
PESTI ZENÉS SZÍNPAD 

A Pesti Zenés Színpad 2014-ben alakult fővárosi színházak művészeiből. A társulat alapítója 
Udvarhelyi Boglárka, aki opera-, operett- és énekművészként maga is aktív tagja a magyar zenei 
életnek. 
Repertoárjukban nemcsak operett, musical, sanzon-kuplé, magyar nóta szerepel, hanem 
gyerekelőadások (mikulás, farsang, mesekoncert), felnőtteknek szóló ünnepi előadások (költészet 
napja, március 15., augusztus 20., október 23.), valamint adventi – karácsonyi műsorok is 
megtalálhatóak. 

Magyarnak lenni: zenés, irodalmi összeállításukban énekművészek és színművész előadásában, 
komoly és könnyű zenei részletek hangzanak el, versekkel, prózai betétekkel színesítve. (Műsoridő: 45 
perc.) 

Örökségünk – Trianoni emlékműsor: zenés, irodalmi összeállításunkban magyar költők, 
zeneszerzők műveiből csendülnek fel részletek, a Pesti Zenés Színpad énekművészeinek és 
színművészeinek előadásában. Meghallgathatják többek között Vincze Zsigmond: Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország; Kristóf Károly: Idegenben keserűbb a sírás; Buday Dénes – Juhász 
Gyula: Testamentom; Kormorán: A Gólyához; Kodály Zoltán: Székelyfonó - A csitári hegyek alatt 
című dalait. 

A Dalok Vallomása - A Magyar költészet és a zene találkozása: Zenés, irodalmi összeállításunkban 
magyar költők, zeneszerzők műveiből csendülnek fel részletek énekművész, előadóművész és 
zongoraművész előadásában. (A műsor időtartama: 50 perc) 

Európa közepén: zenés-verses est Nemcsák Károly Jászai-díjas, Érdemes művész és Szabó Gyula 
Győző (ének – klasszikus gitár) előadásában (Műsoridő: 50-60 perc) 

Az elűzött álom / Barangolás a költészet világában: Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész, Érdemes és Kiváló művész önálló estjei (Műsoridő: 60 perc) 

Az éjszaka csodái / Kaleidoszkóp / Csendes Csodák - Összeállítás Reményik Sándor verseiből: 
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő zenés irodalmi estjei 

Technikai feltételek: CD lejátszó, erősítő, hangfalak, kontroll hangfalak, 2 db fejmikrofon, 1 db 
vezeték nélküli mikrofon. 

 

EUROPEAN OPERETT 

A European Operett 2008-ben alakult társulat, amely céljául tűzte ki a világhírű, hungarikumnak 
számító magyar operett hagyományainak megőrzését, népszerűsítését.  

Évtizedes hagyományainkat őrizve – alkalmazkodva a mai emberek, a mai kor igényeihez – műveljük 
e világhírű ízig-vérig magyar műfajt, kultúránkat, mindezt hazánkban és határainkon túl. Ennek 
érdekében fiatalos lendülettel készítettük el látványos produkcióinkat, amellyel szeretnénk 
hozzájárulni a magyar operett fennmaradásához, amely 2014-ben valóban bekerült a Hungarikumok 
közé! 
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Jeles napokhoz: 

Márciusi ifjak - zenés, verses ünnepi műsor-összeállítás 

„Hol zsarnokság van…” (ünnepi műsor október 23-ra) - verses, zenés ünnepi műsor-összeállítás 

A Nemzeti Összetartozás Napja - zenés, verses összeállítás 

A Magyar Kultúra Napja (január 22.) - zenés, verses est a léleknemesítő magyar líra és zene 
jegyében 

A magyar költészet napja - zenés, verses összeállítás. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők 
versei egyaránt szerepelnek. 

A kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) - verses, zenés irodalmi összeállítás  

Előadás-variációk: 

35 perces műsorok 1 énekes színésszel 

45 perces műsorok 1 énekes színésszel 

60 perces műsorok  

– 2 énekes színésszel 

- Hűvösvölgyi Ildikó és 2 énekes színész 

- 3 énekes színésszel 

- 2 énekes színésszel és 2 táncművésszel 

75 perces műsorok 

- 3 énekes színésszel  

- 2 énekes színésszel és 2 táncművésszel 

- 2 énekes színésszel és 4 táncművésszel 

Kaleidoszkóp c. irodalmi est: Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas színművész és Szabó Gyula énekes-
gitáros előadóművész irodalmi estje (részleteket hallhatnak többek között Petőfi Sándor, Ignotus 
Hugó, Ady Endre, Kassák Lajos, József Attila műveiből), 60 perces 

