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„Valamennyi útkeresővel tudok azonosulni:  

hát, hiszen én magam is az vagyok.” 

 

 

KOLOZSI ANGÉLA neve nem ismeretlen 

bábszínházunkban. Dramaturgként A farkas és a hét 

kecskegida, színészként a Hamupipőke című 

előadásokban bizonyította tehetségét. A most készülő 

Szélike királykisasszony című darabunk szereplői is az 

általa írt sorokat szólaltatják meg. Hogy hogyan és 

milyen gondolatok mentén született a mese színpadi 

adaptációja, interjúnkból kiderül.  

 

 

Mi az, ami megfogott a mesében? Mit szeretnél átadni belőle? 

Nagyon tetszett az egyszerre jelenlévő párhuzam és ellentét a két főszereplő (a címszereplő 

Szélike királykisasszony, illetve a vándorútra induló János királyfi – előadásunkban: Bence) 

jelleme között. Szélikének nincs egy perc nyugta sem, állandóan mennie kell, úton lennie, 

tevékenykednie. Bencét alig lehet kirobbantani a királyi palotából: a legszigorúbb apai 

dörgedelem szükséges ahhoz, hogy végre vándorútra induljon. A két királyi sarj látszólag tűz 

és víz – valójában ugyanaz a problémájuk: nincs célja, középpontja az életüknek, így aztán az 

egyik tevékenyen, a másik lustálkodva, de mindkettő elpergeti az idejét.  

 

Mennyiben változtattál az eredeti történeten? 

A Szélike királykisasszony egy székely népmese, Benedek Elek gyűjtése – és, persze, 

Benedek Elek változatához képest is változtatni kellett rajta, ahogy mindig, ha az ember 

színpadra alkalmaz egy bármilyen mesét. Benedek Elek történetében először elindul János 

királyfi, vándorlása közben barátokra lel, és csak ezek után találkozunk a Tündérországban 

élő királykisasszonnyal, Szélikével – de mi Vikivel (Nagy Viktória Éva, az előadás rendezője 

– szerk.) mindjárt az elején szerettük volna a (nem tündérországi) Szélikénket behozni a 

történetbe, hogy rögtön megmutathassuk, miben hasonlít Bence királyfihoz, illetve miben 

különbözik tőle. Benedek Elekhez képest igyekeztem jobban kibontani a vándorlás közben 

megismert barátok figuráit is: Villámgyors, Hegyhordó, Fúvó, Jóltaláló és Mindenthalló 

alakját – utóbbi neve a Benedek Elek mesében Péter: ő az egyetlen a barátok közül, akinek 

nem volt beszélő neve. A mi adaptációnkban kapott egyet.  

 

Milyen elvárásoknak kellett megfelelni a szöveg írásakor? A rendező elképzelései 

mennyire határozták meg a történetvezetést? 

A rendező elképzelései ideális esetben mindig rengeteget alakítanak a készülő 

szövegkönyvön. Úgy érzem, Vikivel nagyon jól tudunk együtt gondolkodni: határozott, 

konkrét elképzelésekkel kért fel már a szövegkönyv megírására is – az idő előrehaladtával 

szintén rengeteg ötletet adott. Folyamatosan együttműködtünk: mindig elmondta, hogy áll épp 

a tervezés, hogy alakul benne a szereposztás – az alkotótársak párhuzamos munkafolyamatai 

mentén folyamatosan változott tehát a szövegkönyv: az olvasópróbáig épp úgy, mint utána.   

 



Mi jelentette a kihívást számodra írás közben?  

Egy mese megfejtése, karaktereinek megismerése és kibontása mindig izgalmas kihívás. 

Amikor a szereplők lábra kapnak, és elkezdenek önálló életet élni, az írás is meglódul: 

olyankor már csak jegyzetelni kell, mert egyre magától értetődőbb, hogy egy adott helyzetben 

az egyes figurák hogy viselkednek.   

 

Melyik szereplővel tudsz leginkább azonosulni? Melyik különleges képességgel 

rendelkező szereplő tulajdonságát szeretnéd birtokolni, ha lehetne?  

Valamennyi útkeresővel tudok azonosulni: hát, hiszen én magam is az vagyok. Szélike 

szétszórtságát, Bence lustaságát is nagyon jól ismerem: egy picit magamat is megmentettem, 

amikor célra segítettem őket, és (nagy szavakkal szólva) értelmet adtam az életüknek. Ha a 

különleges képességek közül választhatnék, akkor (nagyon-nagyon félve) talán a Péterből lett 

Mindenthalló adottsága mellett tenném le a voksomat. De nem vagyok biztos benne, hogy 

annyira jó dolog egy ilyen tálentum birtokában lenni: ha belegondolunk, egy ilyen tudás 

birtoklásának legalább annyi hátulütője van, mint előnye… 

 

Ha egy mondatban kellene összefoglalnod, mit mondanál, miről szól a mese? 

Az ember képességeinek, tehetségeinek összegyűjtéséről, kibontásáról, és lehető legjobb 

alkalmazásáról.  

 

 

 

 

„A rendezés magányos tevékenység, amiben sosem vagy igazán egyedül…” 

 

 

…vallja NAGY VIKTÓRIA ÉVA a Szélike királykisasszony című 

előadás rendezője. Színészként és koreográfusként már több 

Vojtinában bemutatott előadás köthető a nevéhez, rendezőként 

azonban most először mutatkozik be színpadunkon. Életvidám, 

temperamentumos, határozott, ugyanakkor együttműködő 

hozzáállását ebben a szerepkörben sem nélkülözte. Az elengedés 

tudásának bölcsességéről, a rendezés hullámvasút élményéről és az 

elkényelmesedés veszélyeiről beszélgettünk vele.   

 

 

Miért erre a mesére esett a választásod? Mi az, ami megfogott benne? 

Jankóval együtt (Schneider Jankó, Nagy Viktória Éva férje – szerk.) lehetőséget kaptunk az idei 

évadban egy általunk választott népmese megrendezésére. A mese kiválasztásakor sokféle szempontot 

vettünk figyelembe – kezdve a történetvezetéstől, a lehetséges szereposztásig –, mígnem rátaláltunk a 

Szélikére. Mivel engem jobban megfogott a mese, mint Jankót, végül az én kezemben maradt a 

rendezés. (Jankóéban pedig öt bábfigura életre keltésének bravúros megformálása – szerk.) 



