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„Boldogság, gyere haza!” címmel a Debreceni Kőr Dáma Egyesület irodalmi 
pályázatot hirdetett 2010 elején általános iskolás gyerekek számára, a boldogság 
megfogalmazását várva a pályázóktól. Abban a megtiszteltetésben volt részem, 
hogy a zsűri tagjaként elolvashattam a pályaműveket. Sok szép pillanatot 
szereztek nekem ezek az írások, melyek közül a számomra legkedvesebbet a 
11 éves Nagy Sándor, a Vénkerti Általános Iskola tanulója írta: 

„11 éves vagyok. 
Van anyukám, apukám, testvérem – családom. 
Vannak barátaim. 
Van számomra szeretet, nevetés, öröm, barátság, siker. 
Van a családom és a barátaim számára is szeretet, nevetés, öröm…
Azonban mindenki számára más és más jelenti mindezeket, 
azaz a BOLDOGSÁGOT.
Számomra a szeretetet a család jelenti. Az anyukám és az apukám, akik 
biztos, hogy boldogok, hogy ilyen fiaik vannak. 
Amikor az anyukám esténként puszit ad, jó érzés árad szét a testemben, 
szerintem ez a boldogság. 
Amikor a testvérem ötöst kap, és én segítettem a leckében, az is boldogság. 
Amikor a dobogó tetejére állhatok, az aztán az igazi boldogság!
Ha a családdal korcsolyázni megyünk, az is boldogság.
Ha együtt sütjük a sütit, az nagyon huncut lisztes boldogság. 
Ha együtt zenélünk apával, az tuti boldogság. 
Ha együtt motorozunk, az nagyfiús boldogság. 

És amikor vízicsúszdázunk, az is nagyon boldogság. 
De amikor anyát ott kellett hagyni a kórházban, 
mert beteg volt, az egyáltalán nem volt boldogság. 
Azt hiszem, hozzánk hazajött a boldogság. „

Remélem, Benneteket is épp olyan boldoggá tett ez az írás, mint engem!

    Asbóth Anikó

Fanfár



Minél melegebbre fordul az idő, annál több fesztivál nyitja meg kapuit a kö-
zönség előtt. Már nemcsak színháztermekben, művelődési házakban, hanem a 
szabad ég alatt is nyugodtan élvezhetik a nézők a programokat. Ezúttal két olyan 
rangos fesztivált ajánlunk a figyelmetekbe, amik nagyon fontosak a bábosok és a 
gyermekeknek játszó társulatok számára. 

GYERMEK–  ÉS  IFJÚSÁGI 
SZÍNHÁZAK  BIENNÁLÉJA, 
KAPOSVÁR

Az előző évadban már írtunk Nektek a 
Budapesten található Marczibányi téri 
Művelődési Központról, illetve az ott 
megrendezett Gyermekszínházi Szem-
léről. 
2001-ben merült fel először komolyan 
a Gyermekszínházi Szemle gondolata 
a gyermekeknek szóló színházi előadá-
sokat létrehozó alkotókban, illetve a 
gyermekszínházakkal foglalkozó szak-
emberekben. Azóta évente felváltva ad 
otthont a Marczibányi tér és Kaposvár a 
gyerekszínházakat központba állító fesz-
tiválnak, tehát az 1. kaposvári Biennálé 
2002-ben volt. A biennálé olasz eredetű 
szó, jelentése: ’kétévente megrendezett 
művészeti esemény’.
Ez a fesztivál azonban több mint színhá-
zi, művészeti esemény…
„Az igazi értékek elsajátításáért erő-
feszítéseket kell tennünk, s ha megta-
pasztalhatjuk, hogy az erőfeszítések 

eredménye örömteli, a konzum-kultú-
rának kiszolgáltatott tehetetlen álla-
pottól megszabadulva, önmagunk és 
környezetünk iránt felelősséget vállaló 
autonóm személyiséggé válunk. 
Kulturális közösség. Ezt kínálja 
nézőinek és az alkotóművészeknek, a 
modern gyerekszínház. 
A színházi élmények, a katarzis, tisz-
tázó megbeszélésekhez, boldogabb 
együttléthez, az egymás iránti jobb 
megértéshez vezetnek – írta Novák Já-
nos, a Biennálé művészeti vezetője, a 
Kolibri Színház igazgatója, az ASSITEJ 
Magyar Központjának vezetője 2008-ban 
a legutóbbi Biennálé köszöntőjében.

2

A kaposvári Csiky Gergely Színház

Meseföldön
Hegyen-völgyön 



Az ASSITEJ betűszó francia szavakból, a 
„Gyermek- és Ifjúsági Színházak Világ-
szervezete” kifejezés kezdőbetűiből kép-
ződött, mely szervezet öt földrész kétszáz 
országának gyermekszínházi művészeit 
és elméleti szakembereit egyesíti. Tagjai 
nyitottak és kíváncsiak egymás munkájá-
ra, és elfogadják az eltérő megoldásokat 
is. Igyekeznek egymástól tanulni annak 
érdekében, hogy saját országukban mi-
nél értékesebb újdonságokkal örvendez-
tethessék meg fiatal közönségüket.
A fesztivál szervezésében oroszlánrészt 
vállaltak a kaposvári Csiky Gergely 
Színház és az említett ASSITEJ Magyar 
Központjának munkatársai, de számos 
szakmai szervezet, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium, valamint a befogadó 
város is a fő támogatók és segítők között 
szerepel. 

Ebben az évben május 3. és 9. között 
várja Kaposvár a Biennálé résztvevőit. 
Báb-, gyermek- és mozgásszínházi elő-
adások, csecsemőprogramok láthatóak a 
színházban, osztálytermekben és az ut-
cákon. Kis és nagy színházak, független 
társulatok, színházi nevelési műhelyek 
mutatkoznak be egymásnak és a nézők-
nek. 
A szakmai beszélgetéseken egy jeles 
művészekből álló zsűri, színikritikusok, 
színházi szakemberek és az alkotó mű-
vészek  elemzik az előadásokat, valamint 
az ahhoz kapcsolódó témákat. Emellett 
könyvbemutatók,  kiállítások és rajzver-
senyek színesítik a kínálatot. 
Természetesen a legjobb gyermek- és 
ifjúsági színházi   előadások díjat is 
kapnak, mégpedig az ASSITEJ  Magyar 
Központja által alapított Üveghegy-dí-

jat. A legjobb női, illetve férfi alakítást 
pedig mi mással jutalmazhatnák, mint 
a „A legjobb boszorkány” és „A legjobb 
mágus” díjával.

Az idei szemlén is bábszínházak 
(Vaskakas Bábszínház, Győr – Hoppláda,  
Repülési Lecke Kezdőknek, Kabóca Báb-
színház, Veszprém – Kalapba zárt lány, 
Budapest Bábszínház – Líra és epika),  
gyerekszínházak (Kolibri Színház több 
előadása), független színházak (Stúdió 
K., Figurina Animációs Kisszínpad), szín-
házi nevelési műhelyek (KÁVA Kulturális 
Műhely, Kerekasztal Színházi Nevelési 
Központ) és drámai színházak (Csokonai 
Színház, Debrecen, Móricz Zsigmond 
Színház, Nyíregyháza, Jászai Mari Szín-
ház, Tatabánya) előadásai mérettetnek 
meg a közönség és a színházi szakma 
előtt.  
Társulatunk már többször járt a 
Marczibányi téri Gyermekszínházi Szem-
lén, ám Kaposváron most első alkalom-
mal lépünk színpadra, A kis December 
király című, 2009 szeptemberében be-
mutatott előadásunkkal. 

P.M.
 
MAGYARORSZÁGI 
BÁBSZÍNHÁZAK 
X. JUBILEUMI TALÁLKOZÓJA

Gondoltatok már arra, hogy milyen 
nagyszerű dolog lenne, ha több helyen 
is lehetnénk egyszerre? Milyen sok dol-
got megnézhetnénk, nem maradnánk 
le semmiről! De tudok egy még jobbat: 
egy helyet, ahol ott lesz az ország összes 
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hivatásos bábszínháza! Így lehetőségünk 
nyílik arra, hogy bekukkantsunk egyet-
len helyszínen  különféle társulatok 
munkájába. Hogyan lehetséges ez?
Hát úgy, hogy 2010. május 13-17. kö-
zött rendezi meg Kecskeméten a Ciróka 
Bábszínház a Magyarországi Bábszínhá-
zak X. Jubileumi Találkozóját. 

A hivatásos bábosokban 1991 őszén fo-
galmazódott meg, hogy szükség van egy 
olyan fórumra, ahol megmutathatják 
magukat a magyar bábszínházak, felmér-
hetik, hol is tartanak művészeti-szakmai 
szempontból, ahol lehetőség teremtődik 
arra, hogy a bábosok belepillantsanak 
egymás munkáiba, és erről szakembe-
rek bevonásával beszélgessenek. Az első 
találkozót 1992-ben rendezték meg, 
azóta minden második évben sor kerül 
erre a rangos eseményre. 
A X. Jubileumi Találkozón látható 
előadásokon éppen húsz év munkáját, 
fejlődését, eredményeit mérhetjük le. 
Ebben az évben a rendezvény számos 
szabadtéri programmal bővül. A fesztivál 
öt napja alatt több helyszínen folynak 
majd az előadások délelőttől késő estig: 
a Ciróka Bábszínházban, a Katona József 
Színházban, a Kamaraszínházban, a 
Kecskeméti Ifjúsági Otthonban, az Erdei 
Ferenc Művelődési Központban, vala-
mint a Főtéren. 
Ez a találkozó nem verseny jellegű, az 
előadások után a résztvevők szakmai 
beszélgetések keretében vitathatják meg 
a látottakat, amelyeket a hagyományok-
hoz hűen egy szakmai zsűri is vélemé-
nyez. A vendégek között ott lesznek a 
határon túli bábszínházak képviselői, a 
nemzetközi bábfesztiválok szervezői, a 

műfajjal foglalkozó kritikusok, esztéták. 
A találkozó öt napja során 27 produkción 
keresztül teljes képet kaphatnak az 
odalátogatók a magyarországi hivatásos 
bábszínházak munkájáról. (A részletes 
programot megtaláljátok a következő 
címen: http://www.ciroka.hu/content/
index/index.html)

Ha kedvet kaptatok a fesztiválozáshoz, 
és ellátogattok Kecskemétre, akkor még 
az is lehet, hogy találkozhattok néhány 
ismerős arccal innen a Vojtina Bábszín-
házból, hiszen mi is ott leszünk. Társu-
latunk idén Az ördög sziklája című elő-
adásunkat viszi el a hírös városba, melyet 
Kovács Géza rendezett, és idén a DESZKA 
Fesztiválon is többen láthattátok már.

