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Csiky Gergely Színház
Színpad / Stúdió / Próbaterem

Együd Árpád Kulturális
Központ Nagyterem / Kisterem

Szivárvány Kultúrpalota

Fő utca (Fő-Utca-Színház)

Ingyenes utcaszínházi programok: 
Fő-Utca-Színház 
hétfőtől csütörtökig 16:00 - 18:00 óra 
között, péntek-szombaton 15:00 - 19:00 óra 
között.

Szervező: BábSzínTér
Részletes program: www.babszinter.hu

Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15.
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 19.
Táncsics Mihály Gimnázium 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 17.
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Kaposvár 2016-ban VIII. alkalommal házigazdája az 
ASSITEJ Nemzetközi Gyermek-és Ifjúsági Színházi 
Biennálénak.A rendezvény napjainkra mérvadó szak-
mai műhellyé vált. Elősegítette olyan új kezdeménye-
zések meghonosodását, mint az ifjúsági és csec-
semőszínházi előadások és osztálytermi produkciók. 
De nekünk, kaposváriaknak legalább ilyen fontos, 
hogy a fesztivál minden előadására megtelnek a 
játszóhelyek és gyerekek ezrei látnak kiváló produk-
ciókat. Azoknak az érdeklődőknek, akik éppen nem 
valamelyik előadást nézik, jó szívvel ajánlom, hogy 
sétáljanak egyet Kaposvár hangulatos belvárosában, 
amely ezekben a napokban szabadtéri színházzá 
alakul. Csatlakozzanak a bábelőadásokat néző, kon-
certeket hallgató, az önfeledt közös játékba belefele-
dkező családokhoz, akik megtöltik délutánonként az 
utcákat. Egészen estig érdekes előadások, koncertek, 
kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A 
Biennálé kiváló szervezőinek érdeme, hogy nemcsak a 
színházi szakma, de a közönség is magáénak érzi a 
fesztivált. Köszönet illeti nagyszerű munkájáért az 
ASSITEJ Magyar Központ, a Csiky Gergely Színház és a 
Bábszíntér munkatársait. 
A programokhoz jó szórakozást 
kívánok. Érezzék jól magukat 
vendégszerető városunkban.
Szita Károly
Kaposvár polgármestere

The year 2016 is the 8th occasion when Kaposvár hosts 
the ASSITEJ International Children and Youth Theatre 
Biennial.By now this program has become an 
authoritative professional workshop. It has facilitated 
the acclimation of new initiatives like youth and infant 
theatre productions and class performances. However, 
for us in Kaposvár it is at least as important that all of 
the performances of this festival are played before full 
house and thousands of children can enjoy excellent 
productions. For those who are not sitting in the 
audience of any of the plays, I wholeheartedly 
recommend to take a walk in the lovely downtown of 
Kaposvár which will be transformed into an open air 
theatre in these days. May they join the families who fill 
the streets every afternoon, watching puppet plays, 
listening to concerts, playing together happily. 
Interesting lectures, concerts, handicraft workshops are 
waiting for the curious visitors until the late evening. 
Due to the excellent organizers of the Biennial, not only 
the professional participants but also the spectators 
regard this festival as their own. Hereby I would like to 
thank the staff and assistants of the ASSITEJ Hungarian 
Centre, the Csiky Gergely Theatre and the Puppet 
Theatre for their splendid work. So, Ladies and 
Gentlemen, welcome in our hospitable town, have a 
great time here.

Károly Szita
Mayor of Kaposvár

Kedves Vendégeink! Ladies and gentlemen !
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Aki szülőként, nevelőként, vagy alkotó művészként a 
fiatalokkal foglalkozik, egyedülálló lehetőséget kap a 
sorstól, hogy tetteivel formálja, alakítsa a jövőt. Egy 
boldogabb és örömtelibb jövőt. Az emberiség korai 
évszázadaiban nem volt védett a gyerekkor. Sokan a fiatal 
korban elszenvedett fizikai és lelki sérülések 
utóhatásaként magyarázzák a történelmi korok felnőtt 
társadalmainak mai ésszel szinte felfoghatatlan 
kegyetlenségét. Ebből következik, ha boldogabb jövőt 
szeretnénk magunknak és utódainknak, mindent 
tegyünk meg azért, hogy örömtelibb legyen mai életük. 
Fontos a szociális biztonság. Hogy fizikailag senki ne 
legyen hátrányos helyzetben, hozzájusson azokhoz a 
javakhoz, amelyek a fejlődéséhez kellenek. De legalább 
ilyen fontos, hogy eszmélésünk első pillanatától részei és 
formálói vagyunk a kultúrának, amibe beleszülettünk. Az, 
hogy már a csecsemőkre is érvényes ez az állítás, az 
utóbbi évtizedek „felfedezése”. Agykutatók, 
pszichológusok és művészek egymást erősítő 
tapasztalatai bizonyították, hogy már legkisebbek is 
érzékenyen reagálnak a zene, a mozgás, az elmesélhető 
történések ismerős és meglepő elemeiből építkező 
alkotásaira. 

A gyerekelőadásoktól gyökeresen eltérő új színházi 
nyelven fogalmaznak, ahogyan a fiatalok számára 
készült ifjúsági színházi előadások is. Alkotóként 
joggal érezhetjük magunkat felfedezőknek, mikor 
egy-egy korosztály sajátos elvárásaihoz keressük, 
kutatjuk a leghatásosabb színházi formákat. A 
mesejáték tartalmi és formai elemei is sokat változtak 
az elmúlt évtizedekben. Mára a műfaji korlátok is 
megszűnőben vannak. A bábjáték, opera, tánc és 
mozgásszínház nyelve is megújult, mióta egy-egy 
korosztály sajátos igényeit figyelembe véve 
fogalmaznak az alkotók. Ami a változásokban közös, 
hogy emberi sajátosságként vesszük figyelembe az 
életkori különbségeket. Nem rangsoroljuk a 
korosztályokat, de művészi eszközeinkkel arra 
törekszünk, hogy minden néző sajátjának érezhesse 
előadásainkat.  A gyerekszínházakat, 
gyerekelőadásokat újraértelmező változások 
szemünk előtt és nagyon rövid idő alatt mentek 
végbe. A Kaposvári ASSITEJ Biennálék 2002 óta 
zászlóshajói lettek a változásoknak. A kétévente 
megrendezett versenyprogram és a nemzetközi 
csoportok sikere mindenki számára nyilvánvalóvá 
tette, hogy a megújuló gyerekszínházak egyetemes 
színházi értéket képviselnek hazánkban is. Köszönet a 
városnak azért, hogy otthont adott és sajátjának érzi 
mindmáig az immár nyolcadik 
Novák János
A Biennálé művészeti vezetője

Kedves Fesztivàllàtogatók, kedves Baràtaink!

Vàlogató  / Programmer

                       Az örömteli élmény mindenkit 
magával ragad, aki látott már 
csecsemőszínházi előadást. Hogy ezek az 
előadások megszülethessenek, a 
művészeknek újra kellett fogalmazniuk 
sok mindent, amit addig a színházról, 
gyerekelőadásokról gondoltunk. 



Those who deal with youngsters, either as a teacher 
or as an artist, can receive a unique opportunity from 
life to form and shape the future. A happier and 
more joyful future. In the early times of mankind 
children were not protected. Many people think that 
the incomprehensible cruelty of the adult societies of 
historical eras can arise from the aftermath of the 
physical and mental injuries suffered at an early age. 
Consequently, if we wish to build a happier future for 
ourselves and for our successors, we should do our 
best to make their current life as joyful as possible. 
Social safety is extremely important; to eliminate 
adversity, to grant everyone the resources he needs 
for his development. However, it is also as much 
important to realize that from the first moment of 
our lives we become the part of the culture we were 
born into. This statement is true for infants, too – as 
it was „discovered” in the recent decades. The 
synergic experiences of brain researchers, 
psychologists and artists have proved that even the 
smallest children can sensitively react to the familiar 
and surprising elements applied in music, 
movements and stories/tales. Those who have 
already seen any performance of an infant theatre 
can confirm how joyful experience it is.  For bringing 
these productions into being, the artists had to 
redefine lots of things thought up till then about 
theatre for children. 

The performances made for young use a totally 
different, new theatrical language. When we are 
searching for most effective theatrical forms to satisfy 
the particular expectations of a certain age group we, 
authors, feel like discoverers. The form and content of 
the dramatized tales have also changed a lot in the last 
decades. Today the barriers of literary art seem to 
disappear. The language of puppet play, opera, dance 
and physical theatre was renewed, since the authors 
bear in mind the particular demands of certain age 
groups. A common feature of these changes is that the 
age differences are taken into account as a human 
characteristic. Although age groups are not ranked, we 
make all efforts – with the help of our artistic tools – to 
ensure that every spectator can regard our 
performances as his own. Changes that reinterpret 
theatres, performances for youth have taken place 
within a very short period of time, before our very eyes. 
The ASSITEJ Biennials in Kaposvár have become the 
flagships of these changes since the year 2002. The 
success of this program and of the international groups 
have made it evident for everyone that the renewing 
youth theatres represent universal theatrical values in 
Hungary, as well. Hereby I thank the town Kaposvár for 
hosting to the ASSITEJ Biennial for the eighth time now! 
If we look into our imaginary magic balls and see the 
joy of the children of Kaposvár, we can feel something 
of that happier world that will be established by these 
performances to be seen here. 

Dear Guests!

