Interaktív zenés műsorok óvodásoknak, iskolásoknak, kicsiknek 
és nagyoknak. Az évek hozták magukkal a tapasztalatot, és tanultuk meg mivel lehet megfogni a 
gyerekeket, és mozgásra ösztönözni őket, hogy önfeledten táncoljanak és énekeljenek velünk együtt. 
Mi mindig tanítunk valamit, sokat táncolunk, vonatozunk és sosem érkezünk üres kézzel. Első önálló 
cd-nk hamarosan a boltok polcain megtalálható lesz.  

Interaktív zenés műsorok: ismert gyerekdalok, saját dalok és feldolgozott külföldi dalok 
összeállításával. Folyamatosan bevonjuk a gyerekeket minden dalba. Először énekléssel, majd a 
kismozgásokon keresztül egészen a táncig. Minden alkalommal kiegészítőket is használunk. 
Igyekszünk minden dalhoz más-más mozgást, más játékot alkalmazni. Műsoraink kapcsolódnak az 
évszakokhoz, ünnepekhez. Időtartama 45 perc.  

Télpörgető sok-sok mókával és farsangvárással. 

Farsangi mulatozás, Farsang farka - Zenés, táncos program 45-50 percben. 

Farsangi kavalkád: Igazi farsangi dalokkal, sok tánccal, meglepetés fűszoknyatánccal, szülős 
játékkal, páros tánccal készültünk az idei farsangra. 

Tavaszköszöntő, tavaszváró: Zenés gyerekműsor, ismert gyerekdalokkal, saját dalokkal. 

Költészet napi műsor: Kisiskolásoknak és óvodásoknak összeállított megzenésített gyerekversekkel  
Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Radnóti Miklós, József Attila. 

Egészség nap az oviban, mozgós ritmusos dalokkal, mókás tornákkal, vidám zöldségekkel és répával, 
és az elmaradhatatlan fogmosós dalunkkal. 

Mezítláb a tónál: Műsorunk 45 perces végtelen zene-bona, tánc és játék! 

Gyermeknapi móka (falunapra, nyári rendezvényekre is) - zenés műsor: Tengerész tánc, vonatozás, 
körtánc, sok mókával és tréfával, labdázunk,  saját dalokkal  játszunk, táncolunk a gyerekekkel és 
szüleikkel. 45-60 perc igény szerint. 

Nyári csalogató: A nyárhoz illő dalokkal, táncokkal. Manótornával bemelegítjük a testrészeinket, 
Labda-altató, Kislabda pattogtató, Járjon a lábad, párostáncok, Popódal, Karate pingvin, 
fűszoknyatánc… 45 perc móka és tánc. 

Őszköszöntő műsorunkban minden az ősz körül forog. Szó esik a gyümölcsökről, a szüretről, de nem 
felejtkezünk el a legszebb színeikben pompázó fákról sem. A műsor interaktív, időtartama 40-45 perc. 

Szüreti műsor: felcsendülnek az ismert népdalok és a saját dalaink, amelyek az őszi szüreti hangulatot 
megteremtjük a gyermekek illetve szüleik számára. 

Márton napi ludasságok: műsorunkban az ünnephez kötődő dalokkal, tánccal és énekléssel 
szórakoztatjuk a gyerekeket - csupa libás játékkal és dallal. A műsor interaktív, időtartama 40-45 perc. 
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Őszi erdő: A zenés mesejátékban egy kis kecskegida eltéved az erdőben, ahol találkozik a rókával. A 
róka megígéri, hogy nem falja fel, ha a kecskegida jól válaszol furfangos kérdéseire… A mese 
interaktív, időtartama 35 perc. 

Mikulásvárás: Zenés műsor Mikulással vagy a nélkül, előzetes megbeszélés alapján. Kedves, mesés 
dalokkal, játékokkal várjuk a Mikulás bácsit. Szaloncukor mindig akad a manóknál. De vajon mi lehet 
a puttonyban? Mesés világba varázsoljuk a gyerekeket, némi díszlettel, csodás varázs manó sapkákkal. 
Manó vonatot indítunk, és segítségül hívjuk őket, ha havat kell seperni az Északi sarkon. Rénszarvas 
fogat versenyt, szánkó versenyt indítunk, hóesést varázslunk, síelünk. 

Mesés advent: havat varázsolunk a gyerekekkel, és szánkózni hívunk mindenkit, egy hatalmas 
szánkóversenyre és természetesen felcsendülnek a hagyományos karácsonyi dallamok és a kiscsengők. 
Rénszarvasokat táncoltatunk, és még sok meglepetés vár a gyerekekre, aranyos kiegészítőkkel, 
zenékkel és két manóval. Időtartama 45 perc. 

Kip kop teli-zsák: Krampusz és Manócska utánajár, hogyan történnek Lapföldön, fenn északon a 
dolgok. Ki a jó és ki számít csíntalannak? 

Karácsonyi varázslat: Korcsolyázás, szánkózás, hóemberépítés, karácsonyi dalokkal, közös 
énekléssel és meglepetéssel! 

Fejbábos mesejátékaink: zöldségek, állatok fejbábok által a gyerekek is részesei lesznek a 
történeteknek. Zenés, énekes mese - időtartama 30-35 perc. 

Tavasztündér meséje: Tavasztündér elveszti a varázspálcáját, segítséget a nyuszitól kér. Kiderül, 
hogy valaki megtalálta és szörnyű dolgokra készül. Nyuszinak meg kell oldania a rejtélyt, és több 
próbatétel elé állítja őt a “tolvaj”. 

Bohóc műsor: Dalainkkal, mókás játékokkal és sok nevetéssel, lufikkal varázsolunk mosolyt minden 
gyerek /és szüleik/ arcára. 

Varázskert / zenés mesejáték/: Nyuszi és Katica kertészkedni szeretnének, de a vetőmagok találós 
kérdésekbe vannak elrejtve, amihez a gyerekek segítségét kérjük. Közös mondókákkal esőt 
varázsolunk, majd a piacra vonatozunk, ahol háziállatokra teszünk szert. Sok érdekesség kiderül a 
zöldségekről, háziállatokról. Mesénket az én elmentem a vásárba dallal, majd egy körtánccal zárjuk. 
Szép és felismerhető fejbábokkal, igényes zenei alapokkal, bábszínházi díszletekkel, zöldségek találós 
kérdéseivel színesítjük előadásunkat, melynek időtartama 40- 45 perc. 

Jóbarátok / zenés mesejáték/: Buksi barátja ma ünnepli a 100. születésnapját, de el kell jutni hozzá, ki 
kell találni, mi legyen az ajándék. Szerencsére nincs egyedül, hiszen barátjával együtt, az egérrel 
okoskodják ki, hogyan jussanak el a Krokodilhoz. Kiderül, hogy a krokodil vegetáriánus, 
zöldségekkel, dallal és egy tánccal köszöntik fel barátjukat, de természetesen nem egyedül, hanem a 
többi baráttal együtt, majom, nyuszi, tigris, oroszlán, kakas, csirke, kacsa, akik mind találós 
kérdésekkel vannak meghívva a mesébe, amit a gyerekeknek kell kitalálniuk. 

Ősz az erdőben / zenés mesejáték /: Egy kis kecskegida eltéved az erdőben, találkozik a rókával, aki 
nem falja fel, ha jól válaszol a furfangos kérdéseire. Őszi találós kérdések,/köd, ősz, esernyő, eső… 
stb./majd a sündisznóval beszélget, hogy miket keresgél, miért munkálkodik ennyit, és hogy lehet, 
hogy ilyen hideg van. Szóba kerül a szüret, majd megtanít egy játékos mondókát is. A gyerekek 
részeseivé válnak a mesének, kedves fejbábokba bújhatnak és kíváncsiskodhatnak hová bújhattak 
kecskegida barátai. Őszi óvodai dallamok, közös tekergős tánccal, csiga-biga tánccal záródik a műsor. 
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KOKOPELLI JAZZ MATINÉ 

A zenekar tagjai a magyar jazz zenei élet sűrűn foglalkoztatott zenészei, rendszeresen játszanak a 
legjelentősebb hazai jazz klubokban. A zenekar felkérhető trio, quintet és septet formációban is. 
Adventi, gyermeknapi rendezvényeken, fesztiválokon és jótékonysági esteken is felléptek. 
Folyamatosan együttműködnek az ország több pontján működő Művelődési Intézményekkel, valamint 
oktatási és gyermeknevelési intézményekkel. 

2017 áprilisa óta tartanak magas művészi színvonalú interaktív gyermek jazzkoncerteket. A 
gyerekek a 40-50 perces foglalkozás alatt folyamatos interakciókkal, mozgásos feladatokkal, 
ritmusjátékokkal, szerepjátékokkal és különféle kreatív feladatokkal vesznek részt az aktív 
folyamatban. Ezáltal nem fáradnak el a tartalmas zenehallgatás alatt, miközben új ismeretekhez, új 
zenei értékekhez jutnak. 

A zenekar a jazz zenét megismerteti és megszeretteti a gyermekekkel és a felnőttekkel egyaránt, ezzel 
bővítve a gyermekek megszokott dallamvilágát. A Kokopelli interaktív és improvizatív 
előadásmódjából kifolyólag többféle közönséghez is tud kapcsolódni; a műsor specializálható óvódás 
és/vagy iskolás közönség számára. Az előadás tartalma real time-ban is alakítható a közönség reakciói 
szerint.  

A dalok általában megtörtént eseményeken alapulnak. A koncerteken hallhatunk dalt arról, hogy mit 
tehetünk, ha izgulunk, vagy milyen nyavalyás érzés bárányhimlősnek lenni, mit szeretünk játszani, 
illetve kipróbáljuk, hogy a jazz eszközeivel hogyan formálhatunk a saját kedvünk szerint egy-egy 
ismerős dalt... Közben együtt énekelünk, "ritmusozunk" és játszunk.  

A repertoárban a saját kompozíciók mellett néhány (magyar szöveggel énekelt) jazz standard is 
szerepel. Célunk, hogy zeneileg és szövegileg is magas minőségű jazz zenékkel ismertessük meg 
közönségünket. Interaktív előadásainkat az óvodás, a kisiskolás gyermekek és felnőtt nézők is 
egyaránt élvezhetik, hiszen az előadás folyamatosan az ott megjelenő érzésekre, visszajelzésekre 
reagál. 
 
A gyerekek a foglalkozás alatt nem csupán passzív nézői-hallgatói az előadásoknak, hanem 
folyamatos interakcióval, finommotorikus és nagy mozgásos feladatokkal, ritmusjátékokkal, 
szerepjátékokkal és különféle kreatív feladatokkal vonjuk be őket az aktív folyamatba. Az előadás 
része egy rövid hangszerbemutató is, ami a zenei értést is segíti, a zenélés élményét megfoghatóbbá, 
érthetőbbé teszi. Ennek hossza és részletessége is az éppen adott közönség igényéhez igazodik. A 
koncert után pedig igény szerinti „hangszersimogatóra” várjuk a gyerekeket. 

Ízelítő a dalokból: https://www.youtube.com/channel/UCv1JMZhsGtIcYzM-rJwm4uQ 

 

APNOÉ ZENEKAR 

A győri banda zenei ihletettségét a magyar népzenéből eredezteti, s egy olyan önálló hangzást hozott 
létre, mely a világzene műfajban egy új dimenziót nyitott meg. 2009-ben talált egymásra a zenekar és 
Mesics György „Mesó”, aki tizenöt éve táncházas zenekarok tagja, prímása. A nótákat azóta 
hamisítatlan népi hegedű, és férfi énekhang is gazdagítja, sajátos karaktert adva a banda egyéni, 
magyar népi muzsikák feldolgozásából, újragondolásából eredő stílusának, ahol az elektromos 
hangszerek hangzásban népzenei irányt vesznek, a népi hangszerek pedig rockosabban szólalnak meg. 
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Az Apnoé műsorában tehát együttműködik tradíció és innováció, hagyomány és megújulás: a régiből 
építkezik, de mai tartalmakat hordoz. Rock and rollba oltott sűrű csárdás, kuruc funky és 
pszichedelikus legényes, százéves dallamok és kortárs tánczene fonódik össze lüktető egésszé, hogy új 
műfaj születhessen, ami pedig nem más, mint a „powerfolk”, az Apnoé lendületének védjegye. 

Kincskereső kisködmön 

Attól, hogy valami kötelező, még nem kell, hogy viszkessen. 

Az Apnoé zenekar, oldalán Lackfi Jánossal mostanság arra szövetkezett, hogy hidakat verjenek 
gyermekeink és a szépirodalom közé. A magyar ifjúsági irodalom egyik legfényesebb gyöngyszeme 
a Kincskereső kisködmön, idén éppen száz esztendős. Talán elérkezett az ideje, hogy a kincskereső 
Gergő új ködmönbe öltözzön. Készítettek tehát egy zenés, interaktív mesejátékot, sok humorral és 
vidámsággal, friss tálalással, cseppet sem csorbítva az emitt kedves, másutt szívfacsaró történet mély 
és erős mondanivalóját. 

Interaktív, mesés zenejáték kicsiknek és nem kicsiknek. 

Gyermekműsor a szeretetről, barátságról és a tisztaszívűségről. 

https://www.youtube.com/watch?v=QS53reZANio 

 

PULZUS EGYÜTTES 

Egy rendezvény sikeres lebonyolításához az egyik legfontosabb tényező a hangulatos és minőségi 
zeneszolgáltatás. Mi ebben tudunk Önnek segíteni. Műsorunkat mindig a rendezvény jellege és a 
részvevők életkorának figyelembevételével állítjuk össze a magyar és külföldi előadók slágereiből.  

2000-ben alakult együttesünk kéttagú (igény esetén további énekes és hangszeres előadókkal 
bővíthető). Zenei kínálatunkban minden korosztály megtalálja a neki tetsző stílust és dallamokat.  
A gyerekeknek interaktív, színvonalas, nyári – téli szórakoztató műsort állítottunk össze. Karácsonyi 
műsorunk előadásakor a meghittség, a szeretet és az öröm tükröződik vissza a hallgatóság arcán. 

Saját professzionális hang és fénytechnikánk lehetővé teszi, hogy látványos és magas színvonalú 
előadást tartsunk a kerti partiktól a több ezer fős rendezvényekig.  

Mottónk: 3-100 éves korig, minden igényt kielégítő zenei műsorok, profi hangtechnikával! 

Interaktív gyerekműsor 

Kiemelt alkalmakkor pl: farsang, gyereknap, vagy önálló műsorként bármely rendezvényre, amely az 
óvodás és kisiskolás korúak szórakozását szolgálja. A műsor zenei műfaját tekintve a gyerek-pop 
kategóriába sorolható. 

Neves előadók, gyermekeknek szánt dalaiból pl: 100 Folk Celsius, Halász Judit, Dolly Roll, Csepregi 
Éva, valamint a 60’ – 70’-es évek slágereiből válogatva úgy, hogy a zene, a játék és a tánc segítségével 
a gyerekek maguk is aktív résztvevői lehetnek a produkciónak! 
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GARABONCIÁS EGYÜTTES 

A Garabonciás Együttes  1991-ben alakult a Győr-Moson-Sopron megyei Csornán. Muzsikánk műfaji 
meghatározására leginkább az ’énekelt vers’ vagy a ’megzenésített vers’ kifejezéseket alkalmazzák, de 
a ‘folkzene’, vagy a ‘worldmusic’ elnevezéseket sem szoktuk visszautasítani. 

