
ÁKOM-BÁKOM BÁBCSOPORT 

Bábcsoportunk már 20 éve járja az országot. Több ezer előadással a hátunk mögött büszkén 
mondhatjuk, hogy az egyik legmegbízhatóbb, legtapasztaltabb és legszínvonalasabb, legszélesebb 
repertoárral rendelkező bábműsor a miénk. Azon dolgozunk, hogy folyamatosan új előadásokkal 
lephessük meg közönségünket. 

Az elmúlt évek során több száz óvodával, művelődési házzal, iskolával alakítottunk ki és tartunk fent 
évtizedek óta sikeres és baráti kapcsolatot. 

Előadásaink: 

Új előadásunk: 

A három nyúl – Zelk Zoltán meséje nyomán 

Őszre-tavaszra ajánljuk: 

Egyszer volt...Az aranyszóló pintyőke - zenés bábelőadás Benedek Elek meséje nyomán 

Egyszer volt...A kiskondás - magyar népmesei bábelőadás, magyar népzenével 

Választható: 

Egyszer volt…Az öreg halász és a nagyravágyó felesége - népmesei bábjáték 

Egyszer volt...A csillagszemű juhász - magyar népmesei bábelőadás, magyar népzenével 

Péter és a farkas - zenés bábelőadás Prokofjev szimfonikus meséje alapján 

Választható előadásainkat "utaztatjuk", ezért ezen előadások megrendelése esetén külön egyeztetés 
szükséges. 

Télre ajánljuk: 

A suszter manói - hangulatos, zenés  bábelőadás 

Moha és Páfrány téli kalandjai - vidám, zenés bábelőadás Václav Ctvrtek meséje alapján 

Didergő király - Reneszánsz hangulatú bábelőadás Móra Ferenc verses meséje alapján. 

Mikulás a tyúkudvarban - "nem csak mikulásnapra 

Általános információk: 

Az előadások  időtartama 40-45 perc. 

Bábjaink kb. 60 cm-es asztali bábok. Az előadások paraván háttér előtt, asztalon játszódnak, ezért a 
helyszükséglet 3x5 méter. 

Technikai igény: áramforrás a paraván mögött (zárt térben, 200 főig), illetve központi hangosítás 
esetén szükséges egyeztetni a helyi technikai személyzettel. 

Célközönségünk: Óvodások és kisiskolások (1-4 osztály) 
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TEKERGŐ BÁBSZÍNHÁZ 

A bábszínház 2008-ban alakult, és azóta saját állatmesékkel járja az országot, és lép fel óvodákban, 
iskolákban, szabadtéri rendezvényeken.   

Hagyományos paravánnal, kesztyű bábokkal elevenednek meg a mesék, melyeket Kiss Marianna 
bábos ad elő interaktív módon, a gyerekek bevonásával, felidézve a régi bábfilmek hangulatát. A 
történetek tanulságosak, semmilyen erőszakos elemet nem tartalmaznak és alkalmazkodnak a 
gyerekek életkori sajátosságaihoz. A mesék idényszerűen is választhatóak, nyári/őszi történet, Mikulás 
műsor, karácsonyi mese, de még a Föld napjára is van egy történet. Előadásainkat 2 éves kortól 
ajánljuk, általános iskola alsó tagozatáig, illetve bárkinek, aki szereti a meséket.  

A bábszínház immár több száz sikeresen kivitelezett előadást tudhat maga mögött megalakulása óta, 
rendszeres kapcsolatot ápolunk könyvtárakkal, művelődési házakkal, óvodákkal, játszó - és 
gyermekházakkal. 

A társulat komplett felszereléssel dolgozik (hang- és fénytechnika), a paraván elhelyezhető egy kisebb 
óvodai csoportszobában, nagyobb színpadon, vagy szabadtéren is. Nagyobb rendezvényen a meglévő 
hangosításhoz is csatlakoztatható. 

Repertoáron lévő interaktív előadások: 

Cilike a hiszékeny egérke: Cilike a kisegér éppen szállást keres magának, mert az előzőt kihízta. 
Talál is egy megfelelő odút, pont Brekegi Barnabás a béka mellett, akivel összebarátkozik. Eközben 
Sima Sámuel, az éhes róka is a közelben ólálkodik… 

Bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak! A mese egész évben rendelhető, bármilyen 
programra. Időtartama: 45-50 perc. 

A répatorta: Születésnapja van ma a Nyuszipostásnak, aki meghívta barátait, Cilikét a kisegeret és 
Brekegi Barnabást a békát is. A legfinomabb répatorta titkos receptjéhez elengedhetetlen a tojás, de 
valaki folyton kilopja az összeset a veremből… 

Bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak! Húsvétra, születésnapra rendelhető, vagy akár egész 
évben. Időtartama: 40-45 perc. 

Brekegi Barnabás és a nagy szemétkupac: Egy szép reggelen Brekegi Barnabást nagy bosszúság 
éri! Valaki az odúja elé szemetelt! Gyorsan szól is Cilikének, aki a szomszéd odúban lakik, hogy tud e 
valamit a rejtélyes szemétkupacról, vagy talán ő szemetelt oda? Természetesen Cilike tudja, hová kell 
vinni a szemetet, de valaki nem és a végére kell járni ki lehetett a szemetelő! 

A mese a Föld napjára íródott, de egész évben rendelhető. Bölcsődéseknek, óvodásoknak, 
kisiskolásoknak. Műsoridő: 40-45 perc. 

A furfangos Mikulás: A Kerek erdő közepén Nyuszipostás segít Mikulás bácsinak a csomagokat 
kézbesíteni, de véletlenül otthon felejtette a cetlit, amire fel van írva, kiknek kell kézbesítenie három 
csomagot! Hogy ne keljen hazacipelni megint a csomagokat leteszi két fa közé, hóval betakarja, és a 
gyerekekre bízza. Sajnos, a jó szimatú és nagyon éhes róka Sima Sámuel is éppen arra ólálkodik… 

Mikulásra ajánlott mese, külön rendelhető, igazi Mikulás bácsival, csomagosztással! Bölcsődéseknek, 
óvodásoknak, kisiskolásoknak egyaránt ajánlott. A mese időtartama:35-40 perc+Mikulás 
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Bundás Bocsok kalandjai: A medvemamának sok a dolga, el kell mennie otthonról. Megbízza 
Marcikát, hogy vásároljon be, Mancikát pedig, hogy ügyesen takarítson és csináljon rendet. 
Mancikának inkább játszani van kedve, így elszökik otthonról, de sajnos eltéved. Egyszer csak 
meghallja, hogy valaki nagyon csuklik és a hang a fa tetejéről jön, ahol Ugri lakik, a mókus. 

Egész évben rendelhető mese, bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak. Műsoridő: 40-45 perc. 

Bundás bocsok farsangja: Marcika nagyon meg van fázva, nyűgös és éppen elfogyott a méz itthon, 
így ma Mancika megy a boltba. Igyekeznie kellene, hamarosan bezár a bolt, de olyan nagyon 
unatkozik mióta Marcika beteg, a farsangi mulatságra sem tudnak így menni. Sima Sámuel pedig 
tanácstalan, nem tudja, kinek öltözzön a farsangi bálon, nagyon nyerni szeretne, hátha egy szép nagy 
libasült lesz a fődíj! 

Farsangi mese, bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak. Időtartama:35-45 perc. 

Bundás bocsok karácsonya: Marcikát és Mancikát, a két kis medvebocsot felébreszti anyukájuk a tél 
közepén, de csak egy napra! Persze a maciknak ez nem nagyon tetszik, de ugye karácsony van és 
ilyenkor a mama finom mézeskalácsot is süt! Hogy a kalács elkészüljön, be kell vásárolni, így a mama 
és Marcika elmennek otthonról. Mancika pedig próbál még egy kicsit aludni, de egyszer csak Sima 
Sámuel, a róka kopogtat az ajtón. 

Karácsonyi történet a szeretet jegyében, bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak. Időtartama: 
35-45 perc. 

 

BÁBUCI BÁBSZÍNHÁZ 

A 2010-ben alakult, háromtagú együttesünkkel elsősorban népmeséket dolgozunk fel. Bábjainkat, 
kellékeinket és díszleteinket magunk készítjük. A bábok főleg asztali bunraku stílusú bábok, pálcás 
bábok, marionettek, de vannak saját elgondolás alapján létrehozott mechanikus bábjaink is 
(LaFontaine mesékben) ill. papírszínházi bábok is. Meséinkkel - az igényekhez mérten – az óvodás 
korosztálytól a kisiskolás korosztályig tudjuk megszólítani a közönséget. 

Célunk, hogy igényes bábokkal, humorral átszőtt meséinkkel maradandó élményt nyújtsunk nemcsak 
a gyermek, de a felnőtt közönség számára is. 

Minden mesénkhez élőzenei kíséretet tudunk biztosítani. 

Meséink: 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja - hátulmozgatós asztali bábokkal  

Klasszikus történet a nagyravágyó török császárról és a veszteni nem akaró, büszke kakasról, akinek 
családját is megismerhetjük, valamint kalandjait a Császár bumfordi, csetlő-botló szolgálójával. A 
mese hossza 35-40 perc. 

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj - hátulmozgatós asztali bábokkal 

Mese a három szerencsét próbálót szegény legényről, a terülj asztalkámról, az aranyat tüsszentő 
csacsiról, a furkóról, valamint a kapzsi kocsmárosról. A mese végén minden szereplő elnyeri méltó 
jutalmát. Mese hossza 40 perc. 
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Mátyás király és az okos lány - nagyméretű bunraku stílusú bábok 

Valódi Mátyás-történet az okosságról és furfangosságról. Az interaktív mesében szerepel a kicsorbult 
kerekű hintó miatt szorongatott helyzetben lévő bíró és annak éles eszű, szépséges lánya. Mese hossza 
40 perc. 

A kőleves és a só - hátulmozgatós asztali bábok 

Az izgalmas történet egy cselekményszálra fűzi a két népmesét, melyben a hős katona először 
megtanítja, hogyan lehet kőből levest főzni, majd segít az apja szeszélye miatt kitagadott királylányon, 
s a végén övé a legnagyobb jutalom. Mese hossza 30 perc. 

A macskacicó - alsó mozgatású, pálcás báb 

E kedves szerelmi történetben a jóságos Macskacicó segíti hősünket, a legkisebb királyfit, hogy 
megfeleljen apja minden kérésének. De vajon feleségül veheti-e a királyfi a kedves kis macskát? Mese 
hossza 45-50 perc. 

A nyuszika piros labdája - felülről mozgatott pálcás bábok (marionett) 

Történet az irigy nyuszikáról, a labdáról és a barátságról. Mese hossza: 25-30 perc. 

Továbbá: 

La Fontaine mesék: Holló és a róka, Nyúl és a teknős, Méhek és darazsak 

Hófehérke és a hét törpe - doboz színház 

A tökföld meséje 

A mesék végén, kamaraszínházi előadások után a gyerekeknek lehetőségük van kipróbálni a bábokat. 