Dóka Alíz                       
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Egyre ragyogóbbak a napok nyár felé közeledvén. Ettől bizony megvi-
dámodik a meseföldi vándorok szíve, különösen, ha muzsikaszó kí-
séretében indulhatnak neki az országutaknak. S mi sem könnyebb 
három muzsikusnak, akik idén első alkalommal lépnek a Vojtina 
Bábszínház közönsége elé egy bábelőadás részeseiként!

MOLNÁR ENDRE

Tudjátok-e, gyerekek, vajon mivel foglal-
kozik a molnár? Hát persze, hogy lisz-
tet őröl a malomban. Ám ha ez nem a 
mestersége, hanem a neve, akkor zenél, 
méghozzá tangóharmonikán! A Vojtina 
legújabb és legfiatalabb muzsikusa leg-
alábbis éppen ezt teszi. 

Molnár Endre Kazincbarcikán született 
1989. január 9-én. Általános iskolás ko-
rában, amíg a többi gyerek tanítás után 
a szabadban játszott és szaladgált, ad-
dig ő egy alapfokú művészeti iskolában 
ismerkedett a néptánccal, a klasszikus 
balett-tal és a társastáncokkal. Ugyanitt 
tanult szintetizátoron játszani. Nagyon 
jól tette, ugyanis ez segítette abban, hogy 
egy másik billentyűs hangszeren, a 16 
éves korában a rokonoktól kapott tan-
góharmonikán önállóan is képes legyen 
megtanulni játszani. Bár szüleinek nincs 
semmiféle kötődése a zenéhez, az ő tö-
rekvéseit mindig támogatták, sőt, kifeje-
zetten ebbe az irányba terelték, akkor is, 

amikor ő a barátaival inkább különféle 
csapatsportok, pl. a foci, kézilabda vagy 
röplabda felé kacsintgatott. Testvére szin-
tén zenész, ő külföldön játszik egy profi 
együttes trombitásaként. (Érdekesség, 
hogy nagymamájának testvére, aki 1956-
ban hagyta el Magyarországot, és Ausztrá-
lia lett választott hazája, szintén nagyon 
jól játszott tangóharmonikán.)
Kazincbarcikai gyermekkorát a sok gya-
korlás és tanulás mellett a barátokkal 
végigstrandolt nyarak és a jégpályán át-
korcsolyázott telek színesítették. 

Meseország
vándorai



Bár szülei most is ott élnek, őt munkája, 
élete egyre több és szorosabb szállal már 
Debrecenhez köti. 

Azt kérditek, hogyan lesz valakiből tan-
góharmonikás? 
Endre Kárpátalján, Tiszapéterfalván, a 
népzenész-néptáncos táborban tanulta 
nyaranta Pál Lajostól, a zenész körökben 
legendás hírű harmonikástól e hangszer 
fortélyait. Mára a zene a legfontosabb do-
log az életében, azon belül is a népzene a 
fő irány. Egy népi zenekarral táncházak-
ban játszanak, leginkább fiataloknak, itt, 
Debrecenben.  A Kelet Táncműhellyel a 
Debreceni Gyermek és Ifjúsági Fesztivál 
Nagydíját érdemelték ki 2008-ban.

Emellett a Szárnyas Sárkányok gólya-
lábas karakterszínház zenésze, ezzel a 
formációval a 2009-es nyíregyházi Vidor 
Fesztiválon Pierrot-díjat nyertek. 
A Szárnyas Sárkányok alapítótagja, Fe-
kete Dávid (róla már olvashattatok a 
Bábosházi Figyelőben, több előadásunk-
ban is szerepelt) révén került Endre 
Debrecenbe a nyíregyházi Művészeti Kö-
zépiskola néptánc szakirányán eltöltött 
évek után. 

A Vojtina bábosaival 2009 szeptemberé-
ben ismerkedett meg, amikor a társulat 
a Kendzsebáj menyegzője című elő-
adással a franciaországi Charleville-be 
utazott. Már ott is sok közös élményben 
volt része a vojtinásokkal, éppen ezért 
nagyon örült, amikor Asbóth Anikó igaz-
gató asszony megkereste, hogy tangóhar-
monikásként szükség van rá a bábszín-
ház most készülő, új előadásában. 

Endre természetesen némi egészséges 
feszültséggel látott az új feladathoz, hi-
szen állandó, hivatásos színházi csapat 
mellett még nem dolgozott zenészként. 
Az izgalmas feladat, a jó társaság és az ol-
dott légkör azonban hamar elfeledtették 
vele kezdeti félelmeit.

És hogy milyennek képzeli a jövőjét?
Mivel a tanulást és a tanítást egyaránt 
fontosnak tartja, ezért szeretne a Tánc-
művészeti Főiskola táncpedagógus vagy 
a Debreceni Egyetem néprajz szakán 
tanulni, s az ott szerzett tudást később 
továbbadni.  

Közületek néhányan talán az osztályte-
remben is találkozhatnak majd vele, de 
készülő, új előadásunkban, A király, a 
macska és a hegedű-ben muzsikájával 
a művészet szépségét mutatja meg, an-
nak szeretetére tanít mindannyiunkat 
zenésztársaival és a Vojtina bábosaival 
együtt.

Szabó-Kovács Patrícia

CZAPP FERENC

CSALÁD
1977 decemberében, pontosan a téli 
napforduló idején született egy kisfiú 
Beregen, a Felső-Tisza vidékén, akit édes-
anyja és édesapja (akinek legkedvesebb 
hangszere a basszusgitár volt) Ferencnek 
neveztek el. Ebben a családban szinte 
minden felnőtt a tanári hivatást választot-
ta vagy a kultúra valamely területén dol-
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gozott. Édesanyja mellett cseperedve Feri 
sokszor üldögélt délutánonként énekka-
ri próbákon, bár ez egy csöppet sem volt 
ellenére, hiszen: „a zeneteremben fel-
állhattam a színpadra, és akármelyik 
hangszerhez hozzányúlhattam.”

HANGSZEREK
Zenéhez való tehetsége hozzáértő szü-
lei mellett hamar napfényre került, s a 
lelkes kisfiút zene-csoportos óvoda után 
ének tagozatos általános iskolába íratták. 
Mindkét helyen természetesen hangsze-
reken játszani is tanult. A furulya- és 
zongoratanulás után két év gyakorlás 
következett a hegedűn, majd másodiktól 
nyolcadik osztályig klarinétozott is.

GITÁR
Az addig megismert hangszerektől azon-
ban nyolc éves korában a gitár hódította 
el Feri szívét, s ez a szerelem a mai napig 
tart. Gyakran látni őt kedvenc hangsze-
rével az ölében üldögélni és beszélgetni, 

vagy csendesen zenélgetni a bábszínház 
egy nyugalmas szegletében. Bár soha-
sem tanult ezen a hangszeren zenélni, 
ma már tíz gitárja van otthon. Olyan 
szenvedéllyel tud játszani, hogy már azt 
is megtapasztalhatta, hogy értő kezekben 
egy kínai telecaster is ugyanúgy szólhat, 
mint egy mestergitár… 

DEBRECEN
Feri 12 éves volt, amikor édesanyjával 
Debrecenbe költöztek. Az Újkerti Általá-
nos Iskola ének tagozatán folytatta tanul-
mányait. Sok szép élménye kötődik az 
énekkarhoz, ahol a tehetséges gyerekek 
Dobi Lászlóné énektanárnő és karvezető 
kitűnő munkája révén egy franciaországi 
kórusversenyre is eljutottak, ahol szép 
eredményt értek el. Nyolcadik osztályos 
volt, amikor megkereste élete első fi-
zetését: a Debreceni Filharmonikusok 
kíséretében a Kodály Kórus közremű-
ködésével szólót énekelhetett egy másik 
fiúval együtt Sebestyén Mártával a debre-
ceni Nagytemplomban. „Eredetileg lány 
szoprán hangot kerestek az iskolánk-
ban, de nem találtak, így az énekta-
nárnő engem és egy másik fiút aján-
lott. Ahogy a rendezők meghallottak 
minket énekelni, azonnal mellettünk 
döntöttek. Rengeteget készültünk az 
előadásra, többször az énektanárnőnél 
is aludtunk.”

EGER
Az általános iskola elvégzése után Feri az 
egri katonai középiskolába iratkozott be, 
hiszen már kiskorától fogva nemcsak a 
hangszerek, hanem a fegyverek is érde-
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kelték. (Fából mindig csak ezt a kettőt 
készítette gyerekként.) A négy év alatt 
azonban kiderült, hogy a zene nyújtja 
számára a legnagyobb örömöt (a katonai 
iskolában is lehetőség volt a színvonalas 
zenélésre), így a negyedik év végére le-
szerelt, s visszakerült Debrecenbe. 

FEEDBACK
Itthon műsorokhoz írt zenét, majd 
Molnár Attila zenésztársával megalapí-
tották a Feedback nevű zenekart. Feri 
szerezte a zenét, Molnár Attila pedig a 
dalszövegeket. A folyamatos zenélés és 
próbák után jelentkeztek a Jump elne-
vezésű tehetségkutató versenyre. A kelet-
magyarországi válogatót megnyerték, a 
Budapesten megrendezett döntőn pedig 
ötödikek lettek. Azonban hazahozhatták 
az egyik legnagyobb elismerést: a közön-
ségdíjat ők nyerték meg. Akkor azonban 
az ötödik helyet kudarcként élték meg. 
Később több tagcsere is történt, majd 
felbomlott a zenekar. Molnár Attilával 
azonban mai napig folytatják a közös 
munkát. 