Hangszereink többféle zenei kultúrát idéznek: a populáris műfajok gitárjától kezdve, az európai 
műzenében és paraszti zenében egyaránt használatos hegedűn és nagybőgőn keresztül, a délszláv 
népzene tamburájáig, vagy a mandolinig. E sajátos hangszereléssel szólaltatjuk meg általunk nagyra 
becsült költők verseit, egyfajta szubjektív interpretációval dallá formálva azokat, mint a vágánsok, 
igricek, lantosok, akik a verseket még énekelve adták elő. 

Gyermekműsorainkban többek között Börcsök Mária, Csanádi Imre, Gazdag Erzsi, Hárs Ernő, 
Kányádi Sándor, Keszeli Ferenc, Kiss Benedek, Sarkadi Sándor, Székely Dezső, Veress Miklós és 
Weöres Sándor verseire írt dalok szerepelnek. Egy Garabonciás koncert jó esetben interaktív együttlét, 
jellemzően a játékra, a jókedvre, a közös éneklésre, közös muzsikálásra épít. 

A zenekar műsorainak másik fele az ifjúsági korú és felnőtt közönséget célozza. Az előadásokon a 
múlt idők és a jelen, magyar és külhoni költőinek (Ady Endre, Fazekas Mihály, Balassi Bálint, Buda 
Ferenc, Faludy György, József Attila, Nagy László, Petőfi Sándor, Tóth Árpád, Francois Villon, 
Weöres Sándor, stb.) verseire írt dalok, valamint magyar népdalfeldolgozások hallhatók. 

Koncertek gyerekeknek: 

– Bukfenc: megzenésített versekkel, találós kérdésekkel, daltanulással, közös énekléssel, közös 
muzsikálással. 

– Mesebolt: XX. századi magyar költők verseire írt dalok, magyar népdalfeldolgozások, tréfás-
bolondos gyermekversek, csúfolódók szerepelnek a műsorban. Nem maradhat ki természetesen a 
játék, a móka, a közös éneklés sem. 

– Mondok, mondok éneket: az előbbihez hasonló, a zenekar újabb dalaira épülő előadás. 

– Itt a tél!: verses-zenés műsor, a téli ünnepekhez kapcsolódó dalokkal. 

– Mikulásváró: Mikulásműsor, sok játékkal, sok ismerős dallal. 

– Játék karácsonykor: ünnepi műsor karácsonyi dalokkal, játékkal, közös énekléssel. 

Műsorainkban a gyerekek maguk is aktív résztvevők. Velünk énekelnek, megszólaltathatják 
hangszereinket, s dalaink – szándékaink szerint – egyébként is megmozgatják fantáziájukat. A 
vállalkozó kedvűek a színpadon is megmutathatják rátermettségüket. A dalokkal, az előadással sok 
játékot, tréfát, találós kérdéseket, vidám perceket kínálunk a résztvevők számára. 

Koncertek ifjúsági- és felnőtt korosztály számára: 

– Mondok, mondok éneket: XVIII-XX. századi magyar- és külhoni költők verseire írt dalok, 
valamint magyar népzenei feldolgozások. Főként “vigasságokra”, szórakoztató rendezvényekre 
ajánljuk 
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– Énekes poézis: az előadás XIX-XX. századi magyar költők – Buda Ferenc, Faludy György, 
Galambosi László, József Attila, Kányádi Sándor, Nagy László, Petőfi Sándor, Weöres Sándor stb. – 
verseinek megzenésített változataira épül. 

– Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?: a magyarság történetéről a költészet és a zene sajátos 
ötvözetével ad egyfajta keresztmetszetet, megemlékezve jeles eseményekről és személyekről. Ünnepi 
rendezvényekhez ajánljuk. 

– Most szép lenni katonának: ’48-as katonadalok és versfeldolgozások. A  márciusi ünnepi 
rendezvényekhez ajánljuk. 

– Az én szívem játszik: az előadás /koncert/ magvát József Attila, Buda Ferenc, Tóth Árpád, Fazekas 
Mihály, Faludy György, Nagy László, Kányádi Sándor, Weöres Sándor versei adják; zenében, ill. 
prózában. A műsort egy vetítettképes illusztráció /fotók, portrék, idézetek/ is színesíti. 

– Karácsonyi műsor: alkalomhoz illő versekkel, dalokkal. 

Videók: 

Garabonciás dalok a téli ünnepekre 1. / megzenésített versek 

https://www.youtube.com/watch?v=t_b-3qt6UBg 

Garabonciás dalok a téli ünnepekre 2. / klasszikus ünnepi énekek, népdalok 

https://www.youtube.com/watch?v=c2BpC-92UGY 

 

TARISZNYÁSOK EGYÜTTES  

1990. óta folyamatosan működik zenekarunk, kizárólag élő fellépéseken sokféle hangszert 
szólaltatunk meg. Előadásainkon elsősorban magyar költők verseit énekelt formában adjuk elő. A 
dallamokat saját magunk alkotjuk, műhelymunkánk során pedig megszületik a megzenésített vers. 

Ismertetőjegyünk az egyszerű, közérthető zenei világ, az erőteljes, tiszta többszólamú ének, a 
közvetlen, laza előadásmód. 

Játszunk szinte bármely alkalomra: kisgyermekeknek játékos, vidám interaktív zenés 
gyerekműsorokkal kedveskedünk, nagyobb gyerekeknek, a felnőtt korosztálynak irodalmi 
műsorokkal lépünk színpadra, mindezt a magyar költészet kimeríthetetlen kincsestára segítségével. 

Több évtizedes tevékenységünk alatt koncerteztünk óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, 
könyvtárakban, templomokban, műsorokat adtunk elő városi rendezvényeken, falunapokon, 
mulatságokon, céges rendezvényeken, fesztiválokon, jeles napokon (pl. Magyar Kultúra Napja, a 
Magyar Költészet Napja, Március 15., Október 23., Idősek napja...stb.). 

A kicsik szórakoztatására az eddig megszokott módon szinte bármely alkalomra tudunk 
interaktív műsort biztosítani. Ezekben a műsorokban is folyamatos a frissítés. 
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Kiemelt műsoraink: 

 "Szabadság, szerelem": A műsort a 195 éve született Petőfi Sándor emlékére állítottuk össze. A 
műsorban a zenekar által megzenésített legismertebb Petőfi versek csendülnek fel, versmondással, 
projektoros vetítéssel. A műsor interaktív. Ajánljuk iskoláknak, könyvtáraknak, művelődési házaknak. 
A műsor időtartama 50-60 perc. 

Részletek a műsorból: https://www.youtube.com/watch?v=pm7aqWOVP88 

Dicső március: A műsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit idézi fel prózával, 
szavalatokkal, énekelt versekkel színesítve, projektoros vetítéssel, akár rendhagyó irodalomóra 
keretében. A koncerten Petőfi Sándor, Bajkay Lajos versei hangzanak el, de megszólal a Katonadal és 
a Kossuth nóta. 

 "Elég volt" - ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére: A műsorban a zenekar 
által megzenésített versek csendülnek fel versmondással, narrációval, projektoros vetítéssel. Ajánljuk 
iskolai, önkormányzati ünnepekre. A műsor időtartama: 50-60 perc. 

"Teli puttony, teli zsák" - Mikulás váró műsor: Interaktív műsorban saját mikulás dalokkal, 
játékokkal várjuk a Mikulás megérkezését. A zenekar saját mikulása érkezik a zenekari műsor után és 
átadja a gyermekek részére szánt ajándékokat. A műsor időtartama 50-60 perc+ ajándék átadás. 
Ajánljuk közösségeknek, önkormányzatoknak, cégeknek mikulásünnepre. 

"Karácsonyéj" - karácsonyváró, adventi műsor, családoknak: A műsorban saját megzenésítésű 
karácsonyi dalokkal várjuk a karácsonyt, sok játékkal, interaktív foglalkoztatással. A műsor 
időtartama: 50-60 perc. 

Karácsony várunk, jöjj el már!: Télköszöntő, karácsonyváró jókedvű, interaktív gyerekműsor. Az 
előadás során beszélgetünk, verselünk, közösen dalolunk a gyerekekkel a tél csodáiról, a karácsony 
szépségéről. A műsor vége egy közös, zenés, paravános karácsonyfa díszítés. A műsorban 
elhangzanak Dandé Katalin, Kiss Dénes, Mentovics Éva, Bornemissza Péter, Sarkady Sándor, 
Janicsák István, Hajnal Anna versei. Ajánljuk családoknak, önkormányzati adventi ünnepekre, 
karácsonyi ünnepi alkalomra. 

Csengő-bongó: Vidám, interaktív, játékos verses-zenés műsor. A jókedvű, zenés bemutatkozást 
követően a gyerekeket is bevonjuk az éneklésbe, megismerkednek a hangszerekkel. Tréfás 
játékainkkal megmozgatjuk a gyerekeket a helyükön, a színpad előtt és a színpadon is. A közös 
játéknak csak a gyerekek fantáziája szab határt. A műsor zárása egy vidám, tréfás kollektív tánc. 
Mindeközben a szülők és a nagyszülők is jól szórakoznak. Az előadást többek között Weöres Sándor, 
Zelk Zoltán, Kányádi Sándor, Gazdag Erzsi, Osvát Erzsébet, Juhász Magda, Balogh József versei 
színesítik. 

Dalos úton: Vidám verses-zenés irodalmi műsor a közönség aktív részvételére alapozva. 

Útravaló és Versünnep: Megzenésített magyar versekből álló verses, zenés műsor akár rendhagyó 
irodalomóra keretében, szavalatokkal színesítve, projektoros vetítéssel. A koncerten közösen 
beszélgetünk a zene és vers kapcsolatáról. Főbb témakörök, melyekre a műsort építjük: hazaszeretet, 
természet, évszakok, szerelem. A műsorban többek között József Attila, Nagy László, Weöres Sándor, 
Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Varró Dániel verseit hívjuk segítségül. 
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Hazaúton: A műsorban szombathelyi költő-tanár barátunkra, Balogh Józsefre emlékezünk. 
Bemutatjuk életrajzát, munkásságát, közben szavaljuk, énekeljük verseit, előadásunk projektoros 
diavetítés színesíti. Rendhagyó irodalomóra keretében is ajánljuk. 

 

OSZTOVÁTA EGYÜTTES 

A budapesti székhelyű Osztováta együttes 2008 óta színesíti a Magyar zenei élet palettáját. Különböző 
zenei stílusokat szövögetnek össze a zenei szövőszékükön, így különleges hangzást adva a 
megzenésített verseknek, népdaloknak, saját dalaiknak. Az együttes az élőzene varázsa mellett, a 
felnövekvő generációnak szóló műsorait egy-egy történet vagy esemény köré építi fel, amelyeket 
pedagógiai tapasztalataikkal fűszerezik a gyerekeket is bevonva! Műsoridő 40 perc. 

Ezen ajánlóban szereplő műsorokat kimondottan oktatási intézményeknek állítottuk össze, hiszen a 
koncert dalai az oktatási intézmények tananyagára épülnek. A műsor felépítése szerint 2-3 zenész 
közreműködik, nem a teljes csapat. 

Műsorok kicsiknek: 

Jégolvasztó: Zenei szövőszékünkön, olyan dallamokat szövünk, melyek varázserővel bírnak. 
Elzavarjuk a telet és köszöntjük az éledező természetet a gyerekek segítségével. 0-10 éves korig 
ajánlott. 

Dallamszövögető (költészet napjára, gyereknapra, zene világnapjára, Magyar kultúra napjára, 
farsangra):  

- Óvodás gyerekeknek szóló dalok, népdalok, melyek ősi kincseink. Mindezek tematikusan, 
pedagógiailag felépítve a dallamszövögető gépezetünkön szólalnak meg. Ugyanakkor 
felcsendülnek a megzenésített versek az állatokról, a természetről, a nevelésről és jutnak el a 
kedves hallgatóhoz. 3-6 éves korig ajánlott.  

- Iskolásoknak elsősorban olyan dalokból, népdalokból és megzenésített versekből állítottuk 
össze interaktív műsorainkat, amelyek az alsó tagozatú ének-zene tananyag szerves része. 
Ezek mellett természetesen a saját szerzeményeink is felcsendülnek örömre derítve a lelkes 
közönséget. 7-10 és 10-14 éves korig, vagy vegyes korosztálynak ajánlott. 

Kis Benő kalandjai: Hangszereinken megszólalnak az énekesmadarak, dalolnak a virágok, zenés  
vándorútra kelünk Kis Benővel a sűrű erdőn keresztül Komárom, Tokaj vidék és Kecskemét irányába.  
Közös éneklés, barangolás, a zene szárnyán. 0-10 éves korig ajánlott. 

Jön már a Mikulás: A téli tájon sikló szán csengői megszólalnak, és az ablakból kitekintve a jégvirág 
bájos mosolyával találkozunk. „Bumm, bumm, bumm, mi zörög az ablakon?” Kifutunk megnézni, 
majd a havas udvaron nagyot hógolyócsatázunk, és közös énekléssel várjuk a Mikulást. 3-10 éves 
korig ajánlott.  

Karácsonynak éjszakáján: Téli dalok, megzenésített versek, melyekkel a közelgő ünnepekre 
hangolódunk. 0-10 éves korig ajánlott. 

Hó varázsló: Interaktív adventi gyerekműsor, amelyben a gyerekeket bevonva közösen varázsoljuk a 
havat. Majd formálunk belőle hóembert és hógolyót. Ha már sikerült jó minőségű hógolyót 
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formálnunk, akkor jöhet a hógolyóharc. „Szállj ide, szállj oda, hópihe, hópuha, szállj le a földre puha 
takaró”… 3-10 éves korig ajánlott. 

Aktuális műsorok:  

Népdalcsokor: Népzenei összeállítás falunapokra, hagyományőrző rendezvényekre közismert 
népdalokból. 

Betyáros: Népzenei összeállítás falunapokra, hagyományőrző rendezvényekre, betyárdalokból. 

Piros kancsó, piros bor: Népdalfeldolgozások, őszi dalok a szüret alkalmára. 

Márciusi láz: Összeállított műsorunkban megemlékezünk 1848. március 15-ről. (20-40 perc)  

Magyar, virágod egy, a nefelejts!: Dalok, és megzenésített versek, melyben megemlékezünk 
vértanúinkról, és a „hősi” halottainkról. (20-30 perc) 

Ha a kenyerét eszed ennek a hazának: Augusztus 20-ra, nemzeti ünnepünk alkalmára. 

Leng a zászló: Október 23-ra, 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. 

Jégvirág az ablakon: Megzenésíttet versek, tradicionális és karácsonyi dalok. (30-60 perc) 

Karácsony felé: Advent, ráhangolódás a szeretet ünnepére, felnőtt és gyerek műsor is. 