Novák János
Artistic director of the Biennale

Zsűri / Jury



PROGRAM / PROGRAMME 
H/MO 2 K/TUE 3 SZE/WE 4

Vaskakas Bábszínház
Az új nagyi 
Vaskakas Bábszínház 
Tütü-tutu autó  
Hevesi Sándor Színház
Semmi 

FÜGE - Mentőcsónak
Újvilág 
Kassai Thália Színház
Akárkik

Bóbita Bábszínház
Bagolykisasszony meséje

Hevesi Sándor Színház 
Kövek 
Mentőcsónak
Szociopoly

Szakmai beszélgetések

Vojtina Bábszínház
Lomtalanítás
Kolibri Színház 
Csip-csip csóka 
Budapest Bábszínház
Hókirálynő 
Juhász Kata Társulat
Felhőcirkusz

Small Size
Workshop
MárkusZínház
Hős Miklós 

Kun Attila- Táncismereti mozgásóra  
Horda2- Módszertani film vetítése

Szakmai beszélgetések

KÁVA-KET-NTSZ-Bethlen Téri Színház
Igaz történet alapján… 
SZFE
mackóélet/mackóálom
Kerekasztal Színházi 
A széttört tál

Mesebolt Bábszínház 
A hideg szív
Csiky Gergely Színház
Becsületbeli ügy

Szakmai beszélgetések

10:00

10:00

11:30

12:00

15:30

16:00

17:30

19:00

21:30

10:00

10:00

15:00

15:00

15:30

17:00

17:00

18:00

20:00

19:00
Vaskakas Bàbszínhàz-ESZME
Az időnk rövid története

09:00

13:00

15:30

18:30

20:30

22:30
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CS/THU 5 P/FRI 6

 2016 MÁJUS 2 -7    //    2-7 MAY 2016 

SZO/SAT 7
Mesebolt Bábszínház 
Az égigérő fa  
Dance Theatre Auraco
Me-me 
Nézőművészeti Kft
Soha senkinek

Csiky Gergely Színház
Lúdas Matyi 
Kabóca Bábszínház
Négyszögletű kerek erdő

Szakmai beszélgetések

K.V. Társulat - Kolibri Színház
Függésben

Théâtre de la Guimbarde 
Sweet&Swing
Bozsik Yvette társulat
Csizmás Kandúr
Csokonai Színház,
Verona 1301 
Juhász Kata Társulat
Bemelegítés 

Jászai Mari Színház
Kutyafül, macskakő, egérút 
Csiky Gergely Színház
A sötétben látó tündér
Kolibri Színház 
A trollgyerek

Szakmai beszélgetések

Bartók Kamaraszínház
HEPP!! 
Theater de Spiegel 
SLEEVZ
Ciróka Bábszínház
Lúdas Matyi  
Ziránó Színház
Szekrénymesék

Kolibri Színház 
kettős : játék

Szakmai beszélgetések
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Kaposvár 2016-ban VIII. alkalommal házigazdája az 
ASSITEJ Nemzetközi Gyermek-és Ifjúsági Színházi 
Biennálénak.A rendezvény napjainkra mérvadó szak-
mai műhellyé vált. Elősegítette olyan új kezdeménye-
zések meghonosodását, mint az ifjúsági és csec-
semőszínházi előadások és osztálytermi produkciók. 
De nekünk, kaposváriaknak legalább ilyen fontos, 
hogy a fesztivál minden előadására megtelnek a 
játszóhelyek és gyerekek ezrei látnak kiváló produk-
ciókat. Azoknak az érdeklődőknek, akik éppen nem 
valamelyik előadást nézik, jó szívvel ajánlom, hogy 
sétáljanak egyet Kaposvár hangulatos belvárosában, 
amely ezekben a napokban szabadtéri színházzá 
alakul. Csatlakozzanak a bábelőadásokat néző, kon-
certeket hallgató, az önfeledt közös játékba belefele-
dkező családokhoz, akik megtöltik délutánonként az 
utcákat. Egészen estig érdekes előadások, koncertek, 
kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A 
Biennálé kiváló szervezőinek érdeme, hogy nemcsak a 
színházi szakma, de a közönség is magáénak érzi a 
fesztivált. Köszönet illeti nagyszerű munkájáért az 
ASSITEJ Magyar Központ, a Csiky Gergely Színház és a 
Bábszíntér munkatársait. 
A programokhoz jó szórakozást 
kívánok. Érezzék jól magukat 
vendégszerető városunkban.
Szita Károly
Kaposvár polgármestere

The year 2016 is the 8th occasion when Kaposvár hosts 
the ASSITEJ International Children and Youth Theatre 
Biennial.By now this program has become an 
authoritative professional workshop. It has facilitated 
the acclimation of new initiatives like youth and infant 
theatre productions and class performances. However, 
for us in Kaposvár it is at least as important that all of 
the performances of this festival are played before full 
house and thousands of children can enjoy excellent 
productions. For those who are not sitting in the 
audience of any of the plays, I wholeheartedly 
recommend to take a walk in the lovely downtown of 
Kaposvár which will be transformed into an open air 
theatre in these days. May they join the families who fill 
the streets every afternoon, watching puppet plays, 
listening to concerts, playing together happily. 
Interesting lectures, concerts, handicraft workshops are 
waiting for the curious visitors until the late evening. 
Due to the excellent organizers of the Biennial, not only 
the professional participants but also the spectators 
regard this festival as their own. Hereby I would like to 
thank the staff and assistants of the ASSITEJ Hungarian 
Centre, the Csiky Gergely Theatre and the Puppet 
Theatre for their splendid work. So, Ladies and 
Gentlemen, welcome in our hospitable town, have a 
great time here.

Károly Szita
Mayor of Kaposvár

10:00

10:00
11:30

11:00

14:00

16:30

19:00

19:30

10:30

11:00

11:30

15:00

17:30

21:00

16:30

10:00
11:30

10:00
11:30

11:00

14:00

16:00

15:00

10:00

Díjátadó Gála 18:00
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Aki szülőként, nevelőként, vagy alkotó művészként a 
fiatalokkal foglalkozik, egyedülálló lehetőséget kap a 
sorstól, hogy tetteivel formálja, alakítsa a jövőt. Egy 
boldogabb és örömtelibb jövőt. Az emberiség korai 
évszázadaiban nem volt védett a gyerekkor. Sokan a fiatal 
korban elszenvedett fizikai és lelki sérülések 
utóhatásaként magyarázzák a történelmi korok felnőtt 
társadalmainak mai ésszel szinte felfoghatatlan 
kegyetlenségét. Ebből következik, ha boldogabb jövőt 
szeretnénk magunknak és utódainknak, mindent 
tegyünk meg azért, hogy örömtelibb legyen mai életük. 
Fontos a szociális biztonság. Hogy fizikailag senki ne 
legyen hátrányos helyzetben, hozzájusson azokhoz a 
javakhoz, amelyek a fejlődéséhez kellenek. De legalább 
ilyen fontos, hogy eszmélésünk első pillanatától részei és 
formálói vagyunk a kultúrának, amibe beleszülettünk. Az, 
hogy már a csecsemőkre is érvényes ez az állítás, az 
utóbbi évtizedek „felfedezése”. Agykutatók, 
pszichológusok és művészek egymást erősítő 
tapasztalatai bizonyították, hogy már legkisebbek is 
érzékenyen reagálnak a zene, a mozgás, az elmesélhető 
történések ismerős és meglepő elemeiből építkező 
alkotásaira. 

Andai Katalin Déryné-díjas színművész, a Fészek Színház tagja.

Katalin Andai actress (Déryné Award), member of Fészek Theatre.

Szűcs Mónika Színházi szakíró, tanár, az Ellenfény szerkesztője.
Mónika Szűcs Theatrical writer, teacher, editor of the magazine 
                       «Ellenfény».

A gyerekelőadásoktól gyökeresen eltérő új színházi 
nyelven fogalmaznak, ahogyan a fiatalok számára 
készült ifjúsági színházi előadások is. Alkotóként 
joggal érezhetjük magunkat felfedezőknek, mikor 
egy-egy korosztály sajátos elvárásaihoz keressük, 
kutatjuk a leghatásosabb színházi formákat. A 
mesejáték tartalmi és formai elemei is sokat változtak 
az elmúlt évtizedekben. Mára a műfaji korlátok is 
megszűnőben vannak. A bábjáték, opera, tánc és 
mozgásszínház nyelve is megújult, mióta egy-egy 
korosztály sajátos igényeit figyelembe véve 
fogalmaznak az alkotók. Ami a változásokban közös, 
hogy emberi sajátosságként vesszük figyelembe az 
életkori különbségeket. Nem rangsoroljuk a 
korosztályokat, de művészi eszközeinkkel arra 
törekszünk, hogy minden néző sajátjának érezhesse 
előadásainkat.  A gyerekszínházakat, 
gyerekelőadásokat újraértelmező változások 
szemünk előtt és nagyon rövid idő alatt mentek 
végbe. A Kaposvári ASSITEJ Biennálék 2002 óta 
zászlóshajói lettek a változásoknak. A kétévente 
megrendezett versenyprogram és a nemzetközi 
csoportok sikere mindenki számára nyilvánvalóvá 
tette, hogy a megújuló gyerekszínházak egyetemes 
színházi értéket képviselnek hazánkban is. Köszönet a 
városnak azért, hogy otthont adott és sajátjának érzi 
mindmáig az immár nyolcadik 
Novák János
A Biennálé művészeti vezetője

Zsűri / Jury

Vàlogató  / Programmer

Takács Katalin Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész,  
a Csiky Gergely Színház tagja.
Katalin Takács actress (Jászai Mari Award), Meritorious Artist, 

member of Csiky Gergely Theatre, Kaposvár.

                       Az örömteli élmény mindenkit 
magával ragad, aki látott már 
csecsemőszínházi előadást. Hogy ezek az 
előadások megszülethessenek, a 
művészeknek újra kellett fogalmazniuk 
sok mindent, amit addig a színházról, 
gyerekelőadásokról gondoltunk. 
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Those who deal with youngsters, either as a teacher 
or as an artist, can receive a unique opportunity from 
life to form and shape the future. A happier and 
more joyful future. In the early times of mankind 
children were not protected. Many people think that 
the incomprehensible cruelty of the adult societies of 
historical eras can arise from the aftermath of the 
physical and mental injuries suffered at an early age. 
Consequently, if we wish to build a happier future for 
ourselves and for our successors, we should do our 
best to make their current life as joyful as possible. 
Social safety is extremely important; to eliminate 
adversity, to grant everyone the resources he needs 
for his development. However, it is also as much 
important to realize that from the first moment of 
our lives we become the part of the culture we were 
born into. This statement is true for infants, too – as 
it was „discovered” in the recent decades. The 
synergic experiences of brain researchers, 
psychologists and artists have proved that even the 
smallest children can sensitively react to the familiar 
and surprising elements applied in music, 
movements and stories/tales. Those who have 
already seen any performance of an infant theatre 
can confirm how joyful experience it is.  For bringing 
these productions into being, the artists had to 
redefine lots of things thought up till then about 
theatre for children. 

Hegedűs Sándor, Tánckritikus, a Magyar 
Táncművészeti Főiskola tanára.
Sándor Hegedűs, dance critic, teacher of 
the Hungarian Dance Academy.

Zsűri / Jury

Horváth Péter DLA, József Attila-díjas író, 
rendező, a Kolibri Színház dramaturgja.
Péter Horváth DLA, writer (József Attila 
Award), dramaturge of Kolibri Theater for 
Children and Youth.

