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A CSODABOGÁR

Z sófi t sokszor csúfolták 
osztálytársai, mert más, 

mint a többiek. Szülei ezért 
döntöttek úgy, hogy új 
iskolába íratják. Első napján 
máris rendkívüli dolog 
történik vele: egy különleges 
bogarat talál a szekrényében. 
Kezdetben viszolyog tőle, 
de mikor a rovar beszélni 
kezd hozzá, Zsófi  megbi-
zonyosodik arról, nem egy 
átlagos lény szegődött mellé. 
Valóban, Csodabogár fontos 
küldetéssel érkezett: meg 
kell tanítania a lányt leküzde-
nie gátlásait, hogy beillesz-
kedhessen az új közösségbe. 
Ismerd meg e különleges, tá-
mogató barátság történetét!

� Kiss Judit Ágnes: 
 A Csodabogár, 
 Móra Kiadó, 2021

Kolibri Fesztivál

30. alkalommal kerül megrendezésre az egész napos, 
ingyenes évadnyitó Kolibri Fesztivál, amelyen a hagyo-

mánynak megfelelően idén is a báb- és utcai előadó-mű-
vészet legkiválóbb hazai és határon túli képviselői fogadják 
a közönséget. Az idei vendégfellépők között szerepel a 
veszprémi Kabóca Bábszínház, a pécsi Bóbita Bábszínház, 
valamint az Aranyszamár és az Alela Színház. Fabók Mancsi 
Bábszínháza A háromágú tölgyfa tündére című produkciót, 
Écsi Gyöngyi és a szlovákiai Árgyélus Meseszínház pedig 
Szőlőszem Kálmán történetét hozza el a fesztiválra. A há-
zigazda Kolibri Színház a Mi újság? című előadással várja az 
óvodás korú nézőket, míg a KIMI-Kolibri Stúdió növendékei 
a Bikkmakk, egy kiskutya kalandjai című produkcióval ké-
szülnek. Az előadások között, a korábbi évekhez hasonlóan, 
a Kolibri Harsona Quartet játszik, a színház bejáratánál pedig 
a Vitéz László Automata teljesíti a gyerekek kívánságait. 
A fesztivált a színház megalakulása óta Vitéz László világhírű 
megelevenítője, Kemény Henrik köré szervezik, aki egyben a 
fesztivál és a társulat egyik alapítója. A Kemény Henrik által 
megteremtett vásári bábjátékos-hagyomány ezúttal a ka-
posvári BábSzínTér Vitéz László-meséjében elevenedik meg. 

 � Kolibri Gyermek- és Ifj úsági Színház, Jókai tér
� SZEPTEMBER 4. 
�   INGYENES 
� kolibriszinhaz.hu
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Szüreti mese
K ellemesen süt az őszi nap, 

a szőlőtőkék roskadoznak 
az érett, zamatos gyümölcs-
től. Ez a szüret és a mulatság 
ideje! Misire és testvérére, 
Dórikára nagy élmény vár: 
szüleikkel meghívást kapnak 
egy igazi balatoni szüretre, 
ahol kereplőznek, énekelnek, 
lábbal tapossák a szőlőt, 

közben persze jut idő a 
bográcsozásra és a szüreti 
felvonulásra is, ráadásul meg-
ismerkedhetnek a szürethez 
köthető számos népszokás-
sal. A hazai szokások, jeles 
napok, különleges hagyomá-
nyok megismertetése a gye-
rekekkel igen fontos feladat 
– Takács Viktória gyönyörűen 

illusztrált 
története e 
vállalás je-
gyében szü-
letett meg.

� Takács Viktória: 
 Szüreti mese, Scolar Kiadó,
 2021

Babaróka
A Babaróka-mesék egy 

emberi tulajdonságokkal 
felruházott, hétköznapiságá-
ban is különleges rókacsalád 
mindennapjait dolgozzák fel. 
Főhősük, Babaróka a törté-
net kezdetén hároméves, és 
éppen óvodába (vagy ahogy 
Rókáéknál mondani szokás: 
kölyökőrzőbe) készül. Milyen 
lesz egész nap a kölyökőr-
zőben lenni Mamaróka 
nélkül? Lesznek Babarókának 
barátai? Egyáltalán hogyan 
kell barátkozni? A bájos és 
humoros történetek mind 
egy-egy ismerős konfl ik-
tus és annak feloldása köré 
szerveződnek: szorongás az 
új társaságban, játék a na-
gyobbakkal, hiszti a boltban, 
családi súrlódások, költözés, 
kistestvér születése. A mese 
komolyan veszi a kisgye-
rekkor egyszerű és mégis 
bonyolult kérdéseit, miköz-
ben megmutatja, ahogy 
egy kisróka számára lassan 
kinyílik a világ. Az előadás 
négyéves kortól ajánlott.

 � Budapest Bábszínház
� SZEPTEMBER 26. – 15.00, 27., 28., 29. – 10.00
� 1500 Ft / 2800 Ft / 3400 Ft
� budapestbabszinhaz.hu
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