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Lomtalanítás BEMUTATÓ 

 

2016. január 13-án (szerdán) 13.15-től mutatjuk be első színházi nevelési előadásunkat a 

debreceni Ifjúsági Ház Nagytermében Lomtalanítás - kamasztörténetek - címmel. 

Az elsősorban 15-16 éves középiskolásoknak szóló 

színházi nevelési előadás pillanatfelvételeket mutat két 

család életéből. Egy kamasz lány és egy kamasz fiú 

szemszögéből foglalkozunk azzal, hogy milyen 

nehézségeket okozhatnak a generációs és kommunikációs 

problémák. A történet középiskolás és felnőtt szereplői 

egyaránt nem értenek szót egymással, nem értik egymás 

viselkedését, úgy érzik, nem számíthatnak egymásra. A 

családi válságok pedig legyűrűznek a kamaszok életébe is. 

Az előadás fókuszában az a kérdés áll, hogy mit tegyen 

egy kamasz és mit ne a saját szabadsága érdekében. 

Az előadás műfajából adódóan zárt színházi részekből és 

nyitott drámamunkából áll – ez utóbbiakat a színészek 

közreműködésével egy drámatanár vezeti. 

A diákok a drámamunka során nézőből résztvevővé 

válnak, a közös gondolkozás és játék segítségével véleményt mondhatnak, álláspontokat 

ütköztethetnek, foglalkozhatnak a felvillantott helyzetek és a történet alakulásával. 

Az utaztatható, akár tantermekben, iskolai terekben is megvalósítható előadás két tanórát, 

vagyis 2x45 percet vesz igénybe. 

 

LOMTALANÍTÁS – kamasztörténetek 
Bemutató: 2016. január 13.  

 

Író-dramaturg: Róbert Júlia 

Tervező: Pignitczky Ádám 

A zenét szerkesztette: Arany Zoltán 

A bábokat, kellékeket készítették: Pignitczky Ádám, Dió Zoltán, Bérczi Kati, 

Nádasiné Szegedi Éva, Kissné Kati 

Rendező: Kaposi László 

Drámatanár: Kaposi László/Láposi Terka 

 

Játsszák: Hell Krisztina, Hajdú Péter 

Zenész: Arany Zoltán /Czapp Ferenc 
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Kamaszokról kamaszoknak 
Interjú Kaposi László drámapedagógussal 

 

 

 

Mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem egy kamasz a 

személyes szabadságának védelmében? Elsősorban erre 

keresi a választ műhelymunkából született 

LOMTALANÍTÁS – kamasztörténetek című színházi 

nevelési előadásunk, melynek rendezőjével, KAPOSI 

LÁSZLÓ-val beszélgettünk.  
 

 

 

 

Mit takar a színházi nevelési előadás kifejezés? 

Olyan előadás, amely a színház és a dráma különböző eszköztárával ugyanazt a problémát 

vizsgálja. Mi ennek segítségével a kamasz és környezete közötti viszonyt tanulmányozzuk. 

Két fiatal – egy fiú, és egy tőle független lány – történetét meséljük el, melyet a szülővel való 

ütközések folyamatosan meghatároznak. A kamasz és a felnőtt között felmerülő alapprobléma 

a másik létezése. A kamasznak függetlenednie kell, szembe kell fordulnia a szülővel. Ez 

biológiai, lelki szükséglet, amely problémákon keresztül valósul meg. Azt nézzük meg 

közelebbről, hogy hogyan éli meg mindezt egy fiatal, és hogyan a környezete. Míg az előadás 

a tragikus véget sem zárja ki, addig a drámamunkában azt keressük, hogy hogyan lehet 

mindezt helyrehozni, megakadályozni. 

 

 

Előadás és drámajáték egyaránt része a foglalkozásnak. Hogyan kapcsolódik össze ez a 

két forma? 

Másfél óra, azaz kétszer 45 perc áll rendelkezésünkre. Megismerkedünk a fiú és a lány 

történetének egy részével, majd ezt követően egy drámamunkára kerül sor, melynek központi 

kérdése az előadásban is elhangzó felvetés: „Hogyan érjem el, hogy figyelembe vegyenek, 

(…) hogy ne az én szabadságjogaimat tapossák sárba?” Vagyis mi az, amit megtehet egy 

kamasz, és mi az, amit nem a személyes szabadsága védelmében? A drámajátékot követően 

visszatérünk a lány és a fiú történetére, majd egy rövid, kb. 10 perces közös gondolkodással 

zárjuk az együttlétet, melynek során a szereplők lehetséges további döntéseire, életük 

alakulására kérdezünk rá. A foglalkozás többnyire kiscsoportos munkában valósul meg a két 

színész (Hell Krisztina, Hajdú Péter), valamint a zenei közreműködő (Arany Zoltán) 

segítségével, drámatanárként kezdetben én, később Láposi Terka lesz jelen.   

