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Boldog képek Kecskeméten 

 

 

Május 11-én, szombaton Boldog képek 

című előadásunkkal mutatkozunk be 

Kecskeméten, a Magyarországi 

Bábszínházak XI. Találkozóján. Az 1992 

óta létező, kétévente megrendezett 

találkozóra előválogatás nélkül minden 

hivatásos bábszínház meghívót kap. A 

május 9-13-ig tartó fesztivál ideje alatt 24 

színháztermi előadás és 10 szabadtéri 

produkció várja az érdeklődőket. 

A Boldog képek a szakmai megmérettetés előtt bábszínházunkban is látható lesz május 8-

án 10 és 14 órai kezdettel. Bartal Kiss Rita rendező és Horváth Mari rajzfilmkészítő közösen 

megálmodott előadása gazdag képi világával és archaikus népi motívumkincsével a falvak 

nosztalgikus, idilli hangulatát idézi. 

Mindenkit várunk szeretettel akár Debrecenben, akár Kecskeméten! 

 

 

 

Csipkerózsika a Vojtinában vendégeskedik 

 

Május 12-én, vasárnap 10 órától a 

Nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput 

Társulatának Csipkerózsika című 

vendégelőadása lesz látható 

bábszínházunkban.  

A Bartal Kiss Rita rendezte Mosonyi Aliz 

adaptáció merészen elszakad a 

kiindulópontként választott mesétől, de 

megőrzi annak klasszikus mesei motívumait is 

a sűrűvé szőtt történetben. A főszereplő 

Zsuzsi, a királyi boszorka lesz, aki amellett, hogy takarít és rendet rak a királyi udvarban, még 

jóslással és varázslással is foglalkozik. Mosonyi Aliz Csipkerózsikája igazi családi színház, 

amely nem csak a gyerekeknek, de a felnőtt nézőknek is élményt ígér. 

 



Bábfórum a Vojtinában 

 

Május 18-án (szombaton) Hajdú-Bihar megye óvodás, 

általános iskolás, művészeti egyesületeinek gyerek és felnőtt 

bábcsoportjai mutatkoznak be színpadunkon. Az ingyenes 

rendezvényt Jantyik Zsolt, a Nemzeti Művelődési Intézet 

Hajdú-Bihar Megyei Irodájának vezetője nyitja meg 10 órakor.  

Az évente meghirdetett fórum idei 15 bemutatóját Dr. Arany 

Erzsébet drámapedagógus, Dr. Boros Béláné dramaturg és 

Láposi Terka bábszínházunk játszószínházának művészeti 

vezetője értékeli, minősíti. A zsűri által legjobbnak ítélt előadás 

Egerben, az Országos Gyermekbábos Fesztiválon képviselheti 

megyénket.  

 

 

 

 

Aranyos gyerekek a Vojtinában 

 

A Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája 

sok szeretettel várja az érdeklődőket május 25-én, szombaton 17 

órai kezdettel a bábszínházunkban tartandó ARANY 

GYEREKSZÍNPAD című gálaműsorára, melyen az iskola alsó és 

felső tagozatos tanulói mutatják be előadásukat. 

                  Műsor: 

 

1. Színjátszó induló: előadja az immáron dráma tagozatos Kiss Fruzsina az ARANY 

GYEREKSZÍNPAD felsős csoportjával. 

  

2. A német előkészítős 1. c osztály bemutatkozása. 
Fő attrakciójuk a Répahúzós mese, s mindez természetesen német nyelven! 

  

3. Német-magyar nyelvű gyerekversek 
az ARANY GYEREKSZÍNPAD alsó tagozatosainak előadásában egy kis tánccal, de sok-sok 

jókedvvel. 

  

4. Az ARANY GYEREKSZÍNPAD felső tagozatos csoportjának műsora –  

magyar nyelven. 

a) Kedvenc verseink, irodalmi gyöngyszemek. 

b) „Másság” – színpadi gondolkodás az élet furcsa dolgairól – remélhetőleg a nézőkkel 

közösen. 

  

5. Finálé 
Moderátor: Imre Ágnes tanítónő 

 



Pünkösdölő 

 

A pünkösdi hagyományokat idéző Szíp 

kerekek, forogjatok! című 

szertartásszínház-rítusjátékunk 

vendégesedik a Motolla Egyesület 

meghívásának eleget téve a DMK 

Homokkerti Közösségi Házában május 

25-én, szombaton. A pünkösdi 

hagyományok jegyében 14 órától 

kézműves foglalkozás, király- és 

királynéválasztás várja a gyerekeket és a 

felnőtteket, 16 órától pedig 

játszószínházas lányainkkal az ünnephez 

kapcsolódó játékokban vehetnek részt az érdeklődők. 