Műsorok nagyoknak: 

A dal az élet legszebb varázsa: Zenés irodalmi műsor költészet napjára, irodalmi estekre. (30-50 
perc)  

Szerelem?: Megzenésített versek, és dalok a szerelemről, vidámságról, az élet dolgairól. (20-40 perc)  

Örök ballada: Történelmi dalok, megzenésített versek honfoglalástól napjainkig. (40-60 perc)  

Napfivér, Holdnővér: Énekek, és dalok a szeretetről, összetartásról.(30 perc) 

Amennyiben a település / rendezvény a hangtechnikai eszközöket nem tudja biztosítani, akkor külön 
díjazás ellenében saját hangtechnikát tudunk biztosítani, amely szabadtérben 100 fős rendezvény 
hangosítására alkalmas. Vagy akár a már ott lévő hangfalakra is rá tudunk csatlakozni.  

Tematikus videók listája: 

Karácsony, advent: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSD3kzuRxio&list=PLjMi_Iq9rUknbsjDJygvQQGXtAWgf9K_Y 

Gyerekdalok: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf5hjeTxlbg&list=PLjMi_Iq9rUkle68UDQeg5va0UkHu6BL4- 

Népdal feldolgozások: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjMi_Iq9rUkmSlmQ_WvB7G_GjaQU4FQ-
O&disable_polymer=true 
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CSUDATÁSKA TÁRSULAT 

A Csudatáska Társulat 2017 nyarán július 12-én alakult, amikor mind színpadi tapasztalattal 
rendelkező aktív zenészekként egy születésnapi rendezvény alkalmából összeálltunk zenélni és 
annyira nagy sikerélmény volt számunkra, hogy az együtt zenélés közös élménye pattantotta ki a 
fejünkből e rügyező ötletet, hogy ennek a történetnek folytatódnia kell! Azóta is sok felkérésnek 
teszünk eleget! 

Műsorok: 

Tavaszra ébredt a nagyvilág - gyerekműsor, illetve vegyesen családi koncert. 

Nyár van a szívemben – gyerekműsor, illetve vegyesen családi koncert. 

Öko Benő kalandjai – környezet és természetvédelem gyerekeknek, Föld napja, állatok napja, víz 
világnapja, Madarak és Fák napja… 

Őszi szél, mit mesél – gyerekműsor, illetve vegyesen családi koncert. 

Csuda Mikulás – Mikulás gyerekműsor. 

Kandallóban ég a láng – karácsonyi, adventi gyerek-, és felnőtt műsor, illetve vegyesen. 

Farsangi csuda vigasság – farsangi gyerekműsor. 

Jönnek a katonák – gyerekműsor március 15-re. (óvodák, iskolák részére). 

Csudavilág! – Magyar kultúra napjára, költészet napjára, gyereknapra, zene világnapjára, bármely 
alkalomra. 

Zenélő versek - zenés irodalmi műsor, óvódás és alsó tagozatos gyerekeknek, felnőtt változatban is. 

Ring a falevélke – dalok az őszről, szüretről, betakarodásról  

Miki, Miki Mikulás - Mikulásváró  

Adventi hírnök – karácsonyi, adventi gyerek-, és felnőtt műsor, illetve vegyesen. 

A gyerekműsoraink tematikájukat tekintve tartalmazzák Forrai Katalin, Kodály Zoltán pedagógiai, 
zenei nevelési elveit áthelyezve a gyakorlatban és interaktívan bevonva a gyerekeket!  

A Csudatáska Társulat műsorai 50 percesek, igény szerint kérhető 30-40 perces műsor is - ez az árat 
nem befolyásolja.  

A fenti műsorok kérhetőek iskola időszakban péntek, szombat, vasárnapi napokra, iskolaszünetben hét 
közben is. Tanítási szünetben bármely nap.  

Szükséges hangtechnika igény letölthető innen: 
https://www.facebook.com/pg/csudataskatarsulat/photos/?tab=album&album_id=2132256623762552 

Videók: https://www.youtube.com/channel/UCmf_M2aOGdK3V1q-7f3rQGg 

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


KICSIÓRIÁS EGYÜTTES 

A KicsiÓriás együttes egy üde színfoltként szólítja meg a gyermekeket, a legbájosabb, 
legközvetlenebb és legharsányabb közönséget, akiknek ugyanúgy jár a koncertélmény, mint az 
Óriásoknak. 

A komáromi formáció a 2018-ban alakult Dori's Day (a zenekar a hatvanas, hetvenes évek ismert és 
elfeledett slágereinek megszólaltatója) továbbgondolása. 

Együttesünkben középiskolások és negyvenen túli szülők muzsikálnak együtt, mely jó példaként 
szolgál, és üzenettel is bír. Az együtt zenélés örömében közösen osztoznak eltérő generációink. 
Mindez betudható a zene jótékony hatásának, így ebből nemcsak mi magunk, de fellépéseink 
alkalmával közönségünk is profitál. 

Zenekarunk kishajója most új vizekre evez, és a gyermekekre is gondolva összeállítottuk új 
repertoárunkat. József Attila, Tamkó Sirató Károly, Petőfi Sándor, Weöres Sándor, Áprily Lajos, vagy 
akár Pósa Lajos költeményeinek – többek közt Halász Judit, Koncz Zsuzsa és Szalóki Ági 
énekeseknek köszönhetően - megzenésített szerzeményeit kínáljuk a gyermekhallgatóságnak. Örök 
költeményeket, olykor lágy, olykor pedig pattogós ritmusban tálalva. 

Célunk, hogy érdekessé tegyük a versek és a zene csodás világát, valamint, hogy interaktív koncertünk 
vidám élmények forrása legyen. Névválasztásunk hűen tükrözi, amit az Embercsemetékről gondolunk: 
kicsi testű, de óriás lelket cipelő teremtmények, akik - bár kicsik - mégis igazán nagy dolgokra 
képesek! 

Koncertünkön magyar nyelven felcsendülő, könnyűzenei köntösben tálalt dalokat hallhatnak a 
gyerekek, kiknek túláradó energiáit tapsra, trappolásra, dobbantásra, csettintésre, hangos nevetésre, 
olykor sikításra váltjuk. Műsorunk a határtalan jókedvről, a nevetésről és a táncról szól, csupa olyan 
boldogító adalékról, mely a manó embereknek, a KicsiÓriásoknak is jár.... 

Egyet kérünk tőlük cserébe: ragadják kézen, és hozzák magukkal a nagyra nőtt Óriásokat, mert 
feltehetően nekik is tetszik majd, amit hallanak... 

Mit adunk cserébe? 

Harsány, pörgős gyermekkoncert, magvas repertoárral: Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Szalóki Ági 
ismert slágerein túl saját szerzeményeinkkel gazdagított műsorral, élőzenével, abban hangszerek 
sokaságával. Dalok madarakról, állatokról, járművekről, villamosról, libegőről, hangos utcazajról, 
szerelemről, Weöres Sándor őszi éjjeléről, valamint egy tombolódal hangos kolomppal. 

Ajánljuk: dzsemborikban, népes fesztiválokra, falu és városünnepekre, bárhová, ahol KicsiÓriások 
vannak. 

Együttesünk jól felszerelt, ha arra szükség mutatkozik, hangosításunkat magunk is megoldjuk. Olyan 
technikai eszköz birtokában vagyunk, amellyel a gitárhangzás billentyűs vagy akár fúvós hangszerré 
alakítható, így hangzásvilágunk lehetőségekben gazdag. Köszönhető ez továbbá sokoldalú 
tagjainknak, hiszen az ütős hangszerek sokasága, nagybőgő és szájharmonika is megszólal dalainkban. 
Mindez – úgy gondoljuk – a zenei nevelést is szolgálja, hiszen mai, modern világunkban a gyerkőcök 
aligha találkoznak hús-vér emberekkel megszólaltatott hangszerekkel. 

Műsoridő: 60 perc
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PALINTA TÁRSULAT (HANGKALAND RENDEZVÉNYIRODA) 

F/1 csomag: Felnőtt műsor  A WELLVOX koncertje a jazztől a 
swingen át a népszerű mai dallamokig. 
Ideális kisebb rendezvényekre, klubokba, 
vagy akár vendéglátó-helyekre. Angol és 
magyar nyelvű repertoár, mely 3 órás 
időtartamig bővíthető.  

45-50 perc – 180 
percig bővíthető  

 F/2 csomag: Felnőtt műsor  A Song for You zenekar koncertje népszerű 
dallamokból – alkalomhoz és hangulathoz 
illően (Müller Péter Sziámival mv. is 
kérhető – egyedi árazás). Kérhető hozzá 
hennafestés vagy HAJ- SZÍN-PAD is.  

45-50 perc vagy 
kívánság szerint  

GY/1 csomag:  Palinta Társulat interaktív koncertje sok 
játékkal, zenével, bábozással, mozgással, 
címe a honlap alapján választható 

45-60 perc  

GY/2 csomag:  Seprűszínház: klasszikus, paravános, zenés 
bábszínházi előadás Normál, vagy 
óriásbábos előadás (Rémusz bácsi meséi 
vagy Benedek Elek meséi) 

Szereléssel együtt: 
30+35+15 perc  

GY/3 csomag:  

1 fő + 1 kísérő  

Palinta Társulat interaktív koncertje sok 
játékkal, zenével, bábozással, mozgással, 
VAGY Seprűszínház bábelőadása  

Kézműves játszóház – a műsorban szereplő 
óriásbábokat a gyermekekkel és kísérőikkel 
együtt elkészítjük eredeti méretben. 
Anyagot a társulat biztosít, a bábok 
hazavihetőek.  

90-100 perc  

GY/4 csomag:  

1 fő + 1 kísérő extra  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
VAGY Seprűszínház bábelőadása  

Lufihajtogatás vagy arcfestés vagy 
csillámtetoválás (lehet mind, akkor egyedi 
árazás megbeszélés szerint)  

100-120 perc  

GY/5 csomag:  

1 fő + 2 kísérő  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje, 
utána pedig interaktív 
HANGSZERSIMOGATÓ – hagyományos 
és különleges hangszerekkel 
ismerkedhetnek meg a gyerekek, 
kipróbálhatják, megszólaltathatják képzett 
zenepedagógusok segítségével 

90-100 perc 
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GY/6 csomag:  

1 fő + 2 kísérő  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
VAGY Seprűszínház bábelőadása  

Kézműves játszóház – a műsorban szereplő 
óriásbábokat a gyermekekkel és kísérőikkel 
együtt elkészítjük eredeti méretben. 
Anyagot a társulat biztosít, a bábok 
hazavihetőek.  

Lufihajtogatás vagy arcfestés vagy 
csillámtetoválás (lehet mind, akkor egyedi 
árazás megbeszélés szerint) 

2 és fél vagy 3 óra 

GY/7 csomag:  

1 fő + 2 kísérő  

+1 exkluzív  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
VAGY Seprűszínház bábelőadása  

Kézműves játszóház – a műsorban szereplő 
bábokat gyermekekkel és kísérőikkel együtt 
elkészítjük eredeti méretben. Anyagot a 
társulat biztosít, a bábok hazavihetőek.  

Lufihajtogatás vagy arcfestés vagy 
csillámtetoválás (lehet mind, akkor egyedi 
árazás megbeszélés szerint)  

HAJ-SZÍN-PAD egyedülálló gyermek- és 
kamasz „szépségszalon” vagy 
HENNAfestés eredeti, bio hennával, csak 
tiszta forrásból.  

2 és fél vagy 3 óra  

Exkluzív:  

Hajszínpad  

vagy  

Henna-festés  

GY/8 csomag:  

2 főprogram együtt!  

Sokak kérésére a két legnépszerűbb 
főprogramunk egy csomagban!  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
ÉS a Seprűszínház klasszikus, paravános, 
zenés bábszínházi előadása  

Bármilyen egyéb kiegészítő program 
rendelhető hozzá!  

Szereléssel együtt: 
60+30+35+15 perc  

GY+F1 csomag  

1 gyermek +  

1 felnőtt program együtt  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
vagy SEPRŰSZÍNHÁZ bábelőadása  

A WELLVOX koncertje a jazztől a 
swingen át a népszerű mai dallamokig. 
Ideális kisebb rendezvényekre, klubokba, 
vagy akár vendéglátó-helyekre. Angol és 
magyar nyelvű repertoár, mely 3 órás 
időtartamig bővíthető.  

Szereléssel együtt:  

120-160 perc  
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GY+F2 csomag  

1 gyermek +  

1 felnőtt program együtt  

Egy fő- gyermekprogram és egy felnőtt 
csomag egyben!  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
vagy SEPRŰSZÍNHÁZ bábelőadása  

A Song for You zenekar koncertje népszerű 
dallamokból – alkalomhoz és hangulathoz 
illően (Müller Péter Sziámival mv. is 
kérhető – egyedi árazás).  

Szereléssel együtt:  

145-160 perc  

GY/9 csomag:  

2 fő + 2 kísérő  

Palinta Társulat interaktív családi koncertje 
ÉS Seprűszínház klasszikus, paravános, 
zenés bábszínházi előadása  

Kézműves játszóház – a műsorban szereplő 
bábokat gyermekekkel és kísérőikkel együtt 
elkészítjük eredeti méretben. Anyagot a 
társulat biztosít, a bábok hazavihetőek.  

Lufihajtogatás vagy arcfestés vagy 
csillámtetoválás (lehet mind, akkor egyedi 
árazás megbeszélés szerint)  

3 vagy 3 és fél óra  

GY/10 csomag:  

1 főprogram  

sztárvendéggel  

+ dedikálás  

+ 1 kísérőprogram  

MI A JELED?  

A Palinta Társulat és Müller Péter Sziámi 
interaktív családi koncertje sok zenével, 
bábozással, vidámsággal  

A Mi a jeled? c. könyv dedikálása igény 
szerint  

Kézműves játszóház – a műsorban szereplő 
bábokat gyermekekkel és kísérőikkel együtt 
elkészítjük eredeti méretben. Anyagot a 
társulat biztosít, a bábok hazavihetőek.  

Teljes időtartam:  

2 óra  

Más sztárvendégek:  

Tóth Krisztina,  

Szabó T. Anna  

Gyárfás Endre  

 

PAP RITA ÉS BODNÁR ATTILA 

Bodnár Attila és Pap Rita a popzenei műfajban minden idők talán legsikeresebb énekes-zeneszerző-
szövegíró-előadóművész-producer házaspárja Magyarországon. 

Mindketten "A" kategóriás énekesek, akik a Magyar Rádió énekstúdiójában végezték tanulmányaikat. 
Mostanáig 30 albumuk jelent meg, többszörös arany és platinalemezes előadók, akik nemzetközi és 
országos fesztiválokon előadói és közönségdíjat kaptak. A házaspár "hölgytagja" ötszörös év 
énekesnője a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének hivatalos hanglemez-eladási listáin. Az 
évenkénti összesítés szerint 5 évben volt megszakítás nélkül a legsikeresebb (a legtöbb pontszámot 
elért) énekesnő.
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30 éves pályafutásuk alatt generációk nőttek fel dalaikon, így az összes korosztálynak szóló és az év 
minden időszakában aktuális  műsoraik vannak: Farsang - Nőnap - Húsvét - Majális - Pünkösd - 
Gyereknap - Fesztivál - Idősek napja, Szüreti – Karácsonyi - Szilveszteri rendezvényre stb. 

