
CSINNADRATTA, ZENÉS HŰHÓ,
AVAGY UTCASZÍNHÁZAK A CSOBÁNKA TÉREN

Közhírré tétetik, és ezúton kidoboltatik, hogy októ-
ber első hétvégéjén minden kicsinek és nagynak a 

Csobánka téren van a helye! Ugyanis ez a hétvége az 
utcaszínházaké – lesz vásári bábtáncoltató játék Vitéz 
Lászlóval a főszerepben, afrikai mese Kodzsugukiláról, a 
boszorkányról, találkozhatunk faragott bábmesével, sőt 
még Winnetouval is a Kajárpéci Vízirevü elődásában.

 � Békásmegyeri Közösségi Ház    �  OKTÓBER 7–8.
�  INGYENES     �  kulturkozpont.hu

 BEMUTATÓ 
PIPP ÉS POLLI

Alex Scheffl  er történetei 
a kisgyerekek minden-

napjairól szólnak, esti ked-
venc a 2-3 évesek körében. 

A népszerűség titka, hogy 
a kisegér és a nyuszi barátsá-
gát, hétköznapjait egysze-
rűen mutatja be, számukra 
is könnyen átélhetővé teszi. 
Az előadást a CAFe Budapest 
Kortárs Művészeti Fesztivál 
keretében mutatják be.

 � Budapest Bábszínház
� OKTÓBER 9. – 9.30
� 1300–1500 Ft
� budapest-babszinhaz.hu

A jégtorony titka
– KIÁLLÍTÁS ÉS KINCSKERESŐ JÁTÉK

Megszokhattuk, hogy a Mezőgazdasági Múzeum 
aktuális, interaktív kiállításai mindig valami izgal-

masat tartogatnak a családok számára. Az új őszi kiállítás 
és játék egy képzeletbeli sarkvidéki utazásra, az örök hó 
birodalmának felfedezésére invitálja a gyerekeket. Most 
mindenki próbára teheti magát – kiderítheti, hogy át 
tud-e kelni a jeges vízen egy bumfordi rozmár révésszel, 
vajon képes-e navigálni a sarkvidéki jegesmedvejáratot, 
illetve megbirkózik-e a kincseskamra trükkös zárjával.

 � Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
� SZEPTEMBER 23.–NOVEMBER 5.
� 990–1750 Ft
� mezőgazdasagimuzeum.hu
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A rovat támogatója a KINDER.

Az első ismert sakkváltozat valószínűleg Indiában 
alakult ki, 600 körül. A csaturanga a modern sakknál 
egyszerűbb volt. Az első hivatalos sakkvilágbajnok-
ságot 1886-ban játszották. A magyarok a sakkolimpia 
nyílt versenyén eddig ötször állhattak fel a dobogó 
legmagasabb fokára (ebből Magyarország kétszer nem 
hivatalos olimpián győzött), a női versenyen két alka-
lommal szerezték meg az aranyérmet. Polgár Judit a 
sakktörténet legjobb női sakkozója, az egyetlen nő, aki 
átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt. 
Egyedülálló, hogy 12 éves korától 26 éven keresz-
tül a felnőtt női világranglista 1. helyezettje volt.

POLGÁR JUDIT:

Kalandozás 
a sakktáblán
E gyszer volt, hol nem volt, még az Ópe-

renciás tengeren is túl volt egyszer egy 
Sakkpalota. Abban lakott a király és a királynő... Így kezdődik 
a mese, amely során az olvasó megtudhatja, hogy a sakko-
zás nemcsak játék, hanem gondolkodásmód is, ez pedig már 
gyerekkorban elsajátítható. A sakk logikus gondolkodásra 
tanít, fejleszti a problémamegoldó képességet, és szárnyakat 
ad a kreativitásnak. Polgár Judit meséje rímekkel, játékos 
feladatok segítségével ismerteti meg a sakk szabályait.

� Bookline Könyvek, 2017, 2999 Ft

 BEMUTATÓ 
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

Shakespeare egyik legismertebb darabját most a cir-
kuszművészet és a fi zikai színház eszközeivel állítják a 

porondra. Nemcsak a műfaj számít unikumnak, hanem az 
előadás után tartott rendhagyó irodalomóra is, ahol neves 
Shakespeare-szakértők, színházi rendezők és dramaturgok 
közreműködésével elemzik az örök érvényű darab témáját.

�  Fővárosi Nagycirkusz    �  OKTÓBER 2. – 15.00    �  1500–4500 Ft

9. GYERMEK- ÉS 
IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI 
SZEMLE 2017

Az idei szemle felhívására 
100 előadás érkezett, 

ebből válogattak neves 
színházi szakértők, és hívtak 
meg 21 előadást. A fesz-
tiválon egyaránt lesznek 
csecsemőszínházi, tantermi 
és beavató színházi, illetve 
színházi nevelési előadások. 
Az országos elismertségű 
bábszínházak és független 
társulatok mellett kőszín-
házak és egy határon túli 
színház is képviselteti magát.

 � Marczibányi Téri 
 Művelődési Központ
� OKTÓBER 9–15.
� 1200–1600 Ft
� gyermekszinhaziszemle.hu
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