Már a mese legelején elhangzó mondatok erősen hatottak rám, konkrétan az a helyzet, amikor a király 

elküldi a fiát a szülői háztól, hogy az lásson országot, világot, mert csak úgy válhat belőle derék 

ember. A történet épp ezért a királyfi - előadásunkban Bence - útkereséséről szól inkább, szemben a 

címadó Szélike királykisasszonyéval, aki ugyan szintén átesik a maga fejlődési szakaszain, csak 

sokkal gyorsabban.  

Bence útja során barátokra lel, akik különleges tulajdonságaik birtokában, segítőivé válnak, azzal 

pedig, hogy képesek egy csapatként működni, más minőségben tudják továbbfolytatni valamennyien 

az életüket. Számomra ez a mese egyik legfontosabb gondolata.   

 

Mi jelenti a legnagyobb kihívást számodra a rendezésben?  

Úgy színpadra állítani egy mesét, hogy megőrizze azokat a tartalmakat, 

amely miatt íródott. Szintén kihívás megtalálni azt a színpadi nyelvet is, 

amely a gyerekek befogadását elősegíti. Abból a háttértudásból, 

szimbólumkészletből, amely bennünk felnőttekben már megvan, úgy kell 

válogatni, hogy az a gyerek számára, ha nem is minden egyes részletében 

érthető, de bizonyos elemeiben átélhető legyen. Ezek a mondatok persze 

minden darab színpadra állításánál igazak. A Szélikéhez kapcsolódóan 

elsősorban technikai kihívás elé állítottam magunkat, amikor eldöntöttem, 

hogy Bence barátait, akik bábokként jelennek meg, egy színész formálja 

meg.          

 

Mi az, ami továbblendít, ha elakadsz? 

Ez változó. Előfordul, hogy elég beszélnem a problémáról, máskor hirtelen magától villan be a 

megoldás, miután napokig hagyom érni a dolgot. Sokféle javaslat érkezik a kollégáktól is, amely 

szintén elindít bennem egy gondolatot. Mindig törekszem arra, hogy ne kész válaszokkal jöjjek, 

hanem folyamatosan keressem az épp aktuális helyzetre vonatkozó megoldást. A színészeket is erre 

ösztönzöm. Fontos, hogy ne kényelmesedjenek el, még ha századjára is mondják vagy hallják a 

szöveget. Csak azért, mert nem biztos, hogy azonnal észrevesszük azt a sokféle megszólalási, 

értelmezési lehetőséget, amely egy-egy mondat mögött rejlik, nem szabad lemondanunk róla. Lehet, 

hogy épp a tízedik előadás alatt születik meg egy újabb felismerés.     

   

Melyik szereplővel tudsz leginkább azonosulni? 

A Villámgyorséval. (nevet) Komolyra fordítva a szót egyik szereplővel sem tehetem meg, hogy 

azonosulok, pontosabban mindegyikkel tudnom kell azonosulni, hogy aztán képes legyek 

megrendezni. 

 

Melyik szereplő képességét birtokolnád legszívesebben? 

A Bence papájáét, aki rendelkezik az elengedés tudásának bölcsességével. Én azt hiszem, az a típusú 

anya vagyok, aki nehezen fogom tudni ezt megtenni a fiammal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milyen érzés a színpad másik oldalán állni, rendezőként a saját férjedet, kollégáidat instruálni? 

Jankóval az egész életünk arról szól, hogy egymást instruáljuk. 

(nevet) Dolgozzunk együtt vagy külön, mindig véleményezzük 

egymás munkáját. A mostani helyzet azért különleges, mert 

először fordul elő, hogy én „csak” rendezőként, ő pedig, „csak” 

színészként van jelen ugyanabban a darabban. Azon a kérdésen 

pedig, hogy milyen érzés a másik oldalon lenni, nem nagyon 

szoktam rágódni, egyszerűen csinálom, amit kell, és kész. Persze 

nem igaz, hogy nem értékelem saját magamat időnként, de ha 

csak ezzel foglalkoznék, akkor nem haladnánk egyről a kettőre. 

Ha mégis bizonytalan lennék abban, hogy vajon eljutott-e az 

instrukcióm a színészekhez, akkor kikérem a férjem véleményét, 

akinek a visszajelzéseire mindig számíthatok. 

A rendezés magányos tevékenység, amiben sosem vagy igazán 

egyedül, ha az alkotótársakkal képes vagy együttgondolkodni. 

Ami igazán megkülönbözteti a rendező munkáját a többiekétől az 

a felelősség kérdése. Míg színészként tét nélkül oszthatom meg az 

ötleteimet, addig rendezőként már felelősséggel is tartozom a döntéseimért. Hullámvasút élményhez 

tudnám leginkább hasonlítani ezt az állapotot. Nem esem kétségbe akkor sem, ha olykor 

bizonytalansággal tölt el a próbafolyamat, inkább ösztökélve érzem magam, hogy további 

megoldásokat keressek.  

 

Milyen újabb előadással készülsz a közeljövőben? 

Már régóta tervezek egy egyszemélyes előadást, Finy Petra A Fehér Hercegnő és az Aranysárkány 

című meséjét szeretném színpadra állítani. Sok mindenkinek tartozom azzal, hogy végre elkészüljek 

vele, remélem idén sikerül is bemutatnom.   

 

Szélike királykisaszony 

Bemutató: 2015. február 1. 

Benedek Elek meséje nyomán színpadra írta: Kolozsi Angéla  

Rendezte: Nagy Viktória Éva 

Tervezte: Boráros Milada 

Zenéjét szerezte: Csernák Samu 

Játsszák: 

 Szélike: Hell Krisztina 

 Bence: Hajdú Péter 

 Bence papa, Villámgyors, Hegyhordó, Fúvó, Jóltaláló, Mindenthalló: Schneider Jankó  

 Szélike papa: Reschofsky György 

 Közreműködők: Nagy Mónika, Telenkó-Oláh Tímea 

 



„Olyan teret szerettem volna létrehozni, amely játékra inspirálja a 

színészeket.”  

 

 

…vallja BORÁROS MILADA, legújabb előadásunk, a Szélike 

királykisasszony tervezője. Milada Csehországban nőtt fel, 

hazánkba a szerelem hozta tíz évvel ezelőtt. Azóta három 

gyermek édesanyjaként, tervező férje oldalán a Zala megyei 

Hottó faluban él, ahol a Magamura Alkotóműhelyben valósítja 

meg önmagát. Interjúnk első részében a Szélike előadás 

tervezésével kapcsolatos gondolatait osztotta meg velünk, 

második részében pedig önmagáról, mindennapjairól és terveiről 

kérdeztük. 