A nap eseményeiről a Debrecen Televízió készít felvételt, mely egy az évkör ünnepeit 

megidéző dokumentumfilm része lesz. A film tartalmi részének kialakításáért Makoldi Sándor 

és Buka László festőművész, valamint Gyöngy Péter a Motolla Egyesület elnöke felel. Az 

egyesület által szervezett programokból összeállított film célja nem a múltidézés, hanem régi 

hagyományaink mai korba történő átemelése, megélése. 

Játszószínházunkkal már korábban is volt kapcsolata az egyesületnek. Szent Iván-nap 

alkalmából a zeleméri templomromnál bemutatott rítusjátékunkról szintén készült TV-

felvétel, mely az előbb említett dokumentumfilmben lesz majd látható. 

Itt olvashatjátok Kirs Mónika írását játékunkról, mely a Kultúrprojekt Online Magazinon 

jelent meg: http://www.kulturprojekt.hu/punkosdi-jatszoszinhaz-a-vojtina-babszinhazban/ 

 

 

 

Nemzeti parkok szolgálatában 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park június 7-9. között rendezi meg a Magyar 

Nemzeti Parkok Hete 2013 című rendezvényét. Ingyenes túrák, 

kirándulások a nemzeti park területén, koncertek, bábelőadások, 

konferencia, kézműves vásár – csak néhány program azok közül, mellyel 

a szervezők várják az érdeklődőket. 

A színes kínálatban bennünket is megtalálhattok június 2-án, szombaton az Emlékkert 

területén. 11.30-tól a Batu-tá kalandjai című vásári bábjátékunk lesz látható, 15.00-18.00 

óra között pedig interaktív játékok segítségével igyekszünk megismertetni a gyerekekkel 

környezetünk értékeit. 

Részletes program letölthető: http://hnp.nemzetipark.gov.hu/78-1370.php 

http://www.kulturprojekt.hu/punkosdi-jatszoszinhaz-a-vojtina-babszinhazban/
http://hnp.nemzetipark.gov.hu/78-1370.php


 



Varázsceruza 
Gyermekrajz pályázat 

 

Legújabb Varázsceruza pályázatunkat A mezei és a házi egér című kamara-bábkészítő 

előadásunk ihlette. A két kis egér felkerekedett, hogy május és június havában 

játszószínházunk színpadán nektek is elmeséljék tanulságos történetüket. 

A szegény mezei egeret az eső, szél, hideg sanyargatta és nehezen talált eleséget. Arra gondolt 

magában, hogy a házi egérnek milyen jó dolga lehet: meleg házban éldegél, és mindig akad 

ennivalója. Egyszer rászánta magát, hogy szerencsét próbáljon, nekivágott a hosszú útnak, és 

betért a faluba egy házhoz, ahol találkozott a házi egérrel. S hogy ott mi történt vele? 

Megtudhatja, aki eljön játszószínházunkba 2013. május vagy június havában. 

Arra kérünk Benneteket, hunyjátok le néhány pillanatra a szemeteket, és képzeljétek el 

egyszer a mezei egeret, másszor a házi egeret! Mit csinálhat az egyik, és mit a másik? Hol 

lehetnek, milyen tárgyak veszik őket körül? Vajon kikkel vannak? Ha elképzeltétek, 

kinyithatjátok a szemeteket! Ragadjatok gyorsan papírt, színes ceruzákat, és rajzoljátok le 

nekünk, hogy ti milyennek képzelitek el a mezei és a házi egeret! Mindezt megtehetitek, ha 

kettéosztjátok lapjaitokat, vagy két lapot egymás mellé illesztetek. A lap másik oldalára 

kérünk, ne rajzoljatok, mert akkor nem fogjuk tudni kiállítani rajzaitokat. 

 

Alkotásaitokat 2013. május 17-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 

Bábszínházba (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.). Képeitek hátoldalára ne felejtsétek el ráírni 

saját neveteket, életkorotokat, címeteket, iskolátok nevét és címét, otthoni 

telefonszámotokat vagy egyéb elérhetőségeteket, illetve a rajzpályázat címét: 

A mezei és a házi egér 

Képeitek közül Barkó Réka, Magi Krisztina, Sőrés Róza és Vad Réka, az előadásban szereplő 

színészeink választják majd ki a számukra legkedvesebbeket. Az első három helyezett 

alkotóinak jutalma egy 3 fős családi belépő a 2013. június 9-én (vasárnap) 10.00 órától 

kezdődő A mezei és a házi egér című kamara-bábkészítő előadásunkra vagy 2013. június 16-

án (vasárnap) 10.00 órától kezdődő Itt a vége, fuss el véle! évadzáró rendezvényünkre, 

valamint az előadásról készült fotómontázs, melyet az alkotók és a színészek aláírásukkal 

látnak el. 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 