 

 

Milyen drámapedagógiai eszközökkel dolgoztok?  
Az előadás által felvetett problémákat a gyerekekkel közösen átbeszéljük, és ha egyes 

kérdések vizsgálatában a megjelenítés tűnik a jó megoldásnak, akkor konkrét szituációk 

eljátszásával ellenőrizzük, teszteljük a megállapításainkat. Ha egy konfliktust például úgy 

ítélnek meg, hogy az másfajta kommunikációval megelőzhető lett volna, akkor azt lehet, hogy 

érdemes improvizáció vagy úgynevezett állókép segítségével ki is próbálni. De a résztvevők 

játéka nem cél, legfeljebb eszköz lehet. 

 

 

 

 



Milyen fázisai voltak a munkafolyamatnak?  
Középiskolásokról középiskolásoknak szóló, tantermi, osztályközegben játszható előadás 

megrendezésére kaptam felkérést, mely eredetileg a Normális vagy? munkacímet viselte. 

Róbert Júlia dramaturggal közösen jelenetötleteket találtunk ki a téma vagy a figura 

megadásával, melyek a színészek improvizációja nyomán tovább körvonalazódtak. Juli ennek 

alapján, majd a későbbi próbaszakaszok eredményeinek folyamatos figyelembe vételével írta 

meg a szövegkönyvet. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az előadók nem csak klasszikus 

színészi munkát végeztek: teljes jogú alkotótársak voltak a próbafolyamatban. Úgy gondolom, 

akkor születik jó foglalkozás, ha a színész, a drámatanár saját maga is megmerítkezik abban a 

témában, amin át akarja vezetni a gyerekeket, ha nem kész eredményeket akar közölni, hanem 

ő maga is keresi a számára érvényes kérdéseket. 

Itt a Vojtinában két olyan színésszel volt szerencsém együtt dolgozni, akik nyitottak voltak 

mind a formanyelv, mind a színészi eszközkészletük határainak keresésében. 

 

 

Ki az előadás célközönsége? 

Az a probléma, amit vizsgálunk – úgy véljük – a 15-16 éves korosztályt érinti igazán. 

Fókuszként a már korábban említett kérdést járjuk körbe, azaz mit tehet egy kamasz, és mit 

nem a személyes szabadsága érdekében. Célunk, mint minden színházi előadásnak, hogy 

hatni tudjon, hogy foglalkoztasson. Szeretnénk, ha éreznék a gyerekek, hogy érdemes 

beszélgetniük a problémáikról, ne adj Isten még a szülővel is. Színházi nevelési 

előadásunkkal nem megoldásokat mutatunk: utakat, lehetőségeket villantunk fel. 

 

 

Az előadásban az élőszereplős játék mellett bábok is szerepelnek. Mennyire volt tudatos 

döntés a két műfaj, a színházi nevelés és a bábművészet ötvözése? Nem hagytam 

figyelmen kívül, hogy egy bábszínháztól jött a 

felkérés, tudatos döntés volt a részemről a bábok 

használata. Mindkét említett művészeti terület – ha 

úgy tetszik, szakma – tett már arra kísérletet, hogy 

beemelje a másik műfaj adottságait a sajátjába, 

azonban igazából csak erős kompromisszumokig 

jutottak. Mi most nem bábszínházat akartunk 

csinálni, hanem bábot használó színészekkel hoztunk 

létre egy előadást: egy működő színházi nyelvet, 

melynek érdekében számos konvenciót felrúgtunk. 

A bábszínházak az eddigiekben alapvetően nem voltak nyitottak arra, hogy a saját szakmai 

tudásukkal együtt csináljanak színházi nevelési előadást. Többnyire egy már meglévő 

előadáshoz rendeltek hozzá feldolgozó órát, amely elsősorban a látottak megbeszéléséből állt, 

annak minden jóindulatával és felszínességével együtt. A Vojtina ebben a tekintetben az 

úttörők közé tartozik. Jó érzéssel tölt el, hogy ennek az útkeresésnek részese lehetek én is. 