 

Milyenek voltak a tervezés első lépései? 

Tavaly nyáron vázoltuk fel Viki (Nagy Viktória Éva, az előadás rendezője – szerk.) felvetései alapján 

a terveket. A mese olvasását követően olyan játékteret képzeltem el, amely mindvégig képlékeny, 

folyamatosan változik, elemeiből bármilyen helyszínt meg tudunk építeni. Hosszas modellezés után 

azonban rá kellett jönnöm, hogy nem tudok olyan díszletet építeni, amely amellett, hogy a történet 

összes helyszínét megjeleníti, az előadás végéig érdekfeszítő tud maradni. Az elképzelést azért nem 

vetettük el teljesen, az előadás középső részének vizuális világa a példa erre. Amikor a főhős, Bence 

királyfi útnak indul, színes elemekből álló, folyamatosan változó labirintus veszi őt körül, amely 

egyrészt egy fizikai tér megjelenítője, másrészt szellemi útvesztő is. Ahhoz, hogy Bence felnőtté 

váljon, végig kell mennie ezen az úton, amely során különböző segítőkkel találkozik.   

 

Mesélj egy kicsit a színpadképről! 

A színes elemeken kívül, a színpadképet két 

forgatható díszletelem alkotja, amelyek 

stilizálva jelenítik meg a főhősök otthonát, a 

királyságot. Fontos volt a helyszínek 

tervezésekor, hogy a szereplők saját világa 

mellett, az édesapjukkal való konfliktus is 

megjelenjen képileg. Bence királyfi például 

egy stilizált kilátótoronyban térképek és úti 

fényképek társaságában kénytelen élni, ahol a 

világjáró turista édesapa személyisége a 

leginkább meghatározó. A díszletelem fontos 

része még egy középen elhelyezett ajtó is, 

amely a Szélike otthonán ugyanúgy 

visszaköszön. A két díszlet struktúrája szimmetrikusan ismétlődik más-más kivitelezésben, ezzel is 

kifejezve azt a kontrasztot, amely Bence és Szélike jelleme között feszül. Szélike ugyanis 

folyamatosan menne valahova, a versenyhelyzet a legfontosabb számára, ezért lett az ő otthona egy 

érmekkel, kupákkal, trófeákkal telepakolt stilizált stadion.  

Olyan teret szerettem volna létrehozni, amely játékra inspirálja a színészeket. Remélem nem fog 

összeütközésbe kerülni egymással a játék és a szöveg, és sikerül a különböző ötleteket egy egésszé 

összedolgoznia Vikinek.  



 

A mese szereplőit milyen megjelenési formában képzelted el? 

 

Az a benyomásom, hogy ma a 

magyarországi bábjátszásra leginkább „az 

asztali báb, az egyszerűsített bunraku” 

típusú bábok a jellemzőek, én kimondottan 

kerülni akartam ennek a használatát, 

örültem hát annak, hogy a mese sem 

kívánja.   

Bencét és Szélikét egész testi jelenlétükkel 

játsszák a színészek. A főhősök apukái a 

gyerekeikhez képest arányos méretű 

muppet bábfigurák. Az őket mozgató 

színészek maguk előtt tartva, a derekukra 

erősítik ezeket a bábokat, amelyek törzstől felfelé vannak csak kidolgozva, így a színész lába egyben a 

báb lába is.  

Az emberekhez képest teljesen más világból érkeznek Bence útitársai – Villámgyors, Hegyhordó, 

Fúvó, Jóltaláló, Mindenthalló – akiket különböző technikájú bábokként jelenítettünk meg. Mivel nem 

valós emberi lényekről van szó, sokkal inkább valamiféle segítő erőkről, nem akartuk őket ugyanúgy 

ábrázolni, mint Bencét és Szélikét. A bábok kialakításakor két dolog volt fontos: egyrészt testesítsék 

meg azt a képességet, amelyet képviselnek, másrészt a nagyságuk és alakjuk megfelelő méretű legyen 

ahhoz, hogy a színész a saját testére tudja rögzíteni, vagy akár – Viki kérésére – egyedül is képes 

legyen mozgatni valamennyit. Mindez elég összetett és nehéz feladat volt a számomra.  

Villámgyors drót-marionett alakját például, akinél a gyors mozgás a lényeg, egy hagyományos trükk-

báb ihlette. A báb törzse alá egy nagy karikát helyeztünk, amelynek küllői sok kicsi lábból állnak, így 

ha a bábot mozgatják, a nézőnek olyan érzése lesz, mintha a kicsi lábak körbeszaladnának. A 

Hegyhordó báb megoldásán gondolkoztam a legtöbbet, mert azt szerettem volna, hogy tényleg meg 

tudjon emelni nehéz súlyokat. Végül Szilárd (Boráros Szilárd, Milada férje, szintén bábtervező – 

szerk.) felvetése szerint egy molnárkocsi szerkezetre építettük rá a figurát. 

A történet szempontjából az egyik leghangsúlyosabb jelenet a verseny, amikor Szélike és Villámgyors 

futásban megküzdenek egymással. Mivel ez kivitelezhetetlen lett volna az imént jellemzett technikájú 

báb és az „élőszínész” együttes jelenlétével, ezért azt találtuk ki, hogy a verseny az egyik díszletelem 

ablakkeretében játszódjon, ahol Villámgyors kicsinyített mása és egy Szélikéről mintázott ujjbáb 

jelenik meg. Az ujjbáb azért jó ötlet, mert egyrészt utal az „élőszerűségre” az ujjak miatt, másrészt 

fantasztikus gyorsaságra képes, amely a futás cselekvését erősíti.  

 

Melyik szereplővel tudsz leginkább azonosulni? 

Talán a Bence papa figurája a legszimpatikusabb mindközül számomra, bár ő csak egy pillanatra 

jelenik meg a mese elején, amikor egy határozott apai gesztussal kidobja a lustálkodó fiát otthonról.  

 

Melyik különleges képességgel rendelkező szereplő tulajdonságát birtokolnád legszívesebben? 