JÁTÉKSZIGET – zenés, mesés, interaktív gyermekszínház óvodásoknak. 

Az előadás főhőse Kuckó Mackó, aki bár már az iskola első osztályát járja, továbbra is nagyon szeret 
játszani, pontosan úgy, mint a gyerekek. Ezért elhatározza, hogy barátaival: Hápi Kacsával, Nyuszi 
Muszival és Csodacsacsival elutaznak Játékszigetre, amiről már sokszor hallottak és kipróbálják, 
milyen is lehet ott. A gyerekek, akik szintén aktív résztvevői a nagy játékos előadásnak, együtt 
játszanak a négy jóbaráttal. Természetesen mindegyikük be is mutatkozik és megtanítja a lelkes, 
játszani és szerepelni vágyó gyerekeket valamire. A jelentkezők közül kiválasztott gyerekek a 
színpadra jönnek és ott különbféle játékokat tanulnak: Hápi Kacsa „kacsa csa-csa-csát” táncol velük, 
Nyuszi Muszi ugróversenyre hívja Őket, és együtt mondókáznak. Csodacsacsi elmeséli fantasztikus 
utazását, hogy is jutott el Hangjegyszigetre és milyen volt beszélgetni, csevegni az állatokkal. Közben 
elszalad az idő, még az Óra is panaszkodik, hisz Ő és az idő állandó függésben vannak egymással. 
Bizony az idő szalad, és közben kiderül, hogy Kuckó Mackónak most van a születésnapja. Ezért 
meghívja barátait és a gyerekeket egy szülinapi bulira, ahol fel is köszöntik Őt egy dallal-mesével és 
természetesen egy nagy csupor mézzel. Kuckó Mackó nagyon boldog, még Ő is táncra perdül, hisz a 
twist nem olyan nehéz, még a mackók is megtanulhatják, hát még a gyerekek! A közös táncolással és 
Kuckó Mackó dalával búcsúzik egymástól a közönség és az előadás szereplői. S hogy minden 
gördülékenyen és játékosan történjen, erről a dalok és a mesejáték előadója Pap Rita gondoskodik. Az 
előadás időtartama kb. 50 perc és az elhangzó betétdalok Rita 10 arany, ill. platinalemezéről: Kuckó 
Mackó, Játéksziget, Hápi Kacsa, Nyuszi Muszi Csodacsacsi dala, Csevegő állatok, Hangjegysziget, 
Óradal, Boldog születésnapot, Baby twist. 

EGY KÜLÖNLEGES  NAP AZ ISKOLÁBAN – zenés, játékos, interaktív gyermekszínház alsó 
tagozatos iskolásoknak 

Kuckó Mackó arról híres, hogy egy Lackó nevű kisfiúval együtt iskolába jár. Így kis gazdájának is 
könnyebb a tanulás és ezért Kuckó Mackó megbeszéli a gyerekekkel, hogy csináljanak egy különleges 
napot az iskolában. S hogy mitől lesz különleges ez a nap? Pap Rita, aki szívesen énekel és játszik a 
gyerekekkel, elvállalja, hogy megtartja ezt a rendhagyó tanítási napot. Játékos testnevelési óra, zenés 
aerobik melegíti be a gyerekeket, nemcsak izomzatilag, hanem hangulatilag is. Következhet az 
énekóra, ahol szolmizációs gyakorlatok valamint hangszeres játék lehetőségét használhatják ki a 
gyerekek. Különböző hangszereken játszhatnak és a csapat másik része énekkart alkot. A jókedv már 
megalapozott. Jöhet egy komolyabb óra, mint pl. a matematika (számtan). Ezzel kapcsolatban vannak 
különböző vélemények, de a végén minden gyerek játszva elmondja nemcsak az 1x1-et, hanem még 
nehezebb feladatokat is. Anyanyelvünk a magyar, ez a következő rendhagyó óra. Itt az ügyes 
versmondó gyerekek szerepelhetnek és még ajándékot is kap a legjobb meglepetésként. Részlet 
hangzik el gyerekirodalmi művekből pl. Kisherceg, Vuk, Két Lotti, Kincskereső kisködmön stb… 
Földrajz óra keretén belül elhajóznak a tengeren, csak sajnos egy kis probléma adódik, mert ellenséges 
hajó közeledik kalózokkal. Nosza, rajta szerveznek egy megfelelő csapatot és így folytatódik a játék. 
De ahol sok a tanulás, kell néha egy kis lazítás is. Egy délutáni táncos összejövetelt szerveznek, ahol 
együtt énekelnek és táncolnak, sőt még táncversenyre is sor kerül. A tanárokat is szívesen látják, és 
még Kuckó Mackó is örül, hisz megtanul twisztelni. Ezzel a közös suli-bulival zárul az előadás, és a 
gyerekek számára az is kiderül, hogy az iskola egy remek hely. Azon kívül, hogy sok minden 
érdekeset tanulnak, több barátság is szövődik közöttük és a legközelebbi összejövetelen már mindenki 
önfeledten fog énekelni, táncolni vagy szerepelni, hisz a színpad varázsa, a játék öröme elfeledteti az 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


addigi esetleges félénkségüket. Az előadás időtartama kb. 50 perc és az elhangzó betétdalok Rita 10 
arany, ill. platinalemezéről: Kuckó Mackó, Aerobik, Hangjegysziget, Zenészgyerekek, Számtan, 
Kalózhajó, Egy barát kell, Sulibuli, Samba, Kölyöktwist. 

KÖLYÖKPARTY (iskolásoknak, óvodásoknak)     

Kuckó Mackó, Suli Buli, Zenészgyerekek, Kölyökdiscó, Miss Pipi, Csovi Jasper, 
Táncverseny, Számtan, Kirándulás, Énekóra stb... Rita 10 aranylemezében minden gyerek-korosztály 
számára készültek slágerek. Ilyenkor a gyerekekkel közösen az éppen aktualitásnak megfelelő dalokat 
adja elő Rita. A műsorban a gyerekekkel végig együttműködve, énekelve, táncolva egy igazi 
interaktív kulturális program.   

 

KANTA JUDIT ÉS ZENEKARA 

GYÖNGYÖZÖN 

A zenekar 2008 őszén alakult Zalaegerszegen. Célja az volt, hogy a gyermekeket és a gyereklelkű 
felnőtteket elvarázsolja a költők által megálmodott helyszínekre. Segítségükre voltak a 
szárnyalásban Simkó Tibor ritmikus versei, így az „Égvilággá dalolom” című albumon dallammá 
formálhatták egyedi költőiségét. 

A második lemezen Kovács András Ferenc verseit hívták kalandozásra és dalaik 
a „Kalandárium” albumon láttak napvilágot. Mindkét lemezen, mint dalszerző és előadó volt jelen 
Kanta Judit, és mi sem bizonyítja jobban dalai létjogosultságát, mint 2014-ben 
a Picur ViaDalon elnyert, legjobb énekesnek járó cím. 

A Gyöngyözön zenekar azóta is hallható fesztiválokon, kulturális rendezvényeken, hogy égvilággá 
dalolja a kedvencekké vált dallamokat: a „Kakukk”-ot, hiszen ha a „kikeleti langy ködben, egy puha 
pihe a szellőre röppen, lesz ott tánc, meg vigalom…” 

https://youtu.be/guSYrGR1HtM 

https://youtu.be/C2m_KxdLPc0 

+ ÁROK-PARTY FIESTA - Kanta Judit önálló gyermekműsora 

Kisebb rendezvények, óvodák délelőtti zenés-énekes-táncos programok, szülinapi rendezvények 
vendégeként nyújt szórakoztatást a lurkók számára a Gyöngyözön zenekar két tagja Kanta Judit és 
Joaquin Serrano. A műsorban Kanta Judit saját szerzeményei hallhatók, mely kivonata az öttagú 
„Gyöngyözön” zenekar koncert-programjának. Így a műsor kapcsán személyes találkozás és együtt 
éneklés válik lehetővé a gyerekek és a művészek között. Az év bármely rendezvényére (Tavaszváró, 
Gyermeknap, Madarak és Fák napja, Föld napja, Márton nap, Mikulás, stb.). 

 

ZENEPALOTA – DIRI-DONGÓ EGYÜTTES 

Erdős Judit zeneóvodai pedagógus, az együttes alapítója és Szaxon Csaba zenész alkotják a duót. Judit 
mindennapi tevékenységéhez is hozzátartozott a gyermekek interaktív foglalkoztatása, ezért gondolta 
úgy, hogy szakmai tapasztalatait és tanulmányait felhasználva létrehoz egy zenés gyermekműsort, 
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melyben a gyermekek zenélhetnek, bábozhatnak, kreatívan megvalósíthatják önmagukat. Az elmúlt 
években sok-sok gyermekmosolyt, és örömöt kaptak a közönségtől. 

MŰSORAINK: 
- Szafari Party utazás 
- Játszótér 
- Zakatol a zenevonat 
- Közlekedj okosan!!! - balesetmentes közlekedésre nevelés 
- Itt a nyár 
- Szavanna csillagai 
- Az egészség sziget titkai 
- A Föld és lakói /környezetvédelem/ 
- Ébred a természet – Tavaszköszöntő 
- Zeneország birodalmában 
- Farsangi karnevál 
- Őszköszöntő 
- Mi leszel, ha nagy leszel? 
- Újra itt a Mikulás 
- Hópihe száll… 

  

BUMBUM EGYÜTTES 

A BumBum Együttes legkedvesebb időszakai a Farsang és a Gyermeknap. 

1 órás, vidám, interaktív és élő gyermekkoncertünkkel egyszerre több helyszínen is tudjuk 
szórakoztatni a Tisztelt Nagyérdeműt. 

Ismert gyerekdalok, eredeti köntösben. 

Szeretjük és jónak tartjuk az eredetit. 

Ezért nem változtatunk. (Legfeljebb egy kicsit. :) ) 

Tessék felismerni, tessék örülni, tessék énekelni! 

Vuk, Dr. Bubó, Mézga Géza, Micimackó, Pancsoló kislány, Iskolatáska, Pumukli, Hány lába van … 

Mindenki tud mondani legalább még egyet! 

Az élő zene varázsa. 

Ébreszt, mozgat, pezsdít, gyógyít! 

Játék a zenével, játék a gyermekkel. 

Igen! A gyerkőcök befolyásolhatják a zenét: ki-be kapcsolhatják a zenészeket, hangszereket, 
indíthatják és vezényelhetik a zenekart. 

A közös zenélés maradandó élményét visszük haza, mindannyian. Igen, mi is. Ez a borravalónk. :D 
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Játszunk, játszunk, játszunk… és játszunk. 

Ismert, vidám dalokkal, játékokkal, gyereket és felnőttet megmozgató és kacagtató produkcióval 
rendelkezünk. 

Interaktív élő gyerekkoncert, robbanékony gyerekparti zenekar: ez a BumBum. :) 

Mikulás Koncert - élő gyerekkoncert, vidámság, ismert “mikulásos” és téli gyerekdalok, interaktív 
játékokkal, utána klasszikus találkozás a Mikulással (3 zenész + 1 énekes + a Mikulás Bácsi). A műsor 
ideje kb. 50-60 perc. 

 

MUZSIKUS GÁBI ÉS BARÁTAI 

Varázslatos hangszerek: Interaktív, vidám zenés játék (nagykoncert) a gyerekek 
közreműködésével, melyben kiderül, hogy otthon, az   óvodában, iskolában,  - mindenütt – körbe 
vagyunk véve hangszerekkel; Kerékpár-pumpa, mankó, söprűnyél, portörlő… Észrevesszük őket? 

„Muzsikáló szerszámok”, melyek az előadás során megszólalnak: Fakanál-gitár, kartoncső 
furulyák, biciklipumpa-furulya, mankó-fuvola, portörlő-szaxofon, szívószál-klarinét, szájorgona 
PET-palackból.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jhs4Tlmy558 – Fábry-show 
https://www.youtube.com/watch?v=HA-NxhrikvY - Fábry-show 

Célcsoportok: minden korosztály (óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős) 

Nézők maximális létszáma: nincs korlátozva 

A program időtartama: 60 perc  

Kültéri / beltéri helyszínen is megvalósítható. 

Technikai igények: minden szükséges technikát a produkció biztosít  

A szervezéshez plakátokat, szórólapokat a meghívó részére küldünk.     

 

CSEKE SZABOLCS „Tücsökszabi” zenepedagógus, népzenész 

Évek óta heti rendszerességű óvodai és iskolai zenés fejlesztő órák (Tücsökszabi Zeneovi), baba-
mama klubok (Tücsökszabi Babamóka), gyermektáncházak, valamint egyéni és csoportos zeneterápiás 
foglalkozások szereplője. 

Amit előad: vidám, hagyományőrző, interaktív, népdalkincsünkre épülő dalolás, játék, tánc, 
hegedűvel, gitárral, furulyákkal, dobokkal, dorombbal, tündérdobbal, meglepetésekkel, saját dalokkal. 
Több éves táncházas és általános iskolai énektanári múlttal, gyermekvédelmi tapasztalattal, elsősorban 
az óvodás korosztály körében kivívott rendkívüli népszerűséggel rendelkezik.  

Egészséges, és a többségtől eltérő fejlődésű gyermekeknek egyaránt. A közös éneklés örömének, a 
kreatív, korlátok nélküli pillanatok megélésének harmonizáló erejével. A gyermeki képzelőerő, 
szabadság, feltétel nélküli szeretet végtelen tiszteletével. 
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Az egyedi alkalmakon kívül rendszeres, előre megtervezett együttműködésre is lehetőség van.  

Október: szüreti mulatság - azaz népdalokkal, saját dalokkal, sok hangszerrel, közös dalolással, 
játékkal, tánccal 

November: Márton-napi libás móka - azaz libás népdalok, folklorizálódott műdalok, és Tücsökszabi 
vicces, vidám, felszabadító saját dalai 

December: Mikulás-váró, valamint karácsonyi ünnepség - azaz a megszokott, folklorizálódott 
Mikulás-dalok egyedi feldolgozása, és vicces, vidám Tücsökszabi dalok 

Február: farsangi fergeteg  

Április: tavaszköszöntő, Húsvét  

Május: virágkoszorús nyáridéző móka, gyermeknapi műsor, Pünkösd 

A helyi fesztiválokon, városi rendezvényeken, falunapon, gyermekprogramokon választható:  

- gyermekkoncert (színpadi jelenlét, nagyobb közönségnek, hangosítással, egyedül vagy 
zenésztársakkal)  

- interaktív közös mókázás, játék, dalolás (közepes létszám esetén)  

- hangszerbemutató, daltanítás, együtt muzsikálás (kis létszámú csoportokkal) 

 - gyermektáncház (zenésztársakkal, tánctanítóval)  

Csigabigalakodalom c. új, második gyereklemezének vidám, közvetlen, vicces, ám igényes zenés 
műsorai, saját dalokkal és magyar népzenei elemekkel ötvözve. 