 

 

Hol lesz látható az előadás?  
Bár egy nagyobb osztályteremben is elférne, jelenleg a debreceni Ifjúsági Ház nagytermében 

fogjuk játszani, ami bizonyos szempontból előny, mert a diákok kilépve az iskolai közegből 

függetlenebbnek érezhetik magukat a társaságunkban. 

 

 

 

 

 



Rigócsőr király BEMUTATÓ 
 

 

2016. február 7-én (vasárnap) 10.00 

órától láthatja először a közönség a 

Rigócsőr király című bábelőadásunkat. 

 

Az előadás zártkörű szakmai 

bemutatójára február 6-án (szombaton) 

15.00 órától kerül sor. 

 

Rögös út vezet az igaz szerelemhez, 

különösen, ha valaki a világ 

legválogatósabb királylányának próbálja 

elnyerni a kezét. Hát még, ha ez a valaki 

- finoman szólva - nem a legdélcegebb 

dalia! Ebből nem lehet más, csak bonyodalom!  

Mi lakik a rátarti királylány szívében? Mi a fontosabb, a szépség vagy a belső értékek? Ezekre 

a kérdésekre keresi a választ előadásunk, bábok, élő emberek, gondolatok és érzések 

segítségével. 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 
 

 

Rigócsőr király 

Bemutató: 2016. február 6. 
 

Író: Szálinger Balázs 

Báb-, díszlet- és jelmeztervező: Mátravölgyi Ákos 

Zeneszerző: Darvas Benedek 

Rendező: Veres András 
 

Játsszák: Hajdú Péter, Hell Krisztina, Reschofsky György, Schneider Jankó m.v., 

Telenkó-Oláh Tímea 
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A megleckéztetett királylány esete bábszínpadon 
 

 

 

Báb és bábos egymásrautaltságáról diskurzusba 

bocsátkozni szinte már közhelynek számít bábszínházi 

közegben. Legújabb bemutatónk, a Rigócsőr király című 

előadás kapcsán azonban mégis erre vállalkoztunk 

VERES ANDRÁS rendezővel, aki tudatos dramaturgiai 

rendszer felépítésével teszi átjárhatóvá a két réteget. 
 

 

 

A történet túlnyomóan arról szól, hogy Rigócsőr király koldus álruhába öltözve 

megleckézteti a gőgös királylányt, aki kigúnyolta őt. A bűnt jogosan követi a büntetés, 

azonban ennek arányai nem kiegyenlítettek. Hogyan oldja fel ezt az egyensúlyvesztést az 

előadás? 

Vigyáznunk kell, hogy Rigócsőr királyt ne kegyetlen ítéletosztóként ábrázoljuk, különben a 

büntetés jogosságát kérdőjelezzük meg. Azért, hogy ne a királylány elesettsége legyen a 

hangsúlyos, játékossá igyekszünk tenni a színpadi helyzeteket. Bábokkal és „élőszínészi” 

jelenléttel egy olyan dramaturgiai rendszert dolgoztunk ki, amelyben a két forma folyamatos 

egymásra hatása feloldja a „ki tol ki, kivel” alaphelyzetet. A királylány bábot ért 

megaláztatások szimbolikus jelentéssel bírnak. Az élő réteg azt erősíti, hogy mindez csak 

játék, annak a játéka, hogy miképpen csiszolódnak össze a szereplők. Azt hogy épp ki az 

irányító, és ki az irányított szintén érzékletesen tudjuk kifejezni a mozgató és báb kapcsolatán 

keresztül. A királyfi célja nem elsősorban a megleckéztetés, hanem a segítő szándék, a világ 

megismertetésének a szándéka.  

Maga a mese Shakespeare Makrancos hölgy drámájához hasonlóan folyamatos 

konfliktushelyzetekre épül, ezért színházi értelemben jó alapanyag.  