ÁLMOK
„Terveim közt szerepel, hogy jelentke-
zem a Színművészeti Egyetem hangmű-
vész szakára, ez azonban nem indul 
minden évben. Magyarországon még 
egyelőre nincsenek zenei rendezők, 
vagy nagyon ritkán hallani róluk. Ál-
talában a zenei szerkesztők vagy kar-
mesterek végzik ezt a munkát. Pedig a 
hangművész munkája is nagyon fontos 
lenne, megtalálni a zene megfelelő 
arányait egy előadásban, vagy a helyes 
stílust. Nagyon érdekel a könnyűzenei 

hangszerelés is, de itthon még csak 
klasszikus hangszerelést lehet tanul-
ni.”  

ZENESZERZÉS
Feri számára a zene a mindennapi 
élet része. „Én mindig hallom a ze-
nét. Akkor is, amikor dolgozom, a 
gyerekeimmel vagyok, vagy most, ami-
kor beszélgetünk. Mintha lenne egy 
állandó folyam, ami mindig körbevesz 
minket. Hangulat és lelkiállapot függ-
vénye, hogy mit érzékelsz belőle. Persze 
ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a hét-
köznapi élettel. Amikor zenét szerzek, 
csak kezembe veszem a gitárt, és nem 
is kell nagyon gondolkodnom, mert 
megszólal az, amit éppen akkor érzek, 
gondolok. Lehet tudásból is zenét írni, 
de az akkor nem lesz hiteles.” 

BÁBSZÍNHÁZ
Feri idén március óta bábszínházunk 
tagja. Egyrészt hangtechnikusként dol-
gozik (a Magyar Rádiónál szerzett hang-
mesteri képesítést), a Vojtina Bábszínész 
Zenekarban fog zenélni, illetve muzsikus 
A király, a macska és a hegedű című, 
készülő előadásunkban. A hangszere itt 
is természetesen a gitár. Az előadás be-
mutatójára biztosan eljön majd Feri öt 
éves kisfia, Gergő, míg tíz hónapos kis-
lányának, Hannának még csak otthon 
játssza el apukája az előadás dalait.

Kiss Judit Erzsébet
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CSONKA LÁSZLÓ

Egy szép napsütéses reggelen belenéztem 
mindent látó távcsövembe, s egy nyurga 
vándort pillantottam meg, klarinéttal a 
kezében. 

Vándorunk igazi cívis gyerek, Debrecen-
ben született, bár többször megfordult 
a fejében, hogy esetleg Budapestre vagy 
külföldre költözik, de időközben sok 
szállal kezdett kötődni városunkhoz. 
Mivel a zene segítségével sokfelé járt a 
világban, így egyre inkább érzi, hogy neki 
most már itt a helye Debrecenben. No, 
de ne szaladjunk így előre, nézzük csak 
sorjában!   

Harmadik osztályos tanuló volt, amikor 
szülei beíratták a Simonffy Emil Zeneis-
kolába. Bár dobolni szeretett volna, mert 
nagyon vonzották a ritmikus hangszerek, 
de túljelentkezés miatt más hangszert 
kellett választania. Későbbi tanára java-
solta neki, hogy tanuljon klarinétozni, 
mert jók a fogai és jó a kézmozgása. Ze-
neiskolai tanárának, Zádor Ferencnek 
sokat köszönhet, ő indította el ezen az 
úton, fiaként szerette. Szorgalmas, szófo-
gadó gyerek volt, sokat gyakorolt. A ma-
tek nem tartozott a kedvenc tantárgyai 
közé, nem is igazán jeleskedett benne. 
Sokkal inkább a zenében...
Az általános iskola után már biztos volt 
benne, hogy zenész szeretne lenni, ezért 
a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolában folytatta tanulmányait. Itt 
már annak szentelhette legtöbb idejét, 
aminek szerette volna: a zenének. Sokat 
gyakorolt, legtöbbször már az órák előtt 

elkezdte a kemény munkát, és hangsze-
rével ébresztette a napot. Számos kelle-
mes emlék kapcsolódik a középiskolás 
évekhez: a közös zenélések, koncertek, 
vidéki vagy külföldi turnék. A gyakran fá-
rasztó és hosszú utakat is feledtették a jó 
hangulatú együttlétek.

Középiskolában keresztúthoz érkezett, 
melynél döntenie kellett, hogy a gyors-
korcsolyázást vagy a klarinétozást vá-
lasztja. A zene mellett döntött. Szívvel-lé-
lekkel belevetette magát a zenetanulásba. 
Ennek meg is lett az eredménye: kétszer 
nyerte meg az országos klarinétversenyt, 
egyszer főiskolai szinten, majd egyetemi 
szinten is. Ezekért az eredményekért a 
mai napig hálás dr. Szabó Jánosnak, főis-
kolai tanárának.
Nem unatkozott egyetemi évei alatt 
sem: a tanulás mellett tanított, játszott 
a Csokonai Színházban és a Debreceni 
Filharmonikus Zenekarban is. Tíz éve 
tagja a Divertimento fúvós-ütős együttes-
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nek, mellyel országos versenyt nyertek. 
Jelenleg is tanít a zeneiskolában, ahol 
sok tehetséges diákkal találkozik, próbál-
ja átadni nekik a zene szeretetét, tudását, 
és szívesen indítja el egy-egy tehetséges 
diákját a zene birodalmába vezető hosz-
szú úton. 
Sok mindent kipróbált már, sokfelé ze-
nélt, de semmihez sem hasonlítható 
érzés számára bábszínházban játszani. 
Nagyon összetett az a munka, amit itt 
kell végezni: figyelni kell a bábokra, a 
színészekre, az összhangra. Nem először 
jön a Vojtina Bábszínházba muzsikálni: 
már az Ofélia című előadásban is hall-
hattátok őt. Persze, azóta sok minden 
megváltozott az életében: megszületett 
kisfia, akivel már közösen is „zenélnek”. 
Jó érzéssel tölti el, hogy ismét gyerekek-
nek játszhat a Bábosházban, mert fon-
tosnak tartja, hogy értékeket adjon át, 
s hogy megmutassa a világ színességét. 

Mindent látó távcsövem nem csak a múl-
tat látja, hanem az álmokat, vágyakat is. 
Így kiderülhet, hogy muzsikusunk távlati 
tervei között szerepel az is, hogy a főisko-
lán egy újabb diplomát szerezzen, még-
pedig szaxofon szakon. Több lehetősége 
volt már, hogy ezen a különleges hang-
szeren játsszon. Célja, hogy fejlődjön, 
hiszen életünk végéig lehet tanulni. 
A zenélés hobbinak indult, de ez lett a 
munkája is. Jó dolog, ha valakinek az 
a munkája, amivel legszívesebben tölti 
szabadidejét. Persze, hogy ilyen magas 
szintre jusson, sok áldozatot is meg kel-
lett hoznia, de mindezek ellenére úgy 
érzi, jól döntött, és nagyon szereti, amit 
csinál. 
Mire mindez feltárult előttünk, ván-
dorunk már meg is érkezett a Vojtina 
kapujához. Elteszem hát mindent látó 
távcsövemet, és köszöntöm őt. Ha kedvet 
kaptatok ahhoz, hogy Ti is találkozzatok 
vele, akkor gyertek el a Bábosházba, és 
nézzétek meg új mesénket, A király, a 
macska és a hegedű címűt, melyben ő 
lesz a négy udvari zenész egyike.

Dóka Alíz

vele, akkor gyertek el a Bábosházba, és 
nézzétek meg új mesénket, A király, a 
macska és a hegedű címűt, melyben ő macska és a hegedű címűt, melyben ő macska és a hegedű
lesz a négy udvari zenész egyike.

Dóka Alíz



Talán a mesebeli kis Mukk cipőjét húzták fel az év napjai ebben az esztendőben: még a farsangi 
fánk íze ott van a szánkban, de lassan a késő tavaszi gyümölcsök is asztalunkra kerülnek. 
Évszakok, hónapok, napok ajándékait élvezhettétek Ti is, és szinte minden napra jutott mosta-
nában valami ünnepelnivaló. 
Ám előttünk is áll még jó pár jeles nap. 
38 évvel ezelőtt, 1972. június 5-én tartottak a svéd fővárosban, Stockholmban egy környezetvé-
delmi világkonferenciát, ami az emberi környezettel foglalkozott, majd ezt a napot Nemzetközi 
Környezetvédelmi Világnappá nyilvánították. A világnap célja, hogy felébressze az embe-
rekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie 
valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá 
tételéért.

Vajon milyen lehet az a természetes vagy épített környezet, amiben az ember harmonikusan 
tudna élni? Ahol a növények, az állatok és az emberek képesek egymás mellett, egymással 
együtt létezni? Ahol magától értetődő, hogy tiszta a levegő és van ivóvíz?

Ti hogyan képzelnétek el egy ilyen világot? Meg tudnátok alkotni papíron, rajzeszközök és a 
fantáziátok segítségével házakat, falvakat, vidékeket, ahol ez a harmónia uralkodik?

Képeiteket 2010. május 21-ig juttathatjátok el személyesen vagy postai úton a Vojtina 
Bábszínházba (Debrecen 4026, Kálvin tér 13.). Műveitek hátoldalára ne felejtsétek el ráírni 
neveteket, életkorotokat, otthoni telefonszámotokat vagy egyéb elérhetőségeteket, valamint a 
rajzpályázat címét: „Ez a világ olyan kerek...” 

Műveitek közül Borbély Szilárd költő-irodalmár, Ferenczi Viktória Képíró munkatársunk, és 
Dóka Aliz, a Vojtina szervezési csoportjának vezetője (egyben fő környezetvédelmi aktivistánk) 
választják ki a számukra legkedvesebbeket.
A képek alkotóit szeretettel várjuk családostól hagyományos évadzáró napunkra, a 
Mutatványos Napra 2010. június 13-án a Nagyerdei Kultúrparkban. 

