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MESEAUTÓ
A legendás film alapján musical comedy készült a Madách 
Színházban. A jól ismert mondatokat sodró lendületű dalok kísé-
rik. Szente Vajk különleges rendezői világát ezúttal is a vígjáték 
„nagyágyúi” népesítik be: Nagy Balázs, Molnár Nikolett, Simon 
Kornél, Szerednyey Béla, Magyar Attila. 

Budapest, Madách Színház, 2016. december 21. és 29. 

ADVENTI KASTÉLYNAPOK GÖDÖLLŐN
December 17-én és 18-án számos programmal várják a csa-
ládokat a Gödöllői Királyi Kastélyba. Lesznek bábelőadások, 
koncertek, játékos drámafoglalkozás, gyertyaöntés, kézműves 
vásár és sok minden más. 

Gödöllői Királyi Kastély, 2016. december 17. és 18.

JAZZ ELŐSZILVESZTER
Az év utolsó előtti napja most is a jazzé lesz a Fonóban. Fellép 
a Dresch Quartet, Tóth Viktor és a Santa Diver.

Fonó Budai Zeneház, 2016. december 30.

BUDAPEST VOICES-KONCERT
Karácsonyi nagykoncertet ad decemberben a MOM-ban a Budapest 
Voices. Az átdolgozásaival országosan ismertté vált 13 tagú 
együttes olyan dalokat ad elő a cappella formában – egy ütő-
hangszeressel kiegészülve –, mint az „Autó egy szerpentinen” 
(Quimby), a „Hajolj bele a hajamba” (Péterfy Bori & Love Band), 
az „Adjon az ég” (Tankcsapda) és az „Ennyi csak” (Kowalsky meg 
a Vega). A másfél órás repertoár része lesz új – a „Könnyű álmot 
hozzon az éj” című dalt is tartalmazó – kislemezük is.

Budapest, MOM Kulturális Központ, 2016. december 28. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA  —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

SOROZAT  —
KIMENŐ

LYUKASÓRA KLUB
Decemberben a MOM-ban ismét lesz Lyukasóra. Költőkből, 
színészekből, irodalmárokból álló összeszokott baráti társaság 
tagjai kalauzolják egymást és a nézőket a költészet izgalmas 
világába. Lazítanak, sztoriznak, és versekkel próbálják beugratni 
egymást. Játszótárs a közönség is, hiszen aki mer (és tud), az nyer! 

Budapest, MOM Kulturális Központ, 2016. december 13.

MESEHŐSÖK NÖVÉNYEI – CSALÁDI PROGRAMOK 
A FÜVÉSZKERTBEN
A Szamóca Kiskertész Tanodába 3–12 éves gyerekeket várnak egy 
kis kertészkedésre: ültethetnek egy katicalánnyal, megkereshetik 
az örökké termő fát egy mókussal, megcsodálhatják egy virág 
szépségét, ahogy a kis herceg tette. Mesehősökkel együtt tapasz-
talják meg azt a csodát, amely során egy pici magból égig érő 
paszuly lesz. December 10-én „Kippkopp és a gesztenye gyerekek” 
december 17-én pedig „Kaland a dzsungelben Mauglival” várja 
a gyerekeket. Bővebb információ a gyerekkertesz.hu weboldalon. 

Budapest, Szamóca Kiskertész Tanoda, Füvészkert, 2016. 
december 10., december 17. 

CSÍK 2016
A Csík Zenekar decemberben a SYMA Rendezvényközpontban 
ad nagykoncertet. Az előadást Őze Áron rendezi, vendégként 
fellép Bródy János és Laár András is. 

Budapest, SYMA Rendezvényközpont, 
2016. december 30.

DECEMBERI KIMENŐ DIÓTÖRŐ AZ ARÉNÁKBAN
A balett, a cirkuszművészet és a show elemeit ötvöző, látvá-
nyos vetítéstechnikával kiegészített Diótörő-előadást láthatunk 
decemberben három vidéki városban. A Győri Balett művészei 
Győrben, Debrecenben és Veszprémben táncolják ifj. Harangozó 
Gyula „Diótörő az Arénákban” című táncjátékát. 

Győr, Audi Aréna, 2016. december 10.
Debreceni Főnix Csarnok, 2016. december 18.
Veszprém Aréna, 2016. december 22.

TALÁLT TENGER
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a Magashegyi 
Underground. Ennek apropóján jelent meg nyáron harmadik 
nagylemezük, amely az együttes frontembere, Bocskor Bíborka 
szerint több oldalról járja körbe az élet során megtapasztalt pozitív 
és tragikus élményeket. „Próbáltuk ezeket egy olyan világ nyelvén 
megfogalmazni, amely az egyéni biztonságra törekvés helyett egy 
közösségi élmény végtelen szabadságát írja le, azt, ahogyan másokkal 
együtt tapasztalsz meg egy határtalan pillanatot.”
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FEHÉRVÁRI ADVENT
A Városház téren ünnepi műsorok, kézműves és ajándékvásár várja 
a látogatókat. A Vörösmarty Színházban Újszövetség Maratont, 
a Zichy színpadon könnyűzenei koncerteket rendeznek. Ilyenkor 
megnyílik a Püspöki palota udvara is, amely pompás látvánnyal, 
színpadi programokkal és foglalkozásokkal hívogat.

Székesfehérvár, 2016. november 27 – december 24.

IRODALMI KÁVÉHÁZ
Az Óbudai Kulturális Központ galériája egy estére kávéházzá 
alakul, ahol kellemes hangulatban, kávé és tea mellett, az asz-
talokon elhelyezett irodalmi étlapról lehet rendelni. A verspincér 
ezúttal Scherer Péter színész lesz. 

Óbudai Kulturális Központ, 2016. december 16. 

SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL?
Mikor a betlehemesek karácsonykor házról-házra járnak, üdvözlő 
versük végén teszik fel a fenti kérdést. A Kaláka együttes kará-
csonyi koncertjének kerete ez a betlehemes játék. A műsorban 
elhangzanak magyar és más nemzetiségű karácsonyi népdalok, 
régi egyházi énekek, karácsonyi versekre írt Kaláka dalok.

Dunakeszi, Szent Imre templom, 2016. december 23.

A BAGOLY, AKI FÉLT A SÖTÉTBEN
A gyermeki borzongás természetes dolog. A félelem, mint sok 
más pozitív és negatív érzelem, egyszerűen az élethez tartozik. 
Tehát nem probléma, ha a gyerekek időnként bátortalanok, bizony-
talanok. Ugyanakkor érdemes megmutatni nekik, mi az, amit le 
kell és le lehet győzni, és hogy a világ akkor teljes, ha ezekkel 
a félelmekkel együtt egyensúlyoznak benne. Az előadás a kis 
gyöngybagoly történetén keresztül meséli el, hogy a gyermeki 
félelmet miként gyűri le a kíváncsiság, a szeretet és a tudás. 

Budapest, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, 
decemberben több alkalommal

ADVENTI FORGATAG
A Klebelsberg Kultúrkúria karácsonyi ajándékkészítésre vár kicsiket 
és nagyokat egyaránt. A foglalkozáson karácsonyi dísz- és üdvöz-
lőlapokat, mézeskalácsot, gyertyát, gyapjú- és rézdomborítású 
képeket készíthetünk, illetve gyöngyfűzés is lesz. A karácsonyi 
hangulatról Madaras Zsolt gondoskodik énekkel és gitárjátékkal. 

Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria, 2016. december 10. 
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