 

 

Hogyan jelenik meg a bábok szintjén ez a dramaturgiai rendszer?  
A szereplők és a díszlet is stilizált. A tér funkcionális, ami azért 

szerencsés, mert sokféle helyszínt tudunk megjeleníteni 

ugyanazokkal a díszletelemekkel. A darab elején a királylány 

„élőszereplőként” van jelen, ebben a minőségében osztja ki a 

hozzá érkező kérőket is, akik mind kiszolgáltatott kugli figurák 

előtte. Rigócsőr hasonlóan a többiekhez szintén stilizált, ám 

annyiban különbözik tőlük, hogy egy fokkal kidolgozottabb a 

figurája. A királylány báb leképeződése akkor jelenik meg, 

amikor koldusasszonyként lép színre. A férfi-nő közti konfliktus 

a bábok szintjére helyeződik át, és ettől a valóságot nem a maga 

ridegségében, hanem játékos formában érzékeljük. A királylány 

megleckéztetésében szerepet játszó figurákat Rigócsőr király 

mozgatja, azaz tulajdonképpen ő alakítja. Mindezt szerettük 

volna vizuálisan is megsegíteni, így a bábok arcvonásait a 

Rigócsőréhez hasonlóvá formáztuk. A báb a mozgató kezében a 

kiszolgáltatottságot jelenti. Érdekes annak a végiggondolása, hogy a szereplők milyen 

viszonyban állnak egymással, és ez hogyan változik az előadás során. Csak akkor állhat 

szabadon a királylány a királyfi előtt, amikor a rá mért utat végigjárta. 

 

 



Az eredeti történethez képest beemeltetek két új figurát. Kik ezek? 
Ezek a szereplők, hol metafizikai lényekként kommentálják az 

eseményeket, ilyenkor láthatatlanok a többiek számára, hol rigó 

képében bukkannak fel, és a királylánnyal, Rigócsőrrel folytatott 

párbeszédeikkel árnyalják azok jellemét. Rezonőrök, akik 

véleményezik a jeleneteket, és egyúttal befolyásolják a történet 

alakulását. Mindketten segítő szándékkal fordulnak a szereplők felé. A 

két megjelenési forma elkülönítése színészi feladatot igényel, melyet 

maszk használatával teszünk még érzékletesebbé. 

 

 

 

A színpadi szöveg írójával, Szálinger Balázs költővel nem először dolgoztok együtt.  
Első közös munkánk a Fehérlófia című előadás volt a Budapest Bábszínházban. Balázs 

alapvetően költő, de drámaíróként is születettek már alkotásai. A gyerekekre jellemző őszinte 

nyitottsággal él és alkot, mely játékos szövegalkotásaiban is kifejeződik.  

Nehéz helyzetben volt, mert egy túlnyomóan moralizáló mesét kellett mai nyelven 

megszólaltatnia, de úgy gondolom, hogy összességében sikerrel vette az akadályt. 

 

 

 

 

 

„Kifejezetten szeretem szeretni az előadásokat, amikhez közöm van.” 

 

 

Alapvetően költőnek tartja magát, de színdarabíróként is 

elismert munkákat tudhat maga mögött. Fehérlófia című 

meséjével 2013-ban debütált először bábszínházban, mely 

előadásra azóta is meghatározó élményként tekint. 

A Rigócsőr király című bemutatónk írójával, Szálinger Balázzsal 

beszélgettünk.  

 

 

 

Miről szól számodra a Rigócsőr király mese?  
Arról, hogy valakit móresre tanítanak, de még mielőtt elszakadna nála a cérna, szembesítik 

vele, hogy az egész csak egy játék, kandikamera. Ez így önmagában nem egy nagy történet, 

akkor lesz az, ha ennek látjuk a folyamatát és abban a helyzeteket. Ezek megteremtésében egy 

rigópáros volt a segítségemre, akiket új figurákként Veres András, rendező ötlete nyomán 

emeltünk be a darabba. Egy rigófiúról és egy rigólányról van szó, akik rezonőrökként végig 

jelen vannak, és előreviszik a cselekményt.  

 

 

 

 

 



Szövegszinten hogyan tudtad egyensúlyba hozni a királylány folyamatos 

megleckéztetéséből fakadó ellenérzést Rigócsőr király büntetésének a jogosságával?  
Ha összeszorított szájjal, csukott szemmel is, de végig kell 

csinálnia a királylánynak a próbatételeket. Ennek súlyát Rigócsőr 

király vívódásainak bemutatásával igyekeztünk oldani.  