Tóth Miklós, rendező. Szabadúszóként Kaposváron, 
Miskolcon, Szolnokon és Nyíregyházán, valamint 
határon túli színházakban dolgozik.
Miklós Tóth, director. He is working as a freelancer 
in Kaposvár, Miskolc, Szolnok, Níregyháza, and in 
transborder theatres.
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BARTÓK KAMARASZÍNHÁZDUNAÚJVÁROS

Rendező/Directed by: Ellinger Edina
Szereplők/Cast: Kovakő Kolosszus: Gasparik 
Gábor, Frenetikus Fregoli: Fritz Attila, Tündéri 
Tintilla: Tőkés Nikoletta 

CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - STÚDIÓSZO/SAT, 10:00

Hepp !!!
Frenetikus Fregoli utánozhatatlan átváltozóművész éppen 
feltenné fejére a varázscilindert, amikor Kovakő Kolosszus, 
a levegő izompacsirtája magához ragadja azt. A két fiú 
egymásra licitálva igyekszik az elkövetkezendő műsor 
különlegességét és veszélyességét elmagyarázni, amelyet 
csak ők képesek ezen a világon bemutatni. A két fiú 
viszályát megelégelve és egy megfelelő pillanatot 
kihasználva, Tündéri Tintilla magához ragadja a cilindert és 
bejelenti a világ legnehezebb, leglélegzetelállítóbb 
produkcióját: egy gyermek teljes napját. Az előadás olyan 
cirkuszt varázsol a gyerekek elé, ahol a porondon három 
mutatványos segítségével a mindennapok nehézségei, 
attrakciókká változnak. A gyors felöltözés reggel, rollerezés, 
akrobata számok, míg az erőművész a nehéz iskolatáskával 
küzd meg, és a sötéttől való félelemmel. Bohóctréfává 
válik, hogy hogyan kell egy helyben ülni, és a barátkozás 
nehézségei is a fő műsorszámok közé tartoznak.

50PERC   5+ 10
Cirkuszi bohócjáték 5 - 10 éves korig 
Circus clown play for children 5 - 10



BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ PÉCS

Hogyan kerülhet ki Jig, a magányos királyfi a Sóhajok Palotájából?
Hol keressen magának társat? S vajon megtalálja-e?
Hűséges segítőjével, Yük-kel, a táltossá változtatott királyfival 
bejárják a földi országokat és a csillagbirodalmakat, hogy 
felkeressék a legszebb hercegnőket. Egyszer átrepülnek a napon, 
máskor a földön poroszkálnak. Életre szóló nagy barátság az övék 
- vajon tényleg egy életre szól?

How can Jig, the lonesome prince get out of the Palace of Sighs?
Where shall he look for a bride? And can he really find one?
Jig and his loyal friend Yük, who is a prince transformed into taltos, wander 
through and through all the lands of the earth and the star realms, to see 
the most beautiful princesses. They fly accross the sun, gamble on the 
earth. They share a lifelong friendship – but is it really lifelong? All the while 
they are accompanied by Miss Owl, who is flying around them, watches and 
helps them, while she is telling tales about friendship, sacrifices, adventures 
and pathfinding, spiced with much fun, play and magic.

Rendező/Directed by:  Perényi Balázs
Szereplők/Cast: Nagy Kata mv., 
Vadon Judit , Várnagy Kinga mv., 
Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor, Matta 
Lóránt , Papp Melinda.

60PERC   5+

Bagolykisasszony meséje

Tales of Miss Owl  

SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTAH/MON, 16:00

Szécsi Magda meséi alapján 
bábszínpadra írta: Kárpáti Péter
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BOZSIK YVETTE TÁRSULAT 
Csizmás Kandúr 

Puss in Boots 

A mese legmélyén az igazságot kereső segíteni akarás szándéka 
rejlik, amely nagyon fontos tanulság és példázat a gyerekeknek. 
Csizmás kandúr ravaszságának és tetteinek mozgatórugója 
ugyanis nem más, mint hogy a kisemmizett és földönfutóvá tett 
jószívű gazdáján segítsen, és legyőzze az óriást. A kandúr és a 
molnárfiú kapcsolata az önzetlenségen, a szereteten és a 
tiszteleten, a másikban való feltétlen bizalmon alapul. Minden             tiszteleten, a másikban való feltétlen bizalmon alapul. Minden             
furfang, cselvetés csak eszköz a kandúr céljának elérésében, hogy 
az igazság győzni tudjon.

Koreográfus-rendező/Choreographed 
and directed by: Bozsik Yvette
Táncolják/Dancers: a Bozsik Yvette 
Társulat és vendégtáncosai

Táncjáték gyerekeknek. Az előadás a 
Nemzeti Táncszínház felkérésére 
készült, létrejöttét az NKA és a Magyar 
Nemzeti Bank támogatta.

60PERC   4-12 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - SZÍNPADP/FRI, 10:30

tiszteleten, a másikban való feltétlen bizalmon alapul. 
Minden furfang, cselvetés csak eszköz a kandúr 
céljának elérésében, hogy az igazság győzni tudjon. 

At the depth of this tale there is the intention of 
offering help in looking for justice – this is a really 
important lesson and example for the children. As 
the driving force behind the actions and craftness of 
Puss in Boots is not else but to help his 
good-heartedgood-hearted good-heged master and to win over the giant.

12



Hókirálynő

Snow Queen

Messze északon, ahol mindent hó és jég borít, és 
annyira hideg van, hogy egy szempillantás alatt 
megfagy még a tűz is, ott élt káprázatos jégbirodalma 
közepén a Hókirálynő. De nem csak a birodalma volt 
jégből, hanem a szíve is. És volt neki egy tükre. Ez a 
tükör a legszebb zöldellő mezőt is főtt spenótnak 
mutatta, a legjobb embereket fertelmes arcúnak, s  
dzezeakinek csak egy szeplőcske aranylott az arcán, 
csddsdsdddddddcsddsdsddddddd az is ragyásképűnek látszódott 
sdddddddddddddddddddddddddsdddddddddddddddddddddddddbenne.

Somewhere at the far north, where everything is 
covered with snow and ice and the cold can freeze 
even the fire, lived the Snow Queen in the middle of 
her gorgeous ice realm. However, not only her realm 
was of ice but her heart, too. And she had a mirror. In 
this mirror the most beautiful landscapes looked like 
boiled spinach and the best persons were turned into 
frights, and if anyone had only a tiny, golden freckle, 
you might be sure that it would be magnified and 
spread over both nose and mouth.       furfang, 
cselvetés csak eszköz a kandúr céljának elérésében, 

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ 
Rendező/Directed by: Fige Attila
Irta/Writer: Hans Christian Andersen, Jevgenyij Svarc 
Szereplők/Cast:  Spiegl Anna,  Hoffer Károly,  Pallai Mara, 
Kemény István,  Beratin Gábor,   Szolár Tibor  , Hannus 
Zoltán  , Blasek Gyöngyi , Mórocz Adrienn,  Juhász Ibolya, 
Kovács Katalin.

Jevgenyij Svarc örököseinek engedélyével, az 
FTM Agency és a Hofra Kft. közvetítésével.

80PERC   6+ K/TUE, 15:0013 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - SZÍNPAD



CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZKECSKEMÉT

Hányszor is veri Lúdas Matyi vissza Döbrögin a 
büntetést? És ki emlékszik, hogyan? Milyen álruhában 
is? És ki az a Döbrögi? Ha nem tudsz válaszolni ezekre a 
kérdésekre, akkor gyere, és nézd meg, mi megmutatjuk! 
Ha pedig tudsz, akkor azért, hogy újra közösen örüljünk 
az igazság győzelmének. Ez persze mese. Meg régi. 
Vagy mégsem? 

Ludas Matyi

How many times does Mattei the Gooseboy beat off the 
punishment on Lord Döbrögi? And who remembers, how? In 
what disguise? And who is Lord Döbrögi? If you cannot 
answer these questions, come and see with your own very 
eyes, we will show you! However, if you can, just come and 
let’s enjoy together again how truth wins. This is a tale, of 
course. And it is an old one. Or is it not?      furfang, cselvetés 
csak eszköz a kandúr céljának elérésében, hogy az igazság csak eszköz a kandúr céljának elérésében, hogy az igazság 
győzni tudjon.

Mattei the Gooseboy
Író/Written by: Tasnádi István 
Rendező/Directed by: Vidovszky György 
Szereplők/Cast: Szörényi Júlia, Horváth Márk 
e.h., Lendváczky Zoltán m.v., Ivanics Tamás, 
Nyirkó Krisztina, Krucsó Júlia Rita

65PERC   6+ CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - SZÍNPADSZO/SAT, 11:00

Fazekas Mihály elbeszélő költeménye alapján
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CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
A sötétben látó tündér
Most elmondom, hogyan születnek a 
tündérek. A tündérek úgy születnek, hogy 
minden hetvenhetedik esztendőben, 
tavaszi reggelen, mikor az erdők alján 
illatozik a medvehagyma, a szerelmes 
tündérfiúk meg a szerelmes tündérlányok 
kirepülnek a tisztásokra, átkarolják 
egymást és csókolózni kezdenek szépen. 
Na, erre aztán minden hetvenhetedik 
esztendőben gyönyörű 
szappanbuborékok szoktak hullani az 
égből - ezekben a szappanbuborékokban 
érkeznek a világra a tündérgyerekek...
 
Tündérmese kicsiknek és kicsit nagyobbaknak, 
szóval mindenkinek.  

Now I tell you how fairies are born. Fairies are born in the 
following way: in every seventy-seventh year, on a spring 
morning when ramson is fragrant in the woods, enamoured 
fairy boys and fairy girls fly out to the meadow, embrace each 
other and start to kiss. As a result, in every seventy-seventh 
year beautiful soap-bubbles begin to fall from the sky – fairy 
children arrive to the world in these soap-bubbles...  
Fairy tale for small ones and a bit bigger ones, namely to everyone.

Játssza/Cast: Csonka Ibolya
Rendező/Directed by: Váradi Szabolcs
Író:Written by : Bagossy Làszló

55PERC   5+ P/FRI, 16:30 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - STÚDIÓ

KAPOSVÁR
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The Fairy Who Can See in the Dark 



CSIKY GERGELY SZÍNHÁZKAPOSVÁR

Tantermi dráma

Két srác és két lány. Beülnek az autóba, irány Köln, egy laza 
kirándulás, a szokásos: kóla, mozi, lődörgés, egy-két csók, 
esetleg több is, aztán vissza, haza, holnap suli. Ez a terv – 
aztán minden másként lesz. A Becsületbeli ügyet 
Magyarországon először felolvasó-színházi keretek között a 
Kaposvárott rendezett 7. Gyermek- és Ifjúsági Színházi 
Biennálén mutatták be. 

Becsületbeli ügy 

Two guy and two girl. They got into the car, heading to 
Cologne, for a usual trip: coke, cinema, walking around, a few 
kiss, or even more, then back to school. That's the plan - but 
everything happens to be different. 