 

NYÁRY BÁBSZÍNHÁZ 

A Leányfalun élő Nyáry Detti színművész 25 éves színházi múlttal rendelkezik. Gyermekei 
megszületése után önálló gyermekelőadásokat kezdett létrehozni – ennek immár 8 esztendeje. 

Előadások: 

Nyúlkaland - bábelőadás, 45 perc, 3-10 éves kor között: Szívhez szóló mese a testvéri szeretetről és a 
bocsánatkérésről, egy nyúlcsalád életén keresztül. Vajon a felnőtteknek mindig igazuk van? Vagy ők 
is tévedhetnek? Bábos mese Kabalevszky lendületes zenéjével. 

A hóember ajándéka - bábelőadás, 45 perc, 3-10 éves kor között: Klasszikus bábelőadás sok közös 
játékkal. Az erdő álltai a karácsonyi ünnepségre készülődnek, de valami megzavarja őket. Persze a 
bajba jutott erdőlakón közösen segítenek, s mindent megtesznek, hogy senki ne maradjon egyedül az 
ünnepen.  

A sündisznó - interaktív mesejáték, 45-50 perc, 3-12 éves kor között: A szegény ember, a bolondos 
király és a zsugori boltos nem is gondolja, hogy felelőtlen ígéretük a kis sün felé micsoda 
bonyodalmakba sodorja őket!  Megbecsüljük-e mindazt az igazi értéket, ami körbevesz minket, a 
családunkat, a szeretteinket? Sok közös mókával, dallal és tánccal keressük a válaszokat a kérdésekre. 
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Szegény ember és a róka - gyermekelőadás, 45 perc, 3-10 éves kor között: Magyar népmese 
feldolgozás. Interaktív játék bábokkal, népdalokkal, ritmushangszerekkel. Hogyan menekül meg a 
szegény ember a medve karmaiból, és végül, hogyan sikerül túljárnia a róka eszén. A gyerekek aktív 
részesei a mesének. 

A kerek kő - gyermekelőadás, 45-50 perc, 3-14 éves kor között: Magyar népmese színpadra 
görbülése, élő szereplőkkel, bábokkal, mókával, sok közös tánccal. A gyerekek aktív résztvevői a 
történetnek, együtt játszhatnak a szereplőkkel és alakíthatják a mese kunkori fonalát, amíg csak el nem 
jön a:' fuss el véle '! A szegény halász halak helyett csak egy nagy kerek követ fog ki a folyóból, azt 
viszi haza éhes családjának. Mégis, vagy talán éppen ezért a végén minden jóra fordul, még kapzsi 
bátyjával is békét köt. Előfordulhat még egy vak király, egy udvari bolond és egy zsák macska is. 
Interaktív színházi játék magyar népdalokkal, fakanálbábokkal, ritmusjátékokkal, nevetéssel! 

A Kutyacska - gyermekelőadás, 45-50 perc, 0-14 éves kor között: Magyar népmese. Interaktív 
előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak 40 percben. Jóska, a kissé félnótás paraszt ember a család 
féltett disznóháját egy kutyacskának adja el. Lehet ennek jó vége? 
Vidám mese sok-sok közös játékkal, népdalokkal, tánccal. 

 

SÁRA LABOR 

Nyergesújfalun több mint négy évtizedes múltra tekint vissza egy bábjátékos hagyomány, melyet 
szüleink kezdtek el és most hárman, a Sára testvérek folytatunk. Egyrészt egy gyermek bábtanoda 
működik, Pinocchió Bábcsoport néven, másrészt felnőtt társulatunk, a Sára Labor egy 
előadóművészeti és pedagógiai műhelyt működtet. Ennek keretében bábjátékos előadásinkkal 
látogatjuk a környék oktatási és kulturális intézményeit, továbbá egyéb, gyermekeknek és családoknak 
szóló rendezvényeket. 

Művészeti-, környezeti és gyógypedagógia tevékenységünkről honlapunkon tájékozódhat, jelenlegi 
repertoárunkról pedig részletesebben a következő oldalon: www.saralabor.com/eloadasok  

Innen elérhető egy rövid, két perces kisfilm is, amelyben ízelítőt adunk előadásaink hangulatából. 

 

HÓ-HAHÓ BÁBSZÍNHÁZ 

Mi, az ország különböző gyerekszínházainál, társulatainál nagy tapasztalatot összegyűjtő fiatal, 
diplomás színészek, 2009-ben alakítottuk meg a bábszínházat. Célunk az volt, hogy 
színvonalas Mikulás mesejátékokkal, élő-és bábszínházi előadásokkal ajándékozzuk meg a 
lurkókat. Hogy a látvány is egyedi legyen, ezért bábparavánunkat két szépen megfestett 
hóember alkotja, ahol a hóanyag fölött igényes bábokkal játszunk. 

Az interaktivitás érdekében a Mikulás és a krampusz mellett más élő szereplők is megjelennek. 
Megrendelőinknek 40 perces mesejátékokat kínálunk, melyekben nem csak a díszletek, 
kellékek, jelmezek igényesek, de a zenei világ is. 

Előadások: 

A Mikulás birodalmában 
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A Mikulás zsákja 

Útban a Mikuláshoz 

A mesejátékok után szerepeltetjük a gyerekeket, közösen éneklünk, és a Mikulás kiosztja krampusz 
segítőjével a megrendelő által biztosított ajándékokat. 

Szolgáltatások: 

Kézművesség: Asztali fenyődíszekkel, szalagokkal, igényesen díszített asztaloknál kézműves 
mestereink sokféle kézművességgel ismertetik meg a gyerekeket, melyek a téli hangulathoz és 
ünnepekhez kapcsolódnak. A hangulatos foglalkozás során só, liszt, gyurma figurákat festhetnek, 
papír-rongy ujjbábokat, sőt karácsonyi díszeket, mikulás süvegeket is készíthetnek. Lehetőség van 
papírvirágokat hajtogatni, gyöngyöt fűzni, rajzolni, festeni, sőt Karácsonyra adventi koszorút fonni, 
valamint karácsonyi üdvözlőlapokat is alkotni. 

Arcfestés: Szakképzett arcfestőink fényképalbumból, igény szerint kiválasztott minta alapján festik ki 
a gyerekeket, bőrbarát arcfestékkel nyuszinak, macinak vagy akár krampusznak. 

Lufihajtogató: Huncut krampusznak öltözött lufihajtogatóink számtalan alakzatot formálnak meg 
színes lufikból. Többek között: maci, hattyú, kutyus, zsiráf, oroszlán, szarvas, kard. 

 

DÉLIBÁB TÁRSULAT 

Társulatunk független utazó színház, mely különböző művészeti területeken sokéves tapasztalattal 
rendelkező szabadúszó művészek kötetlen közössége. Ahogy bennünket, úgy állandóan bővülő 
repertoárunkat is a sokszínűség jellemzi. 

Babaelőadások: 

Miaú (Vlagyimir Szutyejev meséje nyomán) - élőzenés babaelőadás tipegőknek, 0-4 éves korig, 20 
perc előadás és 20 perc játék: Az álomszuszék kiskutya sok érdekes állattal találkozik össze a 
titokzatos nyávogó keresése során. Megismerkedik a félénk kisegérrel, az érces hangú kakassal, a 
kedvesen zümmögő méhecskével, a hallal és a világ legszebb békájával, végül pedig rátalál az éhesen 
nyávogó pepita cicára is. 

Szivárványmese – énekes-verses füzér a legkisebbeknek, babaelőadás 0-3 éves korig, 20 perc előadás 
és 20 perc játék: A kedves, narancsszínű Pompon a színekhez kapcsolódó dalokkal, mondókákkal és 
játékokkal mutatja be a kicsiknek a szivárvány hét színét. Felnevel egy rózsát, találkozik a Nappal, 
lubickol a tóban, zöldet, narancsot és lilát kever. Végül előkerül a türkiz, s Pompon közös játékra hívja 
az aprókat. 

Földön, vízen, levegőben! - babaelőadás az utazásról és a járművekről, 0-3 éves korig, 20 perc 
előadás és 20 perc játék: Két gyerkőc, közös játékukat megunva a virágmintás Dodó, és a fehér 
pöttyös Pepe nyuszik segítségével világfelfedezésre indulnak. Sétálnak, autóznak, vonatoznak, hajóra 
szállnak, végül pedig repülni szeretnének. De vajon sikerül-e nekik megfelelő járműveket építeni? 

Karácsony csilingel - babaelőadás élőzenével a karácsonyról, 0-4 éves korig, 20 perc előadás és 20 
perc játék: A karácsony csodája, a várakozás izgalma és az együtt töltött percek a kisgyermekkori évek 
legmeghatározóbb élményei közé tartoznak. Semmihez sem fogható látni az elvarázsolt tekinteteket és 
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az önfeledt boldogságot, amit a karácsonyi díszek csillogása vagy egy gyertyaláng tánca okozhat. 
Ezeket az örömteli perceket idézzük meg előadásunkban, melyben a „hógolyózás” és a gyertyagyújtás 
ugyanúgy helyet kap, mint a közös éneklés és a betlehemi történet rövid elmesélése. 

Az elvesztett királyság - élőzenés, interaktív asztali bábelőadás 45 percben, 7-12 éves korosztály 
számára: A Rózsaszín Dombok Királyságában időtlen idők óta béke honol. A Dombok vigyázó szeme 
alatt uralkodó Széltündér, Kékbálna és Erdőmanó vidáman, énekelgetve és dolgosan töltik 
mindennapjaikat – ők biztosítják, hogy minden a rendes kerékvágásban és teljes boldogságban 
haladjon. Csakhogy egy nap furcsa lény jelenik meg: egy Szemétszörny, akit nagyon hamar követnek 
testvérei is, lég és vízszennyezéssel kísérve, a királyság fennmaradását fenyegetve. Az új ellenféllel a 
Széltündér, a Kékbálna és az Erdőmanó már nem képesek harcolni, de szerencsére mielőtt igazán 
rosszra fordulnának a dolgok, felbukkan a remény, egy kisfiú és kutyája alakjában. Vajon együtt 
képesek lesznek megmenteni az elvesztett királyságot? 

 

CIMBORA PRODUKCIÓ 

A Cimbora Produkció célja, hogy a gyerekeknek a legkisebbektől a nagyobbacskákig olyan mintákat 
és kulturális értékeket közvetítsünk, melyek az élet minden területén segítségükre lesznek majd egy 
teljesebb, minőségibb élet kialakításában. 

Az idei év a klasszikusok jegyében telik, vagyis három olyan mesét mutatunk be, melyeket a gyerekek 
már jól ismernek. Mégis azt tapasztaljuk, hogy az ismerős történetekbe szívesen látogatnak el, 
nemcsak a kicsik, de még a szülők és a pedagógusok is. 

Igényes bábokkal, szép díszlettel, sok zenével és humorral fűszerezve érkeznek a mesehősök, akiket 
színészeink előadásról előadásra lelkesen és igényesen jelenítenek meg. Célunk, hogy színházszerető 
gyerekeket neveljünk, akikből később színházszerető felnőttek válnak. 

