
1912. április 15., Atlanti-óceán. Több mint 1500 ember vesz-
tette életét a Titanic első útján. A kiállítás a hajó technikai 

felszerelésein, a bútorokon, valamint az utasok személyes 
tárgyainak bemutatásán túl elmagyarázza a század elején 
bekövetkezett óriási kivándorlási hullámot, amikor ezrek 
menekültek el Európából a szegénység és a közelgő első 
világháború elöl, hogy megvalósítsák álmaikat Amerikában.

 � Komplex    �  JÚLIUS 20. – DECEMBER 31.
� 1900–3500 Ft    �  titanickiallitas.hu

KOLIBRI ÉVADNYITÓ FESZTIVÁL

J ubilál a Kolibri Évadnyitó, ugyanis 25 éve rendezték meg 
először az elsőt. Az idei fesztiválon a veszprémi Kabóca 

Bábszínház, a miskolci Csodamalom Színház, a Majorka 
Színház, a pécsi MárkuSzínház, a zalaegerszegi Griff  Báb-
színház, valamint Écsi Gyöngyi mesemondóval a szlo-
vákiai Árgyélus Színház vendégszerepel a fesztiválon. 

 � Kolibri Színház, Jókai téri játszótér    �  SZEPTEMBER 2. 
�  INGYENES     �  kolibriszinhaz.hu

GATEWAY TO SPACE

A miről az iskolapadban 
még csak álmodni 

sem mertél, most kipró-
bálhatod! Felfedezheted a 
MIR űrállomás fedélzetét, 
beülhetsz egy zéró gra-
vitációs gépbe, sőt egy 
giroszkópba is. Válj egy 
napra te is asztronautává!

 � Millenáris
� JÚLIUS 1. – SZEPTEMBER 11.
� 1300–9700 Ft
� urkiallitas.hu

SZALÓKI ÁGI
GYEREKKONCERT

T udtad, hogy Szalóki 
Ági világzenei és jazz 

énekesnő a magyaron 
kívül 11 nyelven énekel? A 
Károly-kerti koncertjén az 
eddig megjelent lemezek 
legismertebb dalai hangza-
nak el, de lesz olyan is, amit 
most hallhatsz először.

 � Károlyi-kert
� SZEPTEMBER 16. – 17:00
� szalokiagi.hu

Titanic – A kiállítás

GYEREK
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A rovat támogatója a KINDER.

A kutató is ember – sokfélék, lehetnek álmodozó fi -
atalok, dinamikus középkorúak, férfi ak vagy nők 

is; és dolgozhatnak autógyárban, búzamezőkön, tisz-
tatérben, öntödében, az afrikai szavannán, csillagvizs-
gálóban, óceánjárón vagy egy vulkán tetején. A kutatói 
életpálya is lehet vonzó! A program főbb célja, hogy a 
gyerekektől a legidősebbekig mindenki megismerked-
hessen az innovációs gondolkodás fontosságával.

� Országos    �  SZEPTEMBER 29.
�  INGYENES   (némelyik program regisztráció köteles)
� kutatokejszakaja.hu

MI ÚJSÁG?

„Téged vár a papírgyár!” – 
Egy nemzedék nőtt fel a 

vicces, versszerű a reklámon. 
És tényleg, a papír az egyik 
leguniverzálisabb anyaga az 
emberiségnek: az üres papír-
ra, újságlapokra lehet rajzolni, 
színezni és festeni. Régen 
papírra írták a leveleket, 
verseket és a regényeket. Ma 
is papírra nyomtatják az újsá-
gok, folyóiratok, és a könyvek 
egy részét, de a papírból 
hajtogathatunk ember- és 
állatfi gurát, ollóval formál-
hatunk belőle csipketerítőt, 
hajtogathatunk papírrepülőt, 
papírcsákót… Az előadás kör-
bejárja, hogy mit is jelent ne-
künk a papír, mit kezdhetünk 
az összegyűjtött papírral, 
mielőtt kidobjuk? A nézőket 
arra biztatják, hogy vigyenek 
magukkal papírt az előadásra.

 � Kolibri Fészek 
� SZEPTEMBER 30., 
 – 10:30, 15:00
� kolibriszinhaz.hu

Kutatók Éjszakája

Az első nyomtatásos 
formában sokszorosí-
tott lap Kínában jelent 
meg időszámítás után 
732-ben King Pao cím-
mel. Európában az 
első újság Velencé-
ben 1566-ban Notizie 
scritte (Írott jegyzetek) 
néven látott napvilágot.

FEHÉRLÓFIA

A Fehérlófi a az 
egyik legősibb 

magyar népmese. 
Mai nyelven szólva 
úgynevezett coming of age story – a felnőtté váláson túl 
egyszerre szól a küzdésről és az önfeláldozásról. A történet 
mellett a nézők most megtapasztalhatják, hogy a kortárs 
zene is lehet élvezetes és mindenki számára érthető. 

 � Müpa    �  SZEPTEMBER 16. – 11:00    �  1000 Ft    �  mupa.hu
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