
Programok minden napra: papageno.hu

A dalok szövegét Marék Veronika írta, a zenét Tallér 
Zsófi a zeneszerző jegyzi, Mórocz Adrienn bábszínész 

pedig belebújik Annipanni szerepébe és játékmackójával, 
az emberi tulajdonságokkal felruházott Boribonnal kar-
öltve fakad dalra. A koncerten hallható lesz a népszerű 
Annipanni tánca, a Boribon focizik, a Buborékfújó és a 
többi kedves dal is, amelyek betekintést nyújtanak a két jó 
barát közös időtöltésébe, élményteljes mindennapjaiba.

 � Kultkikötő – Balatonszárszó, Csukás Színház
� JÚLIUS 4. – 10.30    �  1500 Ft    �  kultkikoto.hu

Boribon muzsikál

fo
rr

ás
: K

ul
tk

ik
öt

ő
fo

tó
: B

ar
na

 L
ac

zy
, K

ov
ác

s 
V

io
la

A ki Fabók Mancsit látja egyszer, egészen biztos nem felejti, 
és újra át akarja élni, még felnőtt fejjel is az élményt, 

mert ahogyan ő mesél, ő játszik, az páratlan! Zsámbékra a 
székely menyecske történetét viszi el, aki a világon mindent a 
visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek 
is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem szabadult volna 
az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy huszár... 

 � Zsámbéki Nyári Színház – Zichy-kastély
� JÚLIUS 4. – 11.00    �  200 Ft    �  zsambekiszinhaz.hu

A székely menyecske 
meg az ördög

Mátyás 
király 
igazmondó 
juhásza

M átyás király távollété-
ben vendégek érkeztek 

a palotába. Zsuzsi és Csanci, 
a király dudása és hű bo-
londja mindent megtesznek 
szórakoztatásuk érdekében. 
Kitalálják, hogy mesével mu-
lattatják őket. A történetet 
mindenki ismeri a juhászról, 
akinek életében nem hagyta 
el hazug szó a száját. Ő az 
őrzője a király aranygyapjas 
báránykájának. Egy napon, 
a burkus király és szépséges 
leánya látogatóba érkeznek 
Mátyáshoz és gonosz fon-
dorlattal fogadást kínálnak 
fele országukért cserébe, 
hogy hazugságra bírják a 
juhászt. Hogy kötélnek áll-e 
a juhász vagy sem? Annak 
mindenki maga járjon utána! 

 � Szent Margit-
 kolostor-romok
� AUGUSZTUS 29. – 10.30
�   INGYENES 
� varosmajoriszinpad.hu
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GYEREK

24     július–augusztus




