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   Emlékeztek még a cipősdobozra? 
 Tudjátok, arra, amiben a titkainkat, a 

kincseinket, az emlékeinket őrizgetjük 
– hiszen mindannyiunknak vannak 
titkai, kincsei, s egy idő után egyre 
több emlék kerül bele…

Négy évvel ezelőtt a cipősdobozban 
a Bábosházi Figyelő számaira bukkantam, 

azokról meséltem Nektek itt, a Fanfár-ban. A cikk 
megjelenése után egy kedves óvónénitől és csoport-
jától szépen feldíszített dobozkát kaptam ajándékba, 
telis tele az általuk készített kicsi kincsekkel. Az 
egyik legszívhezszólóbb ajándék volt ez „bábossá-
gom” során…
Ebben az évben nagy változás történt az életemben 
- tizenöt vojtinás év után elindultam világot látni, és 
2011. augusztus elsejétől a pécsi Bóbita Bábszínház 
tagja vagyok. 
A dobozaimat nemrégiben újra kibontottam, egy 
másik városban, költözködés közben, és örülök, 
hogy itt vannak velem a kincseim, az emlékeim: 
Debrecen, a bábelőadások, a Veletek való játékok, 
találkozások, a velem játszó társaim, barátaim, az 
utazások, fesztiválok, kalandok, ez az újság...
Remélem, Nektek is épp akkora örömet szerzett a 
Bábosházi Figyelő olvasgatása, mint nekem a szer-
kesztése, írása, javítgatása, szépítgetése főszerkesz-
tőként! 
Ezentúl Telenkó-Oláh Tímea, a Vojtina Bábszínház 
bábszínésze – és természetesen az eddigi szerkesz-
tőbizottság, Asbóth Anikó, Láposi Terka, Kovács 
Lajos és Szoták László, kiegészülve Szakács Zsuzsi 
szervezővel és Szabó-Kovács Patrícia anyanyelvi lek-
torral -  gondoskodik majd arról, hogy továbbra is 
egy különleges kiadvány kerüljön a kezetekbe két-
havonta. 
Én pedig szeretettel gondolok a debreceni közönség-
re, és bízom benne, hogy még találkozunk!
Addig gyűjtöm a cipősdobozokat, jó?
Viszontlátásra!

Papp Melinda
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Hát persze, hogy emlékszem a cipősdobozaimra te-
lis tele apró kis limlommal, mütyűrrel, fényképpel, 
óvodás- és iskoláskori emlékkel. Az ám, az óvoda! 
Ti emlékeztek az első napra? No, és az iskola első 
napjára? Izgalom, új arcok, új szagok, új kalandok, 
új kihívások, új megmérettetések. 
Elárulok egy titkot. Ha új kihívással találom szem-
be magam, még mindig tetőtől talpig átjár az a fajta 
élénk izgatottság, amit akkor éreztem, amikor kis-
lányként először feleltem a tanítónéni kérdésére, pe-
dig már sok-sok évvel ezelőtt a vállamra akasztották 
az óvodában és az iskolában is a vándortarisznyát. 
Az érzés mit sem változott, a feladatok viszont annál 
inkább. Most épp a Bábosházi Figyelő szerkesztői 
munkája jelenti számomra ezt a „nagy találkozást”, 
amely munka ezidáig Papp Melinda odaadó gondos-
kodását tükrözte.  
Lefogadom azonban, hogy nem vagyok egyedül, és 
közületek is sokan részesei ennek a bizsergető ér-
zésnek a szeptemberi óvoda- és iskolakezdés alkal-
mával. Kalandra fel hát, birkózzatok meg azokkal a 
kihívásokkal, és ha sikerül legyűrni őket, keressetek 
újakat! 
Az izgatottság közepette azért, kérlek benneteket, ne 
feledkezzetek meg a Bábosházi Figyelőről, olvassá-
tok, forgassátok, böngésszétek! Ha megteszitek, re-
mélem még nagyobb kedvvel látogattok el hozzánk, 
ide a Vojtina Bábszínházba. Én és a szerkesztőbizott-
ság tagjai mindent megteszünk, hogy 
így legyen. A többi csak rajtatok 
múlik!

Telenkó-Oláh Tímea



Mesekártya
Útmutató a 2011/2012-es évad bérletajánlójához

 
Óvodás bérlet:
Hamupipőke
Iciri-piciri mesék
Babszem Jankó
Választható előadás vagy 
játszószínházi foglalkozás

Választható SZÍNHÁZTERMI előadások:
• Tótágas
• Ki hol lakik?
• Batu-tá kalandjai

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások, foglalkozások:

Dramatikus játékok
• A Hegedűs Ember története 
• Mátyás, a furfangos 
• Hamuban sült pogácsa
• Hol jártál, báránykám?
• A vén kutya

Rítusjáték
• Szüreti mulatság: „Elmúlt a nyár, itt az ősz, 
kampósbottal jár a csősz”
• Karácsonyi betlehemes: 
„Menjünk el a látására!”
• Farsangi állatalakoskodás: „Illik a tánc a 
farsangnak, minden rongya fityeg annak”
• Pünkösdi király- és királylány választás: 
„Szíp kerekek forogjatok”
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Iskolás bérlet:
Hamupipőke
Vitéz Kukoricza János históriája
Boldog képek
Választható előadás vagy 
játszószínházi foglalkozás

Kézműves – bábkészítő
• Az okos lány és az obsitos
• A papucsszaggató királykisasszonyok
• A kismalac és a farkasok
• Az aranyhajú királyfiak

Táncház - gyermekjátékok
• „Tegnap guzsalyasban jártam”
• „Ádám, Éva, két szem szilva”
• „Zöldül már a szentgyörgy-virág, nem lesz 
többé drága világ”
• „Én kicsike vagyok, nagyot nem mondha-
tok, …”
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AZ ELŐADÁSOK ISMERTETŐI

Hamupipőke 
(óvodás és iskolás bérlet)

Hamupipőke történetét már az ókori Kínában is ismerték, és az évszázadok során 
semmit sem veszített népszerűségéből. Mint minden igazán jó mese, a Hamupipőke 
is többrétegű: a gyerekekre éppúgy képes hatni, mint a kamaszokra vagy a felnőttekre 
– míg a kicsik szemszögéből varázslatos tündérmese tökhintóval, szöcske-kocsissal; 
a nagyobbaknak romantikus szerelmi történet; a felnőtteknek reményt adó mese 
arról, hogy a valódi jóság és tisztaság a hamuban is felismerhető.
Hamupipőke megaláztatása és felemelkedése reményt ad – a magát a szeretetre 
méltatlannak gondoló kisgyereknek éppúgy, mint az önbizalomhiánnyal küzdő ka-
masznak.

Az előadás 2011 októberétől látható 4 év feletti látogatóink számára! 

Vitéz Kukoricza János históriája
(iskolás bérlet)

„Hóha-hóha fiúk-lányok! 
Nagymamák és Nagypapákok! 
Most füleljen minden ember, 
És tágra nyílt, éhes szemmel 
Egye-igya ezt a mesét…” 

Ekképpen csalogatja közönségét a vásári bábos, de ezúttal nem Paprika Jancsi, sem 
derék sógora, Vitéz László a paraván-hős, hanem maga Kukoricza János csetepatézik 
banyákkal, fenevadakkal meg óriásokkal. Komoly a tét: Iluska szerelme, no meg ön-
nön lelki békéje. 
A Bábjátékos mellett a Krónikás-fotográfus, a Körhintás legény, Muskétás Mari meg 
Bözsi, a zsibárus is ott lábatlankodik, hiszen nekik is lesz néhány keresetlen szavuk 
a nevezett históriához.