Csak tiszta forrásból c. est Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész és fiatal kolléganőjének 
zenés verses estje, 60 perces 

Technikai igény: 2 db mikrofon (1 az énekesnek, 1 a gitárnak), teremnek megfelelő hangosítás, cd 
lejátszóval vagy laptoppal. 
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PESTI KISSZÍNHÁZ 

A Pesti Kisszínház gyermekeknek és felnőtteknek szóló produkciókat utaztató magántársulat. 
Alapítója Lassán Evelyn, színésznő, író, dalszerző. Célunk, hogy a színházi programjaink a 
szórakoztatás mellett igényesek legyenek, így kiváló tánc és énekművészekkel, valamint remek 
színészekkel dolgozunk. Művészeink országszerte és határon túl is folyamatosan fellépnek. 
Előadásaink mindegyike utaztatható, és szinte bármilyen körülmények között előadható, így 
rendelhetőek mind beltéri programnak vagy kültéri helyszínre is. 

Felnőttek számára színvonalas ünnepi megemlékezések színesítik előadásaink palettáját. Igény esetén 
tematikus előadások, műsorok elkészítését is vállaljuk. 

Ünnepi műsorok, megemlékezések: 

Augusztus 20-a 

Magyarország nemzeti napja, az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emlékünnepe. Ez 
a nap egyben a magyar katolikus egyház egyik főünnepe, valamint emlékezünk és tisztelgünk 
államalapító királyunk előtt. Az előadásban egyaránt érvényesülnek a népi motívumok, és a modern 
hangzásvilág. A műsor végén igény szerint hagyományos stilizált kenyéráldást és kenyér megszegést 
mutatunk be. Ezután jelképesen a kenyeret szétosztjuk. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc  

Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye. A március 15-i forradalom a magyar 
nemzet leghíresebb háborús konfliktusának kiinduló pontja, ifjú hőseire méltóképpen emlékezünk 
ünnepi műsorunkkal. A műsorban elhangzanak a szabadságharchoz kapcsolódó ikonikus dalok és 
versek, valamint korabeli írások részleteivel idézzük fel a kor szellemiségét. Ezen kívül a 
forradalomról, hőseinkről megemlékező zenei anyaggal színesítjük a programot. 

1956-os forradalmi emlékműsor és nemzeti gyásznap megemlékezés 

1956. október 23-a emléke örökké élni fog az emberek és nemzetek emlékezetében. Egy nap, amely a 
bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. Mindannyian emlékezetünkben megőrizzük a magyar 
népnek a szabadságáért hozott áldozatát. E nap hőseinek állít méltó emléket műsorunk, egyben ez a 
műsor megemlékezés a november 4-i, azaz a nemzeti gyásznap alkalmából. Az előadásban a legszebb 
versekkel és dalokkal hajtunk fejet a mártírok előtt. 

Trianoni szerződés 

Június 4 – nemzeti emléknap, a Trianoni békeszerződés aláírásának napja. A történelmi okirat 
Magyarország új határainak megállapítása mellett 35 000 főben korlátozta a magyar hadsereg 
létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Az intézkedés következtében egybefüggő 
magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára kerültek. Ebben a műsorban emlékezünk a háború 
mellett a mintegy 3,3 millió határon kívül rekedt magyarra is. Rövid jelenetben idézzük fel ennek 
szomorú emlékét, melyet versek és megindító dalok körítenek. 
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DVORÁK PATKA SZÍNHÁZ 

A Dvorák Patka Színház különleges és egyedi, mind a műfaji sokszínűségét, mind a produkciók 
művészi, szcenikai megvalósításának minőségét tekintve. Az előadások legmagasabb szintű 
kivitelezése érdekében fényhidat, díszletet építünk, megfelelő hangosítást biztosítunk, hogy az adott 
térben - legyen az akár egy tornaterem, egy könyvtár kisterme, vagy akár egy iskolai tanterem, aula - 
teljes színházi élményt nyújthassunk. 

Interaktív előadásaink kicsiket és nagyokat, magyar anyanyelvűeket és külföldi turistákat egyaránt 
magával ragadnak. 

Repertoárunk: 

Murphy velünk van!: az előadás a közismert Murphy könyvek szellemiségére épülő humoros 
történetek láncolata - 10-100 éveseknek ajánljuk. 