Háromtagú zenekar, azaz Tücsökszabi és a Hangyaboyz, esetén fesztiválkoncertek, nagyszínpados 
fellépések saját dalokkal. 

Egy kis ízelítő: https://www.youtube.com/watch?v=5mm2V8k6b3s 

 

KALAP JAKAB zeneszerző, szövegíró, előadó 

Előbb 5 gyerekes apukaként kizárólag otthon énekel, mókázik saját csemetéinek, később 
szülinapi gyerekzsúron felfedezi egy műsorszervezéssel foglalkozó ember.  Innentől 
kezdve óvodákban, iskolákban és rendezvényeken szerepel. 

Hosszú időn át a Minimax Mesehajó és a Mesevonat rendezvények házigazdája, művészeti 
vezetője. 2001-ben megalapítja az Elektrocowboy zenekart, első lemezük a Magneoton 
Kiadónál jelenik meg,  Dínóm Dánom címmel. A CD nagyon nagy siker, hetek alatt eltűnik a boltok 
polcairól, de rögtön ezek után fel is oszlik a formáció és a dalszerző/gitáros filmkészítéssel kezd el 
foglalkozni. 

Több mint 10 év kihagyás után a Julius -K9 segítségével új lemezzel és egy  mesekönyvvel tér vissza a 
gyerekműsorok világába. A kiadvány címe: Ebengubák (9 dal, 9 mese a 9 magyar 
kutyafajtáról). Élő koncertjein nagy szerepet kapnak a bábok. A BÁBKONCERT műfaj egyik hazai 
úttörője. Bábszínháza nagy sikernek örvend a gyerekek és a felnőttek körében is.   
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Szórakoztató zenés, bábos interaktív előadásai: 

Ebengubák avagy Kutyabál: A 9 magyar kutyafajtát bemutató fergeteges  ÉLŐ koncert, minőségi és 
élethű bábszereplőkkel! Nem mellesleg szóba kerül a felelős állattartás is! A legtöbbet játszott 
nagysikerű előadás minden korosztálynak! 

1000 bocs'! (Micimackó): MacKomédia 40 percben. Az ismert szereplők felejthetetlen új kalandba 
keverednek! Bábszínházi előadás élő szereplőkkel, sok zenével. Nem az eredeti történet, mert Kalap 
Jakab erről híres!  

Noé bárkája c.  zenés, bibliai mesejáték: Hüllők, madarak, háziállatok és vadak. Noé bárkáján 
rengeteg állat utazik! Ismerkedjünk meg velük, vagy éppen utánozzuk a hangjukat! Szelídítsünk 
farkast, lovagoljunk pónin vagy simogassunk kígyót! Jelszavunk, megismerni - megszeretni! 
Ismeretterjesztő, szórakoztató ÉLŐ koncert rengeteg bábszereplővel. A műsor BIBLIAI történetekkel 
kibővítve és élő állatbemutatóval is rendelhető!  

Ültess fát! KISVAKOND: Egy kicsi madár megmentésének története, melyben felbukkannak kedves 
és ismerős bábszereplők is. Környezetvédelmi, nagyon zöld műsor állatokról, emberekről és a 
bennünket körülölelő világról. A bábszínház és az ÉLŐ koncert zseniális keveredése egy műsorban, 
minden korosztálynak! FIGYELEM! Faültetéssel együtt is rendelhető!  

A kisvakond születésnapja 

4 évszak (Gryllus Vilmos dalaival): Tavasz, nyár, ősz, tél... óvodák kedvenc ÉLŐ koncert műsora, 
ismert dalokkal és kedves bábszereplőkkel. Kreatív és minőségi kellékekkel! 

Szuperhősök (Sulibusz): A SZUPERHŐSÖK sulibusszal érkeznek! Zorró, Superman, Pókember, 
Indián és Cowboy ...stb...  Nagyon vidám jelmezes ÉLŐ koncert műsor, minőségi díszlettel és 
kellékekkel!  

 

TENGERI ATTILA zenész, doboktató 

Hosszú évek óta foglalkozik zenével, dobokon és ütő hangszereken játszik, és tanít is. Interaktív 
gyermekműsorokat készít, és különböző formációkban zenél. 

Műsorai: 

„Játsszunk együtt dobolósat Attilával!”: Az előadás alkalmával a gyermekeknek lehetőségük nyílik 
megismerkedni, kipróbálni a különböző ütős hangszereket, mint pl. (dobok, kongák, bongók, csörgők, 
cintányérok.). A műsor lényege az önfeledt együtt zenélés, melyre mindenkinek alkalma nyílik. 

„Hangszersimogató”: Az élő zenénél nincs fantasztikusabb! A zenei élmény serkenti a gyerekek 
kíváncsiságát, alkotókedvét, miközben fejlődik zenei emlékezetük, képzeletük, s esztétikusan 
formálódik mozgásuk. Különlegesen izgalmas, ha a hangszereket kézbe is vehetik és 
megszólaltathatják akár egyedül, akár a szülő segítségével. (15 hónapos kortól 4 éves korig) Ha 
mindezt egy hozzá értő bácsi mutatja meg nekik, elvarázsolódnak. Zenés interaktív játszóház az ütős 
hangszerek világában. Napot csalogatunk, esőt varázsolunk, katonává változunk, sokat játszunk és 
mindezt hangszerrel a kezünkben. 

A műsorok időtartama: 40-45 perc 
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+ VASVARJÚ ZENEKAR 

Népdalokat dolgoznak fel egyéni stílusunkban, rock, pop, funk és jazz elemeket használva. 

Által mennék… (Népdalok gyermekköntösben) c. műsoruk 40-45 perces. 

 

KOVÁCS NÓRI ÉNEKESNŐ 

A népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több, mit 
tizenöt éve van a profi előadói pályán. Ezen időszak alatt több mint harminc lemezen közreműködött 
és 14 szóló albuma jelent meg. Népzenei gyökerei a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza, számtalan 
válogatásalbumon énekel népdalokat (Táncháztalálkozó, Táncház-Népzene, Új élő népzene). 

Nevéhez fűződik a Magyarország Imázs-dal, Repülj madár. Munkásságát a magyar állam 
Népművészet Ifjú Mestere díjjal és Nemzeti Érték-ként ismerte el.  

Rendszeresen jár Erdélybe népdalokat gyűjteni, ahova a Duna TV stábja is elkísérte már. Munkásságát 
a Duna TV nyomon követi, karácsonyi, húsvéti és pünkösdi nagy templomkoncertjeit rögzítették és 
sugározták a televízióban.  

Repertoár: 

Március 15. műsor – „Magyarnak Lenni”: Mit jelent Magyarnak Lenni?  Az elvadult világban 
EMBERNEK MARADNI (szóló koncert 50-60 perc). 

Néhány dal a repertoárból:  

Magyarnak Lenni: https://www.youtube.com/watch?v=5zTV1cUlJ3k 

Magyar Testvér/Várunk Haza:  

https://www.youtube.com/watch?v=YH2QTdH6t_k&index=9&list=PLuPoWieAJ09y4k1AR1ZM3qN
XD5YjzAYLT 

Összetartozunk: https://www.youtube.com/watch?v=kjDtPlPvSFc 

Országimázs dal: https://www.youtube.com/watch?v=Hmz8Ni9zO4M 

Magyarország az én hazám: https://www.youtube.com/watch?v=xP7EFYd9UyI 

Boldogasszony anyánk: https://www.youtube.com/watch?v=e_71xIqgXp8 

Lelkem szárnyai: 

https://www.youtube.com/watch?v=CamRlmKs54Q&list=PLuPoWieAJ09zle14AB9B7SSGZLO1W
Q282&index=9 

„Zeng a lélek - zeng a szó”: A Magyar Nyelv napjára összeállított populáris folk műsor (40-60 
perces koncert). Egy remek és felemelő koncertet kínál azoknak, akik tisztelik és szeretik 
magyarságunk kultúráját, népdalait és szokásait. A dalokon keresztül bepillantást nyerhetnek népi 
kultúránk ősi gyökereibe. Ugyanakkor a népdalok modern, populáris hangzást kapnak, így 
könnyebben befogadhatóak a mai közönség számára is. A dalok nagy részét a népzenei és 
néphagyományunkban fellelhető saját gyűjtéseiből, regéinkből merítette. 
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Néhány dal a repertoárból: 

Szerelem, szerelem: https://www.youtube.com/watch?v=bPjIeWB3lR8 

Születésnapodra: https://www.youtube.com/watch?v=rMit2iHMvl8 

Tánc: https://www.youtube.com/watch?v=7wTmNQE3S78 

Tavaszi szél: https://www.youtube.com/watch?v=Vu06Ksz2uwQ 

Repülj madár: https://www.youtube.com/watch?v=BBE3C7nwC5Q 

Húsvétváró szóló koncert – „Szívünk, lelkünk általjárja”: 60 -70 perces műsorában Kovács Nóri a 
húsvéti ünnepkör egyes jeleneteit mutatja be népdalokon, egyházi dalokon és saját szerzeményeken 
keresztül. 

Néhány dal a repertoárból:  

Gyászba borult Isten csillagvára: http://www.youtube.com/watch?v=lQgCC2tfJhY&feature=related 

Örvendjetek angyalok: http://www.youtube.com/watch?v=lzzKRtWYK3c 

Magyarnak Lenni – Gulág emléknap alkalmából: November 25-én az Oroszországba elhurcolt 
honfitársainkra emlékezünk. A Gulág Emléknap alkalmából összeállított műsor a magyarság 
összetartozásáról szól. Egy remek és felemelő koncertet kínál azoknak, akik tisztelik és szeretik 
magyarságunk történelmét és a tiszta forrásból táplálkozó népdalainkat. A dalok az összetartozásról, 
hazaszeretetről, keresztény értékrendünkről, magyarságunkról szólnak, valamint bepillantást 
nyerhetnek népi kultúránk ősi gyökereibe. Megismerkedhetnek népi mondáink, regéink népzenei és 
populáris dalokká szőtt mesevilágával.  A koncert része az aktuális nemzeti és egyházi ünnepeink 
zenei anyaga (40-60 perc). 

Magyarország az én hazám (Október 23. ünnepi műsor): egy olyan koncert repertoár, ami méltó 
tiszteletet állít az ’56-os forradalom hőseinek. Követendő példát állít a mai nemzedéknek. 

Néhány dal a repertoárból: 

Erdő mellett estvéledtem: https://www.youtube.com/watch?v=MtyX-LQlVIc 

Szózat: https://www.youtube.com/watch?v=a3-wHehtZZA 

Elindultam szép hazámból: https://www.youtube.com/watch?v=naB_mIHxXQc 

Őszi mulatság: Egy kifejezetten vidám összeállítás az őszi időszakra. A különböző mulatságokhoz jól 
illeszkedik a műsor hangulata. Táncra perdítő és közös éneklésre buzdító ropogós előadás és muzsika. 
Repertoárjában főleg saját szerzeményei és zenekara, a Motiva dalait szólaltatja meg. 

Téli mulatság: Egy vidám hangulatú, lendületes szóló koncert, amely az előadó összes slágerét 
felvonultatja (30-60 perc). 

Néhány dal a repertoárból:  

Aki kettő:  

https://www.youtube.com/watch?v=_ncVooPBGNs&index=4&list=PLuPoWieAJ09wD5YrDIFAdwL
PD5bdzaLXs 

Kicsike: https://www.youtube.com/watch?v=Jx6dLXKYkj4 
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 „Betlehemi énekek” szóló koncert (60-70 perc): Saját, bensőséges hangulatú szerzeményei mellett 
tradicionális népi karácsonyi énekeket is feldolgozott. Témáit az egyházi és a világi zene területeiről 
válogatta, arra törekedve, hogy az egyházi zenén belül is több zenei irányzatot, például gregorián 
éneket, imádságot, egyházi népéneket bemutasson, valamint a keresztény hitvilág sokszínűségét is a 
közönség elé tárja. Ezért válogatta műsorába egyaránt a katolikus, református, evangélikus egyházi 
népénekeket, valamint saját feldolgozásokat. Nem csupán elénekli, - de a hitelesség és a népies jelleg 
megőrzése mellett-kreatívan be is illeszti a népdalokat a mai populáris zenei kultúra keretei közé. A 
koncert igazi zenei csemegéket tartogat, Nóri stílusában összetett szimbiózisban élnek a műfajok. 
Izgalmas kirándulás a tradicionális, a klasszikus, a világ- és a populáris zene között. 

 

KISFALUDI ZSOLT táncdal és musical énekes 

Önálló tematikus műsorok: 

Verses, zenés műsorok Magyar kultúra napja, Költészet napja, Ünnepi könyvhét, Országos Könyvtári 
Napok alkalmából: Saját megzenésített versei hangzanak el élő énekkel zenei alapra és (vagy) elektro-
akusztikus gitár kísérettel. A műsor kiegészül híres magyar költők megzenésített verseivel is (József 
Attila, Nagy László). 

Gyermekműsorok:  

Mikulás műsor  

Karácsonyi műsor (felnőtt és gyermek együtt): Ismert gyermekdalok és megzenésített versek közül 
válogat (Bóbita, Micimackó, Paff a bűvös sárkány). Karácsonyi műsorában klasszikus karácsonyi 
dalok hangzanak el több zenei műfajból saját dalokkal kiegészülve (Wolf Péter: Ave Maria; Ó szép 
fenyő; Ember, ember; December; Nótás Mikulás). A műsor élő énekkel zenei alapra és (vagy) elektro-
akusztikus gitár kísérettel történik. 

Tematikus duett műsorok: 

Verses, zenés műsorok Magyar kultúra napja, Költészet napja, Ünnepi könyvhét, Országos Könyvtári 
Napok alkalmából: Újvári Marika népdalokat énekel, verset mond, Kisfaludi Zsolt ismert költők 
verseit (József Attila, Nagy László) és saját megzenésített verseket ad elő. A műsorban lírai duettek is 
szerepelnek (Kormorán: Fogom kezed, Polyák Lilla: Eskünk). A műsor élő énekkel zenei alapra és 
(vagy) elektro-akusztikus gitár kísérettel történik. 

Hazafias műsorok Nemzeti ünnepeinkre (Március 15., Augusztus 20., Október 23., Nemzeti 
összetartozás napja): Főleg ismert musical részletekből és Kormorán dalokból válogatnak az 
eseményhez illően (Költő visszatér, Sacra Corona, István, a király, 56 csepp vér). A műsorban Újvári 
Marika hazafias énekeket, népdalokat énekel. A műsor zenei alapra élő énekkel történik. Az előadás 
időtartama függ a rendezvény jellegétől a megrendelő igénye alapján.  

Karácsonyi műsor: Klasszikus karácsonyi dalok hangzanak el több zenei műfajból saját szerzeményű 
megzenésített versekkel kiegészülve (Wolf Péter: Ave Maria; Ó szép fenyő). Újvári Marika verset 
mond. Műsoruk élő énekkel zenei alapra és (vagy) elektro-akusztikus gitár kísérettel történik.  