Előadások: 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – zenés bábjáték 

Röfi és a farkas – zenés bábjáték 

Bohócok a porondon – interaktív zenés bohócműsor 

Mikulásváró – zenés előadás 

 

ÓPERENCIÁS BÁBSZÍNHÁZ 

Zenés, interaktív mesejátékok évközben, illetve Mikulásra és Karácsonyra is, nagy színháztermekbe és 
kis előadótermekbe, zárt- és szabadtéri rendezvényekre! 

Óvodásoknak és iskolásoknak ajánljuk: 

Vízipók, csodapók 

Misi mókus kalandjai 
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Hüvelyk Panna 

Felhő Fáni meséi 

Csalafintaságok a csalitosban 

Hófehérke és a hét törpe 

Az Ezeregyéjszaka meséi 

Gulliver Lilliputban és az óriások földjén 

Húsvéti kaland Nyúlcsi Júlcsival 

Jégtündérkoncert a Mikulásnak 

A Mikulás Mackóországban  

Kitől kap ajándékot a mikulás 

Fortélyos mester a Mikulásnál 

Betlehemes (Karácsony) 

Világszám! – Lujzi és Majzi bohócműsora 

Egyéb szolgáltatások: 

Óperenciás Játszóház 

Felhő Fáni Kézművesháza 

Arcfestő és/vagy Lufihajtogató 

 

MIAMANÓ SZÍNHÁZ 

Diplomás színészeinkkel, igényes jelmezekben, látványos díszletek között, 60 perces zenés 
mesejátékokat adunk elő, igény esetén mikroportos, nagyteljesítményű hangtechnikát is tudunk vinni. 

Az interaktív előadások óvodásoknak és kisiskolásoknak, illetve néhány darabunk felsősöknek is 
igényes szórakozást jelentenek, közöttük olyan tanulságos, klasszikus mesékkel, mint: 

- Csalavári Csalavér 

- Rémusz bácsi meséi 

- Rumcájsz és Manka 

- Lúdas Matyi 

- Mesék Mátyás Királyról 

- A három kismalac 

- A rút kiskacsa 
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valamint Farsangra (Farsang MiaManónál), Húsvétra (Tapsifüles, a varázslatos húsvéti nyúl), 
Gyereknapra (MiaManó Manóföldén, MiaManó Olimpiája, MiaManó Zenekar), Mikulásra (A 
Mikulás Manóföldén, A Mikulás Pillangóországban, A három kismalac a Mikulásnál) és 
Karácsonyra (Betlehemes játék, Betlehemes lucázás). 

Kiegészítő szolgáltatások: 

MiaManó Kézművesháza 

MiaManó Játszóház 

Lufihajtogató Manók 

Arcfestő Manók 

 

PORTÉKA SZÍNPAD 

A Portéka Színpad gyermekműsorok készítésével, előadásával foglakozik. Az elmúlt 17 év alatt 
nemcsak eredeti szakmánk (színészek vagyunk) gyakorlásával, hanem egyre nagyobb invencióval, 
odaadással, szakmai tudással való megvalósítással, sőt a pedagógia személyiségformáló erejének 
sokoldalú alkalmazásával nemcsak önfeledt, hanem hasznos időtöltést nyújtottunk gyermekek több 
tízezres táborának. A Portéka Színpad alapkoncepciója, hogy a 3-12 évesig célzott korosztály egyetlen 
tagja se unatkozzon az előadások egyetlen percében sem. Ezért van az, hogy az „élőszínházi” részeket 
megszakítja egy-egy bábjáték. 

A sok-sok zenével, játékkal fűszerezett előadások egyik legfontosabb jellemzője, hogy a közönséget  
egy-egy dal, vers, dramatikus játék, vagy éppen a problémamegoldásban való részvétel erejéig 
bevonjuk a játékba; stílusunkat úgy is jellemezhetnénk, hogy interaktív kisszínház. 

Műsorainkat úgy szerkesztettük meg, hogy akár  családias környezetben, akár nagy színpadon is 
megállják a helyüket. Díszletes, jelmezes, zenés játékaink nagy része élő színházi előadás,  minden 
műsorunk tartalmaz bábjátékot, ill. bábjátékokat is. Előadásaink igényes szerkesztése miatt a 
gyerekeknek nincs idejük unatkozni. Műsoraink fontos eleme, hogy megmozgatjuk a 
gyermekközönséget  úgy is, hogy egy-egy gyereket kihívunk játszani, és úgy is, hogy az egész 
társaság aktív szereplője, részese az előadásnak. 

Korosztály: 3-12 éves gyermekeknek 

Időtartama: 45 perc 

Repertoár: 

Vau és Miau 

Vásári komédia 

Négy vándor 

Fekete cilinder 

A nagy magrabló 

Cecil úr kalandjai 
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Törökülésben 

Decemberi csillagok 

Játékország udvarában 

Fognyűvő manók 

 

GALIBA TÁRSULAT 

LÚDAS MATYI - vásári komédia avagy SÍRVARÖHÖGÉS EGY FELVONÁSBAN 

Szeretne egy igazán mulatságos produkciót? 

Most a valaha látott legjobb Lúdas Matyi feldolgozást ajánljuk Önnek! 

A 15 évre visszatekintő, nívó díjjal kitüntetett Diósgyőri Mikulásvonatról már jól ismert szereplők 
ezúttal új köntösben, teljes előadás formájában mutatják be, hogyan jár túl Ludas Matyi a zsarnok 
Döbrögi uraság eszén. 

Képzelje el, ahogy a gyerekek szájtátva figyelik az előadást, a szüleik könnyes szemmel nevetnek a 
jobbnál jobb poénokon és elégedetten bólogatnak: „Na, ezt most jól összehozták!” 

Előadásunk azért egyedülálló, mert: 

- interaktív, különleges előadásmód 

- minden korosztály számára ideális és érthető 

- igényes jelmezek, szinte bárhol felállítható kis helyigényű díszlet 

- profi színészi alakítások 

Ideális választás: 

- falunapokra, ünnepekre, kis és nagy rendezvényekre  

- fesztivál keretein belül vagy külön előadásként 

- iskolákba és közintézményekbe, 

- zárt vagy szabadtérre, bármilyen évszakban 

Szükség esetén hangosítást is tudunk biztosítani az előadáshoz.  

Az előadás időtartama 50-60 perc. 

Ízelítő: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YInHqnyLjvI 
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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.) 

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. 

Eltűnt a mikulás! (interaktív zenés mese, óriásbábokkal): A Mikulásnak és Peti manónak, a nagy 
szakállú segédjének, nagyon sok a dolga, hiszen reggelig, a világ összes gyerekének ki kell osztani a 
csomagokat! Peti azonban nagyon szereti a csokoládét és a nagy sürgés-forgás közben nem tudott 
ellenállni egy hatalmas csomag édességnek, félrehúzódott és miközben majszolta az édességet, a 
Mikulás eltűnt és még a szánkó is eltört! Hogy a hibáját helyrehozza, elhatározza, hogy megkeresi a 
nagy szakállút. Ebben segít neki a barátja, Krampuszi. Ám ez bizony nem könnyű feladat! Vajon 
sikerül neki? Varázslatokkal teli, kalandos útján találkozik Micimackóval, Julien királlyal, Rudolffal a 
rénszarvassal na és a Gyerekekkel. A hosszú úton a gyerekekkel megalakítják a „Hópehely zenekart”, 
énekelnek, táncolnak, találós kérdéseket fejtenek meg. 

A műsorban karácsonyi dalok és a legnépszerűbb klasszikus mesék énekei (Muzsika hangjai, 
Micimackó, Rudolf), valamint Gryllus Vilmos dalai csendülnek fel profi énekeseink előadásában, 
óriásbábok részvételével. A gyerekek jelmezekben, kellékekkel, a dalokhoz kapcsolódó szerepeket, 
játékokat játszhatnak az életnagyságban megelevenedő mesefigurákkal (társulatunk színész tagja 
alakításában), valamint meghallgathatják a Jégvarázsból Elza dalát is. A vállalkozó kedvűek a 
színpadon is megmutathatják rátermettségüket. Az előadást óvodásoknak, kis iskolásoknak ajánljuk! A 
műsoridő 50 perc. 

Csintalan krampuszok (Zenés, jelmezes, 3 szereplős, interaktív mókázás): Mikulás házában már 
napok óta nagy volt a felfordulás. Mindenki rohant, pakolt, készült a nagy eseményre. A krampuszok 
is szorgalmasan dolgoztak, de persze néha nem tudták megállni, hogy ne rosszalkodjanak: elcsentek 
pár csokifalatkát, megcsikizték Rudolfot, majd hógolyócsatába kezdtek a nézőtéren ülő „kis 
manókkal”. A gyerekek segítségével felépítik az óriás hóembert, majd táncolnak Shrekkel is, aki 
szintén nagyon várja már a Mikulást. A cipő kipucolása közben Törpapa is megérkezik, majd 
ügyességi versenyeket is játszanak a gyerekek a csintalan krampuszokkal! 

Az előadásban mikulás és karácsonyi dalok csendülnek fel, de a vállalkozó kedvűek a színpadon is 
megmutathatják rátermettségüket. A gyerekek jelmezekben, kellékekkel, a dalokhoz kapcsolódó 
szerepeket, játékokat játszhatnak az életnagyságban megelevenedő mesefigurákkal, majd megalakítják 
a „Zümzüm” zenekart. A műsor végére talán még a Mikulás is megérkezik teli puttonyával. Műsoridő 
50 perc. 

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


„Irány a cirkusz!” - zenés, interaktív mese, amely az egész gyerekközönséget megmozgatja. A 
program ideje kb. 45 perc. 

Milyen játékokat játszunk a mese közben a gyerekekkel? Milyen próbát kell kiállni az artistáknak? 

- Vízhordás egyik edényből a másikba - kis műanyag pohárral. Cél, hogy ne lötyögjön ki. 

- Átugrás az óriás karikán. 

- Bekötött szemmel egyensúlyozás egy földre ragasztott ragasztószalag csíkon. 

- Célbadobás labdával edénybe. 

- Találós kérdések, kitalálós játék. 

- Kötélhúzó verseny - két (vagy több) csapat. 

- Közös zenélés, mulatozás, táncolás a cirkusz művészeivel.  

Barangolás a mesék birodalmában - Háromszemélyes zenés, jelmezes, interaktív mesekoncert, 
óriásbábok részvételével! Műsoridő 50 perc. Az előadást óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk, no 
meg minden felnőttnek, aki nem felejtette el, hogy milyen volt gyereknek lenni! Műsorunk – amely 
szabadtéren és színházteremben egyaránt előadható – megrendelhető gyereknapra, majálisra, 
falunapra, városnapra és mindenféle gyerekrendezvényre. 

