
CSALÁDSZERVEZETEK 
III. JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI VÁSÁRA

Harmadik alkalommal fognak össze a családokat se-
gítő civil szervezetek, cégek és magánszemélyek 

egy nemes cél érdekében. Az idei esemény a Családok 
Éve programsorozat részeként kerül megrendezésre, 
a támogatott szervezet pedig egy különleges alapít-
vány, akik nagyon fontos és sokak számára láthatatlan 
munkát végeznek: ők a Jel Alapítvány. Ebben az évben 
a befolyt összeggel a siket és nagyothalló gyermekkel, 
szülővel élő családokat fogja támogatni a FICSAK. 

 � Millenáris    �  DECEMBER 1. – 10.00
�  INGYENES     � fi csak.hu

A zene titkai
– MENTÉS MÁSKÉNT, 
AVAGY BARTÓK ZENÉJE 
KORUNKBAN

Az Anima Musicae Ka-
marazenekar és az Oláh 

Dezső Trió előadása Bartók 
munkásságán keresztül, 
számos újszerű helyzetből 
mutatja be, hogy az együtt 
muzsikálás öröm. Bartók 
nyomdokain lépkedve, a 
közönség aktív részvéte-
lével részesei lehetünk a 
népdalkultúra új formá-
ban való megjelenésének, 
de rácsodálkozhatunk az 
improvizatív zenére is. 

 � Zeneakadémia
� DECEMBER 1. – 10.30
� 2500 Ft
� zeneakademia.hu

SZAMÁRFÜL PROJEKT:

Téli mesék 

K ét történet egy délelőtt – az elsőben Böszörményi Gyula 
Lopotnyik karácsonya című meséjének főszereplője egy 

kóbor macska, aki egy hideg, szürke karácsony délután beté-
ved egy bérház udvarára. Lopotnyik nyomozásba kezd, és 
kideríti, hogy mi az oka annak, hogy ebben a házban tíz éve 
nem volt karácsony. A másik mesében az utolsó karácsonyi 
angyal, Ariella megleli a nagyvárosban az Elfelejtett lények 
boltját, a tulajdonos Gubanccal, az egykori ködmanóval.

 � Jurányi Ház    �  DECEMBER 16. – 11.00
� 1500 Ft    �  juranyihaz.hu

GYEREK

22     december



A rovat támogatója a KINDER.

RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ 
TÁRSULAT:

Kristály
V ági Bence művészeti ve-

zető által megálmodott 
újcirkusz-produkció klasszi-
kus meséket idéző története 
szerint Kristály-világ úrnője 
elvesztette hitét az emberi 
érzelmekben, ezért befa-
gyasztja a világot, és csillogó, 
ám jeges falak közé zárkózik. 
Fejünk felett suhannak el a 
Recirquel más produkcióiból 
a hazai közönség körében 
már jól ismert artisták, akik 
ezúttal is külföldi és hazai 
vendégművészekkel, köztük 
Magyarország legbravúro-
sabb hiphoptáncosaival 
lépnek a jeges porondra.

 � Müpa
� DECEMBER 3–9. – 11.00, 
 14.00; 26–31. – 11.00, 15.00
� 500 Ft
� mupa.hu

„B atu-tá nem más, mint a mi Vitéz Lászlónk afrikai 
unokatestvére. Sok mindenben hasonlítanak egy-

másra, például mind a kettőjüknek piros a sipkája, egyik 
sem ijed meg saját árnyékától, és ha kell, mind a kettő 
előkapja a maga palacsintasütőjét-majomkenyérfa hu-
sángját és... ám most nem árulunk el többet. Gyertek, és 
ismerkedjetek meg Batu-tával!” (Kovács Géza, rendező)

 � Budapest Bábszínház    �  DECEMBER 4., 5. – 10.00
� 1600 Ft    �  budapestbabszinhaz.hu

Batu-tá kalandjai

Bogyó és Babóca

Egy év kalandjai Bogyóval, a csigafi úval és Babócával, 
a katicalánnyal. Rajtuk kívül még megjelenik Vendel, 

a minden lében kanál szarvasbogárfi ú, Ugri, a hiperak-
tív szöcskelány, Gömbi, a kis krumplibogár és Szellő, a 
királylányos szitakötőkislány. Bartos Erika hőseinek kul-
tikus mesesorozata most először látható színpadon.

 � Kolibri Fészek    �  DECEMBER 9., 29. – 9.30; 11.00; 10. – 10.30
� 1700 Ft    �  kolibriszinhaz.hu
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