Egypercesek: Groteszkek 10-100 éveseknek. A darabot Örkény István Egyperces novellák című 
kötete, valamint az író szellemisége ihlették. - Az előadás nem az ismert novellák dramatizált 
változata! (60 perc) 

Murphy törvényei: komédia improvizatív elemekkel - 10-100 éveseknek ajánljuk (60 perc) 

Feleségek felesége: monodráma Petőfiné Szendrey Júliáról (50 perc) 

„De szeretnék gazdag lenni…”: József Attila est - 10 év feletti diákoknak is ajánljuk (45 perc) 

„Kései sirató”: József Attila est (50 perc) 

„Oly korban éltem én…”: Radnóti est - 14 év feletti diákoknak és felnőtteknek (50 perc) 

„Vallomás a csodáról”: Csinszka-est - 13 év feletti diákoknak és felnőtteknek (40 perc) 

 

SZABAD ÖTLETEK SZÍNHÁZA (SZÖSZ) 

2000 tavaszán, Budapesten, a XV. Kerületi Újpalotai Közösségi Házban indult el a SZ.Ö.SZ. azaz 
a Szabad Ötletek Színházának története. Akkor még nem tudtuk, hogy egy színházat indítunk útjára, 
csak azt tudtuk, hogy szeretnénk valami vidám produkcióban dolgozni, amiben megmutathatjuk 
magunkat, és örömet szerezhetünk a nézőknek. Ez a produkció a “Karinthy örök…” c. előadás volt, 
amelynek fogadtatása olyan pozitív volt, hogy országosan is meghirdettük, és célokat kezdtünk 
megfogalmazni: mi lenne, ha ezen az úton elindulva további előadásokat mutatnánk be? Létrejött az 
“Örkénységek”, majd “Arany”, “Petőfi”, “Ady”, “Radnóti”, stb. irodalmi műsoraink, amelyeknek már 
konkrét célközönsége is volt – a felnőtt közönségen kívül -, az általános, és középiskolások. 

Innen tovább lépve még merészebb gondolatunk támadt: mi lenne, ha megpróbálnánk egy olyan 
színházat létrehozni, ahol több műfaj is megtalálható együtt, egy helyen, és minden korosztályt meg 
tudnánk érinteni. Operett, musical, kabaré műsorokat készítettünk. Közben a társulat is bővült annak 
megfelelően, hogy milyen kvalitású kollégákra volt éppen szükség az adott produkcióban. 
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Felnőtt előadások: 

Karinthy Örök - Vidám irodalmi műsor 55 percben 

Karinthy Frigyes írásainak örök érvényűségéhez nem férhet kétség. Sok-sok generáció fog még 
“felnőni” sziporkázó, ironikus humorán, mely felnőttnek s gyereknek egyaránt nyújthat színvonalas, 
meghatározó élményt. A “Karinthy Örök…” c. előadás is ennek szellemében készült. Olyan műveket 
válogattunk össze, amelyben iskolás gyermek, felnőtt egyaránt megtalálja világát. Részletek 
hangzanak el a legsikeresebb “tanulmányokból”: Tanár úr kérem, Görbe tükör, Rájöttem valamire, 
Betegek és bolondok. Az összeállítás a születéstől az elmúlásig veszi górcső alá az emberi sorsokat, 
Karinthy sajátos nézőpontjából, sok kacagással, vidámságunkat egy pillanatra sem engedve 
elveszíteni. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák felső tagozatának, gimnazistáknak, felnőtteknek, fiataloknak, 
időseknek, egyaránt! 

Iskolai Csalafintaságok - Vidám irodalmi műsor 60 percben 

Nógrádi Gábor, a népszerű kortárs költő sajátos szemszögéből, humorával szeretnénk kedveskedni 
ezen vidám irodalmi műsorral gyermekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Olyan írásokat 
válogattunk össze ebben az összeállításban, amely minden kedves néző számára garantálja az önfeledt 
nevetést és szórakozást. 

Ajánljuk: Diákoknak, pedagógusoknak, mindazoknak, akik kikapcsolódásra és vidámságra vágynak. 

Arany János élete és költészete - Irodalmi műsor 60 percben 

2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és 
a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította, amelynek fővédnöke 
Lovász László, az MTA elnöke lett. 

Nem véletlen, hiszen Petőfi mellett a XIX. század legnagyobb magyar költőóriása Arany János is. 
Epikus költeményei, balladái a magyar irodalom fölülmúlhatatlan remekei. Nem csak fantáziadús 
poéta, de kiváló műfordító is volt. 

Egy órás műsorunkban a költő életének főbb állomásait, hitvallását, jellemző személyiségjegyeit 
igyekeztünk megragadni, számos vers, ballada és életrajzi dokumentum alapján. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a felnőtt közönség számára is. 