Farsangoló a mesék birodalmában - Háromszemélyes zenés, jelmezes interaktív mesekoncert, 
óriásbábok részvételével! A mesék birodalma ezernyi titkot és varázslatot rejt! Hófehérke és 
Manócska meseerdő közepébe hív minden gyereket, ahol találkozhatnak kedvenc mesehőseikkel! A 
műsorban gyerekdalok, a legnépszerűbb klasszikus mesék énekei (Vuk, Nagy hohoho horgász, 
Micimackó), valamint Gryllus Vilmos dalai csendülnek fel profi énekeseink előadásában, óriásbábok 
részvételével. A gyerekek jelmezekben, kellékekkel, a dalokhoz kapcsolódó szerepeket, játékokat 
játszhatnak az életnagyságban megelevenedő mesefigurákkal, valamint csatlakozhatnak a „Zenebona 
zenekarhoz”, csörgőkkel, cintányérokkal, kasztanyettával beszállhatnak a közös muzsikálásba. A 
vállalkozó kedvűek a színpadon is megmutathatják rátermettségüket. A varázslatokkal teli, kalandos 
úton Micimackóval, Törpapával és Julien királlyal is táncolhatnak! A műsoridő 50 perc. 

Hol lakik a nyúl? - Interaktív, Interaktív, zenés mese, óriásbábok mese, óriásbábok részvételével! Peti 
postásnak, az erdei állatok hírvivőjének rengeteg a dolga, mert közelít a Húsvét. A legtöbb levelet a 
nyuszinak címezték, de ez a tekergő már megint új helyre költözött! Vajon most hol lakik? Peti és 
barátja, a varázs iránytű segítségével elindulnak az erdőbe, hogy megkeressék Nyuszi Pistát. Az 
iránytű azonban elromlik, és mielőtt megérkeznek a hosszú fülűhöz, találkoznak Micimackóval, Julien 
királlyal, és persze a Gyerekekkel. A hosszú úton az erdő lakóival énekelnek, táncolnak! Megalakítják 
a gyerekekkel a „Tücsök” zenekart, csörgőkkel, cintányérral, kasztanyettával beszállhatnak a közös 
muzsikálásba is! A műsorban húsvéti dalok, Gryllus Vilmos dalai, valamint a legnépszerűbb 
klasszikus mesék énekei (Vuk, Micimackó) csendülnek fel profi énekeseink előadásában, óriásbábok 
részvételével. A gyerekek jelmezekben, kellékekkel, a dalokhoz kapcsolódó szerepeket, játékokat 
játszhatnak az életnagyságban megelevenedő mesefigurákkal. A vállalkozó kedvűek a színpadon is 
megmutathatják rátermettségüket. Az előadást óvodásoknak, kis iskolásoknak ajánljuk! 

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

A Látványszínház meséi kivétel nélkül az egészségtudatosságra nevelik játékos formában a 
gyerekeket, illetve a környezetvédelem fontosságára is felhívják a figyelmet. Előadásaik fő eleme 
az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a környezettudatos életmód 
megszerettetése interaktív, közérthető, maradandó, szeretetteljes, zenés, szórakoztató formában. 

Minden mese egy izgalmakkal, humorral teli történet, amely a levegőszennyezés elkerülésének 
fontosságával, és lehetőségeivel, az egymásnak történő gyors segítségnyújtással, az önzetlenség és 
feltétel nélküli szeretet fontosságával foglalkozik, a már megszokott módon tükröt állítva a gyerekek 
elé. 2 színész adja elő őket, akik dalokkal, kérdésekkel, közös mozgással is bevonják a gyerekeket a 
mesébe, így válik emlékezetes élménnyé a 35 perc hosszúságú, az egészséges táplálkozás és a 
rendszeres testmozgás megszerettetését célzó, interaktív, népzenei és táncházas alapokra épített 
tanmesejátékunk.  

Válasszon színes repertoárunkból  a különböző évszakokhoz, ünnepekhez és neves napokhoz 
kapcsolódó programjaihoz elképzeléseinek megfelelő vidám, témába illő tanmesét: 

AZ ERDŐ KINCSEINEK NYOMÁBAN  

Mesénk fő témái: gyógynövények megismerése, erdeink kisállatainak védelme, házi kedvenceink 
nevelése, szelektív hulladékgyűjtés, illemtudó viselkedési formák, környezettudatosság  

ÉGBŐL POTTYANT SZERENCSETOJÁS  

Mesénk fő témái:  önzetlenség, felelősségtudat, madarak és fák ünnepe, tisztaság fontossága a 
környezetünkben és otthon egyaránt, nagytakarítás, tavaink és vizeink védelme, miért is fontos ez, a 
pazarlás visszaszorítása, rendrakás, szabályok betartása, szülők- és pedagógusok kéréseinek betartása. 

ARTÚR, AZ ERDŐ HŐSE 

Mesénk fő témái:  Gyereknap, nyár, nyári kirándulások, a tüzeskedés veszélyei a környezetre, 
szabályok betartása, önzetlenség, az iskola és a tanulás fontossága. 

PÖTYI KUTYA MEGMENTÉSE 

Mesénk fő témái:  hulladékgyűjtő világnap; állatok világnapja; egészséges életmód.   

GUBANC, A VIRÁGMEZŐK ŐRE 

Mesénk fő témái: föld világnapja, családi nap, gyereknap;  méz fontossága, talajvédelem. 

TÜSKÉS HÁTÚ JÓBARÁT 

Mesénk fő témái: szelektív hulladék, kisállatok védelme, egészséges életmódra nevelés. 

ROSSZCSONT NYULI ÉS AZ ÓRIÁS CSIBE 

Mesénk fő témái: víz világnapja, Húsvéti szokások, önzetlenség, pazarlás, életmód. 

ARTÚR, A BÁTRAK LEGBÁTRABBIKA 

Mesénk fő témái: Föld napja, Gyereknap, termőföld, erdők, vizek, tüzeskedés, életmód. 
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PÖTYI ÉS A LEGJOBB GAZDI: Pötyi rosszkedvű, mert gazdija állandóan szemetel és ráadásul 
keveset is foglalkozik vele. Úgy érzi, minden fontosabb nála, és nagyon bántja, hogy ennyire sokat 
szemetelnek körülötte, ezért úgy dönt, hogy megszökik otthonról, világgá megy. Persze nem jut túl 
messzire, de ez épp elég arra, hogy Pisti rájöjjön mekkorát hibázott. Pötyi és a gyerekek megtanítják 
Pistinek, hogyan kell gyűjteni a szemetet, és hogy hogyan kell foglalkozni házi kedvenceinkkel. 
Együtt megtisztítják a környezetet, és boldogan köszönnek el a segítő gyerekektől. 

FRICI MANÓ A TÉL HŐSE: Frici manó egész évben a téli ünnepekre készül. Legjobb barátai között 
ott van Marci a liba, Rudolf a rénszarvas és Béla a hóember is. November elején Béla még nem 
merészkedik ki a nagy melegben, de ott van Frici első téli ünnepe a Márton nap, utána következik a 
mikulás, majd a karácsony. Persze csupa szív manóhoz méltán szeretne mindenkit meglepni valami 
kis aranyos ajándékkal, de idén valaki állandóan megelőzi őt, és ezért nagyon szomorú lesz. De 
barátainak hála kiderül, hogy csak ők tréfálják meg mindig, és igazából Frici a tél igazi hőse, mert ő 
okoz oly sok örömet a háttérből mindenkinek. Szerencsére a gyerekek megtanítják a barátainknak, 
hogyan kellene egészségesen táplálkozni, és miért is fontos a rendszeres testmozgás, és a 
környezetünk védelmét hogyan érhetjük el. Miután megtanultunk a gyerekek segítségével minden jót, 
vidáman táncolunk és mulatunk. 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL: Mirci cica a maga bájával a gyerekek egyik nagy kedvence, így ismét 
meghívtuk köreinkbe. Ezúttal Brumi macit próbálja meggyőzni, hogy milyen jó is bent a jó meleg 
szobában a kandalló előtt feküdni és semmit sem csinálni egész télen. Persze Bruminak melege lenne 
ott, futni és horgászni nagyon szeret, és ráadásul ő nagyon szigorúan veszi mivel is fűtünk, plusz fél 
egy kicsit az emberektől... Mirci azért próbálkozik, de végül sikerül megtanítani sok-sok jóra, és 
ajándékul kap egy hatalmas erdei bált is. Természetesen a gyerekek megtanítják a két barátunknak, 
hogyan kellene egészségesen táplálkozni, és miért is fontos a rendszeres testmozgás, és a 
környezetünk védelmét hogyan érhetjük el. Miután megtanultunk a gyerekek segítségével minden jót, 
vidáman táncolunk és mulatunk. 
NYUSZI ÉS A VIZEK URA: Humorral, zenével és sok-sok tanulással fűszerezett mesénk Nyuli és 
Vilmos kalandos történetét mutatja be, mely alkalmával e csodás tavaszi erdőbe repítjük a nézőinket, 
ahol lehetőségük nyílik megtanítani Vilmos segítségével Nyulit a víz tisztaságának és óvásának 
fontosságára. Vilmost pedig megtanítjuk kedvesen és előzékenyen viselkedni, mert mindannyian 
tudjuk milyen rossz, amikor valaki csúnyán szól hozzánk, vagy amikor türelmetlen. Szerencsére a 
gyerekek megtanítják a két barátunknak, hogyan indul egy nap, hogyan kellene egészségesen 
táplálkozni, és miért is fontos a rendszeres testmozgás, és a környezetünk védelmét hogyan érhetjük el. 
Miután megtanultunk a gyerekek segítségével minden jót, vidáman táncolunk és mulatunk. 

MÉZI ÉS AZ ERDŐ RÉME: Mézi és Artúr története Méziről, a szuper erős és bátor méhecskéről, 
továbbá a hatalmas, de igencsak félős Artúr sárkányról szól, aki nézőink egyik kedvenc karaktere. 
Mesénkben előtérbe kerül a méhecskék fontos munkája, és megvédése, továbbá a madarak és erdei 
állatok szokásai, és a kissé ügyetlen sárkányuknak köszönhetően a tűgyújtás, tüzeskedés elkerülésének 
miértje. Természetesen megtanuljuk, hogyan lehet egészségesen táplálkozni, és miért is fontos a 
rendszeres testmozgás, és a környezetünk védelmét hogyan érhetjük el. Miután megtanultunk a 
gyerekek segítségével minden jót, vidáman táncolunk és mulatunk. 

Interaktív tanórák iskolásoknak: az előadások hossza 45-60 perc 

1. téma - Álmaink megtervezése, és testünk működése: ...álmodj, tervezz, sportolj, tanulj, 
gyakorolj. A tervezés fontossága és módszerei, célok kijelölése,  kitartás szerepe. Sport és tanulás 
kapcsolata. Szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok, felszívódás, 
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inzulinrezisztencia kialakulása, megelőzése, pozícionált táplálkozás és testmozgás, módszerek a 
gyakorlatban. 

2. téma - Válj Herculessé vagy Aphroditévé: Az “alakváltás” élettana, gyakorlati magyarázata, 
testünk “programozása”. Testünk felépítése, “mozgatórugója”, fejlesztésének fontossága és 
lehetőségei. 

3. téma - Legyél Tested formálásának mestere, érts meg, hogyan működsz: Idegrendszerünk 
felépítése és működése, mozgástanulás folyamata, sportolás és kitartás fontossága, miért fontos  a 
gyermekkori sportolás és tanulás, hatása felnőtt korra, barátaink tanácsai és az idősebbekre hallgatás 
különbsége, életpálya tervezés már gyerekkorban gyerekeknek is, a tervezés fontossága és gyakorlata. 

