
FAUNA CIRCUS:

FAUNA

Igazi újcirkusz élmény 
négytől kilencvenkilenc 

éves korig a Gravity&Other-
Myths, a NoFitState Circus, 
a SevenFingers és a Poivre 
Rose társulatától, Geordie 
Little gitárzene kíséretével.

 � Müpa Sátor
� DECEMBER 30. – 16.00 (60’)
� 500 Ft
� mupa.hu

A Felix Salten regényéből készült előadás költői és 
humoros módon mutatja be azt a felnövéstörté-

netet, amit minden, a világot épp felfedező gyerek és 
minden, az erdőben már egyedül járó felnőtt jól ismer.

 � Budapest Bábszínház
� JANUÁR 18. – 10.00, 18.00 (100’)
 JANUÁR 20., 21. – 10.30; 20. – 15.00; 22. – 10.00
� 1300 Ft    �  budapestbabszinhaz.hu

ÚJÉVI MATINÉKONCERT GYEREKEKNEK 
FISCHER ÁDÁMMAL

Nem kezdődhet az év Haydn remekműve, A te-
remtés nélkül. Az oratórium a földi létezés 

nagyszerűségét és gazdagságát hirdeti mesesze-
rűen elbeszélve. Vezényel Fischer Ádám.

 � Müpa    �  JANUÁR 1. – 16.00 (60’)
� 1500 Ft    �  mupa.hu
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A rovat támogatója a KINDER.

Kemény Henriket a 20. század bábtörténetének egyik 
legnagyobb vásári bábjátékosaként tartjuk számon. 
Egész életében arra volt a legbüszkébb, hogy bá-
bozni nagyapjától és édesapjától tanult, azaz apáról 
fi úra szállt a titkos tudomány. A háromgenerációs 
bábos család 120 évvel ezelőtt, 1897-ben kapta meg 
a működési engedélyt. A Kemény Bábszínház, azaz a 
Bódé 1927-től 2011-ig állt a budapesti Népligetben.

A debreceni Vojtina Bábszínház tárlata a Ke-
mény-család bábszínházának fénykorát idézi 

meg. A kiállításhoz rendhagyó tárlatvezetés, vala-
mint művészetpedagógiai foglalkozás is kérhető.

 � Vojtina Bábszínház, DEBRECEN
� FEBRUÁR 25-ig h-p: 8.00–17.00, szo-v: 9.00–12.00
� 800 Ft    �  vojtinababszinhaz.hu

A „fülemile füttye”

TÉLI REGE 

S hakespeare csodálatos története bővelkedik drá-
mai eseményekben, de végül minden jóra fordul. 

A megható, két generáción átívelő mesét most Sza-
bó T. Anna fordította a gyerekek nyelvére, és Schall 
Eszter illusztrálta. A CD-mellékleten Goldmark Ká-
roly operájának legszebb részletei csendülnek fel.

 � Holnap Kiadó 2017    �  2900 Ft    �  holnapkiado.hu 

Pötty

J áték egy piros pöty-
tyel, ami elvarázsolódik, 

átváltozik, megsokszorozó-
dik, megnő és összemegy. 

Játék a színekkel, formákkal, 
mozgással a legkisebbek-
nek, hároméves korig.

 � Marczibányi Téri 
 Művelődési Központ
� JANUÁR 23. – 10.00 (40’)
� 1200 Ft
� marczi.hu
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