Talán a Mindenthallóét, bár félelmetes erőként működhet valójában mindent hallani. De nem csak a 

mesei közegben, hanem a mindennapokban is találhatunk példát erre a képességre. Egy sokat 

tapasztalt ember, ha nem is hallja, de képes lehet arra, hogy kitalálja mások gondolatát, mint Hrabal 

Őfelsége pincére voltam főhőse, aki már akkor tudta, mit kérnek az étterembe belépő vendégek, 

amikor azok még nem is rendeltek. 

Sokat gondolkoztam egyébként azon, hogy vajon miért épp ezekkel az erőkkel találkozik Bence, miért 

épp ezekre van szüksége ahhoz, hogy felnőtté váljon? Fúvó például kimondottan romboló. 



Ugyanakkor azt is elismerem, hogy minden képességnek lehet pozitív és negatív hatása, épp ezért nem 

mindegy, mire használják őket. Bence is csak akkor válik igazán felnőtté, amikor képes uralkodni 

ezeken az erőkön.  

 

A neveddel sokféle szerepkörben találkozhatunk, ha az utóbbi évek bábelőadásainak színlapjait 

böngésszük. Íróként, rendezőként, díszlettervezőként egyaránt bizonyítottál. Honnan ez a 

sokrétű tudás?  

Pedig épp azzal nem foglalkozok igazából, amit eredetileg is tanultam, drámapedagógusként végeztem 

ugyanis a prágai Színművészeti Egyetemen. Talán majd még találok alkalmat a drámás munkám 

folytatására, mert azt is szeretem csinálni. Egyébként meg mindig zavarban vagyok attól, ha írónak, 

rendezőnek kell mondanom magam, mert egyik sem vagyok. Akkor hogy merek ilyen jellegű 

munkákat elvállalni? Azt gondolom, hogy van bennem egyfajta tudás, amely a bábszínházakban 

szerzett tapasztalataimon nyugszik, világlátás, tehetség, amire lehet alapozni. Gyerekként és 

gimnazistaként bábszakkörbe jártunk, ahol természetes volt, hogy mindenki mindent csinál. Akkor 

igazán kerek egy munka véleményem szerint, ha minden részletéhez köze van annak, aki azt csinálja.  

Pont tíz évvel ezelőtt kerültem Magyarországra a férjem révén (Boráros Szilárd, az egyik 

legfoglalkoztatottabb hazai bábtervező – szerk.), tulajdonképpen a most születő tervezéseimmel, 

rendezéseimmel ünnepelek. Korábban a családi bábszínházként működő Ziranóval dolgoztam, illetve 

a szombathelyi Mesebolt Bábszínházban terveztem és rendeztem egy-egy darabot. (A 2014-es 

kecskeméti Bábszínházak Országos Találkozóján pedig az egyik legnagyobb közönségsikert arató 

Dobronka cirkusz világszám című előadás író-rendezőjeként mutatkozott be. – szerk.) Az az igazság, 

hogy lassan dolgozok, nem is tudnék 5-6 előadással foglalkozni egy évben, ahogy azt esetleg mások 

az én szakmámban teszik.   

 

Három gyerek, és egy munkája miatt sokat utazó férj mellett nehéz is lenne. 

Ez nem lehet kifogás. A gyerekeim 11, 8 és 6 éves lányok, akik már kellően önállóak ahhoz, hogy 

elfoglalják magukat, én pedig nem egy reggeltől estig tartó munkába járok, hanem szabadúszóként a 

Magamura Alkotóműhely családi vállalkozásban alkotok többnyire otthon. Nem tudnám magam 

elképzelni beosztottként. Így sincs elég időm mindenre, amire szeretném. Csodálom azokat, akik 

naponta bejárnak a munkahelyükre, és mellette még képesek a családjukat is ellátni. Én mindent 

„keverve” csinálok, megpróbálom például rendrakással kezdeni a napot, de közben már valahol 

teljesen máson jár az agyam. Ahhoz, hogy alkotni tudjak, ki kell várnom a megfelelő pillanatot, 

amikor viszont ez adott, akkor kegyetlenül kell parancsolni magamnak. 

 

Van ehhez türelmed, akaratod? 

Sosincs elég. Változó, hogy milyen gyorsasággal alkotok. Vannak olyan munkák, amelyek viszonylag 

rövid idő alatt megszületnek, és vannak olyanok, amelyeken sokáig kell agyalnom, hogy kitaláljam az 

adott feltételeknek megfelelő, saját világomat sejtető, közben mások számára is inspiratív formáját. Be 

kell vallanom azonban, hogy nálunk Szilárd az elsődleges kenyérkereső, ezért én megengedhetem 

magamnak, hogy csak akkor adjam ki a kezemből a munkát, amikor az már tényleg készen van.  

 

Elégedett tudsz lenni a végeredménnyel? 

Maximalista vagyok, úgyhogy muszáj elégedettnek lennem. Két független bábszínházi előadás 

rendezését – A három kismalacot és a Dobronka cirkusz világszámát – sem fejeztem be a bemutató 

napján, csak akkor engedtem el, amikor úgy éreztem, hogy most már megtehetem. A bemutató soha 

nem a munka végét jelöli számomra az alkotófolyamatban, azért van rá szükség, hogy a nézői 

visszajelzések alapján tovább tudjunk gondolkodni.   

  



Bevallom, csodálom az akaraterődet, ahogy képes voltál beilleszkedni egy számodra idegen 

ország kultúrájába. A nyelv elsajátítása sok nehézséget okozott?  

Volt tíz évem rá, ezalatt azért muszáj volt megtanulnom, de még mindig nagyon elégedetlen vagyok. 

Nagyon változó, hogy épp hogy megy a beszéd. Tanulnom kellene, de erre sosincs elég idő. Szeretnék 

magyar könyveket olvasni, magyar filmeket nézni, végtelen hosszan beszélgetni emberekkel, de mivel 

otthon dolgozom, és aránylag sokat vagyok egyedül, nem használom reggeltől-estig a nyelvet.   

 

Van valami, ami hiányzik számodra a cseh kultúrából Magyarországon? 

Meglepő, de amióta ideköltöztünk, soha nem éreztem honvágyat. Nem azért, mert a két ország annyira 

hasonló lenne, hanem egyszerűen azért, mert jól érzem magam a két kultúra között. Amikor 

Magyarországra jöttünk rengeteg érdekes, bábos emberrel találkoztunk, akik Szilárd körül forogtak, 

Tömöry Mártával, Szász Zsolttal, Kovács Gézával, Pilári Gáborékkal, Pályi Jánossal, minden egyes 

találkozás fontos esemény számba ment. Persze eleinte nagyon kemény volt, mert nem tudtam részt 

venni ezekben a beszélgetésekben, egyszer-kétszer ha lett is volna mondanivalóm, vagy nem tudtam 

magam kifejezni, vagy Szilárd mellett volt eleve képtelenség megszólalni, mondjuk ez utóbbi a mai 

napig nagyon nehéz. 