Örkénységek - Groteszk irodalmi műsor 70 percben 

Örkény István a groteszk magyar mesterének életét követhetjük végig saját önéletrajzi írásai alapján, 
miközben megelevenedik a “háttérben” XX. századi Magyarországunk, olykor szomorú, néha vidám 
(groteszk) történelme. Közben elhangzik a híres egypercesek közül is jó néhány, melyek biztosítják az 
előadás humorvonalát. A produkció megfelel a “rendhagyó irodalom óra” kritériumainak, de önálló 
előadásként a “felnőtt” közönség számára is remek színházi élményt nyújt. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák felső tagozatának, gimnazistáknak, felnőtteknek, fiataloknak, 
időseknek egyaránt! 
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Petőfi, a szabadságharc költője - Irodalmi műsor 60 percben (zenés, prózás, énekes verzió 20-45 
perces időtartamban, 2-3 fő előadóval – igény szerint) 

Petőfi Sándor költő, a magyar irodalomtörténet kimagasló alakja. Az ő életútját kísérhetjük végig, 
gyönyörű versein és történelmi dokumentumokon keresztül. Hazája iránti megalkuvást nem tűrő 
szeretete méltán emeli az 1848-as Márciusi forradalom egyik kulcsfigurájává és a szabadságharc 
hősévé. “Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért 
föláldozom Szerelmemet.” 

Ígéretéhez híven mindent feláldozott, az életét adta a magyar szabadságért. A csatamezőn tűnt el 
nyomtalanul, maga után hagyva páratlanul értékes irodalmi hagyatékát. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a “felnőtt” közönség számára egyaránt, és 
Március 15-én. 

Radnóti Miklós - Irodalmi műsor 60 percben 

Radnóti Miklós a budapesti Új-Lipótváros műveltséget szerető kispolgárságából indult útjára. Korán 
elárvult fiú volt, rokonok segítségével tanult és verselt gyermekkorától kezdve (tizenöt éves korában 
már nyomtatásban is láthatták költeményeit). 

1944 őszén Radnóti Miklóst agyonlőtték az itteni fasiszták. Akkor is új versek, szép versek voltak a 
zsebében, amikor meghalt. Idővel a tömegsírból indultak a halhatatlanság útjára ezek a végső 
költemények. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a felnőtt közönség számára egyaránt. 

Ady Endre, a forradalom viharmadara - Irodalmi műsor 60 percben 

Ady Endre, a XX. századi modern magyar költészet nagy forradalmára. Minden verse egy-egy vádirat, 
szenvedélyes támadás a feudalizmus és az akkori kor ellen, sürgető soraiból kisüt az azóta megvalósult 
jövő: népének forradalma. Egy órás műsorunkban a nagy költő előtt tisztelgünk bemutatva életét, 
szerelmeit, költészetét. Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák felső tagozatának, gimnazistáknak, 
felnőtteknek, fiataloknak, időseknek egyaránt! 

Wass Albert: „Az életem mindig is egy nyitott könyv volt” – Irodalmi műsor 60 percben 

A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja, akiről a hivatalos irodalomtörténet sokáig 
tudomást sem vett. Masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind 
Erdélyben, mind Magyarországon. Ez az irodalmi műsor az Ő életét és műveit dolgozza fel. 

1956. október 23. – Irodalmi műsor 40-45 percben 

Ebben a műsorunkban az 1956-os forradalomról emlékezünk meg, felidézve a legfontosabb 
eseményeket, pillanatokat, olyan történelmi személyek megelevenítésével, akik főszerepet játszottak a 
folyamatok kialakulásában, megszületésében, s végül bukásában. 

Az Ő párbeszédeiken, cselekedeteiken keresztül  próbáljuk megérteni a motivációkat, s közben 
izgalmas betekintést nyerhetünk Magyarország történelmének egyik legellentmondásosabb 
időszakába. 
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Nevető XX. század - Vidám zenés kabaré egy felvonásban (műsoridő: 55-60 perc) 

A “Nosztalgiakabaré” című darabunk közönségsikere után Rejtő, Vadnay, Darvas, Heltai és Karinthy 
nyomdokain továbblépve, közkedvelt bohózatokból építkezve készítettük el legújabb kabarénkat, még 
több zenés kupléval, és a “XX. Századra” való tekintettel, immáron klasszikus és modern musical 
részletekkel, no és persze sok-sok vidámsággal, és rengeteg kacagással. 

Műsorunkat ajánljuk mindenkinek, aki felhőtlenül szeretne nevetni legalább egy órán át. 

