
Szalóki Ági adventi koncertje 

Szalóki Ági hagyományossá vált karácsonyváró kon-
certjén szereplő dalokat a Körforgás, a Cipity Lőrinc 

és a Gingalló, illetve a Téli-nyári laboda című albumokról 
válogatta. Ezúttal is elhangzanak majd a kedvenc énekelt 
versek, és sok ismert karácsonyi gyerekdal is felcsendül. 
A meglepetés természetesen idén sem maradhat el. 

 � Uránia Nemzeti Filmszínház    �  DECEMBER 5. – 11.00
� 1900 Ft / 2300 Ft   �  urania-nf.hu

Királyi karácsony 
- családi séta 

V arázslatos időutazó kaland a budai Várban az 
egész család számára. Miközben a gyerekek 

egy elveszett karácsonyi manó nyomait kutatják 
a budai Vár falai közt, addig a felnőttek különös 
történeteket hallgathatnak arról, hogyan ünnepelte 
a karácsonyt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer. 

 � Sétaműhely    �  DECEMBER 5. – 14.00, 11. – 10.00, 19. – 11.00, 14.00    
�  2000–4000 Ft    �  setamuhely.hu

BEMUTATÓ

Rozsda Lovag 
és Fránya Frida

V arázslatos musical a klasszikus német gyerekkönyv nyo-
mán, Bozsik Yvette rendezésében. Az egész családnak 

szórakozást nyújtó előadás látványos megoldásokkal, mó-
kás karakterekkel és sok-sok humorral mutatja meg, hogy 
nem csupán a szuperhősök szolgálhatnak példaként és hogy 
emberséggel érhetjük el a legegyszerűbben a céljainkat. 

 � Budapesti Operettszínház, Kálmán Imre Teátrum    
�   DECEMBER 10., 11. – 17.00, 12. – 15.00, 

14., 15., 17., 18., 19., 25., 26. – 11.00
�  500 Ft/ 2500 Ft    �  operett.hu
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 � Sétaműhely    �  DECEMBER 5. – 14.00, 11. – 10.00, 19. – 11.00, 14.00    
�  2000–4000 Ft    �  setamuhely.hu

Csillagtánc

M intha csak egy plane-
táriumban ülnénk, a vi-

lágűr hatalmas és csodálatos 
világába merülve, elbűvölve 
és minden titkára kíváncsi-
an. Közép-Európa egyetlen 
kőcirkusza igazi karácsonyi 
varázslatra hívta össze a 
világsztárokat, akik mellett az 
új balettkar is bemutatkozik.   

 �  Fővárosi Nagycirkusz 
�   december 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17. – 11.00, 14.00 / 4. – 11.00 / 

11. – 15.00 / 5., 12., 18., 19., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 31., 31. – 11:00, 
15.00    �  1500–4500 Ft    �  fnc.hu

Ajándékozzon színházi élményt 

KARÁCSONYRA!
A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 

elôadásai igazi ünneppé varázsolják 

az advent napjait!

Mûsor és jegyvásárlás: 

www.kolibriszinhaz.hu

Madách Imre:

AZ EMBER
TRAGÉDIÁJA

Selma Lagerlöf – Horváth Péter:

A KARÁCSONYI RÓZSA
LEGENDÁJA
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A 17 éves 
Réti Iza 

egész élete 
a balett-
ről szól: a 
Balettinté-
zetbe jár, 
nagymamája Kossuth-dí-
jas prímabalerina. Iza 
nagy vágya, hogy az új 
tanévben ő táncolhassa el 
Mária hercegnő szerepét 
A diótörőben, a leghelye-
sebb fi únövendék, Tomi 
partnereként. Komoly 
kihívója akad új, szigo-
rú mesternőjük lánya 
személyében. A bizonyí-
tásvágy lassan megrop-
pantja a lányt. A Spicc/
pipa igazi kamaszkönyv, 
hiszen szerzője is ebből a 
korosztályból származik.

   �   Móra Könyvkiadó, 2021

A hétéves 
Jack 

mindennél 
jobban szereti 
plüssjátékát, 
Püspacot, 
amelyet undok mostoha-
nővére kidob az autóból! 
Karácsony éjjelén Jack és 
bosszantó, új játéka, a 
karácsonyi malac kocká-
zatos utazásra indul az 
Elveszettek Birodalmába, 
hogy kimentsék Püsmacot 
a játékpusztító Veszejtő 
markából. Igyekezniük kell, 
mert ha nem találják meg 
éjfél előtt, soha nem jutnak 
haza! J. K. Rowling legújabb 
könyve szívet melengető, 
izgalmas történet arról, 
mit jelentenek a gyere-
kek számára a játékok. 

   �   Animus Kiadó, 2021

HASZÁN MÍRA:  
SPICC/PIPA

J. K. ROWLING:  
A KARÁCSONYI 
MALAC 