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk, március idusától!
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Boldog képek
(iskolás bérlet) 

Amikor nagyra nyitottátok a szemeteket meg a szíveteket a bábszínház nézőterén, 
akkor csillagos fények gyúlnak a színpadon, mi pedig mesébe  kezdünk...
Képek sorjáznak elő a vastag bársonyfüggöny mögül, velük együtt mesélünk Nektek 
egy faluról, ahová ha betérünk,  mosolygós emberek néznek ránk.
Egy faluról, ahol a lányok viselete a tündérekéhez hasonlít. Egy faluról, ahol éjszakán-
ként  boldogok az emberek álmai, és ahol még a macskák is boldogan pödörgetik a 
bajszukat a  tejeslábas fölött.
Ennek a falunak még a neve is Boldog!
Ne keressétek idegen országok térképein, hiszen a Mátra alján, a Galga folyó völgyé-
ben, Palócföldön található, itt nálunk, Magyarországon.
S hogy mitől ilyen különleges ez a falucska? Gyertek velünk Boldogra, a boldogság 
titkát megkeresni!

Az előadást a 6 évet betöltött nézőink számára ajánljuk a húsvét utáni hó-
napokban!

Babszem Jankó
(óvodás bérlet)

„Uram, Teremtőm, legalább akkora gyermeket adj, mint egy máknyimák!” A szántó-
vető feleségének fohásza meghallgatásra talál, megszületik az induri – pinduri Bab-
szem Jankó! Aki nem nyitja óriásira a szemét, az bizony meg sem látja. Jankó akár egy 
babtokban is elhálhatna, de olyan nyugtalan, csínytevő, izgő-mozgó, rettentő erejű, 
sokevő figura, hogy sohasem alszik. Inkább kalandra megy, s lesz belőle ökörnyál, 
farkas-ördög, tolvajkulcs, láthatatlan szellem. Furcsa fickó: mindent ki akar próbálni, 
ami elé kerül, mindent jókedvvel figyel, vizsgál. Olyan, mint egy igazi babszem: azon-
nal, hatalmas lendülettel kicsírázik, ha víz és fény éri.

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk minden apró és óriás embergyermeknek 
2011. november végétől!
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Iciri-piciri mesék
(óvodás bérlet)

„Volt egy török, Mehemed, 
sose látott tehenet…” 
Ezeket a sorokat az is ismeri, aki nem tudja, hogy Móricz Zsigmond a gyerekeknek 
is írt. 
„Ajaj, hol volt hol nem…
Volt egyszer egy iciri-piciri házacska; 
ott lakott egy iciri-piciri kis macska…” - ugye ez is ismerős? 
Ezek a verses mesék nemzedékek óta a legkisebbek kedvencei. A szereplők természe-
tesen emberi tulajdonságokat mutatnak, így találkozhatunk a bumfordi farkassal, a 
butuska gidákkal, az okos kismalaccal és a ravasz rókával. 
Móricz Zsigmond verses meséiből kerekítünk zenés-mesés előadást az ovisok szá-
mára. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk 2011 novemberétől! 

A VÁLASZTHATÓ SZÍNHÁZTERMI ELŐADÁSOK ISMERTETŐI

Batu-tá kalandjai

Ki is ez a Batu-tá? Ez bizony jó kérdés! Afrikában született gyerekember ő, aki most 
lépked (vagy inkább úszik?) a felnőttek világa felé, hiszen a tenger túlsó partján pró-
bálna szerencsét. Az mindenesetre biztos, hogy nagyon hasonlatos a mi Vitéz Lász-
lónkhoz, már ami a vidámságát, életrevalóságát illeti. Útnak is indul, ám a túlpart 
nem fogadja hősünket tárt karokkal…

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk minden kisebb és nagyobb nézőnknek, 
2011. szeptember végétől!
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Tótágas

„Tótágast áll a világ, lefelé nő a virág, fölrepül a sárga levél, cipőm orra felleget ér.”
Megesik nálunk, hogy egy szegény embert azért agyabugyálnak el, mert rosszul kö-
szön…
Vagy az, hogy egy férjhez menni akaró leány a pince tetején legelteti a tehenet, mert 
„megvan a magához való esze”… De még az is megtörténhet, hogy a szerelmes
Mihók kötőféken vezeti haza szíve választottját, Ilókot…
Hogy hányféle bolondsággal találkozhat mesénk nézője, föl nem sorolható – inkább 
gyertek el, és nézzétek meg a saját szemetekkel!

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk 2011 októberétől!

Ki hol lakik?

Mindenki lakik valahol. Én például a Sárkány utcában, de ha nagymamámhoz megyek 
látogatóba, akkor a Pitypang téren szállok le a buszról. De hol laknak az állatok? Hová 
megy haza az őzike, hol pihen a gyík, s a medvének hol a háza, a vombat hol lakik? 
És egyáltalán, miben laknak? Barlangban? Fészekben, víz alatt, kövek között? Minden-
ki lakik valahol, olykor mégis előfordul, hogy valaki elvész. Eltéved. Nem talál haza, 
főleg ha igazán azt sem tudja megmondani, hogy ő kicsoda, micsoda… A kaland a 
Vojtina Bábszínházban kezdődik, innen indulunk, a mi házunkból.
Jaj! El ne felejtsem: a Vojtina Bábszínház Debrecenben, a Kálvin tér 13. szám alatt 
lakik.

Az előadást 4 éves és annál idősebb nézőinknek ajánljuk, 2011 novemberé-
től!

ÚTMUTATÓ  A VÁLASZTHATÓ JÁTSZÓSZÍNHÁZI FOGLALKOZÁSOKHOZ

2011. szeptember 18-tól 2012. június 15-ig

1.) Választható dramatikus játékaink 
- CSAK csütörtök és pénteki napokon
- minimum létszám: 20 fő
- maximum létszám: 60 fő
- ajánlott életkor: 3 éves kortól (Vegyes csoportoknak is, ahol a kétéves is jelen lehet. 
Felső korhatár nincs!)
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• A Hegedűs Ember története
• Mátyás, a furfangos 
• Hamuban sült pogácsa
• Hol jártál, báránykám?
• A vén kutya

2.) Választható kézműves játékaink 
- CSAK kedd és szerdai napokon
- minimum létszám: 20 fő
- maximum létszám: 30 fő
- ajánlott életkor: 3 éves kortól (felső korhatár nincs)

Szeptember – október: Az okos lány és az obsitos
Január – február: A papucsszaggató királykisasszonyok
Március – április: A kismalac és a farkasok
Május – június: Az aranyhajú királyfiak

3.) Választható rítusjátékok
- minimum létszám: 20 fő
- maximum létszám: 35 fő
- ajánlott életkor: 3 éves kortól (felső korhatár nincs)

Szüreti mulatság:
- szeptember 18-tól október 31-ig
- csak hétfői napokon!
„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz”

Karácsony hava:
- december 2-21. 
- keddtől péntekig, bármely nap
„Menjünk el a látására!”

Farsangnak ideje:
- január 6-tól – február 22-ig (vízkereszttől – hamvazószerdáig)
- csak hétfői napok!
„Illik a tánc a farsangnak, minden rongya fityeg annak”
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Pünkösd hete:
- május 21-26.
- hétfőtől péntekig, bármely nap
„Szíp kerekek forogjatok” 

4.) Választható táncház-gyermekjátékok 
- CSAK hétfői napokon
- min. létszám: 20 fő
- max. létszám: 35 fő
- ajánlott életkor: 3 éves kortól (felső korhatár nincs)

November: „Tegnap guzsalyasban jártam”
December: „Ádám, Éva, két szem szilva”
Március – április: „Zöldül már a szentgyörgy-virág, nem lesz többé drága világ”
Május – június: „Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, …”

 
A FOGLALKOZÁSOK ÉS DRAMATIKUS JÁTÉKOK ISMERTETŐI

Dramatikus játékaink:

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, durrogott magában: sehogy sem szívlel-
hette az emberek vidámságát…”
Így kezdődik a mese, és jókedvű, táncolni, nevetni szerető országlakók egész seregé-
nek záró 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 … Inkább gyertek, és 
„múlassuk együtt az időt”!