 

ESZTRÁD SZÍNHÁZ 

Az Esztrád Színház tevékenységét olyan előadó-művészeti közhasznú szervezetként végzi, amely a 
színház-, tánc-, zene- és a cirkuszművészet elemeit felhasználó produkciókat hoz létre saját 
kiállításban, illetve koprodukciós partnerekkel. Produkciós színházként segít a források 
megteremtésében, a színházszerű működés és megvalósítás kidolgozásában, az ehhez szükséges profi 
háttér biztosításában. 

Felnőtteknek szóló előadásaink:  

Sanzon - L'Aura Band koncert: Mezey Katalin József Attila-díjas, Kossuth-díjas kortárs költő 
verseinek világzenei feldolgozása. Időtartama: 70 perc 

Szűz Mária így énekel - L'Aura Bánd Adventi koncert Autentikus misztérium játék. Időtartama: 70 
perc 

 

SZENT MIHÁLY SZEKERE VÁNDORSZÍNHÁZ 

Vándorszínházunk 2009-ben alakult, azóta több száz előadásunk volt az ország különböző részein, és 
több alkalommal határon túlra is eljutottunk. A színház és a pódium műfaját, valamint a zenés és 
prózai színházat ötvözve előadásaink formája rendhagyó, tartalmukban pedig újszerű 
megközelítések jelennek meg. Műsoraink szinte bármilyen adottságú helyszínen megvalósíthatóak. 

Célkitűzéseink a kezdetektől a következők: Olyan művészi értékek, eszmények ápolása, 
továbbéltetése, továbbörökítése az előadó művészet keretein belül, amelyek a művészetek 
kialakulásának kezdetétől  érvényesek. Kis költségvetéssel, kevés eszközzel, de kreativitással és 
mozgékonysággal szeretnénk színvonalas színházi élményt nyújtani és előadásainkat minél több 
emberhez eljuttatni. 

Előadások: 

„Szállj közénk szép titok, gyermekarcú Isten!” 

KARÁCSONYI előadásunkban jelen korunk nehéz és sokszor kilátástalannak tűnő helyzetéből 
kiindulva keressük a fényt, a szabadulást, a reménységet, a művészet eszközeivel. Különféle műfajú 
zenét, prózát, éneket és színpadi jeleneteket fűztünk össze; magyar írók, költők, zeneszerzők 
műveiből. Jelmezek és kellékek segítik az átélést. Előadásunk felnőtteknek szól. 
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Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó előadások 

A színház és a pódium műfaját ötvözve szeretnénk nemzeti ünnepeinket elevenné és átélhetővé tenni. 
Előadásainkban felidézzük az adott kor hangulatát, érzésvilágát a művészet eszközeivel – dallal, 
szóval muzsikával, tánccal, színpadi jelenetekkel, visszaemlékezésekkel -, korhű jelmezekben és 
környezetben. 

„Honszerelem! Vess tiszta lángot!”                       Március 15. 

1956. Nemzetünk „legtisztább áldozása”              Október 23. 

„Magyarnak lenni nagy s szent akarat”                 Augusztus 20. 

„Nem lehet feledni, nem, soha!” - TRIANON emlékműsor 

Előadásunkban többféle megközelítésből villantunk fel egy- egy pillanatot. Elsősorban azon művészek 
– írók, költők, zeneszerzők – gondolatait, érzéseit szólaltatjuk meg – versben, prózában, énekben, 
zongoraművekben -, akik kortársként élték át Trianon tragédiáját. 

 

KULTSZÓ EGYESÜLET 

A KultSzó egy fiatalokból álló egyesület, melynek célja, hogy a hozzáértők és az érdeklődők, valamint 
a társadalom perifériájára szorult csoportok számára egyaránt hozzáférhető fórumot teremtsen, a 
magyar műveltség és művelődés ügyének előmozdítását szem előtt tartva. Tárgy és 
tevékenységközpontú zenés irodalmi estekkel, irodalmi színpaddal, játékos tudományos 
ismeretterjesztéssel foglalkozunk. Olvasóköri tematikáinkat, irodalmi műsorainkat egy széles 
szerkesztőgárdával dolgozzuk ki, és mindig frissítjük a tudományterület legújabb tudományos 
eredményei szerint. Figyelünk a helyi sajátosságokra, fontosnak tartjuk a helyi művészet beemelését 
alkalmainkra, a kánonban szereplő szerzők mellé. 

Állandó programjainkat az alkalmakhoz, a helyszínhez és a közönséghez, igazítjuk. Az itt feltüntetett 
programjaink mellett külön kérésre más szerzőkből és egyéb irodalmi témákból is irodalmi 
foglalkozásokat dolgozunk ki. 

