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Halak kora BEMUTATÓ 

 

A Vojtina Bábszínház új tantermi részvételi színházi előadást készített 

középiskolásoknak Halak kora címmel. 

A darab zártkörű szakmai bemutatójára április 7-én (pénteken) 15.30 órától kerül sor a 

Vojtina Bábszínház színháztermében. 

Az interaktív előadás hossza 90-110 perc. Az elsősorban 9. és 10. osztályosoknak szóló 

tantermi előadást a középiskolákban tervezzük játszani. 

 

Ajánló: 

Tipikus táborozásnak indult. 

Igaz néhányan nem örültek 

annak, hogy a Tanár úr viszi 

az osztályt, de ez ellen semmit 

sem tudtak tenni. Aztán a 

táborban történtek bizonyos 

dolgok... de hogy pontosan mi 

és miért történt, arra majd a 

fegyelmi tárgyaláson kell 

választ adnia a Tanár úrnak és 

a diákoknak. - Ki számít jó 

tanárnak? Meddig tart a 

diákok szabadsága? Mire kell 

az iskolának tanítania? 

A színház házhoz megy, a 

diákok vannak „otthon", a színészek a vendégek. Az előadás az iskolában, egy tanteremben 

valósul meg, az előadáson egyszerre csak egy osztály vehet részt. A diákok a történet 

bizonyos pontjain nézőből résztvevővé válnak, elmondhatják véleményüket egy-egy szereplő 

viselkedésével, az adott helyzettel kapcsolatban. 

 

Alkotók: 

Róbert Júlia: Halak kora 

Ödon von Horváth Istentelen ifjúság című kisregénye nyomán 

Tantermi részvételi színházi előadás középiskolásoknak 

 

Játsszák: Hajdú Péter, Mercs Máté Péter m.v., Telenkó-Oláh Tímea, Baditz Dávid, 

Láposi Terka 
 

Dramaturg: Róbert Júlia 

Interaktív színházi alkotótárs: Gyombolai Gábor 

Látványtervező: Majoros Gyula 

Rendezőasszisztens: Szabó Magdolna 

Rendező: Madák Zsuzsanna 

  

 

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:halak-kora-bemutato&catid=37:hirek-roeviden


 

Pinokkió BEMUTATÓ 

 

2017. április 23-án (vasárnap) 10.00 órától láthatta először a közönség a Pinokkió című 

bábelőadásunkat. 

A darab zártkörű szakmai bemutatójára április 22-én (szombaton) 15.00 órától került sor. 

 

„Ha egy gyereknek jó a szíve, 

akármilyen komisz kis vadóc is 

egyébként, még mindig lehet belőle 

valami” – mondja a Jótündér. 

Pinokkió igazi rosszcsont. Egyik 

galibát a másik után okozza, 

veszélybe sodródik, rossz társaságba 

kerül, rendkívüli kalandok várják ezt 

a csupaszív fabábut. Bizony néha a 

szeretteit is bajba sodorja. Mégsem 

lehet rá haragudni, csak aggódni érte, 

és szurkolni neki. Nevetni is lehet 

néha rajta, de legtöbbször vele, 

hiszen kevés hozzá hasonló eleven eszű és vicces mesehőst ismerünk. Ha éppen 

elrendeződnének dolgai, akkor újra világnak ered, de sohasem feledkezik meg papácskájáról, 

aki világra faragta, és a Tündérről, aki mindig megsegíti, ha már nagyon nagy a baj. Pinokkió 

fabábu igazán otthon van a bábszínpadon, ahol megelevenedhetnek varázslatos kalandjai. A 

bábszínházban életre kelnek a bábok, Pinokkió pedig igazi kisfiúvá válik, ha minden jól 

alakul. 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

Carlo Collodi meséje alapján írta és rendezte: Perényi Balázs 

 

Konzultáns: Tóth Miklós 

 

Tervező: Mátravölgyi Ákos 

 

Zeneszerző: Czapp Ferenc 

 

Játékmester: Lovászi Edina 

 

Játsszák: Fekete Gréta, Nagy Mónika, Reschofsky György, Schneider Jankó, 

Villant Bálint m.v. 
 

Muzsikusok: Czapp Ferenc, Csonka László/Stefán Vivien, Molnár Endre, Papp László 

 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1339:pinokkio-bemutato&catid=37:hirek-roeviden
http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=147
http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=61


 

Kartonálom Tartományom 
  

 

 

2017. április 20-án (csütörtökön) 15.30 órakor Schneider Jankó, Hell Krisztina és Láposi 

Terka nyitotják meg Schneider Jankó kiállítását a Vojtina Bábszínházban Kartonálom 

Tartományom címmel. 
 

 

 

Álmomat varázslom 

magam magyarázom 

barátommal bejárom 

Kartonálom Tartományom 

  

Papíron mesélem mesebeli papír 

álmomat, 

és mesémben minden, mi történik, 

álom csupán. 

