
IN MEDIAS 
BRASS QUINTET:
40 PERC ALATT 
A FÖLD KÖRÜL

V ilág körüli útra invitál 
minket a zenekar A bré-

mai muzsikusok kerettör-
ténetével, rézfúvósokkal, 
ütősökkel és énekhanggal, 
országok, népek és konti-
nensek zenéjét felidézve, 
könnyedén, szerethetően.

 � Zeneakadémia
� DECEMBER 10. – 10.30 (’40)
� 2500 Ft
� zeneakademia.hu

Helló Télapó!
A RUTKAI BORI BANDA MIKULÁS NAPI KONCERTJE

R utkai Boriék – függetlenül a kinti időjárástól – egy kis 
időre megidézik a telet, a téli tájat, amikor esik a hó, 

és repül a szánkó, vagy épp mézeskalácsillat száll a leve-
gőben, és minden gyerek az égre szegezi tekintetét. Erre 
az alkalomra egy téli válogatás CD-vel is készülnek, ame-
lyen négy korábbi és négy vadiúj hóváró nóta szerepel.

 � Trafó    �   DECEMBER 3. – 17.00 (’60)    �  1500 Ft    �  trafo.hu

„Ha betér az Égi király” 

„E gyszer volt, hol nem volt, túl a zord üveghegyeken, még 
az Óperenciás tenger jégtábláin es túl, éppen ott, ahol a 

kurta farkú malacka fagyott földet túr, ahol kidőlt kemencé-
nek bedőlt oldala es havas volt, s ahol a vénasszony szoknyá-
jának a hetvenhetedik ráncába odafagyott a kicsiny, fehér 
bolha – ott volt egy mély álomba merült, sötét világ...” Fabók 
Mancsi Bábszínháza kikerülhetetlen – nincs korosztály, aki 
számára ne lenne lebilincselő előadásmódja, meséinek témája.

 � MOM Kulturális Központ    �  DECEMBER 5. – 14.00 (’60)
� 1400 Ft    �  momkult.hu

GYEREK

20     december



A rovat támogatója a KINDER.

Ha december, akkor Diótörő! Bábokkal vagy zenés 
előadással, táncszínházzal vagy balettal, kinek épp, 

mihez támad kedve. Marika, az Egérkirály és Diótörő herceg 
történetét most élvezhetjük a Budapest Bábszínház és 
a Nemzeti Filharmonikusok, a Pécsi Balett, a Győri Bal-
ett, a Budapest Táncszínház és a Magyar Táncművészeti 
Főiskola előadásában, korra, nemre való tekintet nélkül.

 � Nemzeti Filharmonikusok-Budapest Bábszínház – Müpa
 � Budapest Táncszínház – József Attila Színház
 � Pécsi Balett – Müpa
 � Győri Balett – Papp László Sportaréna
 � Magyar Táncművészeti Főiskola
� 1300–11 900 Ft

 BEMUTATÓ 
JANCSI ÉS JULISKA

A wagneriánus Humper-
dinck és húga, Adelheid 

Wette szövegíró egész estés 
gyermekoperája némileg eltér 
az eredeti Grimm-mesétől. 
Az elkészü lt darabot mester-
műnek titulálta a pályatárs, 
Richard Strauss, aki a weimari 
bemutatón vezényelte a 
meseoperát, amely azonnal 
hatalmas sikert aratott, majd 
elindult világhódító útján.

 � Erkel Színház
� DECEMBER 9. – 17.00 
 (két részben, 
 három felvonásban)
� 1500–7200 Ft
� opera.hu

ZALÁN TIBOR:
BONGÓC KALANDJAI

A híres Bongóc kedvence a 
gombóc, orra borveres, sza-

kálla kóc, komoly manócska, nem 
bohóc… – Zalán Tibor tavasszal zöld, 
nyáron napsárga szakállú manó-
ja izgalmas kalandokba keveredik 
erdőn, mezőn, tóparton, az olvasni 
tanuló gyerekek pedig észre sem 
veszik, és máris felismerik a betűket a Tóth Alíz rajzai-
val illusztrált, meseszép könyvet lapozgatva. 

� Szülőföld Könyvkiadó, 2017, 2200 Ft

ROSSINI:
A SEVILLAI BORBÉLY 

A családi matinék sorá-
ban most egy vérbeli 

komédia, Rossini halhatatlan 
operájának kilenc részlete 
hangzik el. A zeneművet 
egy összeszokott páros, 
Dinyés Dániel karmester-ze-
neszerző és Göttinger Pál 
rendező viszi színpadra, a 
közönség aktív bevonásával.

 � Müpa
� DECEMBER 3. – 15.00 (’120)
� 2000 Ft
� mupa.hu
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