A karácsonyi duett műsorunkat kizárólag saját hangosítással vállaljuk, a műsor ára tartalmazza a 
hangosítás árát. 
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Ha két vagy több helyszínen tudnak fellépni egy napon, akkor duettműsoruk két önálló műsoruk 
időtartartamával megegyezően 90 perces lesz - egy duettműsor áráért. 

Ízelítő a műsorokból: 

https://www.youtube.com/channel/UCraDZUonDCgtUre_O_gqXug  

 

KERTÉSZ LILLA előadóművész 

A HÓEMBER - téli mese-show kicsiknek 

Ez a műsor a télről szól. A Karácsonyról, a téli örömökről – havat varázsolunk a szobában, megjelenik 
egy hóember, aztán mi magunk is építünk egy hóembert – felcsendül a száncsengő, felhangzik a 
szánkóinduló és megérkezik a pónifogat…            

 

LASSÁN EVELYN színésznő, író, dalszerző 

Lassán Evelyn 2017-ben mutatkozott be szerzőként, és azóta több gyermekszínházi műsor szövegét és 
dalait alkotta meg a Pesti Kisszínházban. 2018 szeptemberében a Pesti Kisszínház gondozásában a 
sikeres, önálló zenei anyag kidolgozásába fogott, ezt követően decemberben bemutatkozott téli 
produkciójával, az Itt a tél, itt a tél… című koncerttel, mely nagy sikert aratott a gyerekek és felnőttek 
körében. 

Zenés gyermekműsor, gyermekkoncert! 

A koncerten kizárólag saját szerzemények, valamint gyermekdal feldolgozások szerepelnek. A szerző 
a dalokkal a szórakoztatás mellett zeneileg és szövegeiben is magas színvonalra törekszik. Elsődleges 
cél, hogy a legkisebbek is igényes zenét hallgathassanak, valamint a dalok segítenek a gyermekeknek 
a tanulásban is. Szövegviláguk igényesen humoros, a koncerteket rengeteg zene, tánc, játék és mozgás 
fűszerezi. Az interaktív fellépéseken a szülők és gyerekek együtt táncolnak, énekelnek, játszanak. A 
koncert nem csak a kicsiknek élmény, a szülőket is ugyanúgy bevonják a játékok, így lesz önfeledt a 
szórakozás mindenki számára. 

Igény szerint változó hosszúságú és tematikájú gyermekkoncerteket kínálunk rendezvényekre, 
falunapokra, fesztiválokra, önkormányzati és zártkörű rendezvényekre, családi és gyermeknapokra. A 
produkció sokszínűségéből adódóan lehetőség van többféle műsor összeállítására. A megrendelők 
igényei szerint kisebb költségvetésű rendezvényekre a szóló énekes önállóan, valamint nagyszínpadra 
zenekarral rendelhető. 

Állati farsangolás - játékos, interaktív gyermekműsor kicsiknek és nagyoknak.  

Műsorunkban vidám táncos mulatságra invitáljuk a gyerekeket, a farsang, néphagyományok, és a 
tavaszvárás jegyében. Lassán Evelyn énekesnő bemutatja saját szerzeményeit, emellett ismert farsangi 
gyermekdalok is elhangzanak. A műsorban nagy hangsúlyt fektetünk az interaktivitásra, a gyerekek 
bevonására a játékokba.  

A jó hangulat garantált!  
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Műsorunkat ajánljuk óvodákba, iskolákba, művelődési házakba, önkormányzati rendezvényekre. 
Igény szerint,- külön díjazással- saját hangosítást tudunk biztosítani kisebb helyszíneken.  

 

AZ IGRIC – HORVÁTH SÁNDOR ZSOLT 

Több mint 20 éves tanítói, óvodapedagógusi és zenei tapasztalattal, ünnepekhez, évszakokhoz, 
állatokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó zenés gyermekműsorokkal járja a megyét.  Mesék, történetek 
zenés, játékos feldolgozását is megtartja könyvtári órák keretében is. A középpontban a gyermekek: 
mondókák, közös zenélés, dramatikus játékok, rengeteg hangszerrel. 

A teljesség igénye nélkül néhány műsorcím: zenés interaktív gyermekműsorok, rendhagyó zene - és 
irodalomórák. 

A nagy utazás – legyőzzük a haragot, a kevélységet, a verekedést és végül eljutunk a szeretet 
bolygójára 

Ki lakik a pajtában?  – háziállatokról zenélek, és belecsöppenünk egy egérlakodalomba, ahová 
megérkezik egy vegetáriánus macska, egy tejivó kutya, és Bözsi néni….. 

Itt a Farsang, áll a bál – zenés mulatság, melyre táncolni is lehet. A lábammal dobolok, gitáron és 
harmonikán játszom egyszerre, gyermekek által ismert vidám, táncolható dalokat.  

https://www.facebook.com/www.kiskodmon.hu/videos/vl.331396280404315/789784017762909/?type
=1 

A négy testvér: azaz a négy évszak dalai és ünnepei 45 percben. 

FARSANG, GYERMEKNAP, KÖLTÉSZET NAPJA, SZENT MÁRTON NAP, MIKULÁS, ADVENT, 
KARÁCSONY:  FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ MŰSOROK IS! 

JÁTSZÓHÁZ: 
https://www.facebook.com/www.kiskodmon.hu/videos/vl.331396280404315/789784017762909/?type
=1  

Ízelítő a műsorokból: https://www.youtube.com/channel/UCMITnGeranLBPfnI2yZoP9A  

 

FIGURA EDE énekes-gitáros előadóművész, zeneszerző, szövegíró 

Figura Ede énekes-gitáros előadóművész, zeneszerző, szövegíró, azaz szabad-szellem. Végzettségét 
tekintve tanító, drámapedagógus – sárkányidomár-, saját és mások verseinek megzenésítője. 20 évet 
dolgozott az oktatásban tanítóként, iskolaigazgatóként, óvóbácsiként, dráma tanárként. 

10 éves korában a gitár segítségével szeretett bele a zenébe, s ez a szerelem viszonzásra talált, s azóta 
is tart. Játszik elektromos-, akusztikus-, basszusgitáron, dobol, énekel. 1995 óta zenés interaktív 
színházi előadásokat tart kicsiknek, nagyoknak – országszerte, és a határon túl. 

Óvodák, iskolák, könyvtárak, művelődési házak, fesztiválok, falunapok, céges rendezvények, 
születésnapi összejövetelek közkedvelt előadója. Egyszemélyes magyar műsorai mellett, igény szerint, 
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Fura Figurák nevű saját zenekara kíséri, illetve német-magyar és angol-magyar műsorai is vannak, 
amelyek kétszemélyes előadások. 

Minden műsora élményközpontú interaktív, beavató-színházi előadás, élő zenével, 
drámapedagógiával, ami a közönség aktív közreműködésére épül, s felnőttek, gyerekek egyaránt értik 
és élvezik. 

Eddig összesen 8 cd-je jelent meg szerzői kiadásban: kicsiknek 5, a nagyobbaknak 2, felnőtteknek 
pedig egy. Lemezei saját stúdiójában készülnek. 

Óvodásoknak és alsósoknak: 

Önfeledt szórakozás, zenés kalandozás a versek, a hangok és a hangszerek birodalmában. Közös 
zenélés, éneklés, játék. Műsoraiban ismert magyar költők (Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Zelk 
Zoltán, Kányádi Sándor, Csukás István, stb.) megzenésített versei segítségével, mindig az adott 
korosztály szintjén, a gyermeki lélekhez közelálló témákról (félelem, nagyotmondás, irigység, 
barátság, szeretet…) énekel, beszél. 

Az énekelt versek élő előadásban (a gépi zenét mellőzve) akusztikus gitár – zenekaros műsor esetében 
gitárok, basszusgitár és dob – kíséretében szólalnak meg. A műsorok időtartama igény szerint 
alakítható 45-60 perc között. 

1. Figura-cirkusz 

2. A színes feketerigó 

3. Csimpilimpi, hová mész? 

4. Ha bekopogsz, megtudod! 

5. Erdei strand 

6. Madárijesztő szerelem 

7. A hétfejű sárkány 

8. A hóember születésnapja 

Felsősöknek: 

A tüskét növesztő, mindennel szembeforduló felsősöknek (kamaszoknak) tapintatosan, az ő nyelvükre 
lefordítva kell átadni azt a szellemi táplálékot, ami útravalóul szolgálhat egy életen át. Műsoraiban 
ismert magyar költők (Petőfi Sándor, József Attila, Ady Endre, Romhányi József, Varró Dániel, 
Lackfi János) megzenésített versei segítségével, mindig az adott korosztály szintjén, a gyermeki 
lélekhez közelálló témákról (félelem, nagyotmondás, irigység, barátság, szeretet, szerelem…) énekel, 
beszél. A könnyedebb összeállításokban mintegy görbe tükröt mutatva – a dalokat a problémát 
tompító vagy kifigurázó, humoros szöveg köti össze. 

Ajánlja előadásait jeles dátumokra (költészet napja, magyar kultúra napja, március 15., gyereknap, 
iskola névadójának napja, stb.), vagy “csak” rendhagyó zenés irodalmi foglalkozásként. 
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Az énekelt versek élő előadásban (a gépi zenét mellőzve) akusztikus gitár – zenekaros műsor esetében 
gitárok, basszusgitár és dob – kíséretében szólalnak meg. A műsorok időtartama igény szerint 
alakítható 45-60 perc között. 

1. Egész úton hazafelé (Petőfi) 

2. Már néha gondolok a szerelemre (Magyar költők) 

3. Facebook (Kortárs költők) 

4. Szamárfül (Romhányi) 

5. Tiszta szívvel (József Attila, Ady, Radnóti) 

6. Rejtelmek, ha zengenek (gimnazistáknak) 

Nem magyar nyelvű műsorok: 

Az előadás során egy mesét adunk elő. Ennek bizonyos pontjait, fordulatait az előadók előre 
meghatározzák. A műsor folyamán együtt zenélünk, énekelünk a gyerekekkel, akik belebújnak a 
szereplők bőrébe, így alakítva az előadás menetét. Közös játékkal, gondolkodással, 
problémamegoldással. A hiányzó részeket a közönséggel együtt találjuk ki. A résztvevők tehát nem 
csak megfigyelői, hanem egyben rendezői és szereplői is a történetnek, ami a helyzetek eljátszásával 
ölt végleges formát. Eltörölve ezzel a hagyományos színházi struktúrákat. Megtapasztalva azt, hogy a 
semmiből miképp válik kézzelfogható valósággá egy színházi előadás. 

Műsoraink három éves kortól szinte mindenkinek ajánlottak. Még a felnőttek is élvezni fogják! 
Remek választás bármilyen alkalomhoz – legyen az évkezdés, év végi rendezvény, farsang, 
nemzetiségi nap, anyák napja, gyermeknap, mese napja, Márton nap, falunap, állatok világnapja.  

Amire szükség van: 

- Valamennyi angol/német nyelvtudás. De azok is kimondottan élvezik, akik nem tudnak 
angolul. 

- 20-100 fő közötti közönség. Ha ennél többen vannak…nem baj, tartunk több előadást! 
Az előadások kétszemélyesek. A műsorok időtartama kb. 45 perc.  

Német műsorok: 

1. Hans Hoffmann in Ungarn - Hans Hoffmann Magyarországon 

2. Die Bremen Stadtmusikanten – A Brémai muzsikusok 

3. Der Wolf und die sieben Geisslein - A farkas és a hét kecskegida 

4. Hansel und Gretel - Jancsi és Juliska 

Angol műsorok: 

1. Charlie Brown in Hungary - Charlie Brown Magyarországon 

2. The wolf and the seven young kids - A farkas és a hét kecskegida  
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RIBIZLI Zenés Vers-színház műsorai 

Sok-sok éven keresztül Ribizli bohócként járta az ország településeit, hogy a magyar gyermekverseket 
és az olvasást megszerettesse az apróságokkal és szüleikkel. Ez továbbra sincs másképp, csupán annyi 
változott, hogy kicsit másabb, talán egy kicsit „komolyabb”, de nagyon vidám stílusban dolgozik 
tovább, CIVIL előadóként.  

Olvasást népszerűsítő műsorok Tormási Attilával (Ribizli bohóc): 

A műsorok a magyar gyermekirodalomra és drámapedagógiai elemekre épülnek, és úgy vannak 
összeállítva, hogy kicsik, nagyok, nagyik mind jól érezzék magukat az előadáson. A produkciók, jól 
beilleszthetők egy-egy ünnepi alkalomra is pl: évköszöntő, farsang, tavaszváró, gyereknap, szüret, 
Márton nap, mikulás-karácsony. A felnőtteknek szóló előadások jól illeszkednek a települések 
programjába pl: nőnap, falunap, idősek napja…stb. 

Technikai igény: áram és egy teljesen egyszerű asztal. 

Vidám zenés-verses FIZIKA ÓRA óvodásoknak és kisiskolásoknak  

2020 tavaszától kérhető legújabb műsora, melyben a gyerekekkel a fizika világába kalandozik. A 
természettudományos oktatás alapvető eszközévé vált az internet, és a digitális eszközök használata. 
Ám a gyerekek érdeklődését minden technika ellenére igazán csak az a tanulásforma kelti fel, amiben 
személyesen részt vehetnek, amiben egyéni tapasztalatokat szerezhetnek, amikor a változatos ingerek, 
a látvány és az élmény jellemzi az észrevétlen tanulási folyamatot. Ennek egyik legjobb módszere a 
kísérletezés, amely aztán az érdeklődés felkeltésével az ismeretszerzés hagyományos formáira 
ösztönöz: utánjárást, olvasást igényel a dolgok megértése, a kísérletek önálló elvégzése. 

Az előadás során a gyerekek megismerhetik, hogyan keletkeznek a hangok, közösen keresik a fény 
útját, megnézik mi az a nyomás és még arra is fény derül, hogyan lehet lufival elektromosságot 
csinálni.  

Attilának nagy segítségére volt jó barátja dr. Szász János fizikus (Pécsi Csodák Palotája Alapítvány- 
Varázsórák), az ő szakmai segítségével és engedélyével állította össze az előadást. Cél a vicces 
KÍSÉRLETEK és MEGZENÉSÍTETT VERSEK segítségével egy olyan meghatározó élményt adni, 
mely hozzásegíti a kisgyereket gondolkodó felnőtté válni.  

Daloljunk verset az évszakoknak  

Ajánlott korosztály: 3-9 éves gyerekek  

Az előadó által megzenésített gyermekversek (Zelk Zoltán, Gazdag Erzsi, Novák Anita, Fésüs Éva, 
Duga Boglárka). Vidám dalokon keresztül ismerkednek az évszakok változásaival, 
ritmushangszereken közösen muzsikálnak, dalt tanulnak, táncolnak. Az előadást úgy állította össze, 
hogy jól beilleszthető egy könyvtári rendhagyó irodalom órának is, de a fesztiválok, falunapok üde 
színfoltja is lehet. Műsoridő kb. 45 perc.  

Farsang napja eljött már… 

Farsangi vidám zenés, táncos műsor. Óvodákba, iskolákba ajánlott a rendezvény színesítésére. 
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Muzsikás Nyusziváró 

Ezt a műsorot kifejezetten a húsvéti időszakra ajánlja. Vidám megzenésített versek a természet 
ébredéséről, interaktívan. Ajánlott korosztály 3-8 évesek, de rendszerint a nagyobbak is élvezik az 
előadást. Műsoridő 45-50 perc.  