Előadások (felnőtteknek, illetve általános- és középiskolásoknak): 

- „Kuruc életünket megállván csináljuk”: 2019 Rákóczi és Ady emlékév. Egyesületünk tagjai Ady 
kuruc verseivel, de a történész szemüvegén keresztül mutatják be a Rákóczi szabadságharc 
eseményeit, emlékezetét. Időtartam: 50 perc. 

- „Analízis”: A legfiatalabb költőgeneráció, ELTÉ-s hallgatótársaink műveiből válogatunk. 
Költészetükben közös, hogy nem akarnak igazából semmit, csak elgondolkoztatni helyzetünkről, az 
örök sodródásban rekedésről. Az új generáció nem hoz a költészetében forradalmat, nem rajzolja meg 
költészetével a tenni akarás új irányát az életünk vaktérképére, és épp ez az, amiben kirobbantja a 
maga forradalmát. Hiszen mer gondolkodni, szembenézni a valóval, pontosan analizál, meditál, 
értelmez, hajszálpontosan leírja az őt körülvevő látványokat, s kevésbé az emocionális, mint inkább 
intellektuális regiszterben keresi a válaszokat a világ kérdéseire. Időtartam: 60 perc. 

- 1848/49: A forradalom és szabadságharc eseményeit követjük végig napról napra Petőfi 
költészetével, ’48-as katonadalokkal, „csatakrónikákkal”, Kossuth és Görgei levelezésével, illetve egy 
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helybéli forradalmár életútján keresztül. Mindezek mellett természetesen a korszak „fametszetes 
ponyváinak” bemutatása sem maradhatnak el. Időtartam: 60 perc.  

- Balassi reloaded: 18 évesen prédikáció-gyűjteményt fordít. Várúr és önkényes várfoglaló, vitéz és 
költő, zarándok és csavargó, Júlia és Caelia, Istenes versek és ördögi énekek, 99 avagy egy híján 100 
vers. Interaktív ismerkedés az első magyar lírikussal, Balassi Bálinttal és költészetével. A foglalkozás 
során a diákok betekinthetnek a humanizmus világába, a hitviták korába, a török hódoltság és a 
virágzó Itália művelődésébe, mindezt Balassi Bálint szemüvegén keresztül, régizenével, énekelt 
verssel.  

Rendhagyó irodalomórák (általános- és középiskolás korosztály számára): régi magyar irodalom, 
Balassi Bálint, csúfolók és gúnyversek (16–18. század), kuruc kor irodalma, Kassák Lajos, Németh 
László, Szabó Lőrinc, kortárs magyar irodalom, és kérésre előzetes megbeszélés alapján egyéb 
választott téma kidolgozása. 

Olvasókörök: Olvasóköri tematikáinkat szakemberek segítségével dolgozzuk ki. Az ötleteket hozzuk, 
az alkalmakat vezetjük, de a tematikáink összeállításába szeretnénk bevonni a helyi érdeklődőket, 
könyvtártagokat, fiatalokat. Egyesületünk munkáját magyartanárok, előadóművészek, 
irodalomtörténészek, nyelvészek, pszichológusok segítik. 

 

KURUCZ ÁDÁM KONRÁD Latinovits-díjas versmondó, színész 

Jogot végzett a PPKE-n, azt követően kezdett el egy színészképzést. Versmondó esteket tart, 
színházban játszik, forgatásokra jár. Sok vers-és prózamondó versenyre jár, nap, mint nap új és új 
verseket tanul. Több mint 60 előadást tartott az elmúlt 2 és fél évben szerte az országban, és 
Erdélyben, a Partiumban, a Felvidéken, valamint Bécsben is járt monodrámái valamelyikével.  

„Nem bánok semmit, mit cselekedtem” - Ady Endre életét, költészetét mutatja be a kb. 45 perces 
előadás, mely igyekszik minél komplexebb képet adni a nagyszerű költő sokszínűségéről. 
Magyarságversek, szerelmes költemények, háborús versek egyaránt részei a műsornak.  

„Nem tudok mást, mint szeretni”- verses-prózai műsor József Attila életművéből. A mintegy 50 
perces előadás a költő Curriculum vitae című (önéletrajzi) írására támaszkodva végigköveti a tragikus 
sorsú poéta életét – az egyes életszakaszokhoz József Attila vonatkozó verseit társítva és persze 
elmondva, előadva.  

„Versben mondom el” – válogatás a klasszikus és a kortárs magyar líra gyöngyszemeiből. 12 vers 
hangzik el az 50 perc során. Az előadó válogatta össze a tucatnyi költeményt, melyek szerzői közt 
szerepel – többek között - Radnóti Miklós, Pilinszky János, Szabó Lőrinc, Varró Dániel és 
Romhányi József. Érdekes történetek is gazdagítják a műsort, melyek az adott költőről, vagy az adott 
műről adnak többletinformációkat. 