Amikor idekerültem nagyon vágytam arra, hogy megismerjem a magyar kultúrát, Csehországban 

ugyanis egyáltalán nem találkoztam vele, köszönhető ez egyrészt a rendszerváltás előtti cenzúrának, 

majd az azt követő nyugati, főleg az angol és amerikai, kultúra felé nyitásnak. Nagyon elszégyelltem 

magamat, amikor tapasztaltam, hogy a magyar barátaim, ismerőseim könyvespolcain viszont ott 

vannak a cseh klasszikusok, vagy akár idézni is tudnak sok cseh filmből.  

 

Milyen volt a gyerekkorod? 

Olmützben nőttem fel, ami egy gyönyörű egyetemi város. Prága után itt található a második 

legnagyobb UNESCO által védett központja Csehországnak. Hogy egy kicsit visszautaljak az előző 

kérdésre is, amikor Olmützben vagyok, akkor érzem csak igazán, mennyire hiányzik az a kulturális 

élet, amely a várost jellemzi. Sajnos a Hottóhoz legközelebb eső nagyvárosról, Zalaegerszegről nem 

lehet elmondani, hogy rendelkezne ehhez hasonló polgári kultúrával.   

A szüleimnek semmilyen közük nem volt a bábszínházhoz, édesanyám kardiológus, édesapám 

szoftverfejlesztő. Egyetem alatt mindkettőjüknek rengeteg művészbarátja volt, fotósok, festők, akik 

anyukám segítségével egy galériát hoztak létre, és tartottak életben, amely az akkori rendszerben egy 

fontos földalatti kezdeményezés volt. Mindig azt mondta anyukám, hogy mivel neki nem adatott meg 

a tehetség a művészi kifejezésre, legalább a barátait próbálta segíteni munkájuk bemutatásában.  

Gyerekként rengeteget olvastunk, koncertekre jártunk, kiállításokat látogattunk, sokat kirándultunk, 

tele vagyok emlékekkel, amelyek mai napig meghatároznak. Zenéhez is volt némi közöm. Fuvolázni, 

zongorázni tanultam, magánének órákat vettem, kórusba jártam, tábortűznél gitároztam. Amikor 

főiskolás lettem sajnos mindezek a próbálkozások abbamaradtak, ott ahol laktam ugyanis, nem 

mertem a lakókat zavarni a gyakorlásommal. Most viszont újra elkezdtem zenélni, tangóharmonikázni 

tanulok. El is felejtettem, milyen hatalmas örömöt tud okozni a muzsikálás. 

 

Milyen terveid vannak a közeljövőben? 

A legközelebbi feladatom a már híressé vált hottói farsangunk idei lebonyolítása, egyébként pedig a 

Magamura Műhely egy-két új produkcióját készítem elő. Hamarosan a Szlovákiában működő 

Meseszínház vezetőjével Badin Ádámmal fogunk együttdolgozni, a szombathelyi Mesebolt 

Bábszínházzal is van egy-két elkezdett munkánk, illetve a kaposvári Báb-Szín-Térrel egy pedagógus 

bábműhely vezetésén fáradozunk, amely szintén remek tapasztalat. Hosszú távon szeretnék egy olyan 

szociális-művészi projektben is részt venni, amely akár menekültekkel, akár hátrányos helyzetű 

gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozik.   

 



Hogyan képzeled el magad újabb tíz év után? 

Lényegében nem változtatnék azon az úton, amin járok. Most vagyok azon a hullámhosszon, miután a 

gyerekek nagyobbak lettek, hogy újrakezdjek sok mindent, elsősorban saját magamat. Amikor 

Szilárddal ideköltöztünk, vállalnom kellett, hogy anyaként, háziasszonyként vagyok otthon, ez nem 

volt mindig könnyű. Segítségünk a szomszédokat leszámítva nem volt, mivel az anyukám és anyósom 

is több száz kilométerre laknak tőlünk.  

Tíz év múlva épp ezért azt képzelem, hogy ugyanezt csinálom, mint most: írok, tervezek, rendezek, 

bábszínházzal foglalkozom, zenélek, sokat utazom. Van egy álmunk Szilárddal, szeretnénk 

lányainkkal együtt egy családi előadást létrehozni, amivel aztán utazhatunk bárhová. Teljesen mindegy 

hova mennénk, Afrikától a Távol-Keletig minden érdekel, a lényeg, hogy ne csak turistaként legyünk 

jelen valahol, hanem mi is adhassunk valamit a helyieknek. Tudom, hogy meg fogjuk valósítani, akár 

annak az árán is, hogy kivesszük a gyerekeket az iskolából.    

 

 

 

„Amióta hangszer van a kezemben, azóta folyamatosan zenével fejezem ki 

önmagam.” 

Interjú Csernák Zoltán Samu zeneszerzővel 

 

 

Minden hangszer érdekli, de legkönnyebben a zongorán tudja 

kifejezni a zenei gondolatokat. Vallja, hogy csak akkor képes 

szabadon alkotni az ember, ha nem kötelezi el magát egyetlen 

stílus mellett sem.  

Csendes, figyelő szempár egy hatalmas szemüveg mögött. 

Csernák Z. Samuval a Szélike királykisasszony című előadás 

zeneszerzőjével beszélgettünk, aki a darab bemutatójakor 

egyúttal első vojtinás munkáját is ünnepelte.   

 

 

 

Mesélj egy kicsit a Szélike előadás zeneszerzésének folyamatáról! (A darabban elhangzó zenék 

meghallgathatóak Samu honlapján: http://www.samucsernak.com/) 

A Szélike előadás zeneszerzésével párhuzamosan másik két bábszínháznak is írtam zenéket, amelyek 

szintén január végi bemutatóval számoltak, kénytelen voltam előre dolgozni. Jobb esetben én magam 

is részt veszek a próbafolyamaton, és ahogy a darab alakul, úgy formálom hozzá a zenét, ám a Szélike 

esetében az idő rövidsége miatt már az olvasópróbára kész tracklistával érkeztem. Tavaly 

novemberében kezdtem neki a munkának a szövegkönyv alapján. Általában hasonló elv szerint 

dolgozom minden egyes előadás zeneszerzésekor. Miután a szövegkönyv alapján megismerem a 

karaktereket, a helyzeteket, a különböző „stációkhoz” alap témákat írok, ezt követően felmérem, hogy 

a bábszínház milyen hangszerekkel rendelkezik, inspirációt nyerek belőlük, majd a társulat 

zenészeinek közreműködésével kialakítom az előadás zenei anyagát. Külön hangsúlyt fektetek a zenei 

felütés, illetve az előadást záró sorok kidolgozására. 