4. téma - Válts alakot, ha úgy akarod: az eddig tanultak összefoglalása, egységes szerkezetbe 
építése, átjárható “logikai hidak” építése, és ezen ismeretek felhasználása a táplálkozás, testmozgás, 
pihenés, tanulás hatékony megtervezéséhez, megértve és a gyakorlatban is használhatóvá téve az 
alakváltás lehetőségét. 

 

HAHOTA GYERMEKSZÍNHÁZ 

Utazószínházunk előadásaival az óvodás és kisiskolás korosztályt, valamint az alsóbb tizenéveseket 
kívánja szórakoztatni, ami nem azt jelenti, hogy a “felnőtt” nézőink ne kalandozhatnának el a mesék 
világába. Hiszen a mese tanít és szórakoztat. A gyerekeket olyan világba szeretnénk elkalauzolni, ahol 
akár cselekvő részesei lehetnek egy királylány megmentésének vagy ahol a főhős az igazságtalanságok 
ellen küzd. Az interaktív előadásmóddal, valamint versben megírt műsorszámainkkal 45-60 percben 
kívánjuk gazdagítani a fiatalok élménytárát. Élőszereplős mesejátékainkat színes díszletek között, 
színházi tapasztalattal rendelkező 3-4 jelmezes színész adja elő. Valamint darabíró, zeneszerző és 
jelmeztervező segíti munkánkat, hogy előadásaink minél színvonalasabbak legyenek. Jól összeszokott, 
állandó társulatunk 2007 óta aktívan szerepel hol egészen kis létszámú, hol pedig több száz gyermeket 
számláló közönség előtt. 

Legyen szó bármilyen gyermekeknek szóló alkalomról, névnapról, születésnapról, ünnepnapokról, 
legyen húsvét, Mikulás, karácsony, gyermeknap vagy privát, családi nap, közösségi rendezvény: falu- 
vagy városnap, sportnap, fesztiválnap, mi mindig készséggel állunk rendelkezésükre. Örömmel 
segítünk mosolyt csalni gyermekeik arcára, felhőtlen szórakozást biztosítani kicsiknek és nagyoknak. 

2020.évi programjaikat is színesíthetik széles programkínálatunkkal. Közönségünk széles körben 
kedveli klasszikus meseelőadásainkat (Brémai muzsikusok, Csizmás Kandúr, Suszter manói) 
valamint a magyar szerzők meséit  (Ludas Matyi, Kacor király),  történelmi személyhez köthető 
darabjainkat (Mátyás király és az uzsorás), de fentieken kívül is széles választéka található más 
mesedarabjainknak weboldalunkon. 

Utazószínházunk előadásai szabadtéri programként  és zárt térben történő bemutatása is örömteli, 
önfeledt szórakoztatást biztosít a szórakozni vágyóknak. Választható interaktív darabjaink garantált 
sikert aratnak a közönség: gyerekek és felnőttek körében!    

4 fős előadásaink: Brémai muzsikusok, Csizmás Kandúr, Suszter manói, Kacor király, Mátyás király 
és az uzsorás, Betlehemi kis jászolnál. 
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3 fős előadásaink: Csalavári Csalavér, Ludas Matyi, Piroska és a farkas, Császár új ruhája, Mikulás 
bácsi bajban, Oszi a boszi és a Mikulás, Mikulás bácsi modernizál, A piros tojás legendája. 

Ízelítő az előadásokból: https://www.youtube.com/channel/UCEuBQHFv5Hj7TApUegl5RnA 

 

SZÍNHÁZIKÓ TÁRSULAT  

A Színházikó Társulat 2001-ben azért alakult, hogy a gyermekműsorok világába egy kis újítást, egy 
kis színt vigyen. Ebből talán egyértelműen kiderül, hogy elsősorban, másodsorban, harmadsorban 
vagyis kizárólag gyerekeknek játszunk. Hogy miért? Mert mindannyian úgy gondoljuk, hogy a 
gyerekeknél sem kritikusabb, sem hálásabb, sem kedvesebb, sem jobb, sem semmilyenebb közönség 
nincs. Ahová hívnak minket, oda megyünk játszani, jókedvet gyártani, fergeteges bulit csapni, legyen 
az óvoda, iskola, születésnapi buli, falunap, ligeti mulatság… Mindenütt ott vagyunk, ahol szükség 
van ránk, hiszen mindenütt jó, de legjobb velünk! 

Báb és mesejátékok: műsoridő 60 perc 

A szivárványszínű labda – zenés mesejáték bábbetétekkel: Locsi egy új bohócot kap ajándékba 
Mamitól, ezért megválik a régi, ütött-kopott bohócától. A régi játék bosszút esküszik. Elhatározza, 
hogy megleckézteti az ő kis gazdáját. 

Brumi születésnapja – zenés interaktív bábműsor: Az erdő lakói összegyűlnek, hogy megünnepeljék 
Brumi maci születésnapját. Vidám ajándékkészítéssel telik az idő mindaddig, míg egy váratlan 
látogató meg nem érkezik. Nemcsak a születésnap, hanem Mókuska is veszélybe kerül. Az erdei 
állatkák a gyerekek segítségével megmentik Mókuskát, jöhet az ünneplés. 

Erdei vetélkedő – zenés, bábos interaktív játék: Az erdei állatkák elhatározzák, hogy vetélkedőt 
szerveznek közösen a gyerekekkel. A Róka vesztésre áll, ezért bosszút esküszik. Az állatkák és a 
gyerekek legyőzik a rókát, így vidáman folytatódhat a vetélkedő. 

Interaktív gyerekműsorok: 

Szabó Zselyke zenés gyerekműsora – versekkel, mondókákkal és játékokkal tarkítva (időtartam: 60 
perc)  

Megy a gőzös – zenés, interaktív gyerekműsor táncbetétekkel, gyerekdalokkal (időtartam: 60 perc) 

Vásott buli – zenés, táncos gyerekműsor (időtartam: 60 perc) 

Színházikó buli – zenés, interaktív gyerekműsor (időtartam: 60 perc) 

ÜNNEPI MŰSORAINK: Időtartam: 50-60 perc. Ajánlott korosztály: 4-12 év. Meséink díszletes, 
jelmezes, zenés produkciók, melyek bábbetéteket és interaktív elemeket tartalmaznak, hogy a 
gyermekek aktív résztvevői lehessenek az előadásoknak.  

Ünnepel az egész erdő - zenés, bábos mese: Az erdőben nagy a sürgés-forgás, Mókuska egy óriási 
aranybetűs feliratot talál a tisztás közepén, a nagy tölgyfára függesztve. Vajon ki írhatta és mi állhat 
rajta? Mindez egyelőre még legyen titok… Az erdőlakók és a gyerekek segítségével mindenre fény 
derül és végül azt is megtudjuk, ki a levél írója.  
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A Krampuszok földjén - zenés, interaktív Mikulás-váró: Krampiszi idén különleges megbízatásban 
részesül. Ő lesz a Főkrampusz. Ez bizony korántsem egyszerű feladat, mert fel kell készíteni 
Krampuszit és Krampillát az ünnepekre. A gyerekek és Krampiszi Főkrampusz segítségével minden 
elkészül, hiszen Mikulás Bácsi krampuszkái tökéletes munkát végeznek. 

Szikrázik a hó - zenés, interaktív Mikulás-váró: Szikrázik a hó, hógolyócsatát vívunk, hóembert 
építünk, ajándékot készítünk, dalolunk és mondókázunk… Egyszer csak rénszarvas paták dobognak a 
háztetőn… Csak nem közeleg a Mikulás Bácsi? 

Krampusztánc - zenés, interaktív Mikulás-váró: Mindenki tudja, hogy közeleg a várva várt ünnep. A 
krampuszoknak ilyenkor elég sok dolguk akad. Minden ajándékot el kell szállítani a megfelelő helyre, 
de persze néha előfordul, hogy a címzettek összekeverednek, így minden a feje tetejére áll. Persze a 
Mikulás Bácsi ezt is meg tudja oldani, de csak a gyerekek segítségével...  

Hull a hó, mesebeli álom - zenés, bábos mese: A krampuszkák nem bírják már tovább, hogy 
mindenki a Mikulás Bácsit ünnepli, ezért úgy határoznak, hogy Mikulást varázsolnak magukból. A 
varázslat, ha nem is elsőre, de sikerül, így már senki sem tudja, hogy vajon ki lehet az igazi Mikulás 
Bácsi?!  

Jaj, de jó, jön a Mikulás - zenés, táncos Mikulás-váró: Panka úgy határoz, hogy idén a Mikulás Bácsi 
is kapjon ajándékot. Meghívja barátnőit, Jankát és Blankát, hogy együtt találják ki, mi legyen a 
meglepetés. Megkezdődik a sürgés-forgás, szabnak-varrnak, festegetnek, dalolásznak… Elkészül az 
ajándék természetesen a gyerekek segítségével és jöhet a Mikulás Bácsi.  

Kis Karácsony - Nagy Karácsony (zenés betlehemes játék: Gyulai Líviusz: Betlehem című meséje 
alapján): Egy Angyalka a Földre téved (mert a nagy hidegben meggémberedett a szárnyacskája és a 
szánkó, amit kapott nem pont úgy működik, mint ahogy azt szeretné). Nem tudja ezen az idegen 
helyen, mégis mitévő legyen, ráadásul még a mesekönyvét sem találja és a cipője is kilyukadt, így az 
Arkangyalok segítségét kéri... Előkerül az elveszett mesekönyv és ekkor megelevenedik a bibliai 
történet.  

Ünnepváró - zenés, bábos Karácsony-váró: Brumi macinak eszébe jut, hogy elérkezett a várva várt 
ünnep: a Karácsony! Összehívja erdei barátait Sünikét és Mókuskát, hogy segítsenek neki felkészülni 
a nagy alkalomra. Elhatározzák, hogy ajándékot készítenek, ehhez a gyerekek segítségét kérik.   

Száncsengő - zenés karácsonyi műsor: Zsenge Zsezske anyukáját hívja segítségül, hogy vele és a 
gyerekekkel közösen készüljenek az ünnepekre. Előkerülnek a krampuszok, a rénszarvasok, az 
ajándékok... A műsor során rengeteg ismert ünnepi mondóka, gyermekvers és gyermekdal hangzik el. 