A rigófiú Rigócsőr pártját fogva azt képviseli, hogy a 

királylánynak igenis bűnhődnie kell, és a saját érdekében végig 

kell mennie a maga útján, még ha ez fájdalmas is. A rigólány 

ezzel szemben sokszor a királylány védelmére kel. Hosszútávon 

egyébként szerintem a rigófiúnak van igaza. Vagyis ha nem lenne 

igaza, akkor egyszerűen nem lenne ez a mese.  

Nem gondolom, hogy a meséknek feltétlenül csak a kellemes 

dolgokról kell szólniuk, ezeken keresztül ismerkednek meg a 

gyerekek a rossz példákkal, és azok leküzdésével. Az életben 

sokkal durvább dolgok várnak rájuk.  

 

 

 

Az eredeti történethez képest mi az, amin változtattál?  
Andrissal sokszor találkoztunk a szöveg megírása előtt. Több ponton eltértünk a 

történetvezetésben az eredeti mesétől, ami azonban alapvető különbség, az a rigók figurája, 

illetve az az ötlet, hogy a királylány megleckéztetésében részt vett szereplők tulajdonképpen 

mind Rigócsőr különböző alakváltásai.  

 

 

Milyen viszonyban állsz a már megírt színpadi szöveggel? Követed a próbákat?  
Az a véleményem, hogy félig-meddig a színpadon kell megszületnie a szövegnek, ezért 

igyekszem követni a próbákat. Együttműködök a rendezővel, aki nem feltétlenül ugyanazt 

gondolja, amit én, de ez egyáltalán nem baj. Nem vagyok öntudatos a szövegeimmel 

kapcsolatban, nem gondolom, hogy minden mást ennek kellene alárendelni.  

 

Volt olyan helyzet, amikor annyira eltért a színpadon megszólaló szöveg az eredetihez 

képest, hogy nem tudtál vele azonosulni?  
Kifejezetten szeretem szeretni az előadásokat, amikhez közöm van, egyúttal tudomásul 

veszem, hogy az a rendező műve, és mint ilyen nem feltétlenül egyezik az én 

elképzelésemmel, de ezzel együtt is tudok lelkesedni az előadásért.  

A Veres András-rendezte Fehérlófia, ami a Budapest Bábszínházban megy, talán a legszebb 

dolog, amihez közöm lehetett valaha, máig meghatározó élmény. 

 

 

Egy nyilatkozatod szerint „lepattanó labdával” kezdted a színházzal való kapcsolatodat, 

azaz valaki más helyett ugrottál be. A bábszínház is hasonló véletlen folytán került az 

életedbe? 

Nem volt korábban semmilyen kapcsolatom bábszínházzal, gyerekverset sem írtam soha 

annak előtte, váratlanul is ért, amikor Meczner János a Budapest Bábszínház igazgatója 

megkeresett.   

Az első színházi munkám, a Kalevala egy mozgásszínházi előadás volt, Horváth Csaba 

rendezésében. Fogalmam nem volt, mi az a dramaturgia, hogyan kell kinéznie egy darabnak. 

Írtam néhány jelentre emlékeztető szöveget, monológot, amelyek szöveges illusztrációi voltak 

ugyan a mozgásnak, de a fizikai színházi koncepcióba tökéletesen beleillettek. Nagy élmény 

volt közelről nézni, ahogy Horváth Csaba rendez, ahogy működik az a csodás társulat, sokat 

tanultam abban az időben. 



Miben különbözik egy színdarab és egy vers megírásának az alkotófolyamata?  
A színdarabnál a szöveg, a jelenet írja saját magát, a történet visz előre, így sok minden 

ötletszerűen alakul. Ha jól ismerem a szereplőimet, körülbelül sejtem, mit mondanának egy 

adott szituációban, és mit biztosan nem. Tulajdonképpen ők írják a darabot, én csak, mint 

csendes megfigyelő jelen vagyok, és leírom ezeket a megszólalásokat.  

A versírás nagyobb összpontosítást és sokkal keményebb munkát igényel. Néha persze 

kisujjal megy minden, de ilyen sok kihagyás után sok munka kell ahhoz, hogy könnyen 

menjen. Valamikor teli szájjal azt mondtam, hogy a vershez nem kell szorgalom. Jó nagy 

baromság, most inkább azt érzem: nagyon sok szorgalom kell ahhoz, hogy az ember azt 

mondhassa, hogy nem kell. És akkor se hangzik jól. 