„ha minden összetört…” - Radnóti Miklós II.világháborús költészetét bemutató előadás, mely 
elsősorban a költő versei és Naplója segítségével igyekszik bemutatni a tragikus sorsú művész 
sorsának alakulását – különös tekintettel 1938 és 1944 között.  

Válogatás a magyar irodalom legszebb szerelmes verseiből. Egy kb. 50 perces előadás keretében 
válogatta össze az előadó költészetünk legszebb szerelmes költeményeit. A műsor sok érdekes háttér 
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információt ad az adott művekről, az adott szerzőkről. Juhász Gyula, Ady Endre, Radnóti Miklós, 
József Attila, Szabó Lőrinc, Baranyi Ferenc és más kiváló szerzők művei színesítik az előadást. 

„és népem a magyar” - Válogatás 20. századi erdélyi magyar költők, írók műveiből. Az 
anyaországtól való elszakadás által a 20. században alkotó erdélyi magyar művészek számára 
különösen fontos alkotó terület lett magyarságuk. Reményik Sándor, Wass Albert, Dsida Jenő, 
Szilágyi Domokos, Hervay Gizella és Kányádi Sándor műveiből válogatott az előadó. Elsősorban 
magyarságversek a témái ennek a műsornak, de néhány költemény erejéig más költői témák is 
terítékre kerülnek. 

 

JOÓS TAMÁS énekmondó 

Több mint 30 éve foglalkozik versek megzenésítésével, történeti énekek és népdalok előadásával. 
Országszerte rendszeresen fellép gyermekműsoraival, éneklő történelemóráival, vagy éppen táncházi 
muzsikáival. 

A korabeli hangszereken (koboz, tekerő, ud, saz, ír buzuki, cintera, furulyák) kísért műsorai révén 
egyfajta időutazáson vehetnek részt a hallgatók, és a zene visszaidézi a dicső korok hangulatát, 
történelmünk jeles napjait, hőseit. 

A nívós irodalmi műveket tartalmazó eladások jeles ünnepeken, évfordulókon előadásként 
bemutathatók.  

Irodalmi összeállítások: 

Szeretni tehozzád szegődtem…: válogatás a magyar szerelmi líra gyöngyszemeiből (műsoridő: 40-50 
perc) 

„Sebed a világ…” – József Attila versei: lemezbemutató irodalmi est (műsoridő: 45-50 perc) 

„Földecském, te szülőföldem”: Szergej Jeszenyin orosz költő emlékére készült összeállítás 
(műsoridő: 40-45 perc) 

Zöld erdő harmatát…: válogatás a kuruc kori kötészetből (műsoridő: 40-50 perc) 

Egyéb programok: 

„Átlátszó víz legyen!...” – Cseh Tamás-est  

„Indulj el egy úton…”: moldvai énekek, imádságok és krónikák, történeti dalok, táncházi muzsika 
(műsoridő: 20-50 perc) 

A sasok birodalma – a római légió: rendhagyó történelemóra általános és középiskolásoknak 
(műsoridő: 45 perc) 

 

KUNCZ LÁSZLÓ vers- és énekmondó 

A Pécsi Nemzeti Színház magánénekeseként, valamint a Szegedi Nemzeti Színház vendégeként az 
operairodalom nagy basszus-szerepeit énekelte (Sarastro, Ozmin, Leporello, Fülöp király, A 
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kékszakállú herceg stb.). Párhuzamosan oratóriumokban, Bach-passiókban működött közre, önálló 
dal- és áriaesteket (pl. Schubert: Téli utazás) adott. 

Dobszay László "Schola Hungarica" együttesében gregorián énekeket, L. Kecskés András 
együttesében több száz fellépésen régi magyar dalokat, históriás énekeket, 16.-19. századi költők 
verseit (pl. Balassi Bálint) énekelte. Számos hanglemezt és CD-t készített. 

Nyugdíjasként sem „nyugszik”, mert úgy érzi, hogy van még mit énekelnie - mondania. Balassi, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Kosztolányi, Radnóti, József Attila, Nagy László, Lator László stb. 
szavalt és énekelt verseiből összeállított műsoraival járja az országot. 

Műsorai: 

 „MAGYAR DANKÓ PISTA, ÁLDJON MEG AZ ISTEN…”  

Ady nagyon szerette és becsülte Dankó Pistát, hozzá írt versében lényegében azt mondja, hogy az ő 
nótáiból tanult hazaszeretetet. A műsor ezt a barátságot eleveníti meg népszerű Ady-versek és a 
legszebb Dankó-nóták felidézésével. 