Farsangoljunk - zenés farsangi műsor: Szandi és Szabi, az ikergyerekek, nagymamájuknál töltik a 
hétvégét. Nagyika farsangi bált szervez unokáinak, melyre meghívja a közeli kiserdő lakóit, Sünit és 
Nyuszit… 

Hová tűntek a húsvéti tojások? - zenés Húsvét-váró műsor: Nyuszika teljes erőbedobással készül a 
Húsvétra, szebbnél-szebb tojásokat fest, de arra már nincs ideje, hogy el is szállítsa remekműveit. Süni 
természetesen vállalkozik arra, hogy segít az ajándékok szétosztásában, viszont nagy igyekezetében 
hasra vágódik a szállítmánnyal. Volt ajándék, nincs ajándék… 

Hová mégy te kis nyulacska - zenés Húsvét-váró műsor: Nyuszi Húsvéti vetélkedőt szervez 
barátainak, Süninek és Macinak. A róka is szeretne versenyezni. Az erdőlakók az ünnepre való 
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tekintettel beleegyeznek, hogy ő is velük játsszon, de megígértetik vele, hogy nem bánt senkit. A Róka 
természetesen mindent megígér, de nem bírja ki, hogy Nyuszika fülét meg ne kóstolja… 

Locsolkodjunk - zenés húsvéti műsor: interaktív gyerekműsor, melyben ismert gyerekdalok és 
mondókák segítségével ismerkednek meg a gyerekek a húsvéti népszokásokkal. Ráadásul a 
locsolóvers-mondó verseny sem maradhat el. 

 

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! 

Iskolai rendezvényekhez: 

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: 

20-30 perces műsorok 1 énekes színésszel 

45 perces műsorok 1 énekes színésszel 

60 perces műsorok  

– 2 énekes színésszel 

- 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 
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Tavaszi varázslat - Zenés, télűző, tavaszváró gyermekműsorok 30-40 perc, a gyerekek aktivitásától és 
érdeklődésétől függően, 1 énekessel: 

1. Télkergető, zsongó farsang - télűző, tavaszváró műsor, hanggal, síppal, dobbal, farsangi tánccal  

2. Virághozó, szép tavasz – dalok a természet újjáéledéséről  

3. Laknak-e itt szép leányok? - dalok a húsvétról, locsolkodásról 

 4. Rigókórus fenn a fán - gyermeknap, nyárelőzetes, játékok a szabadban  

5. Madárdalos jó reggelt! – zenés műsor, elsősorban a "Madarak és fák napja" alkalmából, de 
örömmel ajánljuk minden, a természet szeretetével kapcsolatos rendezvényre, vagy óvodába.  

6. A Föld gömbölyű, nagy labda… - zenés műsor, elsősorban a "Föld napja" alkalmából ajánlott, de 
örömmel ajánljuk minden, a természet szeretetével kapcsolatos rendezvényre, vagy óvodába. 

A cél elsősorban a zenei élmény nyújtása (énekkel, és gitárral), de mindez a gyerekek életkori 
sajátosságát is figyelembe véve, játékos formában történik. A koncertet látványelemekkel is színesíti 
az előadó, ami vizuális élményt is nyújt a gyerekek számára.  

Célközönség: óvodás és kisiskolás gyermekek.  

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

 

PESTI KISSZÍNHÁZ 

A Pesti Kisszínház egy főként gyermekeknek szóló produkciókat utaztató magántársulat. Alapítója 
Lassán Evelyn színésznő, író, dalszerző. 

Célunk, hogy a színházi programjainkkal a gyermekeket ne csak szórakoztassunk, de szórakoztatva 
tanítsunk is. Rendhagyó tanórákat, drámapedagógiai előadásokat, és szórakoztató programokat is 
kínálunk, valamint felnőtt közönség számára musical-operett gálákat, kabaré előadásokat. 

Repertoár: 

Cicus kirándul – zenés, interaktív, rendhagyó környezetóra a közlekedésről (játékidő: kb. 55 perc): 
Kutyus és Cicus kirándulni készül. Cicus már nagyon várja. A kiránduláshoz néhány dolgot be kell 
vásárolniuk, ám ahhoz el kell menni a boltba. Mivel gyalogosan közlekednek, Cicusnak meg kell 
tanulnia a közlekedési szabályokat. Kutyus készségesen elmagyarázza Cicusnak, hogyan kell 
biztonságosan közlekedni gyalogosan, és a tömegközlekedési eszközökkel. Cicus szereti, ha Kutyus 
tanítja, és együtt gyakorolják a tanultakat, miközben gyakran dalra is fakadnak együtt. A mese végére 
mindenki megtanulja, hogy mik a szabályok, így elindulhatnak bevásárolni a kiránduláshoz. 

Tündérládikó – zenés, interaktív, rendhagyó környezetóra az erdő élővilágáról, a természetismeretről 
(játékidő: kb. 55 perc): A játékos környezetismereti mesejáték során olyan tudást sajátítanak el a 
gyerekek, amelyek kapcsolódnak az általános iskolai alsó tagozatos tananyaghoz. Az előadás során 
megismerhetik a magyarországi erdők felépítését, szintjeit, az ott élő állatokat, és növényeket Az 
előadásban ismert, a témához kapcsolódó mondókákkal, találós kérdésekkel, gyerekdalokkal tesszük 
az élményt még élvezetesebbé, melyeket a szereplőkkel énekelhetnek a nézők. 
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Elvarázsolt mesedoboz - mesekoncert 2, 3, illetve 4 fővel: Ripsz (bohóc), Ropsz (bohóc), Trallala 
(erőművész) és Balerina (légtáncosnő) épp a Kicsikocsi cirkusz meghallgatására igyekeznek, de sajnos 
eltévednek, és nem találják a cirkuszt. Mindenkinek van egy különleges képessége, remélik, ha 
megtalálják a cirkuszt, akkor bemutathatják a produkcióikat, és felvételt nyernek a hőn áhított cirkuszi 
társulatba. Betévednek egy színházba (óvodába / iskolába, stb.) ,ahol összetalálkoznak a gyerekekkel. 
A gyerekektől megtudják, hogy rossz helyen járnak, nem ide indultak. Mivel már nagyon elfáradtak az 
utazásban, megállnak, hogy pihenjenek egy kicsit, és ha már együtt vannak, kihasználják az alkalmat, 
hogy egy kicsit játszanak a gyerekekkel. 

Hopp nyuszi kalandjai – zenés mesejáték (játékidő: 60 perc): Hopp nyuszi egy kedves kisnyulacska, 
aki kitűnő tanuló a nyuszi iskolában. Van egy jó barátja Csibe Csongor, aki felnéz Hopp nyuszira, 
mert nagyon okos, és mindig jó ötletei vannak. Ezúttal azonban a nyuszinak segítségre lesz szüksége. 
Hopp levelet kap a Nyusziügyi Tanácstól. A levélben az áll, hogy meg kell mentenie a Húsvétot, 1000 
db hímes tojás elkészítésével. Ha ugyanis nem készíti el határidőre a tojásokat, a húsvét sajnos 
elmarad. A Tojásfestő Brigád szénanáthát kapott és a többi nyuszinak pedig más fontos elfoglaltsága 
van, így csak Hoppra számíthatnak. A tanács azért választotta őt, mert híres tojásfestő családból 
származik 

Maugli és a majmok - mesejáték, 1 felvonás, 6 - 14 éves kor között: Maugli az erdőben él, az állatok 
között nevelkedett. Legjobb barátaival, Baluval és Bagirával minden nap élelmet keresnek. Egy napon 
Maugli ellátogat a faluba, és tanul egy-két dolgot, többek között azt, hogy az emberek a faluban 
összegyűjtik az ételt, és elraktározzák. Ez nagyon megtetszik Mauglinak, és arra gondol, hogy az 
erdőben is el kellene raktározni az ételt. Támad egy ötlete, hogy épít egy saját raktárt az erdőben. 
Ehhez segítségre lenne szüksége, de Balunak, és Bagirának nem nagyon tetszik az ötlet. Végül sikerül 
meggyőznie őket, hogy az ötlete jó, és segítsenek neki az építkezésben. El is készül a raktár, és a 
három barát lelkesen gyűjtik az élelmet. De mások is felfedezik az építményt, és, hogy könnyen lehet 
élelemhez jutni belőle… 

Télapó okosórája - interaktív, zenés Mikulásváró óvodásoknak és alsó tagozatosoknak (játékidő: 30 
perc + ajándékozás): Mikulás, Rudolf és a Segítő manók az ajándékozásra készülnek. Mindenki sürög, 
forog, csomagol. Mikulásnak is sok a dolga, de jaj, mostanában feledékeny, így beszerez egy 
„okosórát” és rábízza egyik manójára, Katyvaszra. Katyvasz nagyon büszke a feladatára, és minden 
percben igyekszik az órára vigyázni, de egy óvatlan pillanatban leejti és összetörik. A manók nagyon 
megijednek, megpróbálják menteni a menthetőt, mert attól félnek, hogy az óra nélkül Mikulás nem tud 
eljutni mindenhová. Rudolf közben azt hiszi, hogy az okosóra miatt ő már nem fontos segítője a 
Mikulásnak. Ezért megsértődik és sztrájkot hirdet. Nagy kalamajka kerekedik. A két manó attól tart, 
hogy elrontották a gyerekek örömét, és elmarad a Mikulás ajándékosztása. Ám végül a Mikulás 
mindent helyre hoz és elmondja mennyire fontos, hogy higgyünk abban, amit teszünk, mert az 
önmagunkba vetett hit nélkül semminek nincs értelme. 

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. 
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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. 

 

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. 

Repertoárunkból az alábbi - szabadtérre is aktualizált - előadásainkat ajánljuk: 

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) 

Tótágas történetek: apró mesék 5-12 éveseknek (45 perc) 

Huzavona - Játsszunk pantomimet!: interaktív játék szavak nélkül óvodásoknak, kisiskolásoknak 
(55 perc) 
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A Békakirály: zenés játék Grimm meséje alapján 3-10 éves gyerekeknek (45 perc) 

További előadások: 

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

Csacska Nyulacska: zenés mesejáték 3-10 éves gyerekeknek (40 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. 

Idővel saját színházunkban is meg kellett teremteni a feltételeket a meseelőadások létrehozására. 
(“Aladdin és a Csodalámpa”, “Mekk mester menyegzője”, “Pocahontas” stb.) Mára a színház fő 
profilja a mesejáték, mese-musical lett. 

Ifjúsági 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, 
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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! 

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. 
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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! 

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. 

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. 

Gyerekműsorok: 

Misi Mókus kalandjai (Kötelező olvasmány alsóban!) - Mese-musical 1 részben 

Főhősünk, Misi Mókus az erdő egyik hatalmas fájának tágas, kényelmes odvában született négy 
kistestvérével együtt. Négyük közül ő volt a legelevenebb és a legnagyobb is. Testvérei közt nem csak 
a tulajdonságai miatt lehetett megkülönböztetni, hanem egy különös ismertetőjel miatt is, mégpedig 
hogy a farkincája fekete volt. Van ugyan mókusfajta, amelyiknek fekete színű a bundája, ám Misi 
családja a vörös mókushoz tartozott. Mókus apó mérgelődött is eleget mondván: Vörös mókusnak 
vörös a farka. Ha fekete, akkor a valami rossz varázslat okozza. A szülők Rókus Mókus bácsitól kértek 
tanácsot, mi tévők legyenek Misi fiúk fekete farka végett. Az öreg bölcs Rókus Mókus nagy 
szerencsét jósolt fiúknak,és ha kíváncsiak vagytok Misi Mókus kalandos történetére, a sorozatból 
nyomon követhetitek. 
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Három szegény szabólegény – Zenés mesejáték 1 felvonásban 

Harmadmagával bandukol Selyem Péter, valódi nevén Selyem Katalin Posztó Barnabás álnok 
szabómester házához Kassa városába, hogy leleplezze annak mesterkedéseit és megakadályozza a 
kisebbik fiú kisemmizését az apai jussból. Izgalmas fordulatok után győz az igazság és Katalin rátalál 
az igaz szerelemre is. Az előadást sok zene és vidámság színesíti látványos díszlettel és jelmezzel. A 
mesét ovis kortól kisiskolás korig ajánljuk. 