A következő évad elején, 2010 szeptemberében az Égen-földön mese című előadásunkkal mi is 
újra természet-őrjáratra indulunk, reméljük, oda is velünk tartotok majd!

Addig is jó rajzolást kívánunk!
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„HALLÓ, HALLÓ, GYEREKEK!
Gyorsan, gyorsan, ide gyertek!

Kacagás és jó mulatság!
Kezdődik az előadás!”

Mélyen tisztelt Nagyérdemű!
Nem csalás, nem ámítás!

Dobpergés és dudaszó hirdeti, hogy 
2010. június 13-án 11.00 órától 17.00 óráig 

a Nagyerdei Kultúrparkban 
KEMÉNY HENRIK, VITÉZ LÁSZLÓ ÉLETRE KELTŐJE 

tiszteletére negyedik alkalommal

MUTATVÁNYOS NAP 
rendeztetik!

12

A jeles napon a mutatványosok kiválóságai 
szórakoztatják a nagyérdeműt! 

A Vitéz László Színpadra lép a 
Márkuszínház, a Ládafi a Bábszínház, 
a Ziranó Színház, a Tintaló Társulat,
valamint a Vojtina társulatának művészei!  
Bemutatja új műsorát a Burattino Cirkusz 
avagy a fából faragott kompánia! 

Kipróbálhatja magát minden 
valamire való aprónép:  
hétpróbás mutatványos kerestetik! 

Tessék, csak tessék, 
csak orra ne essék!



Az előzőekben részletesen bemutattuk 
Nektek a Felnőttoldalt és a Gyerekoldalt, 
megismerkedtünk a különböző menü-
pontokkal és azok tartalmaival. Megtud-
hattátok, hogy miben különbözik az infor-
matívabb jellegű Felnőttoldal a zenékkel 
és animációkkal színesített Gyerekoldal-
tól; hogy hol találjátok meg a Bennete-
ket érdeklő információkat előadásokról, 
játszószínházi alkalmakról, kiállításokról; 
vagy azt, hogyan tudtok az internet segítsé-
gével jegyet foglalni programjainkra. 
Aztán felfedeztük együtt a weblapon rej-
tőző kincseket: a társulat kedvenc meséit 
a Kaláris rovatban, az egészen a Vojtina 
alapításáig visszanyúló előadások sorát az 
Archívumban, aztán a sok szép előadás- 
és kiállításfotót, plakátot a Galériában.

Az Archívum azóta újabb menüponttal 
bővült: a Videógaléria fülre kattintva egy-
egy előadásról, játszószínházi alkalomról 
vagy egyéb programunkról találhattok rö-
vid videó-ízelítőket. Igyekszünk a jövőben 
készülő előadásainkról is minél hama-
rabb pár perces beszámolókat készíteni 

Nektek, hogy mielőtt ellátogattok hozzánk, 
a bábszínházba, mozgókép segítségével is 
tájékozódhassatok arról, mit fogtok látni a 
színpadon. 

Terveink közt szerepel weboldalunk fo-
lyamatos szépítgetése, újabb tartalmakkal 
való feltöltése (tervezzük a rólunk megje-
lent sajtócikkek megjelentetését a weben) 
a folyamatos aktualizálás mellett. Termé-
szetesen továbbra is várjuk észrevételeite-
ket a weboldallal, színházunk munkájával, 
programjainkkal kapcsolatban a weboldal 
Vendégkönyvébe, vagy írhattok e-mailt 
nekünk a vojtina@vojtinababszinhaz.hu 
címre. 

Reméljük, tetszett Nektek webes kirán-
dulásunk, és sok hasznos információt 
találtatok a rovatban! A nyári pihenés alatt 
járjatok sokat a természetben, és szeptem-
berben találkozzunk újra személyesen, no 
és a weboldalon!

  Kiss Judit Erzsébet   
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KATTINTGATÓ
Világhálón barangolásra, Internetországba, pontosabban a hatalmas 
Webbirodalom egy kicsiny tartományának, a Vojtina Bábszínház weblapjá-
nak felfedezésére invitáltunk Benneteket ebben az évadban. A 2009/2010-es 
évad végének közeledtével elérkeztünk az utolsó közös webes kirándulás-
hoz, s ezzel a számmal a Kattintgató rovat is befejeződik. Mielőtt elbúcsúz-
nánk, tekintsünk vissza még egyszer, miket fedeztünk fel együtt az úton, és 
hogy a jövőben milyen újdonságokkal várunk majd vissza Benneteket!



Színpadon megelevenedő bábok és jelmezes bábosok fotóit nézegettük, pil-
lanatba merevedett bábfigurákat faggattunk ebben az évadban is. Nem is 
akárhogyan: egy-egy bábjátékos gondolataiba leshettünk be, aki egy különle-
ges színpadi pillanatot megörökítő képről mesélt Nektek. Most Barkó Réká-
nak, a Játszószínház játékosának a számotokra kiválasztott kedves képével 
búcsúzunk a nyári szünidőre…

„A búzamagban ott rejlik az Élet. A bú-
zát megőrlik, liszt lesz belőle, kovásszal 
megkelesztik, a kemencében (mint az 
anya méhében) megsül, s aztán sok-
sok ember ehet belőle. …A pogácsa 
esszencia, sűrítés: kicsi helyen elfér, 
mégis táplál, ha megéhezel. Épp úgy, 
mint a szüleidtől kapott jó tanácsok, 
bölcsességek.”- írja Láposi Terka a mese 
szövegkönyvének bevezetőjében. Az álta-
la írt, rendezett és Bodor Judittal közösen 
tervezett Hamuban sült pogácsa című 
előadásunkból választottam egy fotót. 
Azért fontos és szívmelengető számomra 
az előadás három meséje közül az első, 
az Angyalbárányok, mert mint a me-
sében útnak induló kisfiút, Édesanyám 
engem is ilyen hamuban sült pogácsával 
indított és indít útnak a mai napig. Biz-
tos vagyok benne, hogy a Ti Édesanyátok, 
Nagymamátok szintén sütött már jó illa-
tú pogácsát kirándulásra útravalóul, ami 
jólesően melengette a kezeteket. Mindig 
nehéz otthonról elindulni, még most is 
megkönnyezem, pedig eltelt legalább 
húsz év, mióta először útra keltem. 

A kép közepén - ahogyan archaikus, régi 
szép imádságunkban megidéződik - egy 
aranyos kápolnát láthatunk. 

„Kimenék én ajtóm eleibe,
Föltekinték nagy magos mennyégbe,
Ott láték egy kápolnát,
Nyitva látom Mennyországnak ajtaját,
Kivül aranyos, belül üdvösséges.
(V.1:322 Palócföld)”

A mennyezetről leomló kápolna aranyos, 
fényes, csipkés, fehér és vajszínű, áttört 
anyagokból készült, szinte lebeg. Előtte 
a függőlegesen hármas osztású bejárat, 
azok közepén három sárgaréz pergő (ki-
sebb kolompfajta), „aranyalma”. A ká-
polna két, szélső ajtaján két szép ezüstös, 
aranyos Angyal látható, kenyeret (jobb 
oldalon a báb-fiú lába melletti ládikában 
található) és életvizet (bal oldalon kis 
üvegben, melynek oldala a fényben meg-
csillan) adnak a fiúnak. Balról az Ezüs-
tös Angyal mellett Veres Kata, jobbról az 
Aranyos Angyal mellett Magi Kriszta tartja 
a kápolna csipkés szárnyait. 
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A középső ajtóban áll az Angyalbárányok 
fiú-bábja: fehér vászon ingben, nadrág-
ban, oldalán apró aranysárga nemezta-
risznya, benne, hamuban sült pogácsa 
lapul. Fején kis aranysárga kalap. Moz-
gatója (Barkó Réka) épp jobb kézzel érte 
nyúl. A fiú boldogan és békésen lép ki az 
öregapóval való találkozás után a kápol-
na ajtaján. A kisfiú bábját az előtte lévő 
keskeny, hófehér, áttetsző zsugorgéz 
úton vezeti a fehér csipkés háziszőttessel 
letakart dagasztóteknőig. A keresztben és 

hosszában is letakart teknő előtt az apró 
asztalon, házi oltáron, a fehér csipkés kis 
terítőn két pici tányérkát látunk.  Ide tér 
majd haza édesanyjához a fiú. 

Biztosan éreztétek már, hogy nagy nyu-
galom és boldogság hazaérkezni, tudni, 
hogy terített asztallal várnak bennünket, 
és feltétel nélkül szeretnek, bármi is tör-
tént velünk. 
Rosszak, vagy jók voltunk, Édesanya sze-
ret...

Barkó Réka
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MÁJUS

2. vasárnap 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű

4. kedd                  14. 00 óra             A kis December király

5. szerda                10. 00 óra            A kis December király
     Cseresznye bérlet
  14. 00 óra             A kis December király
    SNI

9. vasárnap  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű

10. hétfő  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Babszem Jankó A bérlet
    Róbert Gida bérlet
    Gőgös Gúnár bérlet
    Bábabukra bérlet
  14.00 óra   A király, a macska és a hegedű
    Gézengúzok C bérlet
    Erős János B1 bérlet
    Erős János C1 bérlet

11. kedd  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Bálványosvár bérlet
    Aranyhal A1, A2 bérlet
    Pillangó bérlet
    Babszem Jankó B bérlet

12. szerda              14. 00 óra            Az ördög sziklája

13. csütörtök         10. 00 óra            Az ördög sziklája
  14. 00 óra             Az ördög sziklája
 
16. vasárnap 10.00 óra  A kisgömböc
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18. kedd  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű 
    Fortélyos lány bérlet
    Babusgató bérlet
    Kökörcsin bérlet
    Furulyás Palkó bérlet
    Mátyás király bérlet  
  14.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Gézengúzok A bérlet
    Pinokkió bérlet
    Búgócsiga bérlet
 
19. szerda  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Fehérlófia bérlet
    Bóbita bérlet
    Álomjárók bérlet
  14. 00 óra              A király, a macska és a hegedű
    Benedek Elek bérlet

20. csütörtök 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Varázsceruza bérlet
  14.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Kék liliom bérlet
    Csodaszarvas C1, C2, C3 bérlet
    Tündérrózsa bérlet
    Tavasztündér bérlet
 
