
Programok minden napra: papageno.hu

Ültess 
egy fát! 
T amás Éva és az őt hege-

dűn, gitáron, basszusgi-
táron kísérő játszótársai azt 
szeretnék elérni, hogy gyere-
kek és szüleik egyaránt po-
zitívan tekintsenek a jövőbe, 
amelynek élhetővé tételéhez 

kis lépésekkel mi is hozzájá-
rulhatunk. Az interaktív gye-
rekkoncert apró, a színházon 
kívül is használható lépések-
kel tanítja meg a kicsiket arra, 
hogyan tehetnek ők maguk 
azért, hogy Földünk még 
sokáig egészséges maradjon. 
A műsorban az évszakok 
váltakozása és a természet 
új csodáira való várakozás is 
feltűnik. A zenés és szöve-

ges részek segítenek abban, 
hogy a gyerekek a klímavál-
tozás fogalmának megértése 
mellett hatékony ötleteket 
is kapjanak arra, hogyan 
akadályozhatják meg azt.

 � Müpa
� OKTÓBER 2., 30. – 11.00
� 1500 Ft
� mupa.hu

Ramazuri 

A Duda Éva Társulat produkciója látványos és 
nagyszabású, élőzenével kísért és akroba-

tikai elemekkel tarkított tánc-cirkuszi kavalkád, 
amelyben derűs és szellemes koreográfi ák követik 
egymást. Ebben a világban maga a mozgás a nyelv, 
amit a test és az arcjáték beszél el. Humor és dráma 
kéz a kézben jár, miközben egyformán vannak jelen 
szelíd és harsány megoldások, elegancia és komé-
dia, valóság és fantasztikum. Ez a produkció egy 
élesre csiszolt, groteszk tükör, amelyben fenséges 
és esetlen emberi vonásokat láthatunk nagyító 
alatt megelevenedni. Az előadás egyik fő eleme a 
látvány, amelyben speciális eszközök és térelemek 
adnak lehetőséget meghökkentő mozdulatok és 
egy különleges formavilág kibontakozásának.

 � Nemzeti Táncszínház
� OKTÓBER 4. – 19.00
� 1000 Ft / 3500 Ft
� nemzetitancszinhaz.hufo
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BEMUTATÓ

Csücsök, 
avagy 
a nagy 
puding-
hajsza

Cs ászármorzsa király 
lányát, a fi nom Csokis 

Minyont elrabolja a gonosz 
Vérpuding. A kiszabadítására 
jelentkező nyalánk vitézek 
mind megfutamodnak a 
feladat nehézségei elől. 
Ekkor jelentkezik a királynál 
Csücsök, a kis kifl ivég. Ka-
landos útja során találkozik 
a Rémsütikkel, a Bundáske-
nyérrel, a Vattacukorral, a 
Diós kalácsokkal és a bátor 
Marcipánegérrel.Az éte-
lek nevét, formáját, ízét is 
felidéző szereplők regényes 
történetét rímekbe öltöz-
tette a szerző. A mulatságos 
helyzetekben és szerethető 
fi gurákban gazdag mese a 
gyerekek számára a minden-
napi étkezés során otthon 
újra és újra eljátszható.

 � Kolibri Fészek
�  OKTÓBER 8., 9., 17., 18. 

– 10.30 
� 1800 Ft
� kolibriszinhaz.hu

BEMUTATÓ

Watergate

Interaktív szabadulószínházi játék a klímaváltozás negatív 
hatásairól. A történet két egymásra hasonlító időkriptá-

ban játszódik, amelyek az elképzelt jövőből érkeztek, egy 
olyan korból, amikor drasztikusan csökkent az emberiség 
ivóvízkészlete. Az előadásra jegyet váltók nem pasz-
szív nézői, hanem aktív résztvevői a játéknak, a jövőből 
érkező üzenetek segítségével maguk fedik fel a küszö-
bön álló társadalmi és klímakatasztrófa egyes részleteit. 
Hogy sikerül-e a küldetésük, hogy képesek-e megelőzni a 
közeledő veszélyt, rajtuk múlik. A jövő az ő kezükben van.

 � Kolibri Pince
� OKTÓBER 6., 7., 8. – 17.00
� 2000 Ft
� kolibriszinhaz.hu
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