Fordította/Translator: Kristóf Kováts
Szereplők/Cast: Kelemen József, Mohác-
si Norbert, Szvetnyik Kata, Benedek 
Dániel e.h., Érsek-Obádovics Mercédesz 
m.v. Rendező/Directed by: Fándly Csaba

100PERC   14+ SZE/WED 20:30 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - STÚDIÓ 16

Lutz Hübner 

Lutz Hübner Point of Honour



How can Jig, the lonesome prince get out of the Palace of Sighs?
Where shall he look for a bride? And can he really find one?
Jig and his loyal friend Yük, who is a prince transformed into taltos, wander 
through and through all the lands of the earth and the star realms, to see 
the most beautiful princesses. They fly accross the sun, gamble on the 
earth. They share a lifelong friendship – but is it really lifelong? All the while 
they are accompanied by Miss Owl, who is flying around them, watches and 
helps them, while she is telling tales about friendship, sacrifices, adventures 
and pathfinding, spiced with much fun, play and magic.

CSOKONAI SZÍNHÁZ DEBRECEN

A szövegkönyvet Shakespeare Rómeó és Júliája nyomán írta: 
Madák Zsuzsanna.  
Az előadás által megközelíteni kívánt téma: miért és 
miként szól bele a fiatalok életébe a felnőttek világa? Mi a 
név? Mit rózsának hivunk, / Bárhogy nevezzük, éppoly 
illatos. / Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, / Szakasztott 
oly tökéletes marad / Akármi néven…” – dühöng 
tehetetlenségében Júlia az erkélyen. A tizenhárom éves 
lány most tapasztalja meg a generációkon keresztül 
hagyományozott gyűlölet képtelenségét. Osztálytermi 
színházi nevelési előadásunk célja, hogy a drámában 
kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkozzunk a 
résztvevő diákokkal, hogy a színház nyelvén keresztül 
körüljárjuk azokat a krízishelyzeteket, amelyeket 
végigélnek történetünk szereplői.

Verona, 1301Verona, 1301erona, 1301
Topic to be approached by the performance is: 
why and how the adults’ world interfere with 
the youngsters’ life?

Színházi nevelési konzulensek/TIE consultants: Cziboly Ádám, 
Bethlenfalvy Ádám (InSite Drama) Jàtsszàk/Cast: Kiss Gergely 
Máté, Edelényi Vivien, Vranyecz Artúr. Rendezte/Directed by: 
Madàk Zsuzsanna

140PERC   13-19 TÁNCSICS GIMNÁZIUM P/FRI 11:0017



HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZZALAEGERSZEG 

A történet két kamaszról szól. Nevezzük őket inkább „próbafelnőtteknek”. 
Shy Boy tizenhárom éves, Yahoo pedig tizenöt. A suliból ismerik egymást. 
Unalomból (vagy nem, ki tudja), szeretethiányból (vagy nem, ki tudja), 
figyelemfelkeltésből (vagy nem, ki tudja), butaságból (vagy nem, ki tudja), 
betörnek egy raktárba, aztán kalandvágyból (vagy nem, ki tudja), 
megpróbálnak felgyújtani egy macskát – végül egyszerű csínytevésből 
(vagy nem, ki tudja), köveket dobálnak egy felüljáró tetejéről az alattuk 
suhanó autókra. Tetteik nem maradnak következmények nélkül…

 Kövek

This is a story of two adolescents. Let’s call them „trial adults”. Shy Boy is 
thirteen, Yahoo is fifteen. They know each other from school. Driven by 
boredom (or not, who knows), by lack of love (or not, who knows), by 
awareness-raising (or not, who knows), by stupidity (or not, who knows) 
they burgle a warehouse, then driven by adventurousness (or not, who 
knows) they try to light a cat – in the end by prank (or not, who knows), 
they throw stones from the top of an overhead bridge to the cars gliding 
beneath them. However, they have to face the consequences of their deeds 
…

Stones
Szereplők/Cast:
Barsi Márton, Mihály Péter 
Rendező/Directed by: 
Sztarenki Pál

70PERC   12+ CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - SZÍNPADH/MON, 17:30 18

Tom Lycos - Stefo Nantsou

Tom Lycos - Stefo Nantsou



Jevgenyij Svarc örököseinek engedélyével, az 
FTM Agency és a Hofra Kft. közvetítésével.

HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ZALAEGERSZEG 

Osztályterem-színház feldolgozó foglalkozással
a Tantermi Deszka színházi nevelési programja

Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom” – közölte 
Pierre Anthon. „Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre 
most jöttem rá.” Ezután Pierre elhagyta az iskolát és felült 
egy szilvafára. Pierre szerint minden csak azért kezdődik el, 
hogy egyszer véget érjen; meggyőződve kiabálja a fa 
tetejéről, hogy az élet egy nagy színjáték, és csak arra 
megy ki az egész, hogy úgy csináljunk „mintha”; úgy véli, 
hogy az életben nem létezik olyan dolog, ami igazán 
számít. Pierre osztálytársai megijedtek. Nem akarták 
elfogadni az életet olyannak, amilyennek Pierre lefestette. 
Hinni akartak abban, hogy viszik valamire, hogy lesz 
belőlük valaki, hogy rengeteg mindennek van értelme, és 
igenis vannak dolgok, amelyek számítanak, amelyek 
fontosak. Ezért mindennél fontosabb lesz számukra, hogy 
ezt bebizonyítsák Pierre-nek. 

Semmi Nothing
Classroom-theatre with processing workshop 
Nothing matters. I have known that for a long 
time – said Pierre Anthon. – So nothing is 
worth doing. I just realized that.”

Fordító/Translated by: Szilvia Weyer, 
Szereplők/Cast Kátai Kinga, Magyar Cecília, Mihály 
Péter, Zsíros Viktor, Lengyel Noémi, Madák 
Zsuzsanna, Rendező, foglalkozásvezető/Directed 
by: Madák Zsuzsanna

180PERC   13-19 LORÁNTFFY  REFORMÁTUS GIMNÁZIUMH/MON, 11:3019

Janne Teller Janne Teller 



JÁSZAI MARI SZÍNHÁZTATABÁNYA 

Tokány Benyus, a kutya, Milóza Dísz Terka, a macska, és Kurta 
Lacika, az egér nem ismerik egymást. Ahogy gazdáik: Tibi, 
Kata és Bálint sem. Mind a hatan első napjaikat töltik az 
óvodában, és ez egyiküknek sem könnyű: Tibi és Tokány 
Benyus sokat sírdogál, Kata és Milóza Dísz Terka sokat 
magyaráz, Bálint és Kurta Lacika sokat dühöng. 
Kutya-macska barátságot macska-egér játék követ, kutyabajt 
egéritatás - de nem árulunk zsákbamacskát: végül minden 
ebcsont beforr.

 Kutyafül, macskakő, egérút 

Dog-and-cat friendships, cat-and-mouse games, in 50 
minutes, one act 

Dog hair, cat nap and mouse trap

Kolozsi Angéla - Pálfi Kata

Játsszák/Cast: 
Pálfi Kata, Jaskó Bálint, Szolár Tibor
Rendező/Directed by: Kolozsi Angéla

50PERC   3+ P/FRI, 15:00 SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA 

Fazekas Mihály elbeszélő költeménye alapján
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Kolozsi Angéla - Pálfi Kata



JUHÁSZ KATA TÁRSULAT 
A «bemelegítés» címet konkrét és metaforikus értelemben is 
használjuk. Metaforikus értelmében egzisztenciális 
állapotként, általánosabb síkon: az emberi életre, a 
kapcsolatokra, a közösségben való létezésre fókuszálva 
vetjük föl a bemelegítés témáját. Mondhatjuk, hogy az 
ember, - ha nem is gondol erre – különböző életkoraiban, 
élete különböző stádiumaiban- mindig bemelegít: készül, 
edz, felkészül valamire. Gyermekként, majd kisebb vagy 
nagyobb kamaszként készül, „melegít” a felnőtt életre, annak 
a - több-kevesebb változtatással - mindannyiunk életében 
lefuttatandó „programnak” a végrehajtására, amely fizikai 
(élő) és társas lény mivoltunkból következik. .

Bemelegítés 

Warm-upWarm-up
Considering its world of movement, this play – as suggested by its title – is really a 
warm-up, in which the dancers first prepare their bodies for movement then they get 
to the acrobatic, spectacular elements and to the uniform, common dance.

Előadják/Cast: Arnaud Blondel, Mikó Dávid, Takács 
Lacek. Koreográfus/Choreographer: Juhász Kata

Produkciós partnerek, támogatók: NKA, EMMI, Zawirowania, Nemzetközi Visegrádi Alap VARP- 
PA rezidencia program, Műhely Alapítvány, SÍN Kulturális Központ

45PERC   12+ P/FRI, 11:30
+ drámaóra

CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - STÚDIÓ21



KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ
Kifordítom-befordítom, körbe fonom, 
négyszögesítem, mégis mese marad. 
Tündér nélkül is tündérmese, hiszen 
maga a lélek, ez a mosolygó, figyelmes, 
szeretettel teli lélek Lázár Ervin írja, 
fonja, kifordítja-befordítja, bodorítja. S 
nekünk sincs más dolgunk, minthogy 
kifordítsuk-befordítsuk, elmeséljük.

The Four-square Round Foresthe Four-square Round Forest
I turn it inside out, outside in, entwine it round, 
make it four-squared – anyway, it is still a tale. A 
fairy tale without any fair, as it is written, 
entwined, turned inside out and outside in by a 
soul itself, this smiling, attentive soul – Ervin 
Lázár –, full of love. And we have also nothing 
else to do but to turn it inside out, outside in and 
tell it.

VESZPRÉM

Négyszögletű kerek erdő

Szereplők/Cast: Bandura Emese, Bandura Tibor, 
Érsek-Csanádi Gyöngyi mv., Várszegi Martin mv., 
Szőke Kavinszki András, Tóth Mátyás eh., 
Üveges Anita. Rendező/Directed by: Bartal Kiss 
Rita, (Blattner Géza-díjas)

Lázár Ervin regényéből bábszínpadra írta: Szabó 
Attila

60PERC   5+ CS/THU 16:30 SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA 22



A szövegkönyvet Shakespeare Rómeó és Júliája nyomán írta: 
Madák Zsuzsanna.  
Az előadás által megközelíteni kívánt téma: miért és 
miként szól bele a fiatalok életébe a felnőttek világa? Mi a 
név? Mit rózsának hivunk, / Bárhogy nevezzük, éppoly 
illatos. / Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, / Szakasztott 
oly tökéletes marad / Akármi néven…” – dühöng 
tehetetlenségében Júlia az erkélyen. A tizenhárom éves 
lány most tapasztalja meg a generációkon keresztül 
hagyományozott gyűlölet képtelenségét. Osztálytermi 
színházi nevelési előadásunk célja, hogy a drámában 
kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkozzunk a 
résztvevő diákokkal, hogy a színház nyelvén keresztül 
körüljárjuk azokat a krízishelyzeteket, amelyeket 
végigélnek történetünk szereplői.

KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ

Akárkik

Anyones
The performance Anyones is based on the drama 
of Péter Kárpáti, titled Anyone. It is one of the 
important Hungarian dramatic works of the 
recent decades, it presses significant but often 
withheld issues, treated as taboos, e.g. death, 
grief work, the way society relates to dying 
people. The play Anyones is dealing with the 
topic of responsibility.

Előadók/Cast: Nagy Kornélia, Varga Lívia, 
Szabadi Emőke, Lax Judit, Havasi Péter, 
Madarász Máté Rendező/Directed by: Czajlik 
József

Az Akárkik című színházi nevelési előadás 
kiindulópontja Kárpáti Péter Akárki című 
drámája. Az utóbbi évtizedek egyik jelentős 
magyar drámai alkotása lényeges, de gyakran 
tabuizált, elhallgatott témákat feszeget, melyek 
közül a legjelentősebbek a halál, a gyászmunka, a 
társadalom viszonya a haldoklóval. Az Akárkik a 
felelősségvállalás témakörét járja körül. 
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A történet két kamaszról szól. Nevezzük őket inkább „próbafelnőtteknek”. 
Shy Boy tizenhárom éves, Yahoo pedig tizenöt. A suliból ismerik egymást. 
Unalomból (vagy nem, ki tudja), szeretethiányból (vagy nem, ki tudja), 
figyelemfelkeltésből (vagy nem, ki tudja), butaságból (vagy nem, ki tudja), 
betörnek egy raktárba, aztán kalandvágyból (vagy nem, ki tudja), 
megpróbálnak felgyújtani egy macskát – végül egyszerű csínytevésből 
(vagy nem, ki tudja), köveket dobálnak egy felüljáró tetejéről az alattuk 
suhanó autókra. Tetteik nem maradnak következmények nélkül…

KÁVA-KET-NTSZ-BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ 

Based on a True Story
The production focuses on a family (single 
mother, teenage son trying to find his way in the 
world, sceptical teenage daughter and absent 
father) falling apart. Through their story, we 
discuss with the 1214 year old participants how 
one is able to preserve their humanity (and 
childhood) in a family falling apart.

Színészek és táncművészek/Cast: Hargitai Mariann, 
Horváth Adrienn, Ivanov Gábor, Jakab Zsanett, 
Kardos János, Mádi László, Milák Melinda
Író, dramaturg/Written by: Róbert Júlia
Rendező/Directed by: Sereglei András

Igaz történet alapján…
A produkció fókuszában egy széthulló család áll 
(gyerekeit egyedül nevelő anya, útkereső kamasz 
fiú, szkeptikus kamaszlány és távollevő apa) Az ő 
történetükön keresztül gondolkodunk közösen, a 
1214 éves résztvevőkkel arról, hogyan őrizze meg 
az emberségét (és a gyerekségét) valaki egy 
széthulló családban. 

Tánc/ színházi nevelési előadás az általános iskolák 6 - 8. 
évfolyamosainak - A Nemzeti Táncszínház, a Közép-Európa 
Táncszínház, a Káva Kulturális Műhely és a Bethlen Téri 
Színház közös produkciója.
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Osztályterem-színház feldolgozó foglalkozással
a Tantermi Deszka színházi nevelési programja

Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom” – közölte 
Pierre Anthon. „Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre 
most jöttem rá.” Ezután Pierre elhagyta az iskolát és felült 
egy szilvafára. Pierre szerint minden csak azért kezdődik el, 
hogy egyszer véget érjen; meggyőződve kiabálja a fa 
tetejéről, hogy az élet egy nagy színjáték, és csak arra 
megy ki az egész, hogy úgy csináljunk „mintha”; úgy véli, 
hogy az életben nem létezik olyan dolog, ami igazán 
számít. Pierre osztálytársai megijedtek. Nem akarták 
elfogadni az életet olyannak, amilyennek Pierre lefestette. 
Hinni akartak abban, hogy viszik valamire, hogy lesz 
belőlük valaki, hogy rengeteg mindennek van értelme, és 
igenis vannak dolgok, amelyek számítanak, amelyek 
fontosak. Ezért mindennél fontosabb lesz számukra, hogy 
ezt bebizonyítsák Pierre-nek. 

KEREKASZTAL SZÍNHÁZI NEVELÉSI KÖZPONT 
“Nem akarok olyan népmesét vagy tündérmesét, ami 
úgy magyarázza meg az életet, hogy leegyszerűsíti. A 
fiatalok nem vennék komolyan.” (Edward Bond) 

Egy város valamikor a jövőben. Szellemváros. Az utcák 
néptelenek. Csupán egy kutya és egy lámpaoszlop 
emlékeztet a valamikori civilizációra. Nincsenek 
újságok. Nincs TV. Az emberek nem tudják, mit 
gondoljanak. Egy család csöndben fogyasztja a 
mindennapi müzlijét. Küzdelem az élhető jövőért, a 
képzelet erejéért, ami képes megváltoztatni az 
életünket... Hogyan segít a képzelet a túlélésben? 
Hogyan hat a félelem a valóság megértésére? E 
kérdések köré épül közös munkánk a résztvevőkkel, 
akik megtapasztalhatják, hogy ugyanazt a helyzetet 
sokféleképpen értelmezzük, ugyanarra a problémára 
számtalan különféle megoldási stratégiánk lehet. 
 autókra. Tetteik nem maradnak következmények 
nélkül…

A széttört tál

A city somewhen in the future. A ghost city. Streets 
are empty. Only a dog and a lamp-post remind us of 
the late civilization. There are no newspapers. No TV. 
People do not know what to think. A family is quietly 
having their everyday muesli. Struggle for a liveable 
future, for the power of imagination that can change 
our life... 

Broken bowl 

Szereplők/Cast: Farkas Atilla, Lipták Ildikó, Nyári Arnold , 
Pájer Alma, e.h. Író/Written by: Edward Bond  
Rendező/Directed by: Chris Cooper
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75PERC   7+ P/FRI, 17:30

Tokány Benyus, a kutya, Milóza Dísz Terka, a macska, és Kurta 
Lacika, az egér nem ismerik egymást. Ahogy gazdáik: Tibi, 
Kata és Bálint sem. Mind a hatan első napjaikat töltik az 
óvodában, és ez egyiküknek sem könnyű: Tibi és Tokány 
Benyus sokat sírdogál, Kata és Milóza Dísz Terka sokat 
magyaráz, Bálint és Kurta Lacika sokat dühöng. 
Kutya-macska barátságot macska-egér játék követ, kutyabajt 
egéritatás - de nem árulunk zsákbamacskát: végül minden 
ebcsont beforr.

Dog-and-cat friendships, cat-and-mouse games, in 50 
minutes, one act 

A trollgyerek 
Minden népi mondakörben megjelenik az elcserélt 
gyerek története. Ebben a költőien szép 
mesejátékban egy troll banya cseréli el emberi 
szemnek visszataszító gyermekét egy erdőn átutazó 
fiatal pár szép, egészséges csecsemőjére. Az anya 
észreveszi, hogy kisbabája megváltozott, furcsa, 
ellenszenves tulajdonságai lettek, mégis sajátjaként 
bánik vele. Férje és a falusiak azonban nem tudnak 
megbékülni a rút jövevénnyel. Azt gondolják, ha 
megölik, visszatérhet hozzájuk az elcserélt kisfiú. 
Kinek van igaza? Annak, aki gyilkolni akar, vagy 
annak, aki a szívére hallgat? Az anya hajlandó az 
életét is föláldozni az általa nevelt trollgyerekért, de 
váratlanul megjelenik a saját kisfia a falu határán. Mi 
történt vele? Hogyan menekült meg?

KOLIBRI SZÍNHÁZ 
Trollboy
The story of the changeling can be found in the 
folk legends of every nation. In this enchanting 
tale a troll witch exchanges her child hideous for 
human eyes with the beautiful, healthy infant of a 
young couple which is travelling through the 
forest. 

Selma Lagerlöf- Göran Tunström

Szereplők/Cast: Fehér Dániel, Mészáros Tamás, Megyes 
Melinda, Tisza Bea, Mult István, Nizsai Dániel, Alexics Rita
Fordította/Translated by: Kúnos László
Rendező/Directed by: Novák János
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A «bemelegítés» címet konkrét és metaforikus értelemben is 
használjuk. Metaforikus értelmében egzisztenciális 
állapotként, általánosabb síkon: az emberi életre, a 
kapcsolatokra, a közösségben való létezésre fókuszálva 
vetjük föl a bemelegítés témáját. Mondhatjuk, hogy az 
ember, - ha nem is gondol erre – különböző életkoraiban, 
élete különböző stádiumaiban- mindig bemelegít: készül, 
edz, felkészül valamire. Gyermekként, majd kisebb vagy 
nagyobb kamaszként készül, „melegít” a felnőtt életre, annak 
a - több-kevesebb változtatással - mindannyiunk életében 
lefuttatandó „programnak” a végrehajtására, amely fizikai 
(élő) és társas lény mivoltunkból következik. .

Considering its world of movement, this play – as suggested by its title – is really a 
warm-up, in which the dancers first prepare their bodies for movement then they get 
to the acrobatic, spectacular elements and to the uniform, common dance.

KOLIBRI SZÍNHÁZ

A14 és A15 egy online videójáték chat-szobájában ismerkednek 
meg. Mindenben őszinték egymással, egyetlen dolgot, a 
legfontosabbat kivéve. De létezhet-e kiteljesedés vélt vagy 
valós gyengeségeink felvállalása nélkül? Kerülőutak és 
párhuzamosan futó ösvények, amelyek végül a megértéshez és 
az elfogadáshoz vezetnek. A közönség egyik része a lánnyal, a 
másik része a fiúval teszi meg az utat távolodóban egymástól – 
egymásig. Az előadás a Platform Shift+ nemzetközi 
együttműködés keretében jött létre.

A14 and A15 get to know each other in a chat room of an online 
video-game. They are absolutely honest with each other, except 
one thing – the most important. But can you achieve fulfillment 
without undertaking our perceived weaknesses? Indirections 
and parallel paths eventually lead to understanding and mutual 
acceptance. One part of the audience accompanies the girl, 
while the other part makes the journey with the boy shifting 
away from one another – to each other. 

Duplicity 

kettős : játék (prezentáció)

Szereplők/Cast: Bartos Ágnes, Fehér Dániel, 
Ruszina Szabolcs, Alexics Rita, Réka Császár, 
Nizsai Dániel, Szanitter Dávid, Nyakas Edit , 
Bárdi Gergő, Megyes Melinda, Mészáros Tamás 
Rendező/Directed by: Vidovszky György.
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MÁRKUSZÍNHÁZPÉCS 

Eposz a bábszínpadon gyerekeknek, felnőtteknek.

