GYEREK

Legendás
lovagkor

Csiribiri

K

i más nyithatná
újra a szabadtéri
gyerekkoncerteket, mint
Halász Judit, akinek dalain
annyi generáció nőtt
fel. Igazi nosztalgikus
hangulatú koncertre
számíthat a közönség,
ahol a művésznőtől
megszokott módon
magyar költők versei hangzanak el. A kedvelt énekesnő legfontosabb küldetésének tartja fenntartani a
családok, a gyerekek magyar költészet iránti érdeklődését és dalok formájában észrevétlenül szórakoztatva felhívni a ﬁgyelmüket az élet fontos értékeire.
forrás: Szabadtér

– AZ APRÓD TITKOS
KÜLDETÉSE

Programok minden napra: papageno.hu

 Városmajori Szabadtéri Színpad  JÚNIUS 13. – 10.30
 1900 Ft  varosmajoriszinpad.hu

Vajdahunyadvárban található kiállítás egyúttal
kalandjáték is: a látogatók
belépéskor egy játékfüzetet
kapnak, amellyel lépésről
lépésre haladhatnak végig
a feladatokon. A résztvevők
felfedezhetik a lovagkor
legendás világát, találkozhatnak a középkor hőseivel, közben pedig agyafúrt fejtörőkkel és lovagkori kihívásokkal
teszik próbára tudásukat és
érzékeiket. Meg kell találni a
rejtekajtó kulcsát, rendszerezni a lovagrendeket vagy
kirakósozni egy páncéllal.

 Vajdahunyadvára
 MÁJUS 18-tól
K−V: 10−17 óráig
 1950 Ft
 mezogazdasagimuzeum.hu
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forrás: Aranygyapjú színház

A

A tűzmadár

L

hegyvidék

étezik igaz szerelem? És ha igen, rátalálunk-e az életünkben? Az Aranygyapjú Társulat zenés bábjátéka egy
királylányról szól, aki maga szeretne férjet választani, egy
átokról szól, amely lehet, hogy örökké tart, egy legényről,
aki szegény sorból jött, de bátor, kalandvágyó és kitartó. Misztikus lények, éteri hangok, csodás átváltozások.
Próbák, amiket teljesíteni kell, hogy megtaláljuk az igazit,
bárki is legyen az. Szerelem, hit, megváltás. Gyerekeknek
és felnőtteknek is szívhez szóló és tanulságos mese.
 Szent Margit-kolostor-romok  JÚNIUS 20. – 10.30
 INGYENES  margitszigetiszinhaz.hu

HAGYOM Á NYOK H ÁZ A
VÁLTOZATOS PROGRAMOK BUDA SZÍVÉBEN!

Halmos Béla
emlékkoncert

06.11.

06.04.

70 év színei
jubileumi műsor

06.26.

Fitos Dezső Társulat

Taven baxtale! - Legyetek szerencsések!

Élő Népművészet

Országos Népművészeti Kiállítás

AUGUSZTUS 22-IG
1011 Budapest, Corvin tér 8.
www.hagyomanyokhaza.hu. | jegy@hagyomanyokhaza.hu

GYEREK
forrás: Klebelsberg Kultúrkúria

GYERMEKBÚCSÚ

H

agyományos évzáró,
nyárköszöntő családi
szabadtéri rendezvény. Bár
a hagyományos szó új értelmet nyert az elmúlt évben,
most mégis örömmel adunk
hírt a Klebelsberg Kultúrkúria programjáról, ami Ilók
és Mihók meséjével indul, a
Vaskakas Bábszínház előadásában. A történetmesélésen
kívül lesz még bűvészműsor
és zsonglőrbemutató, további vidámságról pedig a Kiskalász zenekar gondoskodik.

 Klebelsberg Kultúrkúria
 JÚNIUS 27. – 16.30
 INGYENES
 kulturkuria.hu

a móra kiadó
újdonságaiból

www.mora.hu
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HÁJIM
ÖRÖKSÉGE

ÉLMÉNYSÉTA

KÖZÉPKORI TITKOK
NYOMÁBAN A BUDAI VÁR ALATT
Helyszín:
BUDAVÁRI MIKVE (I. Palota út 1.)
Jegyvásárlás:

budaivarsetak.hu