Aladdin és a Csodalámpa – Zenés mesejáték 1 felvonásban 

A szegény, álmodozó Aladdin beleszeret a gyönyörű Jázmin hercegnőbe, a Szultán lányába és 
elhatározza, hogy feleségül veszi. A Teve tanácsára megszerzi a csodalámpát, melyből előhívja a 
“Lámpa szellemét”, hogy célja érdekében szembe szálljon a Nagyvezírrel – aki szintén Jázmin kezére 
és a lámpa segítségével világuralomra pályázik -, és Fatimével a kapzsi jósnővel. Aladdin azonban 
célját nem érhetné el, ha nem segítené még őt a “Gyűrű szelleme” is. Végül a “Szellemek” együttes 
erejével és a Teve jó tanácsaival Aladdin és Jázmin elől minden akadály elhárul, és szerelmük 
beteljesedik. 

A nagy Ho-Ho-Horgász – Zenés mesejáték 1 felvonásban 

A népszerű rajzfilmsorozat zenés színpadi változatában a pecázás megszállott szerelmese a “Nagy Ho-
Ho-Horgász”  – beosztottja “Kukac” segítségével – mindent elkövet a várva várt “nagy fogás” 
elérésére. Újabb és újabb ötleteket eszelnek ki, de végül a zsákmány és a sors mindig túljár az 
eszükön. Az előadást színesítik az eredeti Csukás István dalszövegek, a zene, díszlet és a jelmez. 

Kukori és Kotkoda - Zenés mesejáték 1 felvonásban 

A Magyar Televízió aranykorának egyik legbájosabb mesesorozata volt Kukori és Kotkoda története. 
A házimunkát mindig megúszni akaró Kukori és vele perlekedő felesége állandó konfliktusa nagyon 
sok mosolyt csalt az akkoriban tévé előtt ülő gyermekek arcára. A színpadi zenés mesejáték változat is 
erre törekszik, színvonalas zenével, látványos díszlettel és jelmezekkel, s persze sok-sok kacagással 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást nyújt. 

Brumi - Zenés mesejáték 1 felvonásban 

Brumi a barátaival, Dagival, Panasz Mukival – aki már sosem nyafizik és így kiérdemelte a Rendes 
Muki nevet  – és Rosszcsonttal – aki megjavulván immár a Jócsont nevet viseli, egyszóval az egész 
díszes társaság detektívnek csapott fel és nagy lelkesedéssel nyomozni kezd. Hogy mit nyomoznak és 
milyen sikerrel? Ez a legszigorúbban titkos! Csak az tudhatja meg, aki megnézi az előadásunkat. 

Mekk Mester Menyegzője – Zenés mesejáték 1 felvonásban 

A népszerű báb-mesefilmsorozat színpadi mese-musical változata, ahol Mekk mester a boldogságot 
keresve vándorol, hogy megtalálja szerelmét a falu polgármesterének lányát, Barika Marikát. 
Találkozik útközben Farkassal, aki szintén az “ennivaló” báránylányra pályázik. Mekk Elek, hogy 
Marika szerelmét elnyerje – az egyébként mesterember hiányban szenvedő faluban – minden munkát 
elvállal. Miután, Erdőfalva lakóit hozzánemértésével sikerül a teljes őrületbe kergetnie, a 
felmérgesített falubeliek el akarják kergetni. Farkas már a lakodalomra készül Barika Marikával, 
ám Mekk mester elvégzi utolsó nagy munkáját, megvarrja az elszakadt menyasszonyi ruhát, amely 
olyan  csodálatosan sikerül, hogy az “új szabómester”, nem csak Marikát veszi le a lábáról, de a falu 
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népét is. Végre sok-sok fordulat és felsülés után Mekk mester igazi szabómester lesz, megleli a 
boldogságot és Barika Marika kezét. 

Pöttyös Panni - Zenés mesejáték 1 felvonásban 

Pöttyös Panni Meseország legkíváncsibb kislánya. Pontosan olyan, mint mi voltunk, vagy amilyenek 
szüleink voltak kiskorukban. Mindaz a csodálatos dolog megtörténik vele, ami bármely más 
gyermekkel. A mesében titkos kulcs rejtőzik, s megtalálójának kívánságai teljesülnek. Így váltakozik 
színről-színre minden. Meglátogathatja Modula Csillát a világűrben, találkozik, a “Bolondos 
szerszámokkal”, igaz barátra lel Petiben. Beleshet a múltba és jövőbe. A végén rájön egy nagy 
igazságra is, hogy a barátságnál, a szeretetnél, az otthon melegénél és Imama sütijénél nincs fontosabb 
a világon! A betétdalok, a díszlet és a jelmez mind-mind ezt a varázslatos világot igyekszik 
színesíteni! 

Robin Hood - Zenés mesejáték 1 felvonásban 

A “Tolvajok Fejedelme” sok mókán, kalandon át, szolgáltat igazságot a szegényeknek a kapzsi 
gazdagok kárára. Közben színvonalas díszlet, jelmez valamint zene teszi teljessé a látványt és az 
előadást. 

Szöcske és Tücske a Tintaerdőben - Interaktív zenés gyermekjáték (műsoridő: 30-35 perc, amely 
kérésre bővíthető) 

A játék az különös gömbölyű, gyönyörű. Hogyan ébred fű, fa virág itt a tavasz lehellete hi-hi, ha-ha, 
hu-hu, he-he! Tudsz-e rajzolni kutyát? Nyisd ki szemed, nyisd ki szíved! 

Ismered-e a természetet: fákat, erdőket s az állatokat?? A közös játék a gyerekek bevonásával zajlik, 
kreativitásuk fejlesztésének érdekében. Közben különböző mesedarabokból énekelünk (Vuk, Frakk, a 
macskák réme, Légy jó mindhalálig stb.) s elhangzik néhány igazán szép gyermekvers is. Műsorunkat 
ajánljuk az ovisoknak és a kis iskolásoknak. Szabad téren és zárt térben egyaránt játszható. 

Wakantanka küldöttei, avagy A két világjáró indián - Zenés, interaktív mesejáték 40-45 percben 

Táncoló Tűzmadár és Higgadt Hangya a két világjáró indián mesés tengeren túli, izgalmas 
kalandjairól mesél a “kölyök” sápadtarcúaknak. Kalandozásaik során a gyerekeket beavatják az indián 
mesék világába, felhívják a figyelmüket a környezetük megóvásának fontosságára, megtanítják őket a 
természet szeretetére. Közben dobokkal és ütős hangszerekkel aktívan részt vesznek eredeti indián 
dalok megszólaltatásában. Valamint sok-sok tanulságos történettel és dallal örök barátságot kötnek a 
két világutazóval. 

Hercules - Zenés mesejáték 1 felvonásban 

Herkules az Isteni erővel “megáldott” hős minden erejét latba veti, hogy megvédje a jókat és 
meghiúsítsa az alvilág urának Hádésznek a mesterkedéseit. Ebben segíti őt Filoktétész a tanítómestere 
és szerelme Megara, akiknek oldalán sok mulatságos kalandon keresztül törnek borsot Hádész orra 
alá.  

Vízipók, Csodapók – Zenés mesejáték 1 felvonásban  

Egy generáció nőtt fel Vízipók és Keresztespók kalandjain a népszerű televíziós rajzfilm- sorozat 
révén. Hatására rengeteg gyerek lett pók és rovar barát. E színpadi mese-musical változatban a 
természet szeretete, az izgalmas kalandok, és az igaz barátság mindent elsöprő ereje dominál. Az 
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előadást sok zenével, fordulatokban és ötletekben gazdag történettel állítjuk színpadra, 
színes díszlettel és változatos jelmezekkel. 

Pocahontas – Mese-musical 1 részben 

Az amerikai történelem egyik legromantikusabb szerelmi története az “indián királylány” és John 
Smith legendája, amely ideiglenes békét teremtett az indiánok és fehérek között s amelyből, a Walt 
Disney is csodálatos mesefilmet készített a gyermekek számára. A mostani színpadi változat szintén 
az ovisok, kisiskolások számára készült. Ebben a mese-musical változatban sok zenét, vidám, pajkos 
figurákat, romantikát, sok-sok dalt láthat, hallhat a kedves gyermekközönség, amely során 
természetesen a szerelmesek a végén elnyerik egymást. Mindezt segíti a korhű jelmez és díszlet. 

Húsvéti tojást vegyenek – Zenés mesejáték 1 felvonásban 

Minden évben Nyúl Benő dolga, hogy Tyúk Ica tojásait megfestegesse, és kiossza az Erdő lakói 
között, ám a hebrencs ifjonc kitalálja, hogy idén csak pénzért hajlandó dolgozni. Barátai 
összebeszélnek, hogy Benő eszén túljárjanak, és rádöbbentsék, milyen butaság az, amit tervezett. 

Krampusz Karácsonya - Interaktív karácsonyi mese-musical 

A gyerekek aktív részvételével és segítségével Angyalka megjavítja a csibészkedő, rosszcsont 
Krampuszt, aki mindent elkövet, hogy megzavarja Nagypapa, Nagymama és Unoka békés karácsonyi 
készülődését. Egy kis átneveléssel végül Krampusz rájön arra, hogy nem is olyan rossz jónak lenni, de 
azért egy kis elevenség sosem árt. 

Egymást kapjuk Karácsonyra – Mese-musical 1 részben 

A Kiss család a Karácsonyra készülődik, de közben mindenki elszalad a másik mellett. A szörnyű 
helyzeten egy angyalka szeretne segíteni, ám van egy bökkenő: Az égi lényeket csak azok látják, 
akiknek tiszta a szívük? 

Havat kérünk Karácsonyra – Karácsonyi zenés mesejáték 1 felvonásban 

A három fékezhetetlen kedvű erdei lurkó nehezen fogadja be Pepit, a vadmalaclányt, aki sokkal kisebb 
náluk. A csöppség értékeire, arany szívére, Uhu bá hívja fel a többiek figyelmét, ám a gyermek 
karácsonyi kívánságának teljesítése még a bölcs bagoly képességeit is meghaladja. Hacsak csoda nem 
történik… 

Mikor jön már a Mikulás?! - Interaktív zenés játék 35-40 percben (ajándékosztással Mikulással kb. 
60 perc) 

Krampam Piri és Krampam Peti a két kis eleven krampuszkölyök nagy bajban van, mert annyit 
rosszalkodtak egész évben, hogy a Mikulástól, csak akkor kapnak ajándékot, ha a „gyerekek 
segítségével” megjavulnak. Ehhez azonban nekik is meg kell tanítaniuk a „gyerekeket” jó néhány 
dologra… A két Krampusz ennek érdekében – mert persze nagyon szeretnének ajándékot kapni – 
mindent elkövet… (Énekelni, dobolni, táncolni,  illemet tanulni stb.) Miután lelkiismeretesen 
elvégezték a dolgukat nincs is akadály, hogy megérkezzen a várva-várt Mikulás… 

A műsor a gyerekek aktív bevonásával, sok zenével, dob-készségfejlesztő gyakorlattal, az érdeklődést 
végig fenntartva folyik le. 
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ESZTRÁD SZÍNHÁZ 

Az Esztrád Színház tevékenységét olyan előadó-művészeti közhasznú szervezetként végzi, amely 
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. 