Megszületni és hősnek lenni nem egyszerű e földi 
közegben. Még  az istenek szférájában is ezer 
botlás, veszély, szeszély, hát még az emberi lélek 
számára mennyi kihívás, lehetőség, győzelem vagy 
veszteség. A kalandos földi létre most magyar hős 
születik:  a  szájhagyományban, krónikákban, 
freskókon megrajzolt, s irodalmi  művekben 
újraélesztett, legenda övezte, testében-lelkében is 
erős: Toldi Miklós.

Hős Miklós Heroic poem on the puppet stage for children and 
adults.

It is not easy to be born and to become a hero in 
this earthy world. It means thousands of faults, 
dangers and caprices even in the spheres of Gods, 
not to speak of the lots of challenges, 
opportunities, victories or losses for the human 
soul.

Miklós the Hero

Rendezte  és a játékot kitalálta/Directed and invented 
by: Vajda Zsuzsanna Angyali ruhában játsszák/Cast: 
Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor Dobokon 
közreműködik/Drums:  Pilári Áron
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MENTŐCSÓNAK 
Szociopoly

Színházi társasjáték. A Mentőcsónak a 
SZOCIOPOLY-val a társasjátékot és a 
drámát ötvöző interaktív színházi 
társasjáték műfaját teremtette meg.
A darab a mai magyarországi 
kistelepüléseken élő szegény családok 
életéről szól. A családok jövedelemre csak 
segélyekből, alkalmi vagy feketemunkából 
számíthatnak – ezekből a forrásokból kell 
valahogyan megélni játékosainknak. A 
játék konstruálta valóságban mindenki 
szegény lesz egy-két órára és a saját bőrén 
fogja érezni a kirekesztődés szorítását. 

With SOCIOPOLY the Mentőcsónak has created the genre of 
an interactive theatre game by the combination of the 
parlour game with drama. The play is about poor families 
living in villages, nowadays, in Hungary. They can expect 
some income only from subsidies, benefits, occasional or 
undeclared work – the players must rely on these resources 
to make ends meet. In this reality created by play everyone 
becomes poor for 1-2 hours and can obtain first-hand 
experiences of being pressed by poverty and social 
exclusion. 

Író-rendező/Written and directed by: Fábián 
Gábor Szereplők/Cast: Bass László, Fábián 
Gábor, Hay Anna, Jaskó Bálint
Támogatók/Supporters: SÍN Kulturális Központ, Open 
Latitudes – Az Európai Unió Kultúra programja, FÜGE, 
Polgár Krisztina Emlékalap
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MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZSZOMBATHELY 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol 
örökké virítanak a kertek, kacsalábon forognak a paloták és 
táltos malac röpköd a háztetők fölött, élt egyszer egy 
kiskondás meg egy királykisasszony. Egy fiú meg egy lány. Két 
mai fiatal a klasszikus mesei kalandok útján – táltos hátán 
repülve, égigérő fára mászva, három pár vasbocskort 
elkoptatva – indul el, hogy végül megtalálják egymást. 

The Sky-High Tree
Once upon a time, behind the beyond where the 
gardens are always full of flowers, palaces are 
spinning around on duck's leg and taltos pig is 
flying over the roofs, lived a little swineherd and 
a princess. A boy and a girl. Two youngsters of 
our days start on the way of the classic fabulous 
adventures – flying on a taltos, climbing a 
sky-high tree, outwearing three pairs of iron 
footware – in order to find each other at last. 
 Kormos István

Szereplők/Cast: Kovács Bálint, 
Lehőcz Zsuzsa, Takács Dániel
Rendező/Directed by: Rumi László 

45PERC   3+ CS/THU 10:00

Az égigérő fa
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MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ SZOMBATHELY
 A hideg szív 

Munk Péter, a szegény szénégető, gazdagságra és 
megbecsülésre vágyik. Először a jóságos Üvegmanótól vár 
segítséget, aki meg is ígéri, hogy teljesíti három 
kívánságát. De ő haszontalanságokat kér, eljátssza 
szerencséjét. Ezután a hatalmas óriáshoz, Hollandiás 
Miskához fordul, de nagy árat kell fizetnie a vagyonért 
cserébe. Péter eladja szívét, és ezzel minden megváltozik...
 

Cold Heart
Péter Munk, the poor charcoal-burner is longing for wealth 
and esteem. At first Péter expects help from the 
good-hearted Glassgoblin who promises to fulfill his three 
wishes. However, he wishes useless things and misses his 
chance. Then he turns to the huge giant, Miska Hollandiás 
but he has to pay a big price in exchange for the fortune. 
Péter sells his heart and this changes everything...

Wilhelm Hauff – Tasnádi István

Wilhelm Hauff – Tasnádi István

Író/Written by: Tasnádi István
Rendező/Directed by: Harangi Mária 
Játsszák/Cast: Császár Erika, Dénes Emőke, 
Makra Viktória mv., Janicsek Péter, Kovács 
Bálint, Kőmíves Csongor, Kristóf Roland mv., 
Lehőcz Zsuzsa, Takács Dániel
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NÉZŐMŰVÉSZETI KFT 
Soha senkinek
Egy fiatal lány mesél a gondolatairól, érzéseiről, a 
családjával lévő ellentmondásos kapcsolatáról és 
arról, hogyan kezdte megismerni a szerelmet. 
Közben pedig felszínre tör az eltitkolt múlt, 
megjelenik a nagyapa, aki nem más, mint a kislány 
múltjában lévő sötét alak. A férfi zaklatásának 
kitett lány a családjára nem számíthat, egyedül kell 
feldolgoznia azt, ami történik vele. Lehetséges e 
túllépni egy ilyen erős gyermekkori traumán?

“Vajon a gondolatokat ki lehet fehéríteni 
hibajavítóval, mint az írást? És az érzelmeket? Fel 
kéne találni.”

A young girl tells her thoughts, feelings, the 
controversial relationship with her family and the 
way she started to get acquainted with love. In the 
meantime the well-hidden past gets revealed, the 
grandfather turns up, who is not else but a dark 
figure from the little girl’s past. The girl, exposed to 
harassment by the man, cannot rely on her family, 
she must cope with the events by herself. Is it 
possible to get over such a strong childhood trauma?

Never to Anyone 

Szereplők/Cast: Katalin Simkó, Andrea Moldvai Kiss 
Rendező/Directed by: Péter Scherer 
Az előadás szövegkönyvének alapjául Beate Teresa Hanika: 
Soha senkinek című műve szolgált.
A Nézőművészeti Kft és a Manna közös előadása
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A14 és A15 egy online videójáték chat-szobájában ismerkednek 
meg. Mindenben őszinték egymással, egyetlen dolgot, a 
legfontosabbat kivéve. De létezhet-e kiteljesedés vélt vagy 
valós gyengeségeink felvállalása nélkül? Kerülőutak és 
párhuzamosan futó ösvények, amelyek végül a megértéshez és 
az elfogadáshoz vezetnek. A közönség egyik része a lánnyal, a 
másik része a fiúval teszi meg az utat távolodóban egymástól – 
egymásig. Az előadás a Platform Shift+ nemzetközi 
együttműködés keretében jött létre.

A14 and A15 get to know each other in a chat room of an online 
video-game. They are absolutely honest with each other, except 
one thing – the most important. But can you achieve fulfillment 
without undertaking our perceived weaknesses? Indirections 
and parallel paths eventually lead to understanding and mutual 
acceptance. One part of the audience accompanies the girl, 
while the other part makes the journey with the boy shifting 
away from one another – to each other. 

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM 

„Everyone’s here? Keep quiet!  Shut your mouth and 
just look at!  There’s a bear theatre inside  - it looks 
like a real playground.”

« Mindenki megvan? Csöndet kérek! A szádat csukd be, s 
nézz oda! Színház van ott bent, medveszínház - olyan, mint 
egy játszószoba. » A mackóélet/mackóálom zeneszerzője 
Rab Viki, aki a győri Vaskakas Bábszínház zenei vezetője és 
színésze. Dalai játékosak és sokszínűek, nem csak a 
gyerekek, hanem a felnőttek szívébe is belopják magukat.

bear life /bear dream

mackóélet /mackóálom Szereplők/Cast: Barna Zsombor / György Zoltán 
Dávid mv., Csiby Gergely, Főglein Fruzsina, Horváth 
Alexandra, Horváth Márk, Kovács Domokos, Nagy 
Petra, Pájer Alma/Spiegl Anna mv., Tóth Mátyás, 
Valentyik Anna
Rendező/Directed by: Tengely Gábor

Színpadi adaptáció: Gimesi Dóra, Nagy Orsolya
A IV. éves színművész-bábszínész osztály 
hallgatóinak előadása.
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Eposz a bábszínpadon gyerekeknek, felnőtteknek.

Megszületni és hősnek lenni nem egyszerű e földi 
közegben. Még  az istenek szférájában is ezer 
botlás, veszély, szeszély, hát még az emberi lélek 
számára mennyi kihívás, lehetőség, győzelem vagy 
veszteség. A kalandos földi létre most magyar hős 
születik:  a  szájhagyományban, krónikákban, 
freskókon megrajzolt, s irodalmi  művekben 
újraélesztett, legenda övezte, testében-lelkében is 
erős: Toldi Miklós.

Heroic poem on the puppet stage for children and 
adults.

It is not easy to be born and to become a hero in 
this earthy world. It means thousands of faults, 
dangers and caprices even in the spheres of Gods, 
not to speak of the lots of challenges, 
opportunities, victories or losses for the human 
soul.

Rendezte  és a játékot kitalálta/Directed and invented 
by: Vajda Zsuzsanna Angyali ruhában játsszák/Cast: 
Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor Dobokon 
közreműködik/Drums:  Pilári Áron

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZGYŐR

The new granny

Elisabeth Steinkellner meséje alapján írta: 
Markó Róbert / Based on Elisabeth 
Steinkellner’s fairy tale, written by: Róbert 
Markó

Rendező/Directed by: Kuthy Ágnes
Szereplők/Cast: Főglein Fruzsina e.h., 
Ragán Edit, Ujvári Janka Jászai Mari-díjas

A régi nagyi állandóan a frizurámmal volt elfoglalva: “Fini, mit csináltál 
már megint a gyönyörű hajaddal?!” - ezt kérdezte folyton. Aztán 
elsétáltunk a parkba kacsákat etetni száraz kenyérmorzsával. Az új 
nagyi egészen más. Mindig megdicséri a frizurámat: “Milyen jó a 
hajad, Finikém!”- ezt mondogatja folyton. És inkább ő eszi meg a 
száraz kenyérmorzsát a parkban, mintsem hogy a kacsákat etesse vele.
Megindítóan szép történet egy kislányról és a nagymamájáról: mesés 
utazásokról, múltról és jövőről, egymásért való felelősségünkről.
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The old granny was always dealing with my hairstyle: “Fini, what have 
you done again to your beautiful hair?!” – she used to ask me 
permanently. Then we walked to the park to feed the ducks with dry 
breadcrumbs. The new granny is quite different. She always praises my 
hairdress: “How nice your hair is, my dear Fini!”- she keeps on saying. 
And she rather eats the dry breadcrumbs in the park herself than to 
feed the ducks with them. A touching story of a little girl and her 
grandmother: about fantastic trips, about the past and the future and 
our responsibility for each other.

