
A NYÚL ÉS A RÓKA: 
ÚJABB HÁROM MÓKA

A Gardrób Művészeti Cso-
port folytatja Rémusz 

bácsi klasszikus meséit, 
amelyekben Róka úr még 
mindig a Nyúlra feni a fogát, 
de ő túljár a ravaszdi eszén. 
Aki a társulattal tart, meg-
tudja, hogyan kell a vásárban 
új óntányért venni, mit eszik 
a szörny Csirrem-Csörröm, 
és hogyan fut újra a Róka, 
aki mindig elfelejti, hogy a 
cipőt bizony a Nyúl viseli.

 � Müpa
� SZEPTEMBER 15., 29. – 11.00
� 1000 Ft
� mupa.hu

A z erdei manók titokzatos birodalmát, a bűvös er-
dőt egy bajkeverő boszorkány tartja uralma alatt. 

A résztvevők küldetése, hogy az akadályokat legyőzve 
túljárjanak a nagyravágyó banya eszén. Aki megfosztja őt 
összes varázsfőzetétől és repülő boszorkányseprűjétől, 
kiérdemli a bátraknak járó jutalmat és a manók elismeré-
sét. A féltve őrzött varázseszközökhöz azonban mágikus 
megtévesztéseken, furfangos talányokon és izgalmas 
próbatételeken át vezet az út. A Vajdahunyadvárban nyíló 
kiállítás során a látogatók megismerhetik a rejtelmes 
rengeteget, miközben megtévesztő feladványok, játékos 
fejtörők teszik próbára ügyességüket és érzékeiket.

 � Vajdahunyadvár    �  SZEPTEMBER 22. – NOVEMBER 4.
� 1550–1750 Ft    �  facebook.com/F.Exhibition

Bűvös erdő 
– Boszorkányos küldetés 
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JUBILEUMI POZSONYI PIKNIK – A TIZEDIK

10 éves Újlipótvá-
ros civil kulturális 

fesztiválja! Szeptember 
1-jén, szombaton 10–21 óra 
között az Újpesti rakparton 
kínál a Piknik sokszínű, 
klasszikus és kortárs kul-
túrát 3 színpadon mintegy 
100 produkcióval. Piknik-
hagyomány a tematikus 
utcák sora. A hazai kőszín-
házi, alternatív, zenei, illetve 
tánc- és operatársulatok 
tucatjai kínálják produkcióik 
legjavát s várják népszerű 
művészeikkel a közönsé-
get: a József Attila Színház-

tól a Vígszínházig, a Tünet 
Együttestől a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarig, a Rippel 
fi vérektől a Dumaszínhá-
zon át a Nemzeti Táncszín-
házig, Erdős Virágtól Lackfi  
Jánosig, a Szent Efrém 
kórustól Szörényi Leven-
téig. Wei ler Péter Piknik 
Galériája egy sereg neves 
kortárs festményt állít ki, s 
kínálja ezeket eladásra is, 
jótékony céllal. A könyvesek 
utcájában írók tucatjai dedi-
kálják legújabb műveiket, a 
médiasort az atv élő adása 
színesíti kedvenc műsor-

vezetőivel. A gasztroutca 
mellett pedig nem utolsó-
sorban a Hatszín Teátrum 
által gondozott gyerekpik-
nik várja a legkisebbeket.
Pozsonyi Piknik a kultúra 
és a művészet barátai-
nak, immáron tizedszer !

� facebook.com/
 PozsonyiPiknik

O tt, ahol szaladnak a szőlőszemek, ahol feketéllnek az 
olajbogyók, ahol a narancsok nem hógolyók: ott mesé-

lik Odüsszeusz történetét. Odüsszeuszét, akitől megreme-
gett a hegyekben az érc, léptétől még az emberevő óriás is 
félt. De hiába volt csavaros az esze, a trójai háború után a 
tengeren rekedt. Szigetről szigetre vándorolt hajójával, hogy 
hazaérjen végre, de hazajutni nehezebb néha, mint elindulni. 

 � Stúdió K Színház    �  SZEPTEMBER 23. – 11.00
� 2000–3100 Ft    �  studiokszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 

Odüsszeusz bolyongásai

SZEPTEMBER
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