Műsoraink a gyerekelőadástól kezdve a vígjátékon át minden műfaj képviselteti magát minden 
korosztály számára. 

Oviszínház: Utazótársulatunk többféle, színes előadást kínál az óvodásoknak. Nagyon fontosnak 
tartjuk a gyerekekkel a közvetlen kapcsolatot, ezért előadásainkat az óvodákban, csoportszobákban, 
tornaszobákban barátságos színpadképet kialakítva adjuk elő. Színészeink a gyerekek érdeklődésének 
megfelelő tartalmú és időtartamú történeteket mutatnak be, meséket jelenítenek meg. 
Olyan meséket, amelyek a bábjátéktól a verses előadásig igen sok féle módon humoros, szórakoztató 
formában követik végig az évszakokat szeptembertől-júniusig: 

A kiskakas gyémánt fél krajcárja - marionett bábjáték, élőzenével  

Bujdosó - farsangi népszokások, népdalok  

Farsangi Táncház 

Tavaszköszöntő - húsvéti népszokások  

Húsvéti Táncház 

Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj – avagy "Terülj, terülj asztalkám” - magyar népmese 

A három kívánság - átváltozó bábokkal játszott bábjáték, népdalokkal  

Pünkösdi Táncház 

A Tücsök és a hangya - bábjáték Weöres Sándor megzenésített verseivel  

Érik a szőlő - Szüreti tréfás történet, népi hagyományok nyomdokán, élőzenével  

Szüreti táncház 

Márton napi izgágaságok - tréfás történetek, élőzenével  

A kis gömböc című népmese feldolgozásával - bábjáték népdalokkal  

Márton napi Táncház 

A hóember és a kiskutya – interaktív zenés mesejáték mikulásváró dalokkal 

A Suszter manói - karácsonyi bábjáték Móra Ferenc vendégszövegeivel  

Betlehemnek határán - Autentikus betlehemes népszokást mutatunk be.  

Az előadások időtartama: 45 perc + 15 perc játékos finálé. 
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Ifjúsági előadás: műsorideje 60 perc 

FUTUROBI: ÖKO időutazás, különleges technikával színpadra állított mesemusical. A virtuális 
főszereplő - a kivételes képességekkel rendelkező kis robot - a közeli jövőből segítségért érkezik 
hozzánk. A jelen felelőtlen, pazarló viselkedése miatt otthonunk a föld a jövőben élhetetlenné vált. 

Az előadás különleges vetítéstechnikára épül. A színház és a 3D mozi keveréke. 3 projektorral, 36 
nm2 felületre vetítjük a háttereket: az űrön keresztül a szobabelsőig mindent hitelesen megjelenítve. 

FUTUROBI virtuális, de mégis élő karakter, ami azt jelenti, hogy jelen időben tud kommunikálni a 
színpadon a színészekkel és a nézőtéren helyet foglaló nézőkkel is. Ez úgy lehetséges, hogy 
FUTUROBI figuráját egy operátor a színpadi történésekkel valós időben, egy direkt erre az előadásra 
kifejlesztett szoftver segítségével mozgatja. 

Az előadás interaktív. A fogalom azon értelmében is, hogy az előadást megelőző hetekben, az adott 
közönséghez felhívást intézünk: négy témakörben - vízgazdálkodás, élővilágunk megóvása, 
levegőszennyezés, táplálkozás - kérünk rajzokat, maketteket, fotókat…stb. A legjobb alkotásokat, az 
előadás végén, az előadás részeként bemutatjuk és díjazzuk. 

Középiskolások számára készült előadásaink:  

Cigánykerék: A Cigánykerék ismeretterjesztő interaktív vetélkedő a roma kultúra körében. 
Időtartama: Két felvonásban (45-45 perc)  

Kérdezd meg Alizt: Drogprevenciós interaktív előadás 

Aki a múltba tekint, az a jövőbe lát: Zenés versszínházi előadás. A honfoglalástól az UNIÓS 
csatlakozásig mulatja be Magyarország történelmének kiemelkedő eseményeit.  
Időtartama: Két felvonásban (45-45 perc)  

Örkény István: Tóték: Tragikomédiájának kamara változata. 
Időtartama: Kél felvonásban (65 perc, 55 perc)  

 

MESEKOCSI SZÍNHÁZ 

Önnel közös célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, jól és tartalmasan szórakozzanak, 
maradandó élményekkel gazdagodjanak!  

- nekünk ez a küldetésünk 

- nekik ez a legjobb 

- a felnőttjeiknek (Önnek is) pedig szintén ez okoz boldogságot és sikert! :)  

Fő célunk a kultúra terjesztése a gyermekek körében. Tevékenységünk a legfogékonyabb korosztályt, 
a 4-8 év közötti - esetenként a 3 illetve 9 éves - gyermekeket szolgálja. Fontosnak tartjuk, hogy akár 
már 3-4 éves korban találkozzanak a kicsik a színházzal. Megszeretik, a mindennapi életük részévé 
válik, majd e szép szokás örömeit egymás között is terjesztik, később fölnőve, továbbadják 
gyermekeiknek. 
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Hozzájárulunk, hogy a minket néző gyermekek nagy eséllyel váljanak nyitott, érdeklődő, derűs 
felnőtté. Hisszük és tapasztaljuk, hogy sokat teszünk a jövő művészetet, színházat szerető és értő 
közönségének nevelésében. 

Színházunk lehetőségei: 

- zenés, interaktív bohócműsor (akár Ricsi Bohóccal) 

- zenés, díszletes "élőszereplős" mesejáték 

- paravános, klasszikus bábszínház 

- bűvészműsor 

- Mikulás műsor és mese 

- paraván nélküli bábmesés 

- gyerekdal-énekes 

- arcfestés, lufitekerés, kézműves foglalkozás, varázslóiskola… 

Több mint 20 különböző mesejáték, bábelőadás, továbbá tematikus mesék és produkciók. Vidám, 
interaktív meséinket egyszerre több helyszínen is tudjuk játszani. 

Ízelítő a repertoárból: 

- Az állatok nyelvén tudó juhász  

- A három kismalac és a Vicces Farkas 

- Lúdas Matyi 

- A teknős és a nyúl versenyfutása 

- Piroska és a farkas 

- Az igazságtevő nyúl 

- Jancsi és Juliska 

- A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

- Éljenek a nyuszik! – Húsvét: Van sok nyuszi, több róka, ecetke és codálatosz tojászfesztő gépeszet... 
isz.  

Előadásaink letisztultak, klasszikusak, tanulságosak, érthetőek és vidámak. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek értsék a mesék mondanivalóját, tanulságát. A vidámság, a humor 
a fő közvetítő eszközünk. Ezek segítségével játszva, szinte észrevétlenül tanulnak tőlünk a gyermekek 
jóról, rosszról, barátságról, szeretetről, elfogadásról, megértésről, megbocsátásról. A kacagás valódi 
szórakozást, maradandó élményt ad, amiről később nemcsak szívesen mesélnek, de a látottakat 
rendszeresen, újra és újra felidézik és el is játsszák(!). 

Jönnek vagy menjünk? 
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Produkcióinkat megtekinthetik kőszínházunkban (www.centerszinhaz.hu) egyénileg vagy csoportosan: 
ebben az esetben, ha legalább 30 jegyet megvásárolnak, akkor szabadon választhatnak előadást és 
hétköznapokon időpontot is! 

 ... és elvihetjük Önökhöz utazó színházunk segítségével is: rugalmasan építhető díszleteinkkel a 
legkisebb ovis csoportszobától, a sportcsarnokig, zárt és szabad téren egyaránt adhatunk előadást. 

 

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 
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.  
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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 
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.  
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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, rendhagyó 
irodalomóraként, vagy akár komplex gyermekrendezvényeken előadásként bemutathatók.  

Gyermekműsorok: 

Violin király és Hanga királykisasszony: zenés mesejáték (műsoridő: 45-50 perc) 

Kicsi kocsi – mesekocsi: összeállítás gyermekversekből és dalokból (műsoridő: 45-50 perc) 

Üveggolyók – Versek, dalok gyermekeknek: lemezbemutató koncert (műsoridő: 40-50 perc) 

Síppal, dobbal, dorombbal: zenés játszóház óvodásoknak és iskolásoknak (műsoridő: 45-50 perc) 

A Cinke Singer’s énekei: Gaál Zsuzsanna verseire komponált zene (műsoridő: 45 perc) 

Mikulás bácsi, jó napot!: verses-zenés összeállítás gyermekeknek (műsoridő: 45 perc) 

Szelíd, karácsonyi ének... (műsoridő: 45 perc) 

Ifjúsági műsorok – rendhagyó irodalomórák: 

Kamaszságok: válogatás a kamaszokról szóló versekből, dalokból (műsoridő: 45 perc) 

Magyarország messzire van…: Emlékező összeállítás József Attila verseiből (műsoridő: 45 perc) 

Ballada éjjel: válogatás az erdélyi magyar lírából (műsoridő: 50 perc) 

Magyarnak lenni…: irodalom összeállítás a magyar millennium tiszteletére (műsoridő: 50 perc) 

Éneklő történelem: a magyar népdalok és moldvai énekek, a históriás és történeti énekek, Balassi és 
Pálóczi Horváth Ádám művei segítségével (műsoridő: 40-50 perc) 

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) 
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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) 

 

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. 

Ízelítő Nóra eddigi munkásságából:  
https://www.youtube.com/channel/UCdQTpO7eQXURyasSF5LBgqg  
 
Zenélő költészet: Akusztikus repertoár klasszikus és kortárs költők verseinek megzenésítéséből. 
/József Attila, Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Ady Endre, Báger Gusztáv, Kántor Péter, Babits 
Mihály…/ 

Rendhagyó énekóra: A hangszerek és a zene interaktív módon történő népszerűsítése oktatási 
intézményekben. A gyerekek kipróbálhatják a gitárt, szintetizátort, dobokat, csörgőket, valamint 
hangszeres kísérettel énekelhetik el kedvenc dalaikat. 

Zenés irodalomóra: Klasszikus és kortárs költők megzenésített verseit hallhatják a diákok, melyek 
segítségével közelebb kerülhetnek az irodalomhoz és a zenéhez. A dalokon kívül a költők hátteréről és 
a versek mondanivalójáról is beszélünk. 1-1 dalt kánonban is énekelhetnek, de rajzolhatnak is 
(korosztálytól függően). A versek szövege ki van vetítve, hogy könnyen tudják olvasni/énekelni. 
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