 



A Vojtina esetében is így történt. A bábszínház alagsorában összegyűjtöttük az épületben található 

összes hangkeltő eszközt, majd miután kipróbáltam, meghallgattam őket, megkértem a 

zenészkollégákat, hogy játsszanak rá az alapjaimra. Ezeket a spontán improvizációkat felvettem, majd 

otthon a házi stúdiómban egybegyúrtam.  

Általában a hangszerekből, hangszínekből nyerem az inspirációt, nem szoktam minden hangot előre 

megírni, a szöveg ismeretében kialakult első benyomásomat ugyanis markánsan befolyásolják a 

zenészek. 

 

Hogyan lettél zeneszerző? 

Kilenc éves koromban szüleimtől kaptam egy szintetizátort azzal az ígérettel, hogyha megtanulok rajta 

játszani, akkor kapok egy komolyabbat. Első óráimat egy harmonika virtuóznál, Miska bácsinál 

kezdtem, majd az ő tanácsára állami zeneiskolában folytattam tovább a tanulmányaimat, immár 

zongora előtt. A Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolába is jártam, ahol az állami képzéshez 

képest sokkal szabadabb oktatásban részesültem, itt ismerkedtem meg mélyebben a jazz műfajával, 

ezen belül is az improvizációval, amely számomra a komponálás alapja. Amióta hangszer van a 

kezemben, azóta folyamatosan zenével fejezem ki önmagam. 

 

Milyen hangszereken játszol, és melyik áll hozzád a legközelebb?  

Professzionális szinten zongorázom, billentyűs, elektronikus hangszereket szólaltatok meg, gitáron és 

szitáron rendszeresen gyakorlok, régebben klarinétoztam egy évig. A MárkusZínház János Vitéz című 

előadása kedvéért még cimbalmozni is megtanultam. Egyszóval ha a kezembe veszek egy hangszert, 

azt szeretem kipróbálni. A zongora áll hozzám a legközelebb, ezen kívül minden hangszer érdekel, 

amelyben kreativitást találok. 

 

Létezik olyan zenei irányzat, stílus, amelyet előnyben részesítesz? 

Nincs ilyen. Nem feltétlenül stílusokban gondolkozom. Van egy zenekarom, az idén tíz éves Singas 

Project, amelynek egyik alap koncepciója, hogy „minden szent, és semmi sem szent”. A zenekar tagjai 

közül mindannyian a jazz területéről jövünk, szeretünk improvizálni, ugyanakkor nem kötjük 

magunkat egyetlen zenei irányzathoz sem, kortárs folyam zenét játszunk, ha nagyon meg akarjuk 

magunkat határozni. Az alkalmazott zeneszerzés, amivel legtöbbet foglalkozom, különösen 

megköveteli az embertől, hogy ismerje, ugyanakkor függetleníteni tudja magát a zenei stílusoktól. Ha 

nem határoz meg a stílus, nem gondolkodsz toposzokban, akkor vagy igazán képes határok nélkül 

alkotni. 

 

Valamilyen igazodási pontra csak van szükség ahhoz, hogy megszülessen egy egység. 

Ez a pont általában az, hogy tetszik, vagy nem tetszik az, amit épp hallok. A munkámból  fakadóan 

kifinomodott a hallásom, érzékenyebb vagyok a zenei árnyalatokra. Stúdiótechnikai jártasságomnak 

köszönhetően pedig azonnal kiszűröm, ha egy dalban valami hibádzik. 

 

Volt valaha példaképed? 

Kimondott példaképem nincsen, viszont rendszeresen utánaolvasok azoknak az embereknek, akiket 

érdekesnek találok. Ők általában azok, akik nem álltak be a sorba, valamit másképp csináltak. 

 

Mit tanácsolnál a tíz évvel ezelőtti önmagadnak? 

Ha elhagynál pár időhúzó dolgot, és azt az időt arra fordítanád, amit egyébként is szeretsz csinálni, 

akkor még eredményesebb lennél.  

 

 

 



Megvalósult az, amit akkor elképzeltél magadról? 

Nem. Harmincéves koromig szerettem volna világhírű jazz-zongoristává válni…nem lettem, de 

egyáltalán nem zavar. Mindez nem jelent semmit, mert közben olyan dolgokkal foglalkoztam, 

amelyek örömet okoztak nekem. Nem hiszek abban, hogy mindent előre el lehet tervezni, nem árt 

persze egy jövőkép motiváló erőként, de azt hinni, hogy tökéletesen ugyanaz fog megvalósulni, amit 

kigondoltunk, fölösleges. Mindig is azt csináltam, amit szeretek, leszámítva egy kétnapos 

szalagmelletti munkát egy gyárban, amely végül miután mindkét nap sikerült egy-egy gépet 

tönkretennem, elbocsájtással végződött.  

Most már évek óta alkalmazott zeneszerzéssel foglalkozom, szabadúszó vagyok és voltam mindig is. 

Amennyire nehéz ebben a rendszerben mozogni, olyannyira felszabadító új projektekben részt venni, 

új emberekkel találkozni.     

 

Elégedett tudsz lenni a munkáiddal? 

Igen, el tudom engedni őket, de csak azért, mert az utolsó pillanatig csiszolom, alakítom őket. 

Megfelelési vágy elsősorban saját magammal szemben van, de meg szoktam hallgatni mások kritikáját 

is, és meg is fogadom a tanácsot, ha úgy érzem, jobb eredmény születik tőle.  

 

A munkád mely része áll hozzád a legközelebb? Van-e olyan része, amit nyűgnek élsz meg? 

