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NYISD KI A FÜLED!
Lajkó Félix és a VOŁOSI, Lura, Amparanoia,
Harcsa Veronika & Transglobal Underground & Fanfara Tirana
KAL, Söndörgő & Amsterdam Klezmer Band, Oratnitza, 
Mokoomba, és sokan mások
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Előhang
Az október már egészen biztosan 
elhozza az őszt, vége a hosszú esti 
teraszozásoknak, mert csípősek  az 
éjszakák, de a kisebbik fi am szerint 
van jó is az őszben, nem vitatkozom 
vele, bár én imádom a nyarat. Ádámot 

nem zavarja még az iskolakezdés sem, 
kifejezetten szereti ilyenkor a fák leveleinek színét, a sok-
színű őszi erdőt, és ami közös: imádjuk a sokszínű buda-
pesti kulturális életet is, ami ilyenkor már igen pezsgő.

Amennyiben egy jó sétára vágyna, biztosan érdemes kicsit 
más szemmel néznie Budapestet. Volt már valaki turista a sa-
ját szülővárosában? Vannak barátaim, akik kipróbálták, és ha-
talmas élmény volt nekik megcsodálni az épületeket, amelyek 
mellett nap mint nap csak elrohanunk. Ajánlom mindenkinek, 
hogy szálljon ki az autóból, és nézzen úgy körül a városunk-
ban, mintha most kellene azt felfedezni. Évek óta készülök a 
Kulturális városfelfedező séta a klasszikus zsidónegyedben 
programon részt venni, talán most végre lesz időm erre.

A Müpában lesz Rájátszás is, ami hatalmas élmény, nekem el-
hihetik. Kedvenc íróim, zenészeim egyszerre a színpadon, egy 
szóval fantasztikus! Háy, Grecsó, Beck Zolival és Szűcs Krisz-
tiánnal… Nem is kell ennél jobb egy remek estéhez. Ádámmal 
együtt várjuk a Budapesti Bábszínház Gengszter nagyi előadá-
sát, ami jó közös programnak ígérkezik. És addig is hétvégente 
a Hatszínben együtt nézzük a gyerekelőadásokat, mert szín-
házban lenni mindig jó, és a legtöbb teátrum ősszel éled újra.

Szép őszt és izgalmas programokat!

Gálvölgyi Dorka
a Hatszín Teátrum igazgatója
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MEGJELENT!

Az idei Gyermek- és Ijfúsági Színházi 
Szemle felhívására száz előadás 
érkezett, ebből válogattak ki és 
hívtak meg huszonegyet neves
színházi szakértők. A különszámban az 
esemény részletes programja található.
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