
Az Ezeregyéjszaka meséje 
kel életre varázslatos 

díszletben, látványban 
Aladdinnal, Dzsinivel és 
Jázminnal, akik a szeretet 
és a szerelem határtalan 
erejével képesek legyőzni a 
rosszat, a gonosz varázsló 
minden ármánykodását. 
A zenés, táncos mesejáték 
hároméves kortól ajánlott.

 � Turay Ida Színház    
�  JANUÁR 8. – 11.00
� 1800 Ft    
�  turayidaszinhaz.hu

Aladdin

fotók: Turay Ida Színház
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Újévköszöntő 
családi délután
Induljon varázslattal az új év! A Kle-

belsberg Kultúrkúria háromrészes 
cirkuszi programmal várja az egész 
családot az év második hétvégéjén. 
Az Álomzug Társulás Álomcirkusz 
című előadásában Don Alvaro cirkusza 
elevenedik meg bábok segítségével. 
Varázs Tamás Varázspercek című 
műsorával folytatódik a délután, 
amelyet káprázatos világszám zár: 
A Led Performers, azaz a Szulita és 
Dennis légtornászduó különleges 
fényruhában mutatja be produkcióit.

 � Klebersberg Kultúrkúria    
� JANUÁR  8. – 15.45
� 1400 Ft    �  kulturkuria.hu
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Cso- da 
és Kósza 

C soda, a csodaló és Kósza, a kószáló 
egy Gödöl- lő melletti tanyán 

élnek. Kósza, csu- pa jó szándékból, 
annyi galibát tu- dott okozni, hogy 
Csodának mindig van mit helyrehoznia. 
Ezek a történe- tek egyáltalán nem 
jöhetett volna létre, ha nincsenek olyan 
felnőttek, akik szeretnének érteni a gyerekek nyelvén, mert tudják, hogy sokat le-
het tanulni tőlük. A hab a tortán! sorozatban Czigány Zoltán felejthetetlen pari-
páinak kalandjait Pálos Hanna és Kovács D. Dániel színészpáros adja elő.

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

Megérthető 
zene
– BUDAFOKI DOHNÁNYI 
ZENEKAR

A koncerten megszólaló Res-
pighi-mű, a Róma fenyői a 

képszerű komponálási technika 
egyik jellegzetes példája. A szer-
ző a darab valamennyi tételében 
Róma egy-egy jellegzetes helyé-
hez társít egy képet, hangulatot 
vagy történelmi jelenetet. Remek 
alkalom az egész család számára a 
komolyzene megértésére. Vezé-
nyel és előad: Hollerung Gábor.

 � Zeneakadémia
� JANUÁR 16. – 11.00
� 2500–3000 Ft
� zeneakademia.hu

Sam, avagy 
felkészülés 
a családi életre 
Sam neve lengyelül azt jelenti: egye-

dül. Maria Wojtyszko kortárs lengyel 
szerző ifj úsági drámája egy kamaszfi ú 
útkeresését követi végig, akinek a szülei 
válófélben vannak. A groteszk család-
történet a tizenévesek életét megha-
tározó, torokszorító témákra kérdez 
rá, miközben különleges érzékenység-
gel és humorral beszél a gyermeklét 
problémáiról másfél perces jelenetek-
ben. Tizenkét éves kortól ajánlott.

 � Kolibri Pince    �  JANUÁR 18., 20. – 15.00
� 2000 Ft    �  kolibriszinhaz.hu

Fehér Dániel / fotó: Keszte Balázs
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Ajándékozzon színházi élményt 

KARÁCSONYRA!
A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 

elôadásai igazi ünneppé varázsolják 

az advent napjait!

Mûsor és jegyvásárlás: 

www.kolibriszinhaz.hu

Madách Imre:

AZ EMBER
TRAGÉDIÁJA

Selma Lagerlöf – Horváth Péter:

A KARÁCSONYI RÓZSA
LEGENDÁJA
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A z író-költő éppen 
újabb nagyregény-

be kezdett volna bele, 
amikor jöttek a lezárá-
sok. A három kisgyere-
kes édesapa önmaguk 
szórakoztatására, illetve 
a gyerekeket közvet-
len közelről és hosszan 
fi gyelve kezdett mondó-
kákat kitalálni, amelyek 
végül verseskötetté 
formálódtak. Filozófi kus 
versek, szerepjátékok 
és a karantén-minden-
napokat megjelenítő 
költemények váltakoznak 
a kötetben, amelynek 
csodálatos illusztrációi 
még közelebb hozzák 
hozzánk a családot.

   �   Illusztrátor: 
Baranyai (b) András
Magvető Kiadó, 2021 

A Tilos az Á Könyvek 
legújabb novella-

antológiája felnőttként 
kezeli az olvasóját, nem 
ismer tabukat és segít-
séget ad az előző gene-
rációk megértéséhez. 
A mai magyar irodalom 
legismertebb képviselői 
– köztük Grecsó Krisztián 
és Tóth Krisztina – rövi-
debb és izgalmas szöve-
geivel vezet be a kortárs 
szépirodalom világába. 
A sokszínű válogatásban 
minden fi atal megtalál-
hatja a hozzá közel álló 
témát és feldolgozási mó-
dot. Az ütős szövegeket 
lélegzetelállító grafi kák 
hozzák helyzetbe.

   �   Illusztrátor: 
Szinvai Dániel
Pagony Kiadó, 2021

KRUSOVSZKY 
DÉNES:   
AZÓTA 
ŐZIKE

SZEVASZ, 
25 KORTÁRS 
NOVELLA