Foglalkoztató játék sok muzsikával, tánccal, amelyben a gyermekek játéka 
nélkül nem fejeződhet be a mese. 
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!
Játszási időszak: 2011. november 10-től
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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, furfangjáról, 
udvarlásáról és bölcs döntéseiről. Á! Erről is, de inkább a három udvarhölgy tanulmá-
nyairól, 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!”

Foglalkoztató játék korhű jelmezekben és muzsika kíséretével, ahol kiderülhet 
sok minden nagy királyunkról, Mátyásról.
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!
Játszási időszak: 2011. októbertől

Hamuban sült pogácsa
A hamuban sült pogácsát akkor kapjuk, ha nagy út előtt állunk. Testi, szellemi, lelki 
táplálék egyszerre, hiszen erőt ad még egy csipet morzsa is belőle. A kenyér pedig „a 
gondtűrő emberé, aki vet, arat, akinek malma van, tűzhelye, hitvese, akinek temploma, 
hite van”- mondja a mese. S milyen nehéz megküzdeni azért, hogy legyen mindenkor 
az asztalon! A küzdelem pedig olyan sokféle lehet. Ennek indultunk utána játékunkban, 
ennek a sokféleségnek.

Dramatikus játék, amelyben három mesén keresztül tapasztalhatjuk meg, mit 
is jelent valójában megkeresni a kenyérre valót. A nép bölcsessége az, ami e 
mese minden szaván keresztül átsejlik, megélhető.
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!
Játszási időszak: 2011. szeptembertől

Hol jártál, báránykám?
A csikó megszületik, máris lábra áll. A csibe kibújik a tojásból, és azonnal szalad az anyja 
után. A bárányka, ahogy a világra segítik, maga bújik az édesanyja ölébe. Az ember gyer-
meke meg? Mi a csoda történik vele? Hová indul az, aki már nagyobbacska, és megunta, 
hogy teddide-teddoda legényke legyen? Három magyar népmesét hívunk segítségül, hogy 
a legkisebbekhez szólva, könnyeden, de mégis a népek bölcsességeit alapul véve utaz-
zunk a mesebeli világok között, s választ találjunk kérdéseinkre!

Dramatikus játék
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk minden apró és óriás embergyermeknek!
Játszási időszak: 2012. januártól
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A vén kutya

Kerekerdő közepén minden esztendőben, mindig ugyanazon a napon és órában talál-
kát ad egymásnak négy jóbarát: a kutya, a malac, a macska és a ló. Igen ám, de most 
mindegyikük elkésik, ennek viszont nagy ára van. Elvarázsolódnak, összekeveredik 
rajtuk minden, így furcsa, eddig még sosem látott lényekké válnak. Vajon mit kell te-
gyenek, hogy visszakapják eredeti bőrüket, külalakjukat? Ők négyen most a régi idők 
vásárt járó, történeteket megelevenítő „figurásai”.

Dramatikus játék három állatmese felhasználásával 
(A vén kutya, Kacor király, A kismalac és a farkasok)
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!
Játszási időszak: 2012. februártól

Kézműves játékaink:

Szeptember – október: 

Az okos lány és az obsitos

„Hogy hívnak?” – kérdezi az obsitos. „A nevemnek olyan az eleje, mint a hátulja, a 
közepe dupla” – válaszolja a lány. Mesénkben a lány olyan furfangos, csavaros vála-
szokat ad a katona kérdéseire, hogy ennek még a lélegzete is eláll. Az obsitos eleinte 
nem is tudja megállapítani a lányról, hogy okos-e vagy bolond. S hogy Ti otthon is 
elbábozhassátok e kedves történetet, elkészíthetitek velünk e két főszereplő síkbábját.

Január – február: 

A papucsszaggató királykisasszonyok

Tizenkét királylányka minden éjjel elszaggat hat-hat pár papucsot. De hol, miért, ho-
gyan, azt senki nem tudja. Még az apjuk sem, aki bele is betegszik lányai titkolózásai-
ba. A juhászlegény azonban kideríti, hogy mi lappang a titok mögött. Ördöngös tettek 
sorát követhetitek végig a lányok kimaradásai és a legény nyomozása során. 
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Március – április: 

A kismalac és a farkasok
„Forró vizet a kopaszra!” – kiabálja a kedves malacka a létrát álló farkasokra. Mindenki 
szereti ezt a mesét, éppen ezért egy nagyon bájos és kunkori farkú malackát készíthettek 
velünk, no és egy olyan farkas bábot, mely szőrös és kopasz is egyszerre. Otthoni bábszín-
házatoknak állandó szereplői lehetnek e figurák.

Május – június: 

Az aranyhajú királyfiak
Csodákkal telt ez az aranyhajjal született ikrekről szóló mese. Minden furfangra, tisztán-
látásra, kitartásra szüksége van a két testvérnek, hogy rosszakaróikat legyőzzék. S mivel 
igazán a Nap kapujából elinduló történetről van szó, a végén mindenki elnyeri jutalmát. S 
mit készítünk el a szerteágazó meséből? Az aranyhajú ikerpár bábját.

Választható rítusjátékok:

Szüreti mulatság: 

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz”

Mikor minden gyümölcs megérik, és tele lesz velük a kamra és a bendőnk, a kisbíró har-
sány dobolással várja a szüretelőket huncutságokkal, kópéságokkal tarkított bálra. A mu-
latságnak vendége lesz a héthatáron csodált borbély mester, a jósolni tudó cigányasszony, 
a táncos és a fürge lábú törpe pár. No, de a bálba hivatalos még a szőlőcsősz, a muzsikus 
uramék, minden rangú – rendű szerelmespár, … 

Karácsony hava:

 „Menjünk el a látására!”
Karácsony havában, mikor a hideg téli napok végén minden elcsendesül, ünneplőbe öltöz-
ve, narancs- és fahéjillattal s szép énekekkel várunk Benneteket a Játszószínházba, hogy 
együtt készüljünk a Nap fordulójára. A régi öregek azt mesélték, hogy ha Karácsony éjsza-
káján a csillagbolhás nagy suba égen a Hold ezüst cipója szegetlenül tündököl, azaz telihold 
van, abban meg lehet látni Szűz Máriát, amint a kis Jézuskát ringatja. Mi is mesélünk Jé-
zuska, vagy ahogy népünk a régi időkben mondta, a Fénykrisztus születéséről. A betlehemi 
templomban táncoltatjuk meg a három pásztort és a gonosz Heródes királyt, megidézzük a 
napkeleti bölcseket. Aki ekkor betér hozzánk, az a karácsonyfa alá elkészítheti a betlehemi 
jászol szereplőit is.
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Farsangnak ideje:

 „Illik a tánc a farsangnak, minden rongya 
fityeg annak”

Egy csúfszájú, nagyhangú asszonyságnak elveszett a mindentudó, számokat is felis-
merő kecskéje, a szomszédnak a táncos medvéjébe éppen most került valami kórság 
és meg sem moccan, a cigányasszony jósolna ugyan tenyérből is, de nincs, aki bátran 
vállalná sorsának ismeretét. No, annyi minden furcsaság történik velünk e farsangi 
napokban, hogy legény legyen a talpán, aki azt kibírja! Még az is előfordulhat, hogy a 
lányok pellengére állítják a csípős nyelvükkel őket. S mindez nem történhet meg csak 
maskarában, farsangi jelmezben, álorcában, muzsikaszó mellett, énekszóval. 

