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Helló, Héraklész! 

H éraklész mítosza Tasnádi István átiratában, 
izgalmas látvánnyal, vizuális eff ektekkel, 

moduláris szintetizátorral létrehozott különleges 
zenei világával a kiskamaszokat szólítja meg. A 
legendás hős és hétköznapi halandó féltestvére, 
Iphiklész történetén keresztül a mitológia esz-
köztárával, de a mai gyerekek nyelvén beszél bá-
torságról, kiválasztottságról és testvéri szeretet-
ről. Az előadáshoz kapcsolódóan Tik-Tok-oldalát 
is elindította a Bábszínház, hogy minél közelebb 
hozza a bábműfajt ehhez a korosztályhoz. 

 � Budapest Bábszínház    �  NOVEMBER 8., 10. – 19.00, 9. – 15.00, 11. – 10.00
� 1500 Ft / 2800 Ft / 3400 Ft    �  budapestbabszinhaz.hu

A legkisebb boszorkány 

L ázár Ervin meséjének egyik legfőbb tanulsága: már a boszorkányok sem a régiek, 
ugyanis amikor a hős Király Kis Miklós fülig szerelmes lesz a világ legszebb lányába, 

Tündér Terciába, Amarilla, a legkisebb boszorkány folyamatosan segíti a daliát, pedig az 
ő szíve is érte dobog. A népszerű mesekönyvből ezúttal a táncszínpadra repül a klasz-
szikussá nemesedett történet a Budapest Táncszínház művészeinek közreműködésével. 

 � Müpa    �  NOVEMBER 13. – 11.00
� 2000 Ft    �  mupa.hu
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Csoda 
és Kósza 

C soda, a csoda-
ló és Kósza, a 

kószáló egy Gödöl-
lő melletti tanyán 
élnek. Kósza, csupa 
jó szándékból, annyi 
galibát tudott okozni, hogy Csodának mindig van mit helyre-
hoznia. Ezek a történetek egyáltalán nem jöhetett volna létre, 
ha nincsenek olyan felnőttek, akik szeretnének érteni a gyere-
kek nyelvén, mert tudják, hogy sokat lehet tanulni tőlük. A hab 
a tortán! sorozatban Czigány Zoltán felejthetetlen paripáinak 
kalandjait Pálos Hanna és Kovács D. Dániel színészpáros adja elő.

 � Jurányi Labor    �  NOVEMBER 28. – 10.15
� 2000 Ft    �  juranyihaz.hu

Mese a varázsgyűrűről 

A Kalánanda Meseműhely indiai textilmeséje réges-rég-
re nyúlik vissza, és egy kereskedőfi úról szól, aki egész 

nap csak olvasgatott, ábrándozott. Egyszer, amikor az 
apja útnak indította, hogy a bazárban árut vásároljon, a 
fi ú a rábízott pénzt három állat megmentésére fordítot-
ta. Az állatok barátsága teljesen megváltoztatta az életét, 
eljutott a kígyókirály víz alatti palotájába, megkapta a 
varázsgyűrűt, ami az ember legfőbb kívánságát teljesíti. 
Hamisítatlan indiai meseszövés bábbal, tánccal és tár-
gyakkal előadva. A kendők életre kelnek, a bábok meg-
elevenednek és India izgalmas mesevilágába repítenek. 

 �  Nemzeti Táncszínház    �  NOVEMBER 27. – 11.00
� 1500 Ft    �  nemzetitancszinhaz.hu

OKTÓBER 28-IG 
25% KEDVEZMÉNNYEL:

A 17 éves, önértékelési zavarokkal 
küzdő Réti Iza mániákus bizonyí-
tásvággyal készül álmai szerepé-
re egy budapesti balettiskolában. 
A lánynak azonban komoly kihí-
vója akad új, orosz mesternőjük 
lánya személyében.

„Rémisztő! Mégis ki irigyked-
ne rád? Ki akarna ilyen életet, 
ahol minden csak feladat?”

Haszán Míra
SPICC/PIPA
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