21. péntek  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Hamupipőke bérlet
  14.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Pelikán bérlet
    Csodaszarvas D1, D2 bérlet
    Prücsök D bérlet
    Katica bérlet
    János Vitéz D bérlet

25. kedd  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Tapsifüles bérlet
    Száncsengő bérlet
    Napsugár bérlet
  14.00 óra   A király, a macska és a hegedű
    Erős János A1, A2, A3, A4, A5, A6 bérlet
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26. szerda  10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
    Feketerigó bérlet
    Csodamalom bérlet
    Hegedűs Ember B1, B2 bérlet
  14.00 óra   A király, a macska és a hegedű
    Jancsi és Juliska bérlet
    Erős János B3, B4, B5 bérlet

27. csütörtök 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
  14. 00 óra               A király, a macska és a hegedű
    Erős János C2, C3, C4 bérlet
    Rút kiskacsa bérlet

28. péntek             10. 00 óra             A király, a macska és a hegedű
  14. 00 óra            A király, a macska és a hegedű
    Erős János D1 bérlet
    Csaba királyfi D1, D2, D3 bérlet

30. vasárnap 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű

JÚNIUS

1. kedd                  14.00 óra              Kendzsebáj menyegzője 
    Csaba királyfi A1, A2, A3, A4 bérlet
    Szivárvány bérlet
    Táltos bérlet

2. szerda              14.00 óra                Kendzsebáj menyegzője
    Parittyás Vince bérlet
    Toldi Miklós bérlet
    Többsincs királyfi bérlet
    János Vitéz B bérlet
    Kiskarácsony bérlet
    Tündérszép Ilona bérlet

3. csütörtök          14.00 óra               Kendzsebáj menyegzője
    Búgócsiga bérlet
    Prücsök A bérlet
    Tavasztündér bérlet
    Hüvelyk Matyi bérlet
    Békakirály bérlet



19

 4. péntek             14.00 óra                Kendzsebáj menyegzője
    Szalma király bérlet

13. vasárnap 10.00 óra  Mutatványos Nap

A király, a macska és a hegedű
„Hol volt, hol nem,
túl a folyón, de a
dombokon meg a tengeren innen,
élt-éldegélt egykor valaki.
Na, ki?
Hát akinek a tisztelet,
sőt a hódolat méltán kijár:
egy derék, jó Király.
(Mi tagadás: manapság errefelé ez igen ritka madár...)”
Mesebeli országunkban az a közmondás járta, hogy egy király, akinek az udvarában hegedül-
nek, többet ér, mint egy király, akinek a bankban sok pénze van. Királyunk boldogan muzsikált 
népének, de a számtartók, bankárok, hivatalnokok hangoskodását nem tudta elnyomni a he-
gedűszó. A meséből megtudhatjátok, hogy testünk és lelkünk akkor is didereghet, ha hiányzik 
életünkből a szépség… 
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Az ördög sziklája
Négy jóbarát él egy távoli kis faluban: Andris, Ivica, Hászim és Mirella. Ők a Négy Igazságosztó, a 
falucska rettegett csibészei. Örök barátságot fogadnak, és úgy tűnik, ez soha nem is ér véget, de 
egy napon különös Idegen jelenik meg a közösségben, és minden összeomlik. A fiatalok meg-
próbálnak ellenállni és a maguk módján felvenni a harcot az Idegennel. Vajon győzhetnek-e ők 
négyen az egész világ ellenében? Megmenthető-e a béke, az otthon, a boldogság, vagy legalább 
a négyük barátsága?
Az előadást hét éves kortól ajánljuk!

A kis December király
A kis December király olyan kicsi, mint a kezed. Olyan kövér, mint egy lufi. Olyan neveletlen, 
mint a kistesód, és olyan vicces, mint a barátod a szomszédból. Ha a kis December király Veled 
van, gumimacit dobál a kakaódba, összegubancolja a cipőfűződet és meséket súg a füledbe 
a metrón. Például a sárkányról, aki megtámadja a dolgozóba induló felnőtteket. Vagy a ma-
tektanárnődről, aki valójában balerina. Meg az álmokról, amelyeket kis, színes fiókokban tart 
a szobájában. Ha a kis December király Veled van, legszívesebben egész nap ugrándoznál és 
vigyorognál, miközben a felnőttek furcsán néznek rád, és fejcsóválva azt mondják: „ejnye”, meg 
„nahát”, és „még ilyet”. Ha a kis December király Veled van, a szürke hétfő tarka hétfő lesz, a 
vánszorgó kedd táncos lábú kedd és az unalmas szerda kalandos szerda. És amikor egy szép, 
napsugaras csütörtökön a kis December király elbúcsúzik Tőled, már egyedül is tudsz majd ál-
mot választani, mosolyogva járni, sőt, még az is lehet, hogy Te leszel az, aki legyőzi a sárkányt. 
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!
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A kisgömböc
Honnan jött és hova tart a kisgömböc? Nem tudja senki sem, gurul, mint a labda, s aki út-
jába akad, azt bizony bekapja. Eszi a csigát, annak a házát, a templomnak tornyát, a harang 
kondultát, a villamos sínét, az óra tik-takját, eszi az ángyomnak térde kalácsát. De mielőtt 
megenné a mesénknek végét, foglalja el mindenki bábszínházi székét!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk! 

Kendzsebáj menyegzője
Egy kazak jurta tetőkarikája alatt, fehér vásznak ölelésében kilenc bábos lép a színpadra míve-
sen faragott bábokkal, hogy mesét mondjon Nektek. Mesét abból az időből, mikor még őseink 
is a végeláthatatlan puszták vándorai voltak, jurtában laktak, sólyommal vadásztak – miként a 
kazak mese hősei. Három testvér története elevenedik meg a szemetek előtt, akik közül csak a 
legkisebb, Kendzsebáj teljesíti édesapjuk végakaratát. Így ő kapja meg mindhármójuk öröksé-
gét: egy lovat, egy sasmadarat és egy terítőt, amik varázserővel bírnak. Ezek segítségével nyeri el 
hősünk a kán leányának kezét, leckézteti meg testvéreit, s gyógyítja meg a kán beteg szívét. 
És ki tudja, még az is megeshet, hogy ő lesz az új kán…
Az előadást hét éves kortól ajánljuk!

Mutatványos Nap
Mélyen tisztelt Nagyérdemű Közönség! 
2010. június 13-án 11.00 órától 17.00 óráig  a Nagyerdei Kultúrparkban 
immár negyedik alkalommal rendeztetik meg a MUTATVÁNYOS NAP!
A Vitéz László Színpadra lép a Márkuszínház, a Ládafia Bábszínház, a Ziranó Színház, a Tintaló 
Társulat, valamint a Vojtina társulatának művészei, s bemutatja új műsorát a Burattino Cirkusz 
avagy a fából faragott kompánia!
Kipróbálhatja magát minden valamire való aprónép: hétpróbás mutatványos kerestetik! 
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Újszerű és izgalmas utat jártunk be kiállítótermünkben az évad négy kiállí-
tásán. A bábszínház látványvilágát, a bábok kimeríthetetlen sokszínűségét, 
a technikai bravúrokat, a szcenikai trükköket, az alkotó művészek kreativi-
tását az eddigi kiállítási metodikánktól eltérő megközelítési eszközökkel és 
szemlélettel mutattuk meg az idelátogatóknak.

A Báb-Szín-Váz és a Báb-Szín-Tér 
című kiállításunkon a Vojtina báb- és 
díszletarchívumából merítve a bábtest 
titkait, szerkezeti felépítését, illetve a 
bábszínpad térelemeinek funkcióit 
kerestük, kutattuk. Mindkét tárlat 
megerősített bennünket abban, hogy 
a színházat kíváncsian, érdeklődve 
figyelő nézőinket segítenünk kell, 
hogy a látvány értő szemlélőivé válja-
nak. A bábszínpadi képek, az előadás 
vizuális megoldásai ugyanolyan lénye-
ges kifejezőeszközei a bábjátéknak, 
mint az elhangzó szöveg. A látvány, a 
bábok felépítése, szerkezete és esz-
tétikai jelentése pedig tanítható, ta-
nítandó. Szükséges megmutatnunk, 
hogy egy-egy bábos technikai vagy téri 
probléma milyen megoldásokkal jut 
kifejezésre az alkotók által. Izgalmas 
volt a látható felszín mögé nézni... 

A harmadikra, a Mindigvolt Mese 
című kiállításunkra a „csodaszép” 
jelző illik. Igen, csoda-csodaszép volt! 
A mesevilág téri hierarchiáját, a benne 
lakók térbeli megoszlását próbáltuk 
megmutatni. Ehhez szintén saját ar-
chívumunk bábjait hívtuk vendégül. 
Pontosabban fogalmazva, nem 
is kellett Őket meghívni, hiszen 
bábjaink immár 35 éve otthon vannak 
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a Vojtina Bábszínház színpadán. Ami-
kor megépítettük a képzeletünkben 
megfogant mesevilág hierarchiáját, 
akkor vált számunkra is nyilvánvalóvá, 
hogy bábszínházunk három évtizede 
alatt bejárta az egész meseirodalom, 
és ezáltal a mesebirodalom minden 
zugát, megalkotta a bábszínpadon 
meséink minden szereptípusát. Senki 
és semmi nem hiányzik bábos gyűjte-
ményünkből ahhoz, hogy felépítsük a 
láthatatlan, egymás mellé- és aláren-
delt mesei szerepköröket. A kígyóktól 
a madarakig, a boszorkányoktól a 
tündérekig, a zsiványoktól a királyo-
kig, a bolondoktól a bohócokig, a far-
kasoktól a bárányokig, a lidércektől 
a varázslókig, a hüvelyknyi fiútól az 
óriásokig, az ördögöktől a nemesekig, 
a szegénylegényektől a táltosokig min-
denki jelen volt a kiállítótérben. Fehér 
létrákon foglalt helyet a közel 150 báb. A teret is fehér színbe „csomagoltuk”, 

hangsúlyozva a mindenség befogadó 
puhaságát. Bizonyára tudjátok, hogy 
a fehér fényszín egy prizmával meg-
bontva a szivárvány minden színét 
megmutatja. Ezért választottuk a fe-
héret mint meghatározó és keretező 
színt. S még valami fokozta e látvány 
csodásságát: a 170 darab diakép, amit 
rávetítettünk bábjainkra,  s a hárfa- és 
fuvolamuzsika, amit hallhat a látogató. 
Így nézni – vetített képekkel és bábok-
kal – és hallgatni a kiállítást a földtől 
elemelő élményt nyújtott. A vetített ké-
pek a természet, az élet legfontosabb 
képei voltak az embriótól a hópehe-
lyig, a rózsaablaktól a mandalákig, a 
kavicstól a világegyetemig, bolygónktól 
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a Tejútrendszerig, a földi magmától 
a Napkitörésig. Tényleg feledhetetlen 
hangulatú képsor volt, ahogy a bábok 
formája, tekintete, egymáshoz viszo-
nyított helyzete, a fények által mozdul-
ni látszó jelentésváltozások hatottak 
ránk. Akaratlanul is elindult bennünk 
egy képzeletbeli folyamat, kerestük 
az összefüggéseket a bábok között, és 
mozgásba lendült képzeletünk: belül, 
magában ki-ki felépített egy igazi Me-
seországot. 