 

 

 

 

 

Az előszobaszekrény boszorkánya BEMUTATÓ 

 

2016. február 21-én (vasárnap) 10.00 órától láthatja először 

a közönség Az előszobaszekrény boszorkánya című 

bábelőadásunkat. 

 

Az előadás zártkörű szakmai bemutatójára február 20-án 

(szombaton) 15.00 órától került sor. 

Ha egy szép napon öt frankért egy gyönyörű házat kínálnának 

nektek, feltétlenül kérdezzétek meg, lakik-e boszorkány az 

előszobaszekrényében. Mert boszorkány lakhat sötét erdőben, 

mézeskalácsházban, de nagyon ritkán az is előfordulhat, hogy 

éppen egy előszobaszekrénybe költözik be. Hogy mi ilyenkor 

a teendő? Gyertek, elmesélem! Pierre Gripari népszerű 

meséjét különleges formában, egyszemélyes előadásként Hell 

Krisztina kelti életre. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

  Szeretettel várunk Benneteket! 

 
 

Pierre Gripari meséje alapján írta: Hell Krisztina és Schneider Jankó 

Rendezte: Schneider Jankó 
A bábokat és a díszletet készítette: Hell Krisztina és Schneider Jankó 

Zene: Dénes Emőke 

Mozgás: Nagy Viktória Éva 

 

Játssza: Hell Krisztina 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=147


Jutalmam, hogy tehet/t/em 
Szentirmai László kiállítása 

 

 

Szeretettel várunk Benneteket 2016. február 26-án (pénteken) 15.30 órától Szentirmai 

László "Jutalmam, hogy tehet/t/em" című kiállításának megnyitójára a Vojtina 

Bábszínházba! 

 

Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos Egyesület alapítója, 

és elnöke, grafikus, bábos, szakíró, a művészetek életet 

formáló erejét hirdető teoretikus, tanár. Eddigi alkotói útját 

Kahlil Gibran, libanoni költő bölcs szavaival összegzi: „....ne 

próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok. Mert az élet 

sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked. Ti 

vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek 

el.”  

Évek óta irányadónak tartja Balázs Fecó: Előhang (Ugye nem 

hiszed el?) című dalának gondolatait (dalszövegíró: Horváth 

Attila): 

"Ugye nem hiszed el, 

Hogy keveset érsz? 

Nélküled másképpen volna ez az egész! 

És, ha jön az idő, amikor már nem leszel, 

Veled is egy egész világ múlik el." 

 

Az életmű kiállítás azt a sokszínűséget mutatja fel, melyben Szentirmai László hívószavai a 

művészi szabadság, a szelíd és konstruktív érzékenyítés, a bábművészet határtalansága. 

 

A kiállítást megnyitja: Láposi Terka 

 

A kiállítás látogatható: 2016. március 28-ig 

(hétfő-péntek: 8-17 óráig, szombat-vasárnap: 9-12 óráig) 

 

 

 

 

Láposi Terka az év művésze 2015-ben Debrecenben 

 
 

 

Bábszínházunk igazgatóhelyettese, Láposi Terka lett az év művésze 

2015-ben Debrecenben a Dehir.hu internetes hírportál szavazása alapján. 

Köszönjük a szavazatokat és szeretettel gratulálunk neki!  

A jelöltek a kultúra területén meghatározó személyiségek voltak egyúttal 

Makoldi Sándor néprajztudós, valamint a Csokonai Színház 

színművészei közül Garay Nagy Tamás, Mészáros Tibor és Varga Klári. 

 

 

 

 



XV. Debreceni Maskarádé 

 

– avagy Konc Király és Cibere Vajda ütközete - 

 

  

Kicsi hölgyek, kicsi urak, erre, csak erre! 

 

Nagyra nyissák szemeiket, szélesre tárják füleiket, mert ilyet még nem pipált az öregapjuk se! 

A 2016-os esztendőben, február hónapjának l6-17-18-19. napján kiseprűzzük a telet Debrecen 

városából. 

Február 16-17-18-án 10.00 és 14.00 órától tanúi lehetünk Konc Király és Cibere Vajda 

viadalának, s a városhírű komédiások – az ORT-IKI, a Szeredás és a Vojtina Társulat bűvös-

bábos csepűrágói - csapnak olyan csinnadrattát, hogy a jelenlévő sokaságnak kétfelé áll majd 

a füle. 

A gólyalábas csepűrágók és a tavaszt váró aprónép elől a Tél fejvesztve menekül! 