„MARHALEVÉL”  

Romhányi (Rímhányó) József fergeteges humorú állatmeséi. 

 „LYÁNYOM, ANYÁM, HÚGOM, SZERETŐM, HITVESEM” – Petőfi és a „gyengébb nem” 

A legszebb Petőfi - versek - dalok Nőnapra és Anyák napjára, Falunapra, Idősek Napjára és minden 
napra. 

TOLDI  

A HELYSÉG KALAPÁCSA  

MOM - Petőfi versek: https:// youtu.be/wViLfeuHAAs 
Ady versek: https:// youtu.be/z72vCPgYys4 
 

GÁSPÁR SÁNDOR versmondó 

A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett III. Nemzeti VERSeny 2. 
helyezettje, valamint a Kaleidoszkóp VersFesztivál különdíjasa 2018-ban. 

ÚTRAVALÓ ÉNEK - KÁNYÁDI 90’ - A „Nyergestetőtől a vörös villamosig ” 

Gáspár Sándor és Huzella Péter verses-zenés időutazása 

A műsorral a Kossuth-díjas költőre emlékezünk. Huzella Péter Kossuth-díjas zenész előadóművésznek 
saját megbízólevele volt a szerzőtől a versek megzenésítéséhez. A verses-zenés műsorban a történelmi 
és a személyes líra legjobbjai épp úgy helyet kaptak, mint a felejthetetlen gyermekversek. Kányádi 
Sándort a kortárs magyar irodalom legjei között említhetjük: a Valaki jár a fák hegyén, vagy Bántani 
én nem akarlak, a Nyergestető, a Fekete piros, és a Kuplé a vörös villamosról mind-mind örök érvényű 
tematikát vázol megismételhetetlen módon. Az előadók folyamatos diskurzust folytatnak költészettel, 
a költővel és a közönséggel. 
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SZARVASOK AZ ÉGEN 

Zenés versszínházi est két férfihangra, két ellentétes karakterrel, Balázs László Gáborral és Gáspár 
Sándorral, valamint az Eurovíziós DAL-versenyek többszörös zeneszerző-előadójával, Berkó 
Gáborral. Az összeállításban Karinthy, Veress Miklós, Pilinszky, Weöres Sándor, Villányi G. András, 
Dsida Jenő, József Attila, Faludy, Zelk Zoltán és Nagy László verseiből válogattunk. 

„Vannak, akik sohasem látják, amikor a szarvascsorda átrobog az égen. Tanuld meg ezt a versemet - 
ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek – rejtőzködnöm nem lehet – a végtelennek tetsző 
parton – hangot sem ad a néma szakítás – amikor végképp elfogyott minden elszenvedett varázslat – 
lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát – rezeda volt szívem, citera, virág dal – létem, ha 
végleg lemerült- vegyék úgy, mintha el sem kezdtem volna!” 

 

SÁS KÁROLY és SÁS ILDIKÓ 

Pósa Lajos, „A magyar gyermekirodalom atyja" iránti tiszteletből, születésének 170. évfordulójára 
megjelentet egy kötet, mely a költő 70 válogatott versét tartalmazza, eredeti (korabeli) illusztrációkkal. 
A Csillaghúros dallamok alcímet viselő könyv CD mellékletén a Mester 15 megzenésített verse 
hallgatható, Sás Károly és Sás Ildikó tolmácsolásában. 

A kötet bemutatója zenés író-olvasó találkozó formájában is megvalósítható. 

 

KACZANDER NÓRA dalszerző, verseket zenésítő, gitáros, énekes művész 

7 éves kora óta gitározik és énekel, verseket zenésít meg és tanít. A 2019-es HangHordozók verseny 
győztese, aki komoly tapasztalatokkal bír az iskolai zenés irodalomórák terén is. Műsorában ismert 
költők versei szólalnak meg, köztük a kötelező költemények közül is jó pár. 

Célja, hogy színesítse a hazai zenei kultúrát és népszerűsítse a hangszeres zenét, legyen szó 
előadóművészetről vagy zeneoktatásról. 

Zenélő költészet: Akusztikus repertoár klasszikus és kortárs költők verseinek megzenésítéséből. 
/József Attila, Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Ady Endre, Báger Gusztáv, Kántor Péter, Babits 
Mihály…/ 

Ízelítő Nóra eddigi munkásságából:  
https://www.youtube.com/channel/UCdQTpO7eQXURyasSF5LBgqg 

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