A Mintha című kiállításunk Rácz 
Zoltán építész eddigi alkotómunkájá-
ból nyújt válogatást. Érdekes szellemi 
utat járunk be épülettervei, fotói, ma-
kettjei által. Személyes tárgyai, gondo-
latai, írásai, grafikái felhasználásával 
pedig azt is sikerül érzékeltetnünk, 
hogy Rácz Zoltán mennyire mélyen 
természettisztelő, az emberi létezést 
„teremtményeivel” segíteni akaró 
alkotó. A születéstől a halálig tartó 
emberélet útját járja végig eddigi épü-
leteinek sora. Ezt a földi és lelki utat 
úgy próbáljuk egy tárlat keretén belül 
láthatóvá tenni, hogy lépésről lépésre 
haladunk a bölcsődétől a játszótérig, 
az állatkerttől a lóistállóig, a lakóháztól 

az alkotó műhelyéig, a templomtól a 
ravatalozóig. Természetesen vissza-
jutunk a születésig, hiszen az út kör-
körösre terveztetett. Az építész által 
megálmodott Kemény Bábmúzeum 
terve és makettjei a tér közepére ke-
rülnek, mintegy forgópontot jelentve a 
valóságos, mindennapi élet és a játék 
között. Megtisztelő feladat számunkra 
Rácz Zoltán művészi- és alkotó szel-
lemi útján végigutazni ezt a szakrális 
utat.
Jó tudni, hogy sokan láttátok 
tárlatainkat! Reméljük, örömet sze-
reztünk velük, és találtatok bennünk 
szeretni való részleteket, Nektek szóló 
képi üzeneteket!

Köszönjük! 
Láposi Terka és munkatársai, 

a Képírók csapata: 
Ferenczi Viktória, 

Fábry-Papp Krisztina, Surányi Gergő
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Május a Pünkösd, június pedig Szent Iván 
hava elnevezést kapta a magyar népi ka-
lendáriumban. Ekkor a természet égből 
jövő parancsra vidám és nyílt tekintetre 
nyitja az arcokat. Az égbe emelkedés má-
jusban, a Nap útjának magaslataiba jutás 
júniusban mindig csodálkozásra sarkall. 
Csontig hatol a Nap ereje, átfényez kicsit 

és nagyot, mindeneket átjár a fény. A leg-
többen azt érezzük, hogy jó itt, a Földön 
élni!
Játékainkat úgy fűztük csokorba, hogy a 
tavaszi zsongásban legyen humor és ün-
nepi csend is. 

A dramatikus foglalkozásaink sorában 
négy játékkal várunk mindenkit. Kettőt - 
Mátyás, a furfangos, A Hegedűs Ember 
története – már több hónapja nagy ér-
deklődés mellett játszunk. E kettő közös 
vonása, hogy játékos kedvű gyermekek 
nélkül nem lehet az előadás cselekmé-
nyét folytatni, befejezni. A Mátyás, a 
furfangos című játékunk esetében szük-
ségesek a jókedvű, játszani szerető, bátor 
játszótársak, akik segítségével Mátyás ki-
rály eljuthat a szegényekhez, Bécsben az 
ügyvédnél tisztázni tudja magát, a török 
császár udvarában varázsolhat… Jókat 
szoktunk nevetgélni magunkon, hiszen 
gyakran előfordul, hogy a gyermekkorú, 
alkalmi szereplők meglepnek minket 

Annyi mindenkit megidéztünk már meséink világából ebben az évadban ját-
szószínházi játékainkban, hogy felsorolni is nehéz! Mátyás királlyal, a török 
császárral, a betlehemi királyokkal, a szomorú királylánnyal, a kis kakassal, 
ördögökkel, angyalokkal, bárányokkal és még ki tudja, kikkel, mikkel játsz-
hattatok termünkben. Évadunk két utolsó hónapjában tovább gazdagítjuk a 
mesei szerepköröket, hiszen hat különböző tartalmú játék hőseivel várunk 
Benneteket. 



ügyességükkel, okosságukkal, bátor meg-
oldásaikkal. A Hegedűs Ember története 
című előadásunk is népmesei hagyomá-
nyokat őriz: próbatételek sora az, ami 
megszabja a Hegedűs útját. Ebben az 
esetben is a  gyermekek lesznek, akik a 
Hegedűssel haladva a próbákat megélik, 
megoldják. Vidám játék ez is, gyönyörű 
muzsikával, tánccal, jelmezekkel.
Rítusjátékunk ezen időegység ünnepi 
hangulatát emeli. Pünkösd havában ki-
hagyhatatlan a pünkösdi szokások meg-
élése. Egy héten keresztül várjuk azon 
csoportokat, akik szeretnék megtudni, 
hogy közöttük van-e 2010 tavaszának 
pünkösdi királya és királynője. A régiség-
ben is ismert és kipróbált rítusok, küzdő 
játékok, énekes szokáselemek elevened-
nek fel a közös játék során. 
A „Szíp kerekek, forogjatok…” című, 
archaikus népi imádságunkból idéző rí-
tusjátékunk a pünkösdi népszokásunk 
megélését ígéri. Itt mindenki tevékenyen 
része a körnek. A fiúk három próbában 
mérik össze erejüket. Aki mindenben 
az első, a legügyesebb, a legerősebb, az 
lesz a király. A lányok közül kiválasztjuk 
a legkisebbet, ő lesz a királylányka (hogy 
miért van így, erre is választ kaptok szer-
tartásunk során). A király és a királylány 
koronázása igazi lelket melengető, ünne-
pi pillanat. 
Figyelmetekbe ajánlunk még egy mesét, 
melyet 2002-ben mutattunk be először, 
A Csudakard történeté-t. A Benedek Elek 
által gyűjtött mese a kitartásról, az álmok 
csodálatos erejéről és a hűségről szól. 
Az előadás létrejöttének érdekessége, hogy 
1990-ben egy 5 és fél éves fiúgyermek 

(Girasek Hunor) annyira megszerette ezt 
a történetet, hogy lerajzolta. Édesanyja 
(Láposi Terka) látva a gyermekrajzban 
értelmezést kapott mesei üzenetet, elha-
tározta, hogy bábelőadást készít belőle. 
Alkotókat keresett és talált. Bodor Judit 
a síkrajzokból ékszerfinomságú bábokat, 
díszleteket készített, Szabó Balázs zenét 
szerkesztett hozzá. Így született meg az 
apró játék, aprócska bábokkal. 
„Csudálatos álmot láttam én az éjjel,
színeset, tarkát, hímeset,
lelkemnek nagyon kedveset.” – kezdte 
a történetet a bábokkal játszó és mesélő 
Láposi Terka, melyet énekkel és zenével 
kísért Barkó Réka.
Azóta eltelt néhány év, és úgy döntöttünk, 
újból elővesszük „ékszer” bábjainkat, 
az apró szekrény-színpadocskát, a szép 
és tiszta csengésű szöveget és muzsikát. 
Szükséges látnia a mai óvodásnak, kis-
iskolásnak, hogy az álmainkat hogyan 
lehet megőrizni, hogyan lehet teljesíteni 
az adott szót, hogyan lehetünk hűek és 
önzetlenek egy-egy élethelyzetben. Ter-
mészetesen mindezt a mese nyelvén, 
hiszen hősünk, a „kardos fiú”, alig több 
6-7 évesnél, amikor kardot talál kertecs-
kéje földjében, mely éppen beleillik a 
derekán fityegő kardhüvelybe. Már a tör-
ténet kezdetén sejtjük, hogy csuda dol-
gok fognak történni a fiúcskával, hiszen 
e kardhüvely születésekor már rajta volt. 
Sejtéseink pedig fokról fokra beigazolód-
nak. Burkus király és lányai, a magyarok 
királya és a szépséges királykisasszony, a 
török császár és egész regimentje mind 
azt erősítik, hogy hősünk küzdelmei egy-
re nehezebbek. 
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Láposi Terka mellett még ketten tanulják 
meg játszani a gyönyörű történetet, hogy 
felváltva is tudják mesélni: Barkó Réka 
és Sőrés Róza. Az élő zenei kíséretet 
Veres Kata és Kerekes Zoltán szolgáltatja. 

Tipegő programunk Babusgató című 
foglalkoztató játéka a legkisebb gyer-
mekembereknek szól. Ezek a babákkal 
és szüleikkel töltött órák  sokféle öröm-
teli tapasztalattal gazdagítanak minket, 
játékosokat. Az első és legfontosabb: 
biztosak vagyunk abban, hogy ilyen ko-
rai életszakaszban már el kell kezdeni 
a játék minden formáját megéltetni 
gyermekeinkkel. Fontos az élő muzsika, 
a lágy és kedves énekhang, a ritmusos 
és tisztán csengő szöveg, az öleléssek-
kel biztonságot nyújtó táncos mozgás. 
Mindent együtt tenni, mindent többször 
ismételni – ez is lényeges. 