Pünkösd hete:

 „Szíp kerekek forogjatok” 

Pünkösdi szertartás kicsiknek és nagyobbacskáknak. Pünkösdkor nászát üli minden a 
teremtett világban. Az ég kapui annyira kinyílnak, hogy a fény, a tisztán áramló levegő-
ég szinte felszív, felemel minden lent, földön lakót a magasba. Minden élő szerelmes 
ilyenkor. Itt bent, nálunk, még a Napocska is fürdőzik örömében az égen, amikor 
meglátja választott királyunkat és szépséges királylányunkat! S kikből lesz a királyi 
pár? Harmatszedés, fésülködés, aranyalma-keresés, bothúzás, kakasütés, zsákban 
futás izgalmai után eldől, kik alkalmasak rá. A koronázási szertartás ünnepélyessége, 
a májusfa állítás hagyománya, a királyi pár és népének mulatsága mindenkinek helyt  
ad a ceremóniában. Vajon ki lesz 2012 tavaszának királya és királylánya a Játszószínház-
ban?

Táncház-gyermekjátékok:

November:

„Tegnap guzsalyasban jártam”

„Ködös, hideg november, fázik akkor az ember.”- mondja a népi rigmus. Ilyenkor 
már az állatok is elbújtak, vastag szőrt növesztettek, hogy ne fázzanak. Az ember be-
vackolja magát a meleg szobába, helyt ad a benti, szobai játékoknak. A fiúk külön 
válva a lányoktól, Tibor gazdával lamentálhatnak nagy dolgokról, a lányok pedig Kriszti 
gazdasszonnyal a szépítkezések után babát öltöztetnek. Hogy találkoznak-e a lányok és 
a fiúk? Igen ám, de ez mindenkinek nevezetes marad, mert incselkedés, csúfolódás, 
játszódás nélkül nincs komoly ismerkedés.
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December:

„Ádám, Éva, két szem szilva”

Az év legfénytelenebb idejében bizony jó, ha kiűzzük magunkból a rosszaságot. Ezért 
mindenki megmérettetik, s kiderül, hogy a csintalan ördögök vagy a szelíd angyalok 
csapatát gyarapítja-e. Ha marad még a sötét boszorkányos erőből körülöttünk, azt 
tánccal, rigmusokkal és láncos bottal riasztjuk el. A mulatság közben az is kiderül, 
hogy a régiségben mi volt a Paradicsomjáték. Egy tréfás történetben elmeséljük a te-
remtéstörténetet, Karácsony idejében pedig együtt énekelve adjuk hírül az angyalok-
nak, hogy várjuk a Fényt és Jézuska születését.
 
Március – április:

„Zöldül már a szentgyörgy-virág, 
nem lesz többé drága világ”

Varázslatos mondókákkal, rigmusokkal, muzsikával csalogatjuk a Napot, hogy csukja 
be a kiskapuját, nyissa ki a nagykapuját! Legyen Tavasz, mosolygós, mindenkit növesz-
tő, füvet, virágot színesítő, madarakat reptető. A lányok szépítkezzenek, gyógyfüvekkel 
ismerkedjenek, a fiúk kardozzanak, ostort cserdítsenek! No, és készítsék magukat a 
táncra, a párválasztósra. Jeles napok sora (Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szent György 
nap) és Húsvét közelsége figyelmeztet minket, hogy tennivalónk sok. A természet is-
mét új ruhájában pompázni igyekszik. Énekkel, tánccal fogadni, ünnepelni e két szép 
hónapot érdemes, és lelkeket melengető.

Május – június: 

„Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, …”

Pünkösdi játékunk dallamai, énekei, táncai a régmúlt időket idézik. Azokat, amikor 
még a májusfához a fát a legények együtt indultak el a határba megkeresni. S miután 
megtalálták, együtt vitték a kiválasztott hajadonokhoz. Akinek pedig nem szántak fát, 
annak szalmából készítettek koszorút. A lányoknak nagy szégyen volt ilyet kapni. S mi-
ket kellett tennie a lánynak, hogy ebbe neki ne legyen része? Praktikák, fortélyok min-
dig is voltak és lesznek. Ezeket és még sok mást kipróbálhattok, ha vendégeink lesztek.
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A Vojtina Bábszínház meséket termő kertjében két kis bimbó fordult ter-
mőre ősz közeledtével. Az egyikőjük bájos kis topánkában fut elétek, a má-
sik harsány füttyszó kíséretében egy hatalmas hal gyomrából penderül elő. 
Mindketten azért jöttek, hogy elmeséljék nektek tanulságos, olykor szomo-
rú, máskor kacagtató történetüket. Nyissátok hát nagyra szemeteket és füle-
teket, mert hamarosan találkozhattok velük!

Hamupipőke 
Az egyikőjük halljátok, már közeledik is…
kip-kop, kip-kop, kip-…, kip-…, kip-… 
Jaj, a cipellő, a cipellő hova lett? De hiszen 
ez a bájos ismerős, nem más, mint Hamupi-
pőke! Irány utána, kövessetek! Addig is míg 
utolérjük, hallgassátok meg Kuthy Ágnest, a 
Hamupipőke című előadás rendezőjét, mit 
mesél nektek róla! 

Miért épp a Hamupipőke mesére esett 
a választásod?
Egyszülős családból származom. Édesapám 
kicsi koromban meghalt, hasonlóképpen 
Hamupipőkéhez. Valamifajta hasonlóságot 
érzek az ő sorsával. Hamupipőke útja nehéz, 
telis-tele van próbákkal, sokat kell fejlődnie, 
rengeteg dolgot kell megtanulnia önmagáról 
és a világról. A „sikerhez” változnia kell, és a 
végén el is éri a célját.

Ragaszkodtál-e az eredeti történet min-
den eleméhez, vagy belecsempésztél sa-
ját motívumokat is?
Minden mesének vannak variábilis és nem 
variábilis elemei. Gimesi Dórával, az elő-
adás író, dramaturgjával (akivel már szinte 

fél szavakból is értjük egymást) úgy döntöt-
tünk, hogy nem változtathatjuk meg a főhős, 
a mostoha és a mostohatestvérek viszonyát, 
nem hagyhatjuk el a lencseválogatás-motí-
vumot, és a felismerési jel sem lehet más, 
mint a Hamupipőke lábára illő cipő. Azokat 
a motívumokat kezelhetjük szabadon, ame-
lyek a mese különböző változataiban külön-
bözőképpen jelennek meg – ilyen a segítő 
alakja, aki a nyugat-európai népi változa-
tokban Hamupipőke halott édesanyjának 
lelkeként, Grimmnél galambként, Perrault-
nál tündérkeresztanyaként szerepel. Az új 
adaptáció elveti a Perrault nyomán a Disney 
változatban is szereplő tündérkeresztanyát – 
ezáltal önállóbb, vagányabb lesz a főhős is. 
Az előadás elején Hamupipőke még édesap-
jával kalózosat játszik, közös csínyeik van-
nak, igazi fiús lány, ezzel szemben érkezik 
az új értékrend. A Mostoháék a „hatalomát-
vételükkel” egy világot rombolnak le. Hamu-
pipőkének csak az utazása során eltűnt apa 
emléke marad – vele beszélget, és játssza 
tovább egyedül a közös játékaikat. 
Hamupipőke mostohája mindenben az 
édesapa ellentéte: tökéletesen hiányzik be-
lőle a képzelőerő, a játékosság, a könnyed-
ség, merev és szigorú világában nincs helye 



az álmodozó, játékos, furcsa kislánynak. 
Fizikailag nem bántja Hamupipőkét, kegyet-
lensége sokkal kifinomultabb, gúnyosabb, 
intelligensebb – úgy alázza meg a lányt, hogy 
közben folyamatosan hangoztatja: az ő érde-
kében teszi. Változtattunk a királyfi mesében 
elfoglalt szerepén is. Az eredeti mese nem 
foglalkozik a királyfi személyiségével, mi 
felépítettünk egy fantáziagazdag, érzelmes, 
kamaszfigurát, aki mellé egy kotnyeles szol-
ga is tartozik.