A Kása-hegy  

Ajánlott korosztály: 6-12 éves gyerekek  

Egy magyar népmesét dolgozott fel, melybe beleszőtte a megzenésített népi mondókákat, verseket. 
Drámapedagógiai elemekre épül, mint minden előadásban, ebben is közösen zenélnek, énekelnek a 
gyerekek. Ajánlott a magyar kultúra napjára, népmese napjára és minden olyan rendezvényre, ahol a 
népmesét szeretnék népszerűsíteni.  

Ribizli állatkertje  

Ajánlott korosztály: 3-9 éves gyerekek  

Ebben a műsorban a tréfás állatverseké a főszerep. Lesz itt háromlábú cica, mókus, teknősbéka, akit 
elhagyott a barátnője és megannyi érdekes állat. Természetesen sok-sok zenével, interaktívan.  
Ajánlott az állatok világnapjára, fesztiválokra, tematikus könyvtári foglalkozásokra.  

Ősz kopogtat kis libákkal, töklámpással…. 

Ajánlott korosztály: 3-10 éves gyerekek 

Népdalfeldolgozások, megzenésített gyermekversek. Őszi erdőben kirándulunk, libát és tököt sütünk a 
zene segítségével. Jól beilleszthető az őszi ünnepkörök rendezvényeibe.  

Gyermeknapi különszám 

Ribizli bohóc által kedvelt dalok, vidám zenés előadás, kifejezetten gyermeknapra ajánlott.  

A mikulás ajándéka  

A történet abból indul, hogy Ribizlit megkérte a mikulás, hogy etesse meg a rénszarvasokat, de ő 
elfelejtette, így a mikulás később érkezik. Hatalmas nagy baj van, csak a gyerekek tudnak segíteni. 
Természetesen az előadás végén megérkezik a mikulás. Ebben az előadásban, kicsit áthangszerelve 
közismert karácsonyi dalok is felcsendülnek, de a főszerep a megzenésített gyermekverseké.  

Holnapután az angyalok gyémánthavat hoznak 

Kifejezetten karácsonyváró előadás sok-sok közismert karácsonyi verssel és dallal.   

Felnőtteknek szóló előadások: 

Öregfiú húszéves már nem lehet  

Kifejezetten IDŐSEK NAPJÁRA szóló műsor. Egy öreg színész mesél az életéről a megszületéstől 
egészen a nyugdíjas korig. Kezdődik az élet a habos süteménnyel, és ahogy növekszik a kislány, már 
nemcsak a süteményről álmodik, hanem a holdvilágos éjszakán a királyfiról. Aki majd megjön és 
elviszi a királylányt …ide… s oda. Végül megöregszik, de még egy csomó új dolog vár rá. Sok-sok 
közismert dal, melyet az idős emberek gyakran dúdolnak, énekelnek. Természetesen az irodalmat sem 
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felejti ki a műsorból, így monológ formában Heltai Jenő és Karinthy bohókás verseit szőtte a 
produkcióba. 

Zenés memória játék  

Ajánlott korosztály: 50-100 év 

IDŐSEK NAPJÁRA és egyéb nyugdíjas rendezvényre.  

Mentálhigiénésként többször tapasztalta milyen nehéz az idős embert rávenni az új dolgok 
befogadására. Erre találta ki a zenés memória játékot, melyet kicsit tovább fejlesztett. Eddig ez úgy 
történt, hogy dallamokat játszott, majd ki kellett találni melyik a játszott dal, és utána közösen 
elénekelték. Most ez annyival változott, hogy az elénekelt dal után felolvas egy oda illő verset, majd 
megkérdezi ki emlékszik az előző dalra.  Erre a foglalkozásra főként Heltai Jenő könnyed, bohókás 
verseit használja. A foglalkozáson régi népdalok, nóták, táncdalok, sanzonok hangzanak el.  

Budapesti szépasszonynak párja nincs  

Heltai Jenő bohókás versét választotta címadónak ehhez a produkcióhoz. Vidám zenés-verses előadás, 
közismert dalok kicsit átdolgozva. Idősek napjára ajánlott, vagy olyan rendezvényre, melynek a 
célközönsége szereti a könnyed dalokat és a vidám verseket. 

 

JUHÁSZ KATALIN előadóművész 

Néprajzkutató, népdalénekes. Textilvegyészként indult, majd hirtelen váltással néprajzot tanult és 
végül abból is doktorált.  

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos 
főmunkatársa, könyvek, tanulmányok szerzője. Fő kutatási területei: életmód, testápolási, tisztálkodási 
szokások, jelenkori városi néprajz és folklór, történelem a folklórban. Előadóművészként az iskolai 
oktatásban és a mai ember életében hasznosítható dalokat igyekszik közvetíteni hallgatósága számára. 

A gyerekműsorok célközönsége: az óvodás-és kisiskolás korosztály – a műsorok minden évben 
folyamatosan változnak, megújulnak, kiegészülnek új dalokkal és játékokkal. 

Te leszel a bajnok!  

Mentovics Éva verseire épülő műsor, amelyben az egészséges életmódra nevelés kerül előtérbe.  
Játékos formában, sok humorral fűszerezve foglalkozik a kézmosás, tisztálkodás, fogápolás, valamint 
az egészséges táplálkozás fontosságával. 
Természetesen a testmozgás sem maradhat ki: közösen tornázik a gyerekekkel egy jó nagyot!  

Műsoridő: kb. 40-45 perc  

Videóajánló: https://www.youtube.com/watch?v=NZ0w497iXSE 

Tematikus gyerekműsorok:  

Tavasziműsor-összeállítások: 

Virághozó, szép tavasz - dalok a természet ujjá éledéséről, virágokról, tavaszi ünnepeinkről. 
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Laknak-e itt szép leányok? - dalok a húsvétról, locsolkodásról. 

Madárdalos jó reggelt! - a műsor a Madarak és Fák Napjára készült, a  természeti értékek 
kihangsúlyozásával. 

Gyereknap van végre! - vidám gyereknapi műsor, nyári előzetes, játékok a szabadban, daltanítás, 
tánc. 

Végre Vakációóó! - minden gyerek várja ezt a pillanatot, amikor egy rövid időre elfelejtheti a 
kötelezettségeket, a tanulást! És a nyár olyan izgalmas!! Biciklizés, úszás, olvasás, kirándulás, 
fagyizás - megannyi élménydús, felhőtlenül vidám pillanat! A dalok és a közös játékok ezt az érzést 
adják át a tanév végén. 

Ősziműsor-összeállítások: 

Falevelet fest az ősz - dalok az ősz színeiről, időjárásról, a természet változásairól, az iskolakezdésről. 

Gyümölcsbál - dalok a szüretről, gyümölcsökről. 

Téliműsor-összeállítások: 

Pille szálldos, ezer pille - Mikulásváró műsor, amelyben elhangzanak dalok a tél örömeiről, 
szánkózásról, hógolyózásról is. 

Halld a csengő szép szavát! - meghitt ünnepi műsor, sok közös énekléssel, szerepjátékkal. 

Télkergető, zsongó farsang - a gyerekek aktív közreműködésével igyekszünk elűzni a telet, hanggal, 
dallal, zajjal, síppal-dobbal! A farsangi forgatagból a tánc sem maradhat ki! 

A műsorok leírása bővebben: 

A tematikus előadások végigvezetnek az egész éven, az évszakok jellemzői és szépségei mellett az 
adott időszak ünnepeinek, jeles eseményeinek a kiemelésével, emellett észrevétlenül bele-
belecsempészve egy-két ismeretmorzsát, tanulnivalót is, illetve megerősítve a gyerekek meglévő 
ismereteit - a körülöttünk lévő világ, a természet, az évszakok szépségeire fókuszálva. 

Mindezt játékosan, mégis felelősséggel, örömmel, és sok-sok mosollyal!  

Az előadások alkalmával nemcsak a zenei élmény megélésére, hanem - a neves költők gyönyörű 
versei okán - kulturális élmények befogadására is lehetősége nyílik a gyerekeknek. Az előadások alatt 
a gyerekekkel folyamatos kontaktusban van az előadó. 

A költők - a teljesség igénye nélkül - akiknek a versmegzenésítései hangzanak el: Mentovics Éva, 
Tóthárpád Ferenc, Szalai Borbála, Osváth Erzsébet, Bíró András, Gazdag Erzsi, Pápai Ildikó stb. 

A zenei alap használata mellett élő hangszerek, gitár és furulya, és látványelemek, kellékek teszik 
izgalmassá a műsort, közel 30-40 percben. Sok közös éneklés, játék, mozgás, és tánc is része az 
előadásnak (a gyerekek létszámától, aktivitásától is függően). 

Az előadó saját hangtechnikával dolgozik, így technikai igénye nincs!  

A YouTube csatornán a legtöbb gyerekdal meghallgatható: 

https://www.youtube.com/channel/UCSggYJTL_-RLaPd7OgrFuPg/videos 
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CSILLANGÓ MESEMŰHELY 

Népmese előadások népi hangszerekkel. 

2013 óta működik a Csillangó Meseműhely Kulcsár-Elek Csilla mesemondó vezetésével. Csapatunk 
egy baráti társaságból verbuválódott. A népmesék és a népzene szeretete, a néphagyományok tisztelete 
hozott bennünket össze. Mindannyian 3 gyermekes édesanyák vagyunk. Ezt a - sokat próbált - anyai 
hozzáállást is magunkkal visszük a gyermekeknek szóló előadásokra. Óvodákban, iskolákban, 
könyvtárakban, művelődési házakban, falunapokon, gyermeknapokon, esküvőkön, múzeumokban, 
tájházakban lépünk fel interaktív meseelőadásainkkal.  

A gyermekek bevonása a műsorokba valódi élménnyé varázsolja a mesét, a zenét - így az beépül a 
gyermekek lelki világába - megtermékenyítve természet adta nyitottságukat, érzékenységüket, 
tisztaságukat. 

Mesemondás: Elsősorban eredeti magyar népmesékkel dolgozunk, ezeket gazdagítjuk népdalokkal, 
számos népi hangszer kíséretében. 

Meséinkkel minden korosztályt megszólítunk: 

- 0-3 évesek: babák és mamák számára ölbeli játékokat (mondókákat, népdalokat és minimeséket) 
gyűjtöttünk össze hónapról-hónapra, alkalmanként 30-40 percben. 

- 4-10 évesek: óvodásoknak és kisiskolásoknak interaktív 30-50 perc közötti zenés népmese 
előadásokat kínálunk, népszerű hangszer bemutatóval.  A gyermekeket a lehető legtöbb ponton 
bevonjuk az előadásba, melynek során jelképes eszközök segítségével változhatnak át a mese 
szereplőivé. 

- 11-13 évesek: számukra az együttműködési képességeikre építő, azokat fejlesztő meséket választjuk. 

- 13-113 évesek: ezen korosztálynak finoman, burkoltan megfogalmazott népi szerelmes történeteket 
adunk elő. 

Meséink:  

A rátóti csikótojás 

A hazug kecske 

Papucsszaggató királykisasszonyok 

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack 

Akárki  

Az elrabolt királykisasszony 

A kőleves 

Ábelesz-kóbelesz 

Angyalbárányok 
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Az aranyszőrű bárány 

A dudás, aki vizet fakasztott 

A kalandvágyó esőcsepp 

A részeges ember, meg a felesége (tréfa) 

Egy asszony két vétkecskéje (élettörténet) 

Fösvény legény házasodik (tréfa) 

Ádám és Éva (legendamese) 

Csillangó Ölbeli Játékok: 0-3 éves korig - pici mesék piciknek, játék a mondókákkal - közös 
énekléssel. Két előadó, élő interaktív előadás, hangszerekkel, 45-50 perc.  

Muzsikáló Mesebeszéd Társulat: Népzenével, hangulatkeltő hangokkal, népi hangszerekkel előadott 
népmesék. Mesélő + 3 fős zenekar, élő interaktív előadás, 45-60 perc. 

Mesefeldolgozások alkalmakra: Kérésre - két hónapos határidővel - konkrét mesék feldolgozását, 
megzenésítését is vállaljuk. 

 

TOMA ÉS CSAPATA 

Toma és csapata 1993 óta gyakorolják a régi korok játékaival kapcsolatos "tudományokat". Játszani 
tudni kell! Nem nélkülözhető a felismerés: küzdeni, de nem feltétlenül a győzelemért. Ha a mosoly 
elillan, már nem lehetsz győztes, a győztes mindig a legbőkezűbben örömet, vidámságot adó játékos. 

Könyvtári napokra és egyéb könyvtári rendezvényekre is ajánlom magunkat a mosolyfűszerezés 
évtizedes tapasztalatával.Az iskolákkal és óvodákkal régi és működő kapcsolataink élnek, fejlődnek. A 
kisebb csoportoktól a 6-700! fős iskolákig rengeteg tapasztalattal rendelkezünk és a bevált 
összeállításaink folyamatosan bővülnek. Gyermeknap, iskolanap, névadó ünnepség, nyílt nap stb. 
igazán igényes fűszere szokott lenni a történeti játék! 

Hagyományőrző és népi játékok az ókortól a közelmúlt játékhagyományaiig, valamint egyedülálló 
különleges kellékek. 

Kipróbálhatják a gyerekek eleink eszközeit: 

- íjas céllövés 

- íjas koronglövés 

- kartalövés 

- dárdahajítás 

- dobókereszthajítás 

- kisapródok vár-hajítógép játéka 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


200 éves a kerékpár, exkluzív drezina kipróbálható, cilinderes instruktorokkal! 

Egyéb játékok: 

- kispinokkió 

- a kormódosító varázsláda 

- a szelíd óriás 

- óriásméhecske 

- a ravasz szerzetes játékszekérkéje 

- struccszelídítés 

- kalózmókák 

- a világjárt rettenetes nagymancs 

- történeti játékválogatás 

Új színek-új mosolyok. Évtizede a mosolyfűszerezés szolgálatában! 

 

JÁTÉKKUNYHÓ 

A Játékkunyhó olyan élmény program, mely a család minden tagjának kínál értékes társasjátékos 
kikapcsolódást a könnyed nevetéstől a komoly stratégiázásig. Minden, ami társasjáték: 
játékértékesítés, kölcsönzés, óvodai és iskolai játékprogramok, fesztiválok, falunapok, születésnapok, 
csapatépítések. Mi hiszünk a játékban! 

Oktatás – Iskolai Játszónap: Vidám nevetés, közös öröm, felszabadult pillanatok 

Osztályközösségeknek, iskoláknak, baráti társaságoknak házhoz visszük a társasjátékokat! 

JÁTÉKÉLMÉNY programunkban oktatási intézményekbe látogatunk el. Vidám nevetés, könnyed 
pillanatok, játszva tanulás társasjátékokkal az iskolai programunk lényege. 