A kézműves játékunk meséjét minden-
ki ismeri. Szerintem nincs olyan nagyma-

ma, aki ne mesélte volna el unokájának 
A kismalac és a farkasok című mesét. 
Arról a kismalacról van szó, aki házikójá-
ban süt, főz, takarít, éldegél. De egyszer 
az éhes, ordas farkas csellel be szeretne 
hozzá jutni, hogy felfalja. Gondolom, 
már ki is találtátok, hogy a „Forró vizet a 
farkasra!” ebben a mesében hangzik el. 
Játékunk kedves, apró, a malacka bájos 
és szeretni való, a farkasok olyanok, ami-
lyeneknek Ti is elképzelitek őket: szőrö-
sek, feketék, csúfak. S a játék végén mit 
vihettek haza? Meglepetés! Gyertek el, és 
segítsetek a mesélésben is!

A táncházi alkalmak a tavaszi gyer-
mekjátékok, táncok, dallamok gyűjtemé-
nyei. A fiúk udvarolhatnak a lányoknak, 
a lányok bokrétát köthetnek a fiúknak, 
májusfát is díszíthet mindenki, a har-
matszedés után pedig szépítkezés követ-
kezik, hogy kezdődhessen a mulatság, a 
szerelemmel, mosollyal teli tánc. 
Az „Áldott szép pünkösdnek gyönyörű 
ideje” című játékunk dallamai, éne-
kei, táncai a régmúlt időket idézik, de 
napjaink rendjében is megélhető eme 
rítusok sora. A pünkösdi király és király-
lány pedig valóban annak a csoportnak 
a kiválasztottja lesz, akik eljönnek foglal-
kozásunkra. 

Örömteli játékokat kívánunk mindenki-
nek!

Láposi Terka
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Május – Pünkösd hava
2. vasárnap  10 óra

Május – Pünkösd hava
3. hétfő  10 óra és 14 óra
31. hétfő  14 óra

Június – Szent Iván hava
1. kedd  10 és 14 óra
8. kedd  10 és 14 óra
9. szerda  10 óra

Június – Szent Iván hava
7. hétfő   10 és 14 óra   SNI

Május – Pünkösd hava
5. szerda  10 óra és 14 óra
6. csütörtök 10 és 14 óra  SNI
9. vasárnap 10 óra
11. kedd  10 óra
12. szerda  10 és 14 óra

Május – Pünkösd hava
7. péntek  10 óra  BÉRLET
13. csütörtök 10 óra  BÉRLET

Május – Pünkösd hava
18. kedd  10 és 14 óra
19. szerda  10 és 14 óra
20. csütörtök 10 és 14 óra  SNI
21. péntek 10 és 14 óra

A Hegedűs Ember története

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje...” TÁNCHÁZ-GYERMEKJÁTÉKOK

A kismalac és a farkasok

Mátyás, a furfangos

„Szíp kerekek, forogjatok…”

DRAMATIKUS

KÉZMŰVES-BÁBKÉSZÍTŐ 

DRAMATIKUS

DRAMATIKUS
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Június – Szent Iván hava
2. szerda  10 és 14 óra 
3. csütörtök 10 és 14 óra
4. péntek  10 óra          SNI
6. vasárnap 10 óra
10. csütörtök 10 és 14 óra

Május – Pünkösd hava
26. szerda  10 és 14 óra

Május – Pünkösd hava
27. csütörtök 10 és 14 óra
28. péntek 10 és 14 óra
30. vasárnap 10 óra

A Csudakard története

Babusgató

DRAMATIKUS

TIPEGŐ PROGRAM

A Hegedűs Ember története
„Volt egyszer egy ország: Vidámság Földje. 
Vidámság Földje – csak így nevezték a környező népek, merthogy igen jóravaló, 
vidám természetű emberek lakták. Csak Ludovérc, a gonosz lápi boszorkány dúlt- 
fúlt, dorrogott magában: sehogy sem szívlelhette az emberek vidámságát...”
Így kezdődik a mese, és a jókedvű, táncolni, nevetni szerető országlakók egész sere-
gének táncával ér véget. No, de addig a Hegedűs Emberrel útra kelve kereshetjük a 
Szépen Szóló Harangocskát, segíthetünk a három állatkirálynak megtudni a muzsikás 
bánatát, majd láthatjuk, ahogy Ludovérc, a lápi boszorkány… 
De tudjátok, mit? Gyertek el, „múlassuk együtt az időt!”

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje...”
Pünkösdi játékunk dallamai, énekei, táncai a régmúlt időket idézik, de napjaink rend-
jében is megélhető e  rítusok sora. A pünkösdi király és királylány választása valóban 
annak a csoportnak a kiválasztottja lesz, akik eljönnek foglalkozásunkra. 

A kismalac és a farkasok
Biztosan ismeritek a mesét a kismalacról, aki házikójában süt, főz, takarít, éldegél. De 
egyszer az éhes, ordas farkas csellel be szeretne hozzá jutni, hogy felfalja. Gondolom, 
már ki is találtátok, hogy a „Forró vizet a farkasra!” ebben a mesében hangzik el. 
Játékunk  kedves, apró, a malacka bájos és szeretni való, a farkasok olyanok, amilye-
neknek Ti is elképzelitek őket: szőrösek, feketék, csúfak. S a játék végén mit vihettek 
haza magatokkal? Meglepetés!
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Mátyás, a furfangos
Miről szól mesénk? Három pajkos és játékos kedvű udvarhölgyről és a királyi nevelő 
kisasszonyról. Á, dehogyis! Természetesen Mátyás király vándorlásairól, furfangjai-
ról, udvarlásairól, és bölcs döntéseiről. Á! Erről is, de inkább a három udvarhölgy 
tanulmányairól, hiszen Eleonóra kisasszony, a nevelőnő szépre, jóra próbálja őket 
szoktatni...
De tudjátok, mit? Gyertek el, hiszen e játékunkban van olyan mese, amit Nélkületek 
el sem tudnánk játszani!

„Szíp kerekek, forogjatok…”
Pünkösdi szertartás kicsiknek és nagyobbacskáknak. Még a Napocska is fürdőzik örö-
mében az égen, amikor meglátja választott királyunkat és királylányunkat! S kikből 
lesz a királyi pár? Harmatszedés, fésülködés, aranyalma-keresés, bothúzás, kakasü-
tés és még sok izgalom vár arra, aki velünk tart. 
Vajon ki lesz 2010 tavaszának királya a Játszószínházban?

A Csudakard története
Mindenki szokott álmodni. No de olyan álom, amelyet senkinek a világon el nem 
szabad árulni, mert különben az életét veszti, csak keveseknek adatik meg. Álom és 
csodakard? Igen, egy fiúcska kardja és álma adja meg a választ arra, hogyan is lehet 
valaki a végsőkig hű elhatározásához...

Babusgató
Egy játszótérben az érzékszervekre ható ritmus, kép, muzsika harmóniáját keres-
ve próbálhatja ki magát minden szülő annak érdekében, hogy szinte most született 
(3 hónapostól a 3 évesig) gyermekével kiteljesíthesse kapcsolatát. A tartalmakat a 
magyar nép műveltségéből merítjük. Ringatva, énekelve, „babázva” megpróbáljuk 
„lassúbbítani” az időt, a gyermek életritmusához igazítani felnőtt időérzékelésünket.

Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudjuk fogad-
ni. Egy alkalom egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő (12-15 gyermek és 
szüleik) vehet rajta részt. A részletek felől a 06/52/418-160-as telefonszámon 
érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy Kapusi Miklósnál.
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Szebbnél szebb gyöngyszemek csillognak előttetek egy cso-
dás füzéren, s ezek a gyöngyök nem mások, mint a Vojtina 
játékosainak legkedvesebb meséi. Ezúttal Arany Zoltán mu-
zsikus fűzi a fonálra azt a  mesét, amit gyerekkora óta igen-
csak szeret.  

„Gyerekkoromban olvastam először ezt a mesét, vagyis az egyik változatát. 
Akkoriban csak azért szerettem, mert jókat lehetett rajta nevetni.
Aztán amikor felnőttként újra a kezembe akadt, már a mesében benne 
rejlő, a zenével kapcsolatos humort is tudtam értékelni, arról nem is be-
szélve, hogy azóta már személyesen is találkoztam palócokkal…
(palócok = ’Észak-Magyarországon és Szlovákiában élő, az egyik legismer-
tebb magyar nyelvjárást, a palócot beszélő emberek.’) 
Szóval Nektek is jó szívvel ajánlom ezt a vidám, szellemes „palócságot”!”

Arany Zoltán 



Mikor a híres egri székesegyhá-
zat fölépítették, a vidékről sokan 
bejártak, főleg vasárnap, az új 
templomnak s a zenés nagymi-
sének bámulására. Többek kö-
zött Mézes Pesu Istenmezejéről 
szintén elment Bera nevű fiával 
a templomoldalba, szekerestül.
- Te, Bera, te csak maradj itt a 
lovakkal, hogy el ne hajtsák; én 
bemegyek a misére - mondta 
Pesu, s azzal bement a temp-
lomba.
Az érseki mise eltartott tovább 
egy óránál. Azalatt Bera elunta 
magát odakint. Rátámadt hát a 
nagy sokára kijött öregre:
- Hát kelmed mit tátotta olyan 
sokáig a száját, hiszen már dél-
re jár?
- Hej, Bera! Lettél volna csak ott! 
Ahogy nézegettem a nagy képeket 
meg ablakokat, hát egyszer csak 
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meghúzzák a csengőt. De olyan 
nagy volt az, mint nálunk a kis-
harang! Arra aztán kijött renge-
teg sok pap gyertyával! De annyi 
volt ott, mint kutyában a bolha! 
Legutoljára pedig kijött egy vén, 
mérges pap. Azon nyomban 
igen megharagudott, hogy ő bi-
zony nem misézik. Kapta magát, 
leült a székre. Odafenn a kóru-
son meg elkezdtek muzsikálni. 
Egy nagy, hosszú német meg ott 
integetett a muzsikusok közt egy 
bottal, hogy táncoljanak már. 
De bizony a sok német csak né-
zegetett egymás szeme közé, de 
egyikük se merte elkezdeni! Nem 
vagyok rest, beugrok a közepére, 
lehajtom a csuhaujjamat, rákez-
dem a kállai kettőst! No, nem is 
kellett egyéb! Rámzúdul a ret-
tentő sok német, hogy kidobnak, 
mert itt nem szabad táncolni. 