Az új nagyi



Színházi társasjáték. A Mentőcsónak a 
SZOCIOPOLY-val a társasjátékot és a 
drámát ötvöző interaktív színházi 
társasjáték műfaját teremtette meg.
A darab a mai magyarországi 
kistelepüléseken élő szegény családok 
életéről szól. A családok jövedelemre csak 
segélyekből, alkalmi vagy feketemunkából 
számíthatnak – ezekből a forrásokból kell 
valahogyan megélni játékosainknak. A 
játék konstruálta valóságban mindenki 
szegény lesz egy-két órára és a saját bőrén 
fogja érezni a kirekesztődés szorítását. 

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ-ESZME 
öregekről fiataloknak bábokkal .
Négy fiatal színész, négy aggastyánkorú báb, egy kutya, egy 
halott, egy küldetés. Egy hosszú út Budapesttől Velencéig, a 
jövőtől a múltig, a múlttól a jövőig.   A fiatal színészek jelenléte 
teremti meg a történet magját képező időskori paradoxont: a 
lélek még szárnyalna, az agy, a képzelet, a szellem még úgy 
működik, mint régen, de az öregedő test folyamatosan 
emlékezteti az embert az élet végére. Az öreg bábok és a fiatal 
mozgatók kapcsolata olyan bábszínházi formát képes 
megteremteni, amelyben az elmúlás fájdalma és az öregkori 
küzdelmekben rejlő bizarr humor egyaránt megjelenik.

Az időnk rövid története

About old to young with puppets.
Four young actors, four elderly puppets, one dog, one 
deadman, one mission. A long way from Budapest to 
Venice, from the future to the past, from the past to the 
future.  

Short Story of Our Time
Tervező, rendező/Directed by: Hoffer 
Károly. Játsszák/Cast: Andrusko Marcella, 
Pallai Mara, Szolár Tibor, Teszárek Csaba. 
Közreműködik: Fodor Tamás, Pethő 
Gergő, Wagner-Puskás Péter
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VOJTINA BÁBSZÍNHÁZDEBRECEN 

– kamasztörténetek - A Lomtalanítás című, elsősorban 15-16 éves középiskolásoknak szóló színházi nevelési 
előadás pillanatfelvételeket mutat két család életéből. Egy kamasz lány és egy kamasz fiú szemszögéből 
foglalkozunk azzal, hogy milyen nehézségeket okozhatnak a generációs és kommunikációs problémák. A 
történet középiskolás és felnőtt szereplői egyaránt nem értenek szót egymással, nem értik egymás 
viselkedését, úgy érzik, nem számíthatnak egymásra. A családi válságok pedig legyűrűznek a kamaszok életébe 
is. Az előadás fókuszában az a kérdés áll, hogy mit tegyen egy kamasz és mit ne a saját szabadsága érdekében. 

Lomtalanítás

– stories of adolescents - This performance titled Clear out is for 
students aged 15-16 and shows snapshots from the life of two 
families. We can look at the generation and communication 
problems through the eyes of a teenage girl and a teenage boy. 
Both the secondary school students and the adolescents of this 
story are unable to get on with each other, they do not 
understand each other’s conduct, they feel that they cannot rely 
on each other. The family crises creep into the adolescents’ life, 
as well. The play focuses on the question what an adolescent can 
and cannot do for his/her freedom. 

Clear outÍró-dramaturg/Written and directed by: Róbert 
Júlia. Játsszák/Cast: Hell Krisztina, Hajdú Péter 
Zenész/Musician: Arany Zoltán/Czapp Ferenc
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ZIRÁNÓ SZÍNHÁZ HOTTÓ
  Szekrénymesék

Zenés játék bábokkal, egy szekrényben
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És benne világhírű detektívek... 
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És benne egy kis piros gomb... 
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. Benne egy világszép hercegnő 
nevelkedett... Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. Benne 
nagybetűkkel: Életveszély! Életveszély! Életveszély!... Volt egyszer 
egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben volt egy zsák. Hogy 
ebben a zsákban mi volt, azt nem tudhatja meg senki, soha, mert az 
titok!

Wardrobe Tales 
The book of Aliz Mosonyi is a tale-mosaic, its coloured pieces 
create a specific world. Human situations, crises, cross-roads, 
choices and answers are shown in a playful way. This 
playfulness is searched for in our performance, with the help 
of two actors, who impersonate the inhabitants of this 
wardrobe world, thus creating their own world, as individual 
creatures who were trapped in this world.

Dramaturg-rendező/Directed by: 
Khaled-Abdo Szaida
Játsszák/Cast: Pfeifer Zsófia, Varga 
Péter Róbert

45PERC   5+ SZO/SAT 14:O0

Mosonyi Aliz

Mosonyi Aliz

37 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - STÚDIÓ





K.V. TÁRSULAT – KOLIBRI SZÍNHÁZ
A Függésben című színdarab egy 12 lépéses programon 
alapuló, felépülő szenvedélybetegeknek létrehozott 
drogterápián játszódik. A történet az egyik szereplő 
bekerülésén keresztül mutatja meg a felépülés fázisait. 
Betekintést nyújt a Függők zárt világába, sikereikbe és 
tragédiáikba. Bemutatja, hogy a terápia során hogyan változik 
meg a gondolkodásmód, az érzelmi és lelki világ, és hogy 
milyen nehéz újra beilleszkedni a társadalomba egy 
drogterápia után.

Függésben KIEMELT PROGRAM

Addictus
The scene of the play  Addictus is a drug-therapeutical 
institute for addicts, it is based on a program consisting of 12 
steps. The phases of build-up are shown via the enrollment of 
a patient. We can get insight to the closed world, successes 
and tragedies of the Addicts. We can see how the way of 
thinking, the emotional and mental world of these people 
change during the therapy and how difficult it is to adapt 
themselves again to society after a drug therapy.

Szereplők/Cast: Bárdi Gergő, Krausz Gábor, 
Némedi Árpád, Száger Zsuzsanna, Urbanovits 
Krisztina, Molnár Zsófia Boróka, valamint a 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakközépiskola diákjai: Burján Fanni, Ivák 
Bence, Hajdú Csilla,(vezető tanár: Naszlady 
Éva) Író/Written by: Szücs Zoltán, 
Rendező/Directed by: Czukor Balázs
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FÜGE - MENTŐCSÓNAK 
KIEMELT PROGRAM

Újvilág
Főszereplőnk, Kata, a 16 éves lázadó kamasz, szülei 
válását követően a korábbi gazdag környezetből egy 
lakótelepre kerül, ahol számára ellenséges fiatalok 
élnek. Kiderül, hogy az eleinte ijesztő srácok bármikor 
bármiben segítenek a családfő nélkül maradt lánynak. A 
sorsában rokon, érzelmileg sebzett három fiatal 
egymásra talál. Együtt növesztik fékezhetetlen haraggá 
sérelmeiket, és keresik azok irracionális célpontjait. 

New world
Our leading character, Kata, the 16-year-old 
rebelling adolescent used to live in a rich 
environment, however, following the divorce 
of her parents she has to move to a housing 
estate where the youngsters seem hostile to 
her. However, it soon turns out that these lads 
– who are frightful at the beginning – are 
willing to help the fatherless girl in anything, 
at any time. The three emotinally 
handicapped teenagers have similarly hard 
lives and find friends in each other. They 
jointly grow their grievances to untameable 
rage and search for the irrational targets of 
this rage. Szereplők/Cast: Sztarenki Dóra, Szamosi Zsófia, Kovács Lehel, 

Porogi Ádám, Hajduk Károly. Drámapedagógus: Takács Gábor
Iró, rendező/written and directed by : Pass Andrea 
Támogatók/Supporters: Dr. Polgár András, Varga Júlia, 
Művészetek Völgye Fesztivál, Summa Artium, Mecénás Nap
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CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Lúdas Matyi
Schwajda György kerettörténetet illesztett 
Fazekas Mihály Lúdas Matyijához. Vásári 
forgatagba csöppenünk, ahova éppen 
megérkezik egy szekér, tele libákkal. Akiknek az 
az ötletük támad, hogy bemutatják Lúdas Matyi 
történetét. Az „előadásban” Matyinak van egy 
pösze libája, Galiba, akit megtanít énekelni, 
táncolni. Csakhogy Matyin kívül senki sem érti a 
liba szavát, mindenki más csak gágogást hall…

Mattie the Gooseboy
György Schwajda has added a frame story to the 
fable of Mihály Fazekas. We find ourselves in a 
swarming fair; a cart has just arrived, full of 
geese, who have the idea to play the story of 
Mattie the Gooseboy. In the „performance” 
Mattie has got a lisping goose Galiba, who was 
taught to sing and dance. However, no one else 
can understand Galiba’s words but Mattie, all the 
others can hear only gaggle …

Zenés mesejáték

Szereplők/Cast: Bera Márk e.h / Törő Gergely e.h, 
Lecső Péter, Maizác Stefánia e.h./ Sziládi Hajna e.h., 
Kazári András e.h./ Rábaközi Gergő e.h., Bánföldi 
Szilárd e.h./ Takaró Kristóf e.h., Csonka Ibolya, 
Habodász István e.h., Török Sára e.h., Krupp Bence 
e.h., Arató Ármin e.h., Bergendi Barnabás e.h., Kádas 
Petra e.h., Orosz Csenge e.h., Papp Barbara e.h., Réti 
Nóra e.h., Tóth János Gergely e.h., Varga Kinga e.h.
Rendező/Directed by: Funtek Frigyes

Az előadás során jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk.
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Táncismereti mozgásóra

Horda2 –módszertani film vetítése

42

Tapasztalattal rendelkező baba- és csecsemőszínhá-
zas kollégákra támaszkodva egy sajátos "gondo-
lat-homokozót" rendezünk a Kolibri Színház
mentorálásával, a lényeg ez esetben gondolati- és 
módszertani alapok közös megfogalmazása lenne a 
projektmódszer használatával.

Kun Attila (Közép-Európa Táncszínház ) : Táncismere-
ti mozgásóra avagy mozgásismereti táncóra.