Mindig van ok játszani: 

- szeptemberi tanévkezdés az elsős gyerekkel és szüleikkel 

- környezetvédelmi tematikus játéknap 

- iskolai családi nap 

- a 100. ötös megünneplése 

- tanév végi jutalomjáték az egész alsónak és felsőnek 

- pedagógusoknak fejlesztő játékbemutató 

- farsangi bál kísérőprogram 
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- nyári napközi 

- osztály játék, csak úgy... 

4 órás játékfoglalkozás 

-          kisebb iskoláknál 2 óra alsós, két óra felsős gyerekek számára adunk játéklehetőséget. 

-          nagyobb létszámú iskolák esetében pl. 45-60 perces váltásban érkeznek évfolyamonként pl. az 
alsós gyerekek. 

-          egy diáknap keretében a felsősök számára szabad választási lehetőségként egy állomás vagyunk 
a színes rendezvény forgatagában 

-          a játék során több játékot is szabadon kipróbálhatnak a gyerekek és a pedagógusok 
forgószínpad szerűen, ill. ami számukra tetsző játék megismerhetik. 

 

VÁLTOZÓ VILÁG KIADÓ  

A kiadó szívesen mutatná be könyvtárakban az apeva nevű új költői műfajt, egy valóban interaktív 
találkozó keretében. Az apeva igazi hungarikum. Két éve lett „kitalálva”, és már tavaly az Ünnepi 
könyvhétre megszületett az első apeva antológia. Közben már készül az idei is, ugyancsak a 
könyvhétre időzítve.  

Az apeva cím nélküli rövid vers, öt sort tartalmaz, a sorokban pedig rendre 1, 2, 3, 4 és 5, azaz 
soronként egy-egy szótaggal bővítve összesen 15 szótag lakozik. Ebben a tizenöt szótagban és öt 
sorban viszont nem megengedett a sorok végén a szavak kötőjellel történő elválasztása. Az apeva 
szövegét klasszikusan középre igazított, úgymond „piramis” formában érdemes és szokás az olvasók 
elé tárni, a műfaji sajátosság és a sorok hangsúlyozása ugyanis talán ebben az alakzatban a 
leghatásosabb, a legszembetűnőbb. 

Az apeva jellegzetessége az, hogy abban könnyű, szinte szórakoztató játék az alkotás. Ugyanakkor 
némi erőfeszítéssel és nyelvi lelemény igen fontos, hogy a mű szép, értékes legyen, Egyre többen 
megpróbálják, és gyorsan „rászoknak”. A Facebook-on is létrejött egy meglepően aktív csoport, már 
több mint 150 taggal. 

Elképzelésünk szerint a találkozó alkalmával ismertetnénk az új műfajt, felolvasnánk apeva verseket, 
utána lehetőséget adnánk a résztvevőknek, hogy helyben kipróbálják magukat ebben a versformában. 
Kötetlen formában még szó esne az irodalom és a költészet örök és aktuális kérdéseiről, gondolva a 
mai változó világunkra. 

A találkozó alkalmából ajándékba adnánk a könyvtár részére egy példányt az Apeva 2017 
antológiából, illetve több olyan Változó Világ kötetet is, amely esetleg hiányzik katalógusukból 
(nekünk pedig van még készletünk). 
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BÓBITA ÉS BENDEGÚZ  

Bóbita és Bendegúz zenés bohócműsora 

Bóbita és Bendegúz most Önökhöz érkezik, hogy a gyerekeket szórakoztassa. Világra szóló előadásuk 
folyamán nagy sikerű gyerekdalok csendülnek fel, melyre lehetetlen nem táncolni. A gyerekek tréfás 
mutatványokban próbálhatják ki magukat, mely önfeledt mosolyt varázsol mindenki arcára. 

Mikulásváró gyerekkoncert bohócműsora 

Bóbita (énekesnő) és Bendegúz bohóc nagy sikerű dalokkal várja a gyerekeket és a Mikulást. 
(Vuk; Mézga Géza; Dr. Bubó; Micimackó; Süsü és ismert Mikulásváró dalok) 
Igényes zenei alapokra énekelnek együtt a közönséggel. A tréfás mutatványok, varázslatok önfeledt 
mosolyt varázsolnak mindenki arcára. A 45 perces műsor után megérkezik a Mikulás, segítőjével, a 
kedves Krampusszal és kiosztják a Megrendelő által biztosított ajándékokat. 

További szolgáltatások: 
Arcfestő 
Játszóház 
Óriásbábok 
Fotóparaván 
Beltéri légvár 
Lufihajtogató bohóc 
Kézműves foglalkozás 

 

PANNI ÉS A KUTYUSOK 

Panni és a kutyusok gyerekkoncert  

A mutatós gombadíszlet előtt a piros, pöttyös ruhás Panni kifakadó vidámságot és hangulatot teremt. 
Az énekesnő, közismert gyerekdal slágereket énekel igényes zenei alapokra. A hatalmas 
kutyajelmezbe bújt táncosok, nagy termetükkel, mókás mozgásukkal és simogatni való bundájukkal 
fokozzák a derűt. Panni bújós kutyusai együtt mulatnak és táncolnak a gyerekekkel, így mindenki 
szereplővé válik a színpadon. 

Panni és a kutyusok a Mikulásnál  

Panni és bájos kutyusai együtt várják a gyerekekkel a Mikulást. A mutatós gombadíszlet előtt a piros, 
pöttyös ruhás Panni közismert gyerekdalaival kifakadó vidámságot és hangulatot teremt. 
A hatalmas kutyajelmezbe bújt táncosok, mókás mozgásukkal és simogatni való bundájukkal fokozzák 
a derűt. Feltűnik a huncut, csintalan krampusz is, aki ellopja a csomagokat, de Panni jó útra téríti, így 
ő is kap ajándékot a Mikulástól. 

A 45 perc interaktív zenés koncert során szerepeltetjük a gyerekeket is, majd a Mikulás kiosztja a 
Megrendelő által biztosított ajándékokat. 

További szolgáltatások: 
Arcfestő 
Játszóház 
Óriásbábok 
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Fotóparaván 
Beltéri légvár 
Lufihajtogató bohóc 
Kézműves foglalkozás 

 

FAGYIBOHÓCOK 

Vidám, zenés műsorunk egyaránt szórakoztat gyerekeket és felnőtteket. Színészeink és gólyalábas 
bohócaink mellett kézművesek, arcfestők és lufi-hajtogatók segítik munkánkat. 

„Produkcióóó!”   

60 perces zenés, interaktív bohócműsor.   

Sok-sok nevetéssel és mókázással érkeznek a Fagyibohócok, Eper, Málna, Puncs bohóc, és 
Szeder, a gólyalábas bohóc. A színész és gólyalábas bohócok világra szóló bohózatából kiderül, 
hogy nem minden bohóc ügyetlen. Nem csak zsonglőrködni, de hangszereken is tudnak 
játszani, sőt együtt éneklik igényes zenei alapokra a legnépszerűbb gyerek slágereket 
(Mézga, Vuk, Boldog szülinapot). A gyerekek kipróbálhatják a görgőn egyensúlyozást 
és a kötéltáncot, sőt a gólyalábas ugrálókötelezést, célbadobást, kötélhúzást is. 

https://www.youtube.com/watch?v=5mrls9f39hI  

 

MIKULÁSORSZÁG 

Mikulásország egy olyan színházi társulat és rendezvényszervező szolgálat, ahol nem néhány órás 
tanfolyamon   képzett  alkalmi fellépők, hanem diplomával rendelkező színészek jelenítik meg a 
Mikulást, a Téltündért és a Krampuszokat. 

A Mikulásországból érkező kedves, megértő, bölcs Mikulás köszöntőt, verset mond, énekel, 
szerepelteti a kicsiket, a "Varázskönyvből" elmondja intelmeit, dicsér és ajándékoz.  A jóságos 
Mikulás nem egyedül érkezik a gyerekekhez, hanem igény esetén elkísérik krampuszai és a Téltündér 
is. 

Karácsonyi előadások 

A karácsonyi előadások 50-60 perces zenés, élőszereplős mesejátékok, melyekben a szereplők 
közösen énekelnek a gyerekekkel, igényes karácsonyi zenei alapokra. Igényes díszlet előtt, szép 
jelmezekben, 4 színész adja elő a meghitt darabokat. 

Betlehemes 

A pásztorok az angyali hangot és az esthajnalcsillagot követve érkeznek el a betlehemi jászolban 
fekvő Megváltóhoz. Közben elmesélik a názáreti Jézus születésének történetét és ismert 
karácsonyi dalokat énekelnek. Itt találkoznak a Három királlyal. Farkas Attila festőművész 
díszletei között, a közös gyertyagyújtás meghitt ünneppé válik. 
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Téltündér Karácsonya 

A buta Róka, az okos Nyuszi és a furfangos Krampusz Karácsonyra készülnek, de nem tudják 
hogyan kell. Ebből aztán nagy vita kerekedik. Ebben segít nekik a hópihék szárnyán érkező Téltündér 
és a Pásztor, szeretetet és békét hozva magukkal. Már kezdődik is az ünnep ismert karácsonyi 
dalokkal, fenyőfadíszítéssel. 

 

MIKULÁS BÁCSI 

Mikulás mese, műsor, koncert óvodáknak, iskoláknak, művelődési intézményeknek. 

Repertoár: 

Ácsi! Itt a Mikulás Bácsi!: Vidám, zenés, interaktív, mikulás-váró műsor és klasszikus találkozás a 
Mikulással. 

A Csudálatos Mikulás: Zenés, díszletes, jelmezes, “élő szereplős” mesejáték.  
Elsősorban óvodáknak, iskoláknak, művelődési intézményeknek ajánljuk. 

Mikulás Koncert - BumBum Együttes: 3 zenész, 1 énekes és a Mikulás. Élő gyerekkoncert, 
vidámság, ismert “mikulásos” és téli gyerekdalok, klasszikus találkozás a Mikulással. 

 

RENNER ANDREA ÓVÓNŐ-GYÓGYPEDAGÓGUS 
 
8 éve tart kisgyermekes családoknak, valamint óvodai-bölcsődei csoportoknak zenés-mondókás 
foglalkozásokat Esztergomtól Tatabányáig. Hetente átlagosan 100 család fordul meg a 
foglalkozásokon, illetve gyakori vendég különböző kulturális rendezvényeken (Pl. Comedium Corso, 
tatabányai gyermeknap, stb.), óvodákban, bölcsődékben, valamint nagyobb cégek családi 
rendezvényein (Gyermelyi Zrt., Pilisi Parkerdő, Coloplast Hungary, stb.) is. Évente egyszer ő a 
házigazdája a Kerekítő témahétnek Alsópáhokon, a Kolping Hotel- Bobóországban.  

Tatabányán szerdánként tart foglalkozásokat a Vértes Agorájában, melyeken alkalmanként átlagosan 
25-35 család vesz részt, 2019 októbere óta pedig a bajnai Községi Könyvtárban kéthetente tart 
Kerekítő Mondókás Mókát (0-3 éves korig), és Kerekítő Zeneovit (3-6 éves korig) a bajnai 
óvodásoknak.  

A Kerekítő egy 10 éves országos pedagógiai program,15 kötetből álló könyvcsaláddal. Célja a 
magyar népi mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok felelevenítése és átörökítése a következő 
generációk számára.  Az általa vezetett foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektet az élő hangszeres 
zenére, a dalokat fuvolával, különböző furulyákkal, gitárral, dobbal, és számos népi hangszer 
kíséretében szólaltatják meg a jelenlévők. Emellett mindegyik foglalkozás rövid bábjelenettel indul, 
majd közös zenélés, mozgással kísért dalok és mondókák, nagymozgásos játékok, népzenés-táncos 
rész után színes ejtőernyős-labdás játékkal zárul. Két különböző típusú foglalkozást tart, melyek igény 
szerint rendezvényekre (létszámhoz, helyszínhez igazodva, hangosítással) is szabhatók.  

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Kerekítő Mondókás Móka 0-3 éves korig 

A kicsi babáknak első ízben édesanyjuk ölében kerekedik ki a világ igazán. Az érzelmi hatások, az 
örömteli közös pillanatok alapozzák meg a gyermekek későbbi kiegyensúlyozottságát, boldogulását az 
életben.  

A foglalkozás az alábbi metódus szerint épül fel:  

- Kerekítő Manó rövid bábjelenete, amely a gyermekek mindennapjaihoz, és az aktuális 
évszakhoz, jeles napokhoz kötődik.  

- Közös zenélés, ének gitárral, a picik kezébe adható ritmushangszerekkel. 

- Ölbéli játékok (lovagoltatok, höcögtetők, tenyeresdik, csiklandozók) és nagymozgásos 
játékokkal (hintáztatók, lógázók) erősítjük az anya-gyermek kapcsolatot, a köztük lévő, velünk 
született ősbizalmat. 

- Nagymozgásos játékok (vonatozók, hintáztatók. lógázók, pörgetők) az egyensúlyi rendszer 
fejlesztéséért, s rövid táncos rész ölben a babákkal, magyar népzenére. 

- Színes-ernyős labdás móka az önfeledt, örömteli éneklésért és játékért. 

A foglalkozás időtartama 45 perc.  

Kerekítő Zeneovi (3-6 éves korig)  

Az óvodás korosztály életkorából adódóan különösen nyitott és együttműködő a foglalkozások során. 
Ismereteik bővülnek, ritmusérzékük, emlékezetük, tartós figyelmük, mozgáskoordinációjuk, és finom 
motorikájuk fejlődik. A Kerekítő Zeneovi alkalmával mindig az aktuális évszakhoz, jeles naphoz, 
ünnepkörhöz választjuk ki a dalokat, mondókákat, játékokat. Felépítésében igazodik az óvódás 
korosztály életkori sajátosságaihoz és mozgásigényéhez, ezért sokkal nagyobb szerepet kapnak a 
mozgásos elemek.  

A foglalkozás az alábbi metódus szerint épül fel:  

- Kerekítő Manó rövid bábjelenete, amely a gyermekek mindennapjaihoz, és az aktuális 
évszakhoz, jeles napokhoz kötődik, kiegészülve a párbeszéddel. 

- Közös zenélés, éneklés, kézbe adott hangszerekkel. 

- Finommozgással kísért mondókák (pl.sütő-főző, tenyeresdi, ujjszámláló, stb.). 

- Hangszermustra, hangszersimogató, melynek során részletesen bemutatásra kerül egy-egy 
hangszer (fuvola, furulya, gitár, sámándob, rece-fice, csettegő, odúsíp, kazu, stb.), 
megtanuljuk a részeit, milyen anyagból készült. Később a gyerekek kézbe vehetik, 
megszólaltathatják. 

- Nagymozgás fejlesztése sétáltató, futtató stb. mozgással kísért mondókákkal. 

- Táncos rész magyar népzenére a magyar néptánc alaplépéseivel (egyes és kettes csárdás, 
sarokkoppintó, stb.). 

- Színes ernyős-labdás játék. 

- Elcsendesülés, közös éneklés.  
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A foglalkozás időtartama: 45 -50 perc. 

Ajánlott maximális létszám 25-30 fő (egy óvodai csoport) 

Kerekítő Móka nagy rendezvényeken (gyermeknap, családi nap, kulturális fesztivál, stb.) 
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