Egy előadás hangzásvilágának kitalálása a legkreatívabb része egy alkotófolyamatnak, épp ezért ezt 

szeretem a legjobban. A munka „muszáj” része a zeneszerkesztésnek az a fázisa, amikor a 

hangsávokat kell kitisztítani, és egymás mellé pakolni, mint egy puzzle kirakó. Van egy saját 

hangstúdióm a pécsi MárkusZínház épületének alagsorában ahol a zenei anyagok összeállításakor 

elejétől végéig önállóan dolgozom: kitalálom, felveszem, megvágom, keverem a zenét. Nem mondom, 

néha jó lenne, ha mindezen feladatok elvégzésére lenne egy-egy emberem, de így aki velem dolgozik, 

egy személyben megkapja mindazt, amire szüksége van. 

 

Csapatjátékosnak vagy magányos farkasnak tartod magad a munkában? 

Mindkettőnek. A színházban és zenekaromban több emberrel kell együtt dolgoznom, trió, kvartett 

felállásban. Amikor alkotok, akkor viszont azt szeretem, ha az információk begyűjtése után, 

visszavonulhatok, és magamban tisztázhatom a zenei anyagot.   

 

Mit csinálsz, amikor nem zenélsz?  

Mostanában újra elkezdtem zenét hallgatni, ami azért számít különlegesnek, mert a munka mellett nem 

nagyon jut időm még erre is. Egyébként a barátaimmal szoktam találkozni, sokat töltődöm a velük 

való beszélgetésekből, ha pedig tehetem, akkor utazok. A következő úti cél, melyet a Pilári családdal 

közösen (Pilári Gábor és Vajda Zsuzsanna a MárkusZínház alapítói – szerk.) tervezünk: India. Nem 

ismeretlen számunkra az ország, korábban már jártunk arra, és mint akkor, idén is elsődleges tervünk a 

kikapcsolódás mellett a kutatás. Piláriék a helyi bábos kultúrát tanulmányozzák, én magam pedig, egy 

zenész barátom együttműködésével a hagyományos indiai zenével ismerkedem majd.    

 

Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? 

Szeretném, ha a bábszínházi munkákon túl, nagyszínházi előadások, filmek zeneszerzésével is 

foglalkozhatnék, illetve részt veszek egy olyan projektben, amelyről nemigen nyilatkozhatok, de 

annyit elárulhatok, hogy a kutatásunk az emberi agyhullámokkal foglalkozik. Célunk egy olyan 

„hangszer” megalkotása, amely az emberek természetes kiegészítőjeként működik, és segít a szellemi, 

érzelmi fejlődésben. 

 

 



„Minden megélt pillanatot igyekszem az alkotásba visszaforgatni.” 

 

 

Még ugyan csak pár éve lépett színre a bábos szakmában, máris irigylésre 

méltó gazdag pálya áll az idén harmincadik születésnapját ünneplő 

HOFFER KÁROLY mögött, aki megállíthatatlan energiával alkot, azaz 

rendez, tervez, zenét szerez és játszik. Bábszínházunkban „Itt vagyok!” 

című kiállításával mutatkozik be. 

 

 

 

Mesélj a címválasztásról! Miért épp „Itt vagyok!”? 

Először is nagyon hálás vagyok azért, hogy az első bábos kiállításomat itt rendezhettem meg. 

Képzőművészeti tárlatom ugyan volt már főiskolás koromban, a bábos munkáim bemutatására 

azonban most először nyílik alkalom. Láposi Terka (a Vojtina Bábszínház igazgatóhelyettese – szerk.) 

kérése az volt, hogy a lehető legkomplexebben próbáljak jelen lenni a kiállításon, így a 

rendezéseimből, tervezéseimből, szerepeimből egyaránt láthatóak bábok, fényképek és tervek. Az „Itt 

vagyok” cím egyrészt sűrítve fejezi ki azt, hogy „hahó, itt vagyok, dolgozom, a helyemen vagyok”, 

másrészt a dolgokhoz való hozzáállásomat tükrözi, fontosnak tartom, hogy az ember a rengeteg 

munkája ellenére is az adott pillanatnak tudjon élni. Annak pedig, hogy ez a kiállítás épp itt a 

Vojtinában kerül megrendezésre végtelenül örülök, mert csupa jó emlékem kötődik a bábszínházhoz, 

amikor a Rózsa és Ibolya című előadást terveztem.  

 

Egy bemutatkozó kiállítás valaminek az összegzését is jelenti. Hogyan tekintesz erre a leltárra? 

Folyamatos leltárkészítésben vagyok, már csak a korom miatt is, hamarosan harmincéves leszek. 

Hosszú találgatós körök előzték meg azt, mire eljutottam a bábszínházhoz, de megérte, maximálisan 

kitölti az időmet a szakmám. Bár csak öt-hat éve vagyok a pályán, nagyon sokat tanultam abból, hogy 

hogyan is működik ez a műfaj, lépten-nyomon próbálom is visszaforgatni a tervezéskor ezt a 

tapasztalatot. Lénárt András bábszínész, tervező számít az egyik nagy mesteremnek. Rengeteget 

tanultam tőle a szcenikáról, a különböző bábtechnikák működéséről.   

 

Hogyan látod magad kívülről, milyen jellemző karakterjegyet vélsz felfedezni az alkotásaidban? 

Nem tudom, az ember akarva akaratlanul hordoz 

magából valamit a rajzaiban. A bábtervezés 

egyik nagy alakjának tartom Koós Ivánt, aki úgy 

volt képes különböző stílusokban alkotni, hogy 

közben mindvégig megőrizte az egyediségét, és 

mellette a produkció szükségleteit is kielégítette. 

Végignézve a felnőtt- és ifjúsági előadásokhoz 

tervezett bábjaimon, kicsit megdöbbenve vettem 

tudomásul, hogy a legmarkánsabb 

karakterjegyük a hiányos vagy legalábbis 

különös tekintetük. Elképzelhető, hogy a 

kiállítást látogatók közül egyesek túlságosan 

sötétnek, esetleg félelmetesnek fogják találni a 

figuráimat, én persze teljesen másképp viszonyulok hozzájuk, nagyon közel állnak hozzám.   



Van kedvenced közöttük? 

Mindegyikhez kötődöm, ezért nem is tudnék választani közülük. Akkor tudja jól végezni az ember a 

munkáját, ha a magáénak érzi azt, és egy kicsit „bele is hal”. Minden megélt pillanatot igyekszem az 

alkotásba visszaforgatni. Hatalmas belső motivációt érzek, amikor azzal foglalkozhatok, ami érdekel, 

csak erről tudok beszélni ilyenkor, ami valószínűleg rettentő idegesítő lehet a környezetemnek. 