Kiket választottál magad mellé alkotó-
társaknak?
Gimesi Dóra író, dramaturg nevét már emlí-
tettem a mese színpadi adaptációja kapcsán. 
Az előadás díszlet- és jelmeztervezője 
Mátravölgyi Ákos, akivel már több darabban 
dolgoztam együtt. A vizualitás ebben a mesé-
ben is, mint minden egyes színpadi rende-
zésemben fontos szerepet kap. Ákos stilizált 
és jól használható játékos terei, harsány 
ruhatervei és kellékei tökéletesen szolgálják 
azt a célt, amit szeretnék kifejezni. Nagyon 
jól kiegészítjük egymást, egymástól tanulva 
fejlődünk mi is a közös munkáink során. 

Szintén kiemelt szerepe van az előadásban 
a mozgásnak. Fosztó András koreográfus 
lassan négy éve dolgozik bábszínházaknál. 
Újszerű az a színházi mozgásnyelv, amit ő 
koreografál. András kortárs tánc lehetősége-
iből és a bábszínházi mozgás stilizálásából 
hozza létre újabb és újabb formációit.
Darvas Bence is régi partnerem a Grimm 
mesék feldolgozásában. Játékos, lüktető, 
mindig karakteres zenéi nagyon jól illesz-
kednek a mesék hangulat- és látványvilá-
gához.
Külön öröm számomra, hogy Asbóth Anikó 
igazgatónő lehetővé tette, hogy a Vojtina mű-
vészei mellett vendégművészek is szerepel-
hessenek. Így a Vojtina csapatát erősíti Nagy 
Viktória a Hepp- Trupp társulatból, Kiss Ger-
gely Máté a Csokonai Színházból és Kolozsi 
Angéla a Tintaló Társulásból. Így reményeim 
szerint egy rendkívül izgalmas és kreatív 
próbafolyamat elé nézünk.

Kuthy Ágnes szavait válogatta és lejegyezte: 
Telenkó-Oláh Tímea

Batu-tá kalandjai
Szevasztok pajtikák! Nem láttátok vala-
hol a nagymamucikám báli legyezőjét? 
Nem? Na, akkor magamnak kell utá-
nanézni. Pánikra azonban semmi ok, 
nem hagylak magatokra egy percre sem 
ezekkel a paradicsompofájúakkal. Egy 
kedves cimborám, Batu-tá kérésemre 
egyenest a meleg Afrikából jön el hoz-
zátok. Mielőtt azonban megérkezne a 
Vojtina Bábszínházba, engedjétek meg, 
hogy meséljen nektek róla Kovács Géza, 
Batu-tá útjának ismerője és irányítója.  

Ki is ez a Batu-tá? 
Batu-tá személyében egy kis néger Vitéz 
Lászlót ismerhetünk meg, aki a gyerekkor 
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és a felnőttkor küszöbén gyermeki naivitás-
sal tekint a világ dolgaira. Maga a karakter 
a fantázia szüleménye, az európai vásári 
bábfigurák sűrítménye, melynek sajátos-
ságát az előadás menetében az adja, hogy 
szülőhazájából kiemelve egy számára ide-
gen környezetben kell a főhősnek érvénye-
sülnie. Batu-tának ugyanis útilaput kötnek 
a talpára, mondván, elég nagy már ahhoz, 
hogy dolgozzon, és eltartsa magát egyedül is. 
A tenger túloldalán, Európában kell szeren-
csét próbálnia, ahogy a család sok tagja tette. 
Ám a túlpart nem fogadja hősünket tárt ka-
rokkal. A két világ különbözősége egy hagyo-
mányos kesztyűs paraván két részre osztott 
játékterében képileg is megjelenik. (Majoros 
Gyula az előadás tervezője – szerk.)

Milyen dramaturgia mentén bontakoz-
nak ki Batu-tá kalandjai?
Az előadásban a konfliktusok során egyaránt 
felsorakozik az egzotikus és a civilizált világ 
ellenségképe, mely elemek a társadalom 
fejlettségi szintjére kívánnak utalni. Míg Af-
rikában a mélyebb rétegekből eredő ellenség 
figurákkal, szellemekkel és oroszlánokkal 
kell megküzdenie Batu-tának, addig a fe-
hérbőrűek világában a társadalom szülte 
bürokrácia képviselőivel. A vásári bábját-
szás dramaturgiai hagyományait követi az 
előadás, melynek célja, hogy görbe tükröt 
tartva a néző elé, finom társadalomkritikát 
fogalmazzon meg, de mindezt úgy tegye, 
hogy a gyerekek számára is élvezhető tudjon 
maradni. 

Az előadás színrevitelekor mennyire ra-
gaszkodtál az eredeti elképzelésekhez, 
és mennyire engedtél szabad kezet a 
Batu-tát megjelenítő színésznek? 
A kiindulásként körvonalakban megszü-
letett eseményvázat a próbán lejártuk, és 
ezzel újabb ötleteket, megoldásokat emel-
tünk be a játékba. Éppen ezért a végleges 

szövegkönyv is a próbafolyamat végén ölt 
alakot, melyet tovább színez a játék során 
a színész (Balogh András – szerk.) egyéni 
stílusa. Mint a többi vásári bábjáték műfajá-
ban született előadásnak, ennek is folyama-
tos a fejlődése még azt követően is, hogy a 
próbák befejeződtek, hiszen a közönségnek 
véleményformáló és figyelmeztető szerepe 
van. Ha sikerül kedvessé tennünk Batu-tá 
figuráját, akkor a nézőket állandó reagálásra 
készteti majd.

Mennyiben követi az előadás a vásári 
bábjáték műfaj szabályait, miben tér el 
tőle, mely elem teszi egyedivé?
Az előadás sajátosságát a figura karaktere és 
személyisége szolgáltatja, akit belehelyez-
tünk egy Vitéz László játékokhoz hasonló 
dramaturgiába, amit új, de ugyanakkor 
ismerős elemekkel gazdagítottunk. A ha-
gyományos archetípusú játékelemek keve-
rednek egy kicsit a beilleszkedés problema-
tikájával. Nem szeretném ezt nagyon direkt 
módon ábrázolni, csupán annyira, hogy a 
gyerekek megérezzék a más világba kerü-
lés nehézségét. A konfliktusok, a karakter 
ismerős számukra, minden a hagyományos 
dramaturgia keretein belül működik, mégis 
egy kicsit más. Ettől lehet egyéni íze, ettől 
lehet egy kicsit mai.

Kovács Géza szavait tolmácsolta: 
Telenkó-Oláh Tímea

A grafikákat Majoros Gyula készítette 
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A játszószínházi programjaink az elmúlt 15 
évben olyan sokféle formát öltöttek, hogy most 
az évad elején tekintsük át őket röviden!

Tartalma és funkciója szerint foglalkozásaink 
lehetnek:
Kézműves – bábkészítő 
Táncház – gyermekjátszó
Dramatikus játék
Rítusjáték
Ezeket a foglalkozásokat 3 éves kortól minden-
kinek ajánljuk.