A palóc meg az 
egri nagytemplom

Illyés Gyula:
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De én sem hagytam magamat, 
azt mondtam, hogy nem tudtam 
a szokást, de ha nem szabad, 
ne muzsikáljanak. Erre aztán 
otthagytak. De a vén pap csak 
sehogy sem akart misézni. Egy 
pap már a könyvet is elébe tar-
totta, hogy mondja már; de biz 
az csak vonogatta a vállát, akár-
hogy hajlongtak is előtte! Egyszer 
aztán egyik mégis kitalálta a szí-
ve szándékát. Kapta magát, egy 
nagy tátogó csukafőt a pap fejé-
be nyomott, egy nagy ezüst 
kampósbotot meg a kezébe 
adott. Erre aztán meg-
mozdult a pap, mert már 
majdnem dél volt; így 
mondta el nagy 
nehezen a misét. 
Odafent meg a kó-
ruson, örömük-
ben, hogy meg 
tudták mozdítani 
a helyéből, elkezdtek 
trombitálni meg ke-
repelni. Így lett nagy 
sokára vége a misé-
nek. Pedig azt gon-
doltam, mikor az a 
sok pap nekiszaladt 
az oltárnak, hogy 
úgy elrántják azt a 

misét hirtelenében, hogy nekem 
nem is marad belőle. De hát 
nem is értenek ezek úgy hozzá, 
mint a mi papunk, mert az egy-
magában is hamarabb elrántja, 
ez meg szerszámostól, papostól 
sem éri végét.
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Vasárnapi előadások - színházterem
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MÁJUS
2. vasárnap 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
9. vasárnap 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű
16. vasárnap 10.00 óra  A kisgömböc
30. vasárnap 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű

JÚNIUS
13. vasárnap 10.00 óra  Mutatványos Nap

A király, a macska és a hegedű
„Hol volt, hol nem,
túl a folyón, de a
dombokon meg a tengeren innen,
élt-éldegélt egykor valaki.
Na, ki?
Hát akinek a tisztelet,
sőt a hódolat méltán kijár:
egy derék, jó Király.
(Mi tagadás: manapság errefelé ez igen ritka madár...)”
Mesebeli országunkban az a közmondás járta, hogy egy király, akinek az udvarában hegedülnek, többet ér, 
mint egy király, akinek a bankban sok pénze van. Királyunk boldogan muzsikált népének, de a számtartók, 
bankárok, hivatalnokok hangoskodását nem tudta elnyomni a hegedűszó. A meséből megtudhatjátok, hogy 
testünk és lelkünk akkor is didereghet, ha hiányzik életünkből a szépség… 
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

A kisgömböc
Honnan jött és hova tart a kisgömböc? Nem tudja senki sem, gurul, mint a labda, s aki útjába akad, azt 
bizony bekapja. Eszi a csigát, annak a házát, a templomnak tornyát, a harang kondultát, a villamos sínét, 
az óra tik-takját, eszi az ángyomnak térde kalácsát. De mielőtt megenné a mesénknek végét, foglalja el 
mindenki bábszínházi székét!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk! 

Mutatványos Nap
Mélyen tisztelt Nagyérdemű Közönség! 2010. június 13-án 11.00 órától 17.00 óráig  a Nagyerdei 
Kultúrparkban immár negyedik alkalommal rendeztetik meg a MUTATVÁNYOS NAP! A Vitéz László Szín-
padra lép a Márkuszínház, a Ládafia Bábszínház, a Ziranó Színház, a Tintaló Társulat, valamint a Vojtina 
társulatának művészei, s bemutatja új műsorát a Burattino Cirkusz avagy a fából faragott kompánia!
Kipróbálhatja magát minden valamire való aprónép: hétpróbás mutatványos kerestetik!
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Családi hétvégék - Játszószínház

Május – Pünkösd hava
2. vasárnap  10 óra

Május – Pünkösd hava
9. vasárnap 10 óra

A Hegedűs Ember története

A kismalac és a farkasok

DRAMATIKUS

KÉZMŰVES-BÁBKÉSZÍTŐ 

Június – Szent Iván hava
6. vasárnap 10 óra

Május – Pünkösd hava
30. vasárnap 10 óra

A Csudakard története

Babusgató

DRAMATIKUS

TIPEGŐ PROGRAM

A Hegedűs Ember története
„Volt egyszer egy ország: Vidámság Földje. 
Vidámság Földje – csak így nevezték a környező népek, merthogy igen jóravaló, 
vidám természetű emberek lakták. Csak Ludovérc, a gonosz lápi boszorkány dúlt- 
fúlt, dorrogott magában: sehogy sem szívlelhette az emberek vidámságát...”
Így kezdődik a mese, és a jókedvű, táncolni, nevetni szerető országlakók egész sere-
gének táncával ér véget. No, de addig a Hegedűs Emberrel útra kelve kereshetjük a 
Szépen Szóló Harangocskát, segíthetünk a három állatkirálynak megtudni a muzsi-
kás bánatát, majd láthatjuk, ahogy Ludovérc, a lápi boszorkány… 
De tudjátok, mit? Gyertek el,  „múlassuk együtt az időt!”
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A kismalac és a farkasok
Biztosan ismeritek a mesét a kismalacról van szó, aki házikójában süt, főz, takarít, 
éldegél. De egyszer az éhes, ordas farkas csellel be szeretne hozzá jutni, hogy felfalja. 
Gondolom, már ki is találtátok, hogy a „Forró vizet a farkasra!” ebben a mesében 
hangzik el. Játékunk  kedves, apró, a malacka bájos és szeretni való, a farkasok olya-
nok, amilyeneknek Ti is elképzelitek őket: szőrösek, feketék, csúfak. S a játék végén 
mit vihettek haza magatokkal? Meglepetés!

A Csudakard története
Mindenki szokott álmodni. No de olyan álom, amelyet senkinek a világon el nem 
szabad árulni, mert különben az életét veszti, csak keveseknek adatik meg. Álom és 
csodakard? Igen, egy fiúcska kardja és álma adja meg a választ arra, hogyan is lehet 
valaki a végsőkig hű elhatározásához...

Babusgató
Egy játszótérben az érzékszervekre ható ritmus, kép, muzsika harmóniáját keres-
ve próbálhatja ki magát minden szülő annak érdekében, hogy szinte most született 
(3 hónapostól a 3 évesig) gyermekével kiteljesíthesse kapcsolatát. A tartalmakat a 
magyar nép műveltségéből merítjük. Ringatva, énekelve, „babázva” megpróbáljuk 
„lassúbbítani” az időt, a gyermek életritmusához igazítani felnőtt időérzékelésünket.

Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudjuk fogad-
ni. Egy alkalom egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő (12-15 gyermek és 
szüleik) vehet rajta részt. A részletek felől a 06/52/418-160-as telefonszámon 
érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy Kapusi Miklósnál.



A Vojtina Bábszínház
nyitvatartási rendje: 

A pénztár nyitvatartása:
hétfő-péntek: 9-12.30

és 13-18 óráig
szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

Az információ nyitvatartása:
hétfő-péntek 8-18 óráig
szombaton: 9-13 óráig

vasárnap: 9-12 óráig

A kiállítás megtekinthető:
hétfő-péntek: 9-18 óráig

szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

A hétköznapi (bérletes) bábszínházi 
előadásokra és játszószínházi 

foglalkozásokra korlátozott számban jegyek 
válthatók a színház jegypénztárában. 

A hétköznapi játszószínházi foglalkozásokra 
szervezett csoportok jelentkezését várjuk.

A hétköznapi bábszínházi előadásokra jegyek 
is válthatók a színház jegypénztárában. 

A 2009/2010-es évad 
bérlet- és jegyárai 
2009. szeptember 1-től:
Gyermekelőadás: 900.- Ft/fő
Játszószínházi foglalkozás: 750.- Ft/fő
Felnőttelőadás: 1000.- Ft/fő
Gyermekelőadásokra szóló bérlet: 
2700.- Ft/fő

Kedvezményes jegyár három vagy 
többfős családok részére:
Gyermekelőadás: 750.- Ft/fő
Játszószínházi foglalkozás: 650.- Ft/fő 

Az előadásokra és a családi 
játszószínházi foglalkozásokra jegyek 
válthatók a színház jegypénztárában 
(4026 Debrecen, Kálvin tér 13.), 
jegyek foglalhatók telefonon (52/418-160) 
és honlapunkon (www.vojtinababszinhaz.hu).

A vasárnapra lefoglalt jegyeket 
vasárnap 9.30-ig lehet átvenni 
a színház jegypénztárában.

A színház a műsorváltoztatás 
jogát fenntartja!

Ünnepi nyitvatartás: 2010. május 1-én, 
illetve május 22-24. között ZÁRVA

Színházunk ebben az évadban június 18-ig tart nyitva.
A 2010/2011-es évadot augusztus 23-án kezdjük.
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Kiemelt támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Debrecen város Önkormányzata 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Támogatóink:

HÍR-KER Építőipari,  
Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

4033 Debrecen, Sámsoni u. 127. 

Makovei Árnyékolástechnikai Kft. 
4028 Debrecen, Hadházi u. 19. 

Kartonpack Dobozipari Rt. 
Debrecen, Galamb u. 11. 

Sok magyar népmesében fordul elő, hogy a főhős találkozik 
valakivel, aki segítséget kér tőle. Önzetlen tettéért 
cserébe a későbbekben hálás viszonzást kap majd 
a megsegítettektől. Álljon most itt azoknak a neve, 

akik megkönnyítik meséink hőseinek útját a bábszínpadra!
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