Ugyanakkor borzasztóan inspirál, amikor olyan emberrel cserélhetek véleményt, akinek értem a 

gondolatait. Az egyik ilyen legnagyobb szakmai partner az életemben például Gimesi Dóri, dramaturg, 

szintén nagyon hamar egy hullámhosszra tudok kerülni Kuthy Ágnes, Veres András, Bartal-Kiss Rita 

rendezőkkel. Aztán persze volt már arra is példa, hogy a munkában annak ellenére, hogy nehezen 

találtam meg a kapcsolódási pontot az alkotókkal, az előadás végeredménye produktív lett. Előfordul 

olykor az is, hogy a tervezői asztalnál mást képzelek, mint amit a rendező, ebből aztán érdekes, jó 

értelemben vett konfrontálódások születnek. 

 

Könnyen el tudod engedni a kész alkotást? 

Valamit igen, valamit nem. A Semmi-t (Hoffer Károly rendezése, mely előadás elnyerte a 

Színikritikusok Díját a 2012/2013-as évad legjobb gyerek- és ifjúsági előadás kategóriában – szerk.) a 

mai napig nem tudom elengedni, talán mert ez volt az első olyan előadás, amelyben valami olyanról 

tudtam szabadon gondolkozni, ami igazán az enyém. Egy előadás soha nem ér véget a bemutatóval, 

ezért tervezőként és rendezőként is szeretem nyomon követni a fejlődését. Ez persze nem jó hír a 

színészeknek, mert minden egyes alkalommal ki vannak téve újból és újból az instrukcióimnak. A 

Semmi esetében ez szerencsésen alakult, elfogadták, hogy konstans néző vagyok.     

 

Milyen munkák várnak rád a közeljövőben? 

A Budapest Bábszínházban mutatjuk be hamarosan Fige Attila rendezésében a Hókirálynő című 

előadást, amelyben Kay szerepét játszom, vár rám egy tervezői feladat a Kabaré című bábmusicalben 

Alföldi Róbert rendezésében, valamint a Budapest Bábszínház és a Kerekasztal Színházi Nevelési 

Központ közös koprodukciójában veszek majd részt egy ifjúsági előadásban a tavasszal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemény Henrik születésének 90. évfordulója 
 

 

2015. január 29-én töltené be Kemény Henrik 

90. életévét. Ennek tiszteletére emlékkiállítást 

rendez a Magyar Művészeti Akadémia a 

Korngut - Kemény Alapítvány 

közreműködésével a Pesti Vigadó 

Galériájában (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) 

"Szervusztok, Pajtikák!" címmel. A kiállítás 

2015. január 13-tól február 1-ig a hét 

minden napján 10:00 – 19:30 óra között 

ingyenesen látogatható. A kiállítás a „150 

éves a Vigadó” programsorozat része. 

 

Kemény Henrik Kossuth-díjas bábművész a Korngut család évszázados hagyományát 

folytatva a harmadik generációs bábjátékosok közé tartozik. Legismertebb figurája Vitéz 

László, a piros sipkás, vidám fickó, aki palacsintasütőjével tanítja móresre az ördögöket és 

magát a halált is. Kemény Henrik nyolcvan éven keresztül aktívan bábozott, kivételes mestere 

volt a vásári hagyományok továbbfejlesztésének, de nagy hatással volt a kortárs magyar 

bábművészetre is. Személye összekapcsolta a magyar bábozás vándorló, népi hagyományait 

az esztétikailag kiforrott, kortárs kísérletekkel. A Magyar Művészeti Akadémia tagja volt 

1996-tól haláláig.  

 

2015. január 29-én, Kemény Henrik születésének 

90. évfordulójának napján 14.30-tól 

megkoszorúzzák Budapesten a Kolibri Színháznál 

található emléktábláját, majd 16.00 órától ünnepi 

ülésen emlékeznek meg a bábművészről a Vigadó 

Makovecz-termében. Átadják a Kemény Henrik-

életműdíjat is (Majoros Gyula szobrászművész 

kisplasztikáját), és Láposi Terka színháztörténész 

bemutatja "A Kemény Bábszínház képeskönyve" 

című könyvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Varázsceruza 

 

Különleges kis csapat verődik össze a Vojtina Bábszínház színpadán februárban. 

Bence királyfi, következő előadásunk egyik főhőse ugyanis elindul szerencsét próbálni.  

Ahogy megy, mendegél új pajtásokba botlik, akik mellé szegődnek útja során. 

A kis csapat tagjai vagy a legjellemzőbb tulajdonságaikról kapták a nevüket, vagy olyasmiről, 

amiben ügyesek, amit nagyon szeretnek csinálni:  

Villámgyors, rettentő magas, a feje az eget veri, és nem létezik olyan gyors nyúl a 

földkerekségen, amelyiket utolérné. Hegyhordó pusztán a vállán egyik helyről a másikra 

hordja a hegyeket. Jóltaláló úgy tud lőni, hogy még egy babszemet is képes lelőni Bence 

királyfi tenyeréről.  Szélfúvó, egy fúvással olyan nagy vihart csinál, amilyet még nem látott a 

világ. Mindenthalló pedig, ha letapasztja fülét a földre akármilyen messziről meghallja, hogy 

miről beszélnek az emberek. 

Bizonyára Te is szívesen beállnál a csapatba! Mit gondolsz melyik a Te legjellemzőbb 

tulajdonságod? Mi az, amiben a legügyesebb vagy? Mit szeretsz a legjobban csinálni?  

Képzeld el, hogy szembe találkozol Bence királyfival és barátaival, akik Tőled is 

megkérdezik, amit mindenkitől: „Te ki vagy, pajtás?  Mi a mesterséged?” 

Válaszolj nekik rajzban! 

 

Alkotásaitokat 2015. január 23-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 

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

saját neveteket, életkorotokat, otthoni címeteket vagy iskolátok nevét és címét, illetve a 

rajzpályázat címét:  

Én, mint Bence királyfi csapatának tagja 

Képeitek közül az előadás rendezője és szereplői választják majd ki a számukra 

legkedvesebbeket. A kiválasztott képek alkotóinak jutalma egy 3 fős családi belépő a Szélike 

királykisasszony című előadásunkra, valamint egy az előadásról készült fotómontázs, melyet 

az alkotók és a színészek aláírásukkal látnak el. 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 