WORKSHOPS

Small Size szakmai workshop

K/TUE 15:30

CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ - STÚDIÓ
K/TUE 17:00 / 19:00

CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ -  PRÓBATEREM





Szereplők/Cast: Sztarenki Dóra, Szamosi Zsófia, Kovács Lehel, 
Porogi Ádám, Hajduk Károly. Drámapedagógus: Takács Gábor
Iró, rendező/written and directed by : Pass Andrea 
Támogatók/Supporters: Dr. Polgár András, Varga Júlia, 
Művészetek Völgye Fesztivál, Summa Artium, Mecénás Nap

JUHÁSZ KATA TÁRSULAT  
Felhőcirkusz

Tánc, cirkusz élőzenével
Weöres Sándor Déli felhők c. verse nyomán

A nyári égbolt felhőit bámuló Katókához képzeletbeli 
barátok érkeznek. A felhők között vándorló cirkusz 
maroknyi társulatának akrobatái és zenészei Katókával 
kiegészülve vágnak új kalandokba. 
Juhász Kata koreográfus ezúttal a legkisebbekhez kíván 
szólni a Weöres Sándor verseinek motívumai és ritmusai 
által ihletett előadásával. 

Cloudcircus
Dance, circus with live music
Based on the poem of Sándor Weöres, titled Clouds at 
Noon.

Alkotók, előadók/Cast: Daragó Dorina - tánc, 
Zoletnik Sophie - tánc, akrobatika, Ben Glass 
- tánc, akrobatika, Kertész Endre - cselló, 
Kovács Sasa Dizna- fuvola, pikoló, Ölvedi 
Gábor – ütősök. Koreográfia/Choreography: 
Juhász Kata. Támogatók/Supporters: EMMI, 
NKA, Aulea Alapítvány, Art Quarter 
Budapest, Műhely Alapítvány
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KOLIBRI SZÍNHÁZ 
Csip-csip csóka 
"Érzéknyitogató" játék kicsiknek és kisebbeknek, 
nagyoknak és nagyobbaknak, mai szemmel 
múltból merítve, múltból a jövőbe nézve.

Peck, Peck, Jackdaw
"Sense opening" play for small and smaller, big 
and bigger spectators, drawn from the past with 
modern eyes, looking into the future from the 
past.

Játsszák/Cast:
Alexics Rita
Fehér Dániel
Molnár Zsófia Boróka
Nizsai Dániel
Rendező/Directed by: Szívós Károly
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VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ 

Tütü-tutu autó
A Vaskakas Bábszínház legújabb Apró Színházi 
játéka utazásra hívja a legkisebbeket. 
Útrakelnek, vízre szállnak, felhők közt is 
kocsikáznak!

Toot-Toot Car
The newest play of Vaskakas Puppet Theatre 
invites the smallest spectators for an exciting 
trip on road, on water and among the clouds.

Dramaturg és rendező/Directed by: Kocsis Rozi 
(Blattner Géza-díjas)
Szereplők/Cast: Bora Levente és Vitányi-Juhász 
István
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Tapasztalattal rendelkező baba- és csecsemőszínhá-
zas kollégákra támaszkodva egy sajátos "gondo-
lat-homokozót" rendezünk a Kolibri Színház
mentorálásával, a lényeg ez esetben gondolati- és 
módszertani alapok közös megfogalmazása lenne a 
projektmódszer használatával.



DANCE THEATRE AURACO HELSINKI, FINLAND
Me-me 

Mi vagyunk a közönség, mi vagyunk a táncosok. Együtt 
Mi-Mi vagyunk (finnül: Me-Me). Ezt a táncelőadást a 
közönség a táncosokkal együtt hozza létre, így minden 
előadás más és más, egyedi, csak a miénk lesz.

A Me-Me premierje 2009 januárjában volt, Espoo-ban, 
Finnországban. Azóta számos helyen bemutatkozott, 
Finnországban és külföldön egyaránt.
. Me-me 

The audience is Me. The dancers are Me. Together we are Me-Me. (in Finnish 
“me” is “us”.) In this warmly different dance performance the audience is 
creating the story together with the dancers. Every performance is unique.
The premiere of Me-Me was in Pikku-Aurora Art House, in Espoo, Finland, on 
27th Jan 2009. After that, it has been performed several times both in Finland 
and abroad.  
A Me-Me premierje 2009 januárjában volt, Espoo-ban, Finnországban. Azóta 
számos helyen bemutatkozott, Finnországban és külföldön egyaránt.

Concept: Päivi Aura
Dancers: Päivi Aura, 
Kati Lehtola, 
Lieve Hermans
Music: Philippe-Marcel Iung
Lighting: Rodrigo Granda
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Dance, circus with live music
Based on the poem of Sándor Weöres, titled Clouds at 
Noon.

THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE BELGIUM
Miss Lilly, tele humorral, költészettel és fantáziával, szereti 
összegyűjteni és hazavinni mindazokat a kacatokat és 
kincseket melyeket sétái alkalmával talál. Régi dalocskákat 
énekel, ezek segítségével teremti meg az otthonát 
körülvevő varázslatos világot.
Ám az összegyűjtött tárgyaknak olykor más a 
véleményük…

Sweet&Swing 

Miss Lily is an unusual and offbeat character, full of humor, 
poetry and  fantasy. She likes collecting at her place a lot of 
treasures and objects found during her walks. Meticulous 
and somewhat retro, she loves to sing during all the day, 
jazz songs, who help to create a magic world inside her 
 home.   But the objects are not really agreeing and want to 
take the power…

Sweet&Swing 

A társulat közösen létrehozott 
előadása, Véronique Morel-Odjomah 
ötlete nyomán.  Collective Creation of 
Theatre Guimbarde 
An original idea by Véronique Morel-Odjomah
Directed by: Pierre and Gaëtane Reginster 
Lambotte. Interpretation: Véronique 
Morel-Odjomah

40PERC  0 - 6 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ -  PRÓBATEREMP/FRI 10:00 & 11:30 47
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"Sense opening" play for small and smaller, big 
and bigger spectators, drawn from the past with 
modern eyes, looking into the future from the 
past.

THEATER DE SPIEGEL BELGIUM

A SLEEVZ különös kis lényekkel teli táncelőadás, amely 
megmutatja, hogy lehet másmilyennek lenni. Szokatlan 
hangszerek, lant és havasi kürt biztosítják az előadás 
különleges hangzásvilágát.

Sleevz 

SLEEVZ is an original dance theatre show filled with 
peculiar little creatures that show that it is okay to be 
different. The unusual instruments, such as the ud and the 
alphorn, give a unique sound to SLEEVZ

Sleevz 

Direction en choreography: Karolien 
Verlinden Composition: Mathias 
Coppens Concept: Karel Van Ransbeeck
Performers/musicians: Tristan Driessens 
and Jean Bermes  Performer/dancer: 
Shosha Van Kradendonk

40PERC  1,5 - 4 CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ -  PRÓBATEREMSZO/SAT 10:00 & 11:3048
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Hétfő (május 2.)
1. Találkozás a felnőtt világgal? / Mindennapi történetek?
Hogyan tud beszélni a színház a felnőtt világ kérdéseiről gyerekeknek, fiataloknak?
Ehhez milyen formákat tud találni? Milyen hatása lehet mindennek? 
Beszélgetés a Kövek, az Újvilág, a Semmi, a Szociopoly, az Akárkik alkotóival
2. A bábszínház útjai / Dramaturgia, képzőművészet, játékosság a bábszínházban
Beszélgetés Az új nagyi és a Bagolykisasszony meséje alkotóival

Kedd (május 3.)
A bábszínház útjai / Dramaturgia, képzőművészet, játékosság a bábszínházban

Beszélgetés a Hókirálynő, A Hős Miklós, Az időnk rövid története és a Lomtalanítás 
című előadások alkotóival

Szerda (május 4.)
Változatok a színházi nevelésre /„Hagyomány” és útkeresés

1. Beszélgetés a Lomtalanítás, az Igaz történet alapján, A széttört tál és a Becsületbeli 
ügy alkotóival, illetve a mackóélet/mackóálom és A hideg szív alkotóival
2. A báb- és gyerekszínház útjai / Alapanyag, forma, szerkezet, színházi hatás és 
színészi feladatok a báb- és gyerekszínházban
Beszélgetés a mackóélet/mackóálom és A hideg szív alkotóival

SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK 
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Csütörtök (május 5.)
1. A báb- és gyerekszínház útjai / Alapanyag, forma, szerkezet, színházi hatás és színészi felada-
tok a báb- és gyerekszínházban
Beszélgetés Az égigérő fa, A négyszögletű kerek erdő alkotóival

2. Függés, erőszak, abúzus avagy miért és hogyan nyúljon kényes témákhoz az ifjúsági színház? 
Beszélgetetés a Függésben és a Soha senkinek alkotóival

Péntek (május 6.)
1. A szavakon túl: tánc gyerekeknek, fiataloknak (Mozgásnyelvek, dramaturgia, „test-beszéd”)  
Beszélgetés a Csizmás kandúr és a Bemelegítés (és a Felhőcirkusz) alkotóival 

2. Mit kezdhet a félelmekkel, szorongással, előítéletekkel a gyerek- és ifjúsági színház?
Beszélgetés A trollgyerek, a Kutyafül, macskakő, egérút, A sötétben látó tündér és a Verona 1301 
alkotóival

Szombat (május 7.)
A színház mint partner a játékban 
Beszélgetés a Lúdas Matyi, a HEPP!, a Szekrénymesék és a kettős:játék alkotóival

Fotók: Dömölky Dániel, Dusa Gábor, Éder Vera, Homoki László, Horváth Judit, Kuklis István, Mestyán Marcell, 
Pezzetta Umberto, Somogyi Tibor, Szlovák Judit, Torják Orsolya.

Az előadásokról kép-és hangfelvétel készülhet. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 50



Hétfő (május 2.)
1. Találkozás a felnőtt világgal? / Mindennapi történetek?
Hogyan tud beszélni a színház a felnőtt világ kérdéseiről gyerekeknek, fiataloknak?
Ehhez milyen formákat tud találni? Milyen hatása lehet mindennek? 
Beszélgetés a Kövek, az Újvilág, a Semmi, a Szociopoly, az Akárkik alkotóival
2. A bábszínház útjai / Dramaturgia, képzőművészet, játékosság a bábszínházban
Beszélgetés Az új nagyi és a Bagolykisasszony meséje alkotóival

Kedd (május 3.)
A bábszínház útjai / Dramaturgia, képzőművészet, játékosság a bábszínházban

Beszélgetés a Hókirálynő, A Hős Miklós, Az időnk rövid története és a Lomtalanítás 
című előadások alkotóival

Szerda (május 4.)
Változatok a színházi nevelésre /„Hagyomány” és útkeresés

1. Beszélgetés a Lomtalanítás, az Igaz történet alapján, A széttört tál és a Becsületbeli 
ügy alkotóival, illetve a mackóélet/mackóálom és A hideg szív alkotóival
2. A báb- és gyerekszínház útjai / Alapanyag, forma, szerkezet, színházi hatás és 
színészi feladatok a báb- és gyerekszínházban
Beszélgetés a mackóélet/mackóálom és A hideg szív alkotóival
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