Tipegő programunkon, a Babusgatón 
3 hónapostól 3 éves korig várjuk a babákat és 
szüleiket.
Mind az öt játékformára hívunk sajátos neve-
lési igényű gyermekeket és kísérőiket.

2011. szeptember 18-tól október végéig a kö-
vetkező mesékkel, játékokkal várunk Benne-
teket:
Kézműves – bábkészítő foglalkozásunk 
keretében Az okos lány és az obsitos című 
magyar népmesével ismerkedhettek meg. A 
katona betér egy udvarba, hogy egy pohár vi-
zet kérjen, s közben a széplányon megakad a 
szeme. Szeretné megismerni, ezért kérdezgeti, 
de a lány olyan furfangos válaszokat ad, hogy 
az obsitos nem érti. S mivel a történet mókás, 
a bábok, amiket elkészítünk Veletek, szintén 
komikusak lesznek. Felülről mozgatott, asztali 
bábokat alkothattok, ha velünk tartatok.

Dramatikus játékaink sorából a Hamuban 
sült pogácsa című mesét készítjük el szept-
ember közepére. Bizonyára sokan tudjátok, 
mikor kapunk hamuban sült pogácsát. Akkor, 

ha hosszú és ismeretlen útra indulunk, ami-
kor nekivágunk felkutatni valamit vagy valakit. 
E dramatikus játékunk ilyen útnak induló hő-
sök próbatételét idézi meg: kinek mit jelent a 
testi-szellemi-lelki táplálék? Október elején a 
Mátyás, a furfangos című játékunkban lehet-
tek maga Mátyás király vagy a király katonája, 
de akár kocsmáros is Bécs udvarában. 

Tipegő programunkat is minden hónapban 
szeretnénk meghirdetni. Péntekenként min-
dig kettő, vasárnap és hétfőn egy-egy játék ke-
retében ismerkedünk legfiatalabb játszótársa-
ink természetrajzával. Táncolunk, éneklünk, 
mesélünk, azaz Babusgatunk.

Rítusjátékunk szeptember végétől október 
végéig a szüreti mulatságokat idézi meg, eze-
ken az alkalmakon az ősz minden örömét 
megpróbáljuk termünkbe csalogatni. A szőlő, 
mint a legősibb kultúrnövényünk, élet- és ha-
láljelkép. Ahol csak termesztették szerte a világ-
ban, kezdettől fogva szent és isteni növénynek 
tekintették. A Biblia a szőlő első ültetőjének 
a vízözön utáni emberiség ősapját, Noét teszi 
meg. A négy évszak közül az ősz megszemélye-
sített figurájának jelképe. Az őszi ünnepkör ez 
időben elsősorban szüreti játékokban örökíti 
meg a jókedvű betakarítókat, szüretelőket. Az 
„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a 
csősz”című játékunkkal idézzük meg az őszi 
zsongást, a szőlőszemekben sűrűsödő napfény 
erejét. Sok tánccal, élő muzsikaszóval, énekkel 
mulatozunk e két hónapban.

Játékra várunk mindenkit!

Láposi Terka



Ebben az évadban színházi nevelés 
programunkat kibővítjük színház-
termi előadásainkra és nézőikre, 
valamint közvetlenül is szeretnénk 
megosztani közönségünkkel a báb-
színház működésének művészi és 
technikai mechanizmusának isme-
reteit, rejtelmeit.

Az egészséges, harmonikusan élő, nyitot-
tan gondolkodó, világot felfedezni vágyó 
gyermekek fejlődéséhez úgy gondoljuk, 
hogy hozzájárulhat a bábszínházunk 
által felkínált konstrukció keretében 
megvalósuló új színházi nevelési prog-
ramunk. Ezek az alkalmak erősíthetik a 
gyermekek kreativitását, önbizalmukat, 
kapcsolatteremtő, önkifejező, probléma-
megoldó és konfliktuskezelő képességie-
ket, illetve növelhetik tolerancia szintjü-
ket, aktivitásukat, egymás elfogadásának 
teljesebb igényét, mintát adhatnak a 
közösségben létrejött viszonyrendszerek 
felismerésére, kezelésére, a katarzis 
együttes és egyéni feldolgozására. 

Az általunk kínált tartalmak, produkciók, 
foglalkoztató-dramatikus játékok, együtt-
létek, alkalmasak lesznek az anyanyelvi 
kommunikáció kitágítására, a kifeje-
zőképesség művészi szinten való meg-
tapasztalására, az együttműködéshez 
szükséges készségek, képességek fejlesz-
tésére, a közösségi és egyéni értéktudat 
és azonosságtudat árnyaltabbá tételére, 
valamint a kritikai gondolkodás, a sza-
badság és felelősségtudat felerősítésére.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy hosz-
szantartó, élő kapcsolatot teremt-
sünk bábszínházunk és a helyi kö-
zösségek, közoktatási intézmények 
között.

Lehetőséget szeretnénk adni önmagunk-
nak is, a színházban alkotóknak a művé-
szi formán keresztüli reflexiókra, a dol-
gok „alternatív” vizsgálatára, hogy sajátos 
színházi eszközeinkkel cselekvő módon 
tudjunk nyitni az értéktudatosság felé. 
Arra törekszünk, hogy ebben legfőbb 
partnereink a gyermekek legyenek.

Játsszuk azt, hogy... ! 
SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAM 

A VOJTINA BÁBSZÍNHÁZBAN

Kedves színházat szerető Szülők és Pedagógusok!
2011/2012-ben lesz 15 éve, hogy a „vojtinás” játszószínháznak a szerkeze-
te, funkciója, pedagógiája, metodikája kialakult. Az évadonként tartalmilag 
megújuló, de a játéktípusok funkcióját, célját megőrző játszószínházi foglal-
kozások szemlélete, módszertani eszköztára, a tartalmi indokok organikus 

megközelítése tehát 15 éves tapasztalati sokrétűségen nyugszik.
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Tevékenységi formáink, 
melyeket 2011 szeptemberétől indítunk:

I. Forma: BÁB-VILÁG
nyílt napok a Vojtina Bábszínházban (több életkori csoportnak 
tematikusan szerkesztett napok)

II. Forma: BÁB-JÁTSZÓ-HÁZ
a magyar dramatikus-bábos néphagyományok és a kortárs báb-
művészet egymásra találása 
(a manuális tevékenységtől a közvetlen játszáson keresztül 
báb- és drámapedagógiai órák óvódás, kisiskolás és sajátos ne-
velést igénylő gyermekeknek)

III. Forma: BÁBOS TÁRS-JÁTÉKOK rendhagyó előadás-feldolgozó 
órák, kiemelten a színháznézésre, az értelmezések és élmények 
feltárására
(általános iskola alsó- és felső tagozatosainak, középiskolák-
nak)

Bővebb tájékoztatást kérhetnek Láposi Terkától, a program felelősé-
től telefonon (52/418-160, 20/263-1900) vagy elektronikus levélben 
(laposi.terka@vojtinababszinhaz.hu).

Programunk elindítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tesz-
szük.
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Tehát ebben a „pont tizedik” évben va-
lami furcsaságra törekszünk. Felkérést 
kapott tőlünk három alkotó művész és a 
debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola díszlet- 
jelmeztervező szakos végzős hallgatói, 
hogy azonos témában gondolkodva gyűjt-
sék össze különböző ötleteiket, eddigi 
életművükből e téma köré alkossanak 
tárlatot.