 

A Maskarádé három napját zárja a városi sokadalom február 19-én (pénteken) 16.00 órától, 

vonulva a Városházától nagy télkergető hangossággal egészen a Kossuth térig. Ez a tér lesz 

helyszíne ama nagy viadalnak, melyet Konc Király és Cibere Vajda – bőség és böjt urai – 

egymással vívnak. 

 

Négy napig gördül a kacaj, gurul a nevetés a Vojtina falai és a Kossuth téren gyülekező 

sokaság között, elvárunk hát mindenkit, aki jöveteli szándékát jelzi a Vojtina figurásainál a 

418-160-as telefonszámon vagy a szervezes@vojtinababszinhaz.hu e-mail címen! 

a Maskarák 

 

(Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!) 

mailto:szervezes@vojtinababszinhaz.hu


Vendégek a Vojtina Bábszínházban 

 

 
Az új év első hetében a szombathelyi Mesebolt 

Bábszínház vendégeskedik nálunk négy 

előadásával. 

Elsőként január 3-án (vasárnap) 10.00 órától 

"Vitéz László: Az elásott kincs" című előadásukat 

láthatjátok. 

Január 4-én, 5-én és 6-án "Az elvarázsolt 

testvérek", január 7-én és 8-án "A hideg szív" 

című előadásaikat mutatják be a debreceni 

gyerekeknek. 

 

Január 10-én (vasárnap) 10.00 órától pedig a legkisebbeknek szóló (1-4 éves kor között) 

"Szerelmükből születtem én" című előadásukat láthatjátok. 

 

 
 

2016. január 24-én (vasárnap) 10.00 órától a 

nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata 
vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban a "Szent 

László csudatettei" című bábelőadással. 

Az egyikük kezében csatabárd, a másikéban 

palacsintasütő. Az egyik király, a másik vitéz. 

Bátorságuk viszont közös: Vitéz László és Szent 

László régi jó ismerőseink, de mi van akkor, ha 

egy mesében találkoznak? Az előadás Nagyvárad 

városalapító királyának legendáját a vásári 

bábjátékok humorával ötvözi, így kicsik és nagyok 

egyaránt megérthetik Szent László csudatetteit. 

 

 

 

2016. február 14-én (vasárnap) 10.00 órától a Ládafia 

Bábszínház és az Álomzug Társulás vendégeskedik a 

Vojtina Bábszínházban A só című bábelőadással. 

Az öreg király születése napján világgá zavarja legkisebbik 

leányát, mert az hízelgés helyett tiszta szívből mondja 

édesapjának, hogy úgy szereti őt, mint az emberek a sót. A 

leány bujdosása során megismerkedik egy titokzatos 

öregemberrel és egy legénykével, aki… na de ez legyen 

meglepetés!  

Az ismert magyar népmese feldolgozása fából faragott 

bábokkal, régi használati tárgyakkal, élő játékkal, énekszóval, 

muzsikávak kísérve. 

 

 

 

 

Szeretettel Várunk Benneteket! 



 

 

Varázsceruza 

 

Legújabb Varázsceruza rajzpályázatunk témáját a Holle anyó címmel készülő 

 bábelőadásunk ihlette. 

Hűvösödik az idő, megsárgult levelek hullnak a fákról, közeledik a tél… Elkél lassan a 

szorgos segítség Holle anyó háza táján. Ha decemberben ellátogattok a Vojtina Bábszínházba, 

magatok is láthatjátok, hogy akad-e méltó segítsége Holle anyónak, aki ezekkel a szavakkal 

fogadja az arra tévedőket: 

„Kedves Lányom! Maradj nálam, ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod 

lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a 

pihéje; olyankor hó hullik a világban.” 

Arra kérünk Benneteket, hogy rajzoljátok le nekünk Holle anyót, ahogy a felhők feletti 

házikójának ablakában rázza a párnáját mindannyiunk örömére. 

Képeiteket bábszínházunk Gyerkőcfalán most is kiállítjuk majd, így ha betértek hozzánk, 

viszontláthatjátok alkotásaitokat. 

A rajzokat 2016. január 22-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:  

Holle anyó birodalma 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

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

Holle anyó című előadásunkra, valamint egy az előadásról készült fotómontázs, melyet az 

alkotók és a színészek aláírásukkal látnak el. 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 


