
„Azért választottuk ezt a történetet, mert úgy gon-
doltuk, fontos témát dolgoz fel. Egy tabutémát, amiről 
beszélni kell. Gyerekeknek, gyerekekkel is. A mesének 
ez az első egy színész által előadott színpadi adap-
tációja, ez az első tárgyanimációs feldolgozása, és 
ez az első alkalom, hogy részvételi színházi előadás 
formájában kerül a nézők elé. Ellinger Edina már az 
egyetemen osztálytársam volt, később is sokat dolgoz-
tunk együtt, ez a próbafolyamat is tovább erősítette 
barátságunkat. Hiszem, hogy egy egyszereplős előadás 
sosem csak a rendezőé.” Tengely Gábor, rendező

ill
us

zt
rá

ci
ó:

 K
is

s 
O

tt
ó

MOME ANIM:
KORTÁRS GYERMEK-
VERSEK ÉS DALOK

A sorozat a hazai kortárs 
költészet legjavát vonul-

tatja fel, többek között Tóth 
Krisztina, Varró Dániel, Kiss 
Ottó és Lackfi  János versei 
elevenednek meg a fi lmvász-
non. A színvonalas gyereki-
rodalom a rajzfi lm varázsá-
nak segítségével könnyedén 
megszólítja a gyerkeket, 
az igényes vizualitás pedig 
a MOME-n végzett fi atal 
animációs rendezőket dicséri.

 � Puskin mozi
� NOVEMBER 4. – 10.00
� 800 Ft
� puskinmozi.hu

A HÉT KIRÁLYFI

B alázs Béla meséjében egy idilli család szétesésének lehe-
tünk szemtanúi – egy értelmetlen háború szakítja szét Ki-

rálymama, Királypapa és hét gyerekük együttlétét. Sok nehéz-
séggel kell szembenézniük, mire győzedelmeskedik a jóság és 
a szeretet. A különleges történetet élőzene kíséri, a Veszpré mi 
Kabóca Bábszínház viszi színre, rendező Székely Andrea.

 � MOM Kulturális Központ    �  NOVEMBER 6. – 14.00 
� 1400 Ft    �  momkult.hu

A csomótündér

A csomótündér már évszázadok óta 
köti egymáshoz a szerelmespá-

rokat, amikor egy nap végzetes hibát 
követ el: egy össze nem illő pár, Me-
nyus királyfi  és Panni királylány cipőfűzőjét gabalyítja össze. 
A királyfi  és a királylány mindent megtesznek, hogy boldogan 
éljenek, amíg meg nem halnak, de folyton hasra esnek a cipő-
fűzőjükben, a kisfi uk, ifj abb Menyus pedig egyre szomorúbban 
és kétségbeesettebben hallgatja szülei állandó veszekedését… 

 � Budapest Bábszínház    �  NOVEMBER 16. – 10.00, 15.00
� 1300–1500 Ft    �  budapest-babszinhaz.hu
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A rovat támogatója a KINDER.

BAJZÁTH MÁRIA:
MI A LEGERŐSEBB 
A VILÁGON?

É jjel, nappal 
hálót 

szövök, és 
azon át föl-le 
jövök. Szere-
ted vagy nem 
szereted, ha 
megeszed, megkönnyezed. 
„A találós kérdés a világ 
minden táján megtalál-
ható, ősi műfaj. Fejleszti 
a gondolkodást, a fi gyel-
met, a szókincset, a nyelvi 
kreativitást, az olvasást, a 
szövegértést, a képzelőerőt, 
a képalkotó képességet és 
az együttműködési készsé-
get. Éppen ez a könyv és a 
letölthető játék célja is.” Vallja 
a szerző mesepedagógus, 
aki 400 találós kérdést és 18 
talányos mesét válogatott 
egybe a világ minden tájáról. 

� Kolibri Kiadó, 2017, 3299 Ft

ÉNEKELJEN MINDENKI! KODÁLY: HÁRY JÁNOS

K odály Zoltán műveinek nagy része az általa 
gyűjtött népdalokra épül, így népies daljátéka, 

a Háry János is. A népszerű művet most hivatásos zenészek 
és egy nagyszabású projekt keretében az előadásra felké-
szülő iskolás gyerekek együtt adják elő, valóra váltva 
és újraértelmezve Kodály sokszor idézett mondatát: 
„Legyen a zene mindenkié!” Vezényel Oberfrank Péter.

 � Müpa    �  NOVEMBER 19. – 11.00    �  1500 Ft    �  mupa.hu

A darab főszereplője, a 12 
éves Hicks kettesben 

él az anyjával, amióta szülei 
elváltak. Most azonban úgy 
tűnik, az apja esetleg vissza-
költözik hozzájuk. Jó lesz ez? 
 „Ahhoz képest, hogy milyen 
rövid a német Kirsten Fuchs 
darabja, meglepően sok 
dráma és humor fért bele. 
Zsizsegnek a hormonok, 
matekórán jönnek-mennek 
a message-ek, a tesitanár 
igazi marha, a zenetanár jó 
szándékú balek, és kisül, 
hogy a hármas számrend-
szer nem is olyan bonyolult.” 
Orosz Ildikó, Magyar Narancs

 � Kolibri Pince
� NOVEMBER 28. – 18.00
� 1900 Ft
� kolibriszinhaz.hu

OPERATÚRA
PAPAGÉNÓVAL

P apageno a legszeretniva-
lóbb operafi gura, aki min-

dent tud, semmit sem ért, de 
legfőképpen: képtelen csönd-
ben maradni. 1791. szep-
tember 30-án ismerhette őt 
meg ország és világ, ugyanis 
ekkor mutatták be Bécsben 
A varázsfuvolát. A program 
keretén belül Papageno 
vezetésével az operajáték 
és a színfalak titkai mögé 
pillanthatnak be a gyerekek 
a zsinórpadlástól a jelmez-
táron át a festőműteremig. 

 � Erkel Színház
� NOVEMBER 19., 26. – 15.00
� 2000 Ft
� opera.hu
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