Témánk a BÁBOZÓDÁS. E fogalmat 
olyan sokféle módon lehet láttatni, ér-
teni, éltetni, hogy vége-hossza lenne az 
ötletezésnek, ha most elkezdenénk. Va-
lójában egy csodás természeti jelenség, 
egy átalakulás, egy metamorfózis, egy 
…. hm!

Első kiállítónk a Kecskeméten élő, ott al-
kotó, de az ország minden bábszínházá-
ban járatos, foglalkoztatott Mátravölgyi 
Ákos. Nekünk nagy elismerést hozott 
2010 májusában a Gyermekszínházi 
Szemléről, ahol tervezői díjat kapott A 
kis December király című előadásunk 

Kiállításainkkal a 2011/2012-es évadban éppen a 10. évet kezdjük „kitöl-
teni” a bábszínház épületében. Pontosabban fogalmazva ki- és betölteni 
egyaránt, hiszen ha kiállításainkra gondolok, akkor a tárgyak, alkotások, 
amelyeket megmutattunk Nektek az elmúlt egy évtizedben, ki is töltötték 
a színház épített terét, ugyanakkor szépségükkel, érdekességeikkel, izgal-
mas látványaikkal, rafinált szerkezeteikkel betöltötték a tér olyan helyeit is, 
ami nem látható, csak érezhető, továbbgondolható. Ez már bennünk, nézők-
ben illeszkedett, épült össze egy általunk kiragadott és csak ránk jellemző 
képpé.

megtervezéséért. Ebben minden bábot, 
díszletet Ákos tervezett. Neki köszön-
hetjük továbbá az Ofélia Képeskönyve 
című színháztermi játékunk apró mese-
könyvét a tenyérnyi bábokkal, valamint a 
Ki hol lakik? című, sokak által szeretett 
előadásunkat. 

Ákos több mint 20 éve tervez, farag, épít 
mindent, ami szükséges a játékhoz, a 
bábozáshoz.
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Igazi polihisztor, aki még akkor tanulta 
meg a kecskeméti műhelyben e műfaj, a 
bábszínház és bábkészítés mesterségbeli 
profizmusát, amikor Kovács Ildikó néni 
(bábrendező) és az ő összes cirókás ta-
nítványai együtt voltak a Ciróka Bábszín-
házban. Elmondása szerint együtt „ne-
velkedett” Kovács Gézával (a Mesebolt 
Bábszínház igazgatója), Bartal Kiss 
Ritával (báb-rendező, tervező, bábszí-
nész), Boráros Szilárddal (bábterve-
ző), Pályi Jánossal (bábszínész), Rumi 
Lászlóval (bábrendező), Grosschmid 
Erikkel (bábtervező), Majoros Gyulával 
(bábtervező). 
Ákos művészi világa kutató, kísérletező, 
gondolkodó és gondolkodtatni akaró. 
Mindig a legújabbat kereső énjét teszi 
aktuálisan a színpadra. A játékosság, a 
könnyedség, az életöröm viszont nem 
hiányzik egyetlen vizuális gesztusából, 
vonalából sem.

Az utóbbi évek tervezői alkotásaiban 
izgalmas szcenikai tereket, expresszív 
szerkezeteket, technikailag is bravúros 
díszletelemeket használ. Szokatlan bá-
torsággal nyitja meg a színpadot minden 
irányba, s ebbe a szinte lecsupaszított 
térbe helyezi ezeket a különlegesen moz-

gó, átalakulni tudó, titkos fiókokkal, fi-
lozófiai mélységekkel is felruházott épít-
ményeit. A bábosok nagyon szeretnek és 
tudnak is bánni Ákos „teremtményei-
vel”, hiszen a legapróbb felület, elem is 
átgondolt, kipróbált. Bábjai minden tér-
időben sajátjai, ráismerni keze munká-
jára mindegyikben. 

Kiállítását Alattam s fölöttem csil-
lagok címmel 2011. szeptember 22-
én, csütörtökön 13 órakor nyitjuk a 
Vojtina Bábszínház kiállítótermében. 

A kiállítás 2011. november 21-ig láto-
gatható (hétköznap reggel 9-től délután 
17 óráig, szombat és vasárnap reggel 
9-től 12 óráig).

Láposi Terka



SZEPTEMBER
4. vasárnap 10.00 óra  Brémai muzsikusok
11. vasárnap  10.00 óra  Brémai muzsikusok
18. vasárnap  10.00 óra  Kökény Matyi
                           ORT-IKI BÁBSZÍNHÁZ (DEBRECEN) VENDÉGJÁTÉKA 

24. szombat  15.00 óra Batu-tá kalandjai
                                     SZAKMAI BEMUTATÓ

25. vasárnap  10.00 óra  Batu-tá kalandjai

OKTÓBER
2. vasárnap 10.00 óra Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
   LÁDAFIA BÁBSZÍNHÁZ (BIATORBÁGY) VENDÉGJÁTÉKA

4. kedd  10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
5. szerda 10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
6. csütörtök 10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
7. péntek  10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
8. szombat 15.00 óra Hamupipőke
   SZAKMAI BEMUTATÓ

9. vasárnap 10.00 óra Hamupipőke
11. kedd 10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
12. szerda 10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
13. csütörtök 10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
14. péntek 10.00 óra Hamupipőke
 14.00 óra Hamupipőke
16. vasárnap  10.00 óra Hamupipőke
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23. vasárnap 10.00 óra Hamupipőke
30. vasárnap 10.00 óra Hamupipőke

Brémai muzsikusok
A Nap Színháza társulatának vándorkomédiásai mutatják be a brémai muzsikusok hiteles 
történetét. Az előadás során újra megelevenednek a régi bábok. Füles, az öreg szamár, Fogd-
meg, a kiebrudalt kutya, Bajszos, a pákosztos macska és Tarajos kakas, a hajnal harsonása. 
Íme, a négy muzsikus, akik a brémai dalnokversenyre igyekeznek, vígan fújva dalukat. 
„Akármi lesz, mi nevetünk, 
bár sorsunk mostoha, 
jókedvünk és reményünk 
nem adjuk fel soha!” 
Az úton megannyi kacagtató találkozás és kaland várja őket. És hogy mikor érkeznek Bré-
mába? 
És győznek-e a dalnokversenyen? Hát jöjjetek el, és nézzétek meg az előadást! 
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!

Batu-tá kalandjai
Az előadás ismertetőjét lásd a 7. oldalon.

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
Történet az igazságról, és egy szegény apa három cseperedő fiáról. Miután a velük született 
egyéhség miatt otthon már mindent felfaltak, sorra nekiindulnak a nagyvilágnak, kenyérte-
remtő munka reményében. Miért pont ugyanoda érkeznek mind a hárman? Miért pont az 
a titokzatos valaki fogadja fel őket szolgálatra? Miért pont egy esztendőt kell szolgálniuk? Ki 
tudja... De hogy hová lesz a szolgálatért kapott tárgyak varázsereje a hazafelé vezető úton? 
Miképpen fordul a szerencse a legkisebb fiú csendessége mellé? Erről szól ez a história.
Szereplők: Néder Norbert, Bálint Károly
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!

Hamupipőke
Az előadás ismertetőjét lásd az 5. oldalon.

Kökény Matyi
Elveszett egy leány, aki válaszúthoz ért, és bolond fejjel az ördög útján indult el. Elveszett két 
legény is, akik húgukért az ördöggel akasztották össze a bajuszt. De hirtelen csupa csoda, 
ami itt történik: megszületik egy gyerek, aki ahogy világra jön, mindjárt beszélni kezd, s 
olyan rettentő nagy az ereje, hogy a legnagyobb fát is kicsavarja a töviből. 
Hanem azért mégis kicsike, ezért hívja őt az anyja is csak Kökény Matyinak. De ahogy há-
rom mázsás kalapácsát legényesen gatyája korcába tűzi, azt mindenki tátott szájjal nézi. Hát 
nézze is mindenki! 
Benedek Elek meséje alapján színpadra állította és rendezte: Dió Zoltán; Díszlet és jel-
mez: Pálfi Andrea, Fekete Dóra; Játszók: Dió Zoltán, Herczeg Zoltán, Kiss Gergely Máté, Új 
Judit; Zene: Vaskó Zsolt
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SZEPTEMBER – Szent Mihály hava
11. vasárnap 10 óra
22. csütörtök 10 óra
23. péntek 10 és 14 óra      SNI
29. csütörtök 10 és 14 óra

SZEPTEMBER – Szent Mihály hava
16. péntek 10 és 14 óra
18. vasárnap 10 óra
19. hétfő  10 óra SNI

SZEPTEMBER – Szent Mihály hava 
20. kedd  10 és 14 óra
21. szerda  10 óra
25. vasárnap 10 óra
27. kedd  10 és 14 óra
28. szerda  10 és 14 óra      SNI

SZEPTEMBER – Szent Mihály hava 
26. hétfő  10 és 14 óra

OKTÓBER – Mindenszentek hava
6. csütörtök 10 és 14 óra
20. csütörtök 10 és 14 óra
27. csütörtök 10 és 14 óra

OKTÓBER – Mindenszentek hava
21. péntek 14 óra
23. vasárnap 10 óra
24. hétfő  10 és 14 óra

OKTÓBER – Mindenszentek hava
4. kedd  10 és 14 óra
12. szerda  10 és 14 óra
13. csütörtök 10 és 14 óra
17. hétfő  10 óra 
18. kedd  10 és 14 óra
19. szerda  10 és 14 óra       SNI
25. kedd  10 és 14 óra
26. szerda  10 és 14 óra

OKTÓBER – Mindenszentek hava
3. hétfő  10 óra

OKTÓBER – Mindenszentek hava
3. hétfő  14 óra
17. hétfő  10 óra
17. hétfő  14 óra SNI

Hamuban sült pogácsa

Az okos lány és az obsitos

„Elmúlt a nyár itt az ősz, kampós bottal jár a csősz.”

„Elmúlt a nyár itt az ősz,
kampós bottal jár a csősz.”

DRAMATIKUS

Babusgató TIPEGŐ 

KÉZMŰVES - BÁBKÉSZÍTŐ

RÍTUSJÁTÉK 

NEVELÉSI PROGRAM 
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Hamuban sült pogácsa

Az előadás ismertetőjét lásd a 11. oldalon.

Babusgató

Nekünk, felnőtteknek, játszóknak és szülőknek egyre fontosabb, hogy ne veszít-
sük el a mértéket a természet ritmusaival. Így gyermekeink fejlődésében is a 
legtermészetesebb ütemet megtartva fedezzük fel magunkban is a hozzá (Ter-
mészet) és hozzájuk (Gyermekek) vezető utakat! Egy játszó-térben az érzékszer-
vekre ható ritmus, kép, muzsika harmóniáját keresve próbálhatja ki magát min-
den szülő annak érdekében, hogy szinte most született (3 hónapostól a 3 évesig) 
gyermekével kiteljesíthesse kapcsolatát. A tartalmakat a magyar nép műveltsé-
géből merítjük. Ringatva, énekelve, „babázva” megpróbáljuk „lassúbbítani” az 
időt, a gyermek életritmusához igazítani felnőtt időérzékelésünket.

Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tud-
juk fogadni. 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.

Az okos lány és az obsitos 

Az előadás ismertetőjét lásd a 12. oldalon.

„Elmúlt a nyár itt az ősz, kampós bottal jár a csősz.” 

Az előadás ismertetőjét lásd a 13. oldalon.
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Hétvégi előadások - színházterem
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SZEPTEMBER

4. vasárnap 10.00 óra  Brémai muzsikusok
11. vasárnap  10.00 óra  Brémai muzsikusok
18. vasárnap  10.00 óra  Kökény Matyi
                           ORT-IKI BÁBSZÍNHÁZ (DEBRECEN) VENDÉGJÁTÉKA 

24. szombat  15.00 óra Batu-tá kalandjai
                                     SZAKMAI BEMUTATÓ

25. vasárnap  10.00 óra  Batu-tá kalandjai

OKTÓBER

2. vasárnap 10.00 óra Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
    Ládafia Bábszínház (Biatorbágy) vendégjátéka

9. vasárnap 10.00 óra Hamupipőke
16. vasárnap  10.00 óra Hamupipőke
23. vasárnap 10.00 óra Hamupipőke
30. vasárnap 10.00 óra Hamupipőke

Brémai muzsikusok
Az előadás ismertetőjét lásd a 25. oldalon.

Batu-tá kalandjai
Az előadás ismertetőjét lásd a 7. oldalon.

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
Az előadás ismertetőjét lásd a 25. oldalon. 

Hamupipőke
Az előadás ismertetőjét lásd az 5. oldalon.



SZEPTEMBER – Szent Mihály hava
11. vasárnap 10 óra

SZEPTEMBER – Szent Mihály hava
18. vasárnap 10 óra

SZEPTEMBER – Szent Mihály hava 
25. vasárnap 10 óra

OKTÓBER – Mindenszentek hava
23. vasárnap 10 óra

Hamuban sült pogácsa

Az okos lány és az obsitos

DRAMATIKUS

Babusgató TIPEGŐ 

KÉZMŰVES - BÁBKÉSZÍTŐ

Hamuban sült pogácsa
Az előadás ismertetőjét lásd a 11. oldalon.

Az okos lány és az obsitos
Az előadás ismertetőjét lásd a 12. oldalon. 

Babusgató
Az előadás ismertetőjét lásd az 27. oldalon.

Családi hétvégék - Játszószínház



A Vojtina Bábszínház
nyitvatartási rendje: 

A pénztár nyitvatartása:
hétfő-péntek: 9-12.30

és 13-17 óráig
szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

Az információ nyitvatartása:
hétfő-péntek 8-17 óráig
szombaton: 9-13 óráig

vasárnap: 9-12 óráig

A kiállítás megtekinthető:
hétfő-péntek: 9-17 óráig

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

A vasárnapra lefoglalt jegyeket 
vasárnap 9.30-ig lehet átvenni 

a színház jegypénztárában.

A 2011/2012-es évad 
bérlet- és jegyárai 
2011. 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 hétköznapi (bérletes) bábszínházi 
előadásokra és játszószínházi 
foglalkozásokra korlátozott számban je-
gyek válthatók a színház jegypénztárában. 

A hétköznapi játszószínházi foglalkozá-
sokra szervezett csoportok jelentkezését 
várjuk.

A színház a műsorváltoztatás 
jogát fenntartja, melynek részleteit 
a színház honlapján tesszük közzé. 
(www.vojtinababszinhaz.hu)
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Kiemelt támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma

Támogatónk:
Kartonpack Dobozipari Rt. 

Debrecen, Galamb u. 11. 

Együttműködő partnereink:
Cívishír

www.civishir.hu
Alföld Televízió:

Debrecen, Bethlen u. 6-8/D I/6.
Csokonai Színház

Debrecen, Kossuth u. 10.

Sok magyar népmesében fordul elő, hogy a főhős találkozik valakivel, aki 
segítséget kér tőle. Önzetlen tettéért cserébe a későbbiekben 

hálás viszonzást kap majd a megsegítettektől. 
Álljon most itt azoknak a neve, akik megkönnyítik meséink 

hőseinek útját a bábszínpadra!
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