Benne leszel Te is, barátom,  

ha bejárod és felfedezed e különös 

tartományt. 

 

  

Schneider Jankó a kortárs nemzetközi és magyar bábművészet dinamikus, többszörösen is 

sokoldalú alkotója: ír, rendez, játszik, tervez, tanít. 

Művészete karakteres erővel, humorral, játékstílussal itthon van a Vojtinában is. 

 

A kiállítás 2017. június 12-ig látogatható: 

hétfő-péntek: 9-17 óráig, szombat-vasárnap: 9-12 óráig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1338:kartonalom-tartomanyom&catid=37:hirek-roeviden


Bábszínházi Világnap - 2017. március 21. 

 

 

 

2017-ben a magyar nyelvű bábosok negyedik alkalommal, 

szokatlan körülmények között mutatják be a műfaj sokszínűségét. 

Bábszínházak, független társulatok, oktatási intézmények, és 

szakmai szervezetek ünneplik március 21-én a bábszínházi 

világnapot. Lesznek programok városi főtereken és 

könyvesboltokban, piacokon és tömegközlekedési eszközökön. 

 

 

Az eseménysorozat célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar nyelvű bábművészetre, 

annak sokszínűségére, intézményeire és független társulataira, a régóta pályán levőkre és a 

legfiatalabb generációra, így ez a nap az összes magyarországi és határon túli, kő- és 

független bábszínház közös ünnepe. Határon innen és túl több mint húsz településről több 

mint negyven társulat, csoport, oktatási intézmény, szakmai szervezet csatlakozott, akik 

maguk találják ki és alakítják saját városukhoz a programokat. A Világnapi ünnep 

kezdeményezője és koordinátora a Budapest Bábszínház, fővédnöke dr. Áder János 

köztársasági elnök. 

  

 

A Vojtina Bábszínház programjai Debrecenben ebből az alkalomból: 

  

Muzsikáltató 

Játékos hangszerbemutató a játszószínházban 

Helye: Vojtina Bábszínház - Játszószínház 

Ideje: 9.30-10.30 között; 13.00-14.00 óra között 

(Ez a program díjköteles!) 

 

 

 

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1330:babszinhazi-vilagnap-2017-marcius-21&catid=37:hirek-roeviden


Kiment a ház az ablakon! 
A Vojtina előtt várunk minden kíváncsi szemet, fület és kezet, hogy megnézze, megtapintsa, 

meghallgassa közelről mindazt, amit máskor a nézőtérről figyel. 

Interaktív játékokkal is várunk Benneteket! 

Helye: a Vojtina Bábszínház előtti tér 

Ideje: 13.00 és 17.00 óra között 

 

 

Sétáló bábolda 
Bábjainkkal találkozhattok a főtéren és a Piac utcán 

Helye: Debrecen főtere és a Piac utca 

Ideje: 16.00 és 17.00 óra között 

 

 
 

 

Gördül a bábos! 

Szerencsés János felkerekedik, hogy jókedvet és szerencsét vigyen a gyerekeknek! 

Helye: Debreceni Klinika: Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály 

(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 

Ideje: 14.30-tól 15.30-ig 

 



Gördeszkán a Vojtina 
 

 

Tizenegyedik alkalommal 

rendezi meg a Csokonai 

Színház a kortárs magyar 

drámák seregszemléjét, a 

"DESZKÁT" 2017. március 

27. és április 2. között. Az 

idei fesztiválon negyedszer 

jelentkezik a kortárs magyar 

szerzők gyerekeknek szánt 

darabjait bemutató GÖRDESZKA elnevezésű szekció. Bábszínházunk a Szerencsés János, 

avagy az ördög három aranyhajszála és A só című előadásaival szerepel a programban, 

valamint három színvonalas gyerekelőadásnak és egy felnőtt előadásnak is helyet ad. 

 

GÖRDESZKA Program: 

Időpont Előadás címe Előadás helyszíne Előadó társulat 

03.28. kedd 

10.00 óra 
Szerencsés János, 

avagy az ördög 

három 

aranyhajszála 

Víg Kamaraszínház Vojtina Bábszínház 

Debrecen 

03.28. kedd 

14.30 óra 
Az emlékfoltozók Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Vaskakas 

Bábszínház 

Győr 

03.29. szerda 

10.00 óra 
Hessmese Víg Kamaraszínház Csokonai Színház 

Debrecen 

03.30. csütörtök 

9.00 óra 
Peter Horváth Árpád 

Stúdiószínház 
Hevesi Sándor 

Színház 

Zalaegerszeg 

03.30. csütörtök 

10.00 óra 
Töviskirály Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Mesebolt 

Bábszínház 

Szombathely 

03.31. péntek 

10.00 óra 
A só Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Vojtina Bábszínház 

Debrecen 

04.01. szombat 

10.00 óra 
Az aranyhalacska, 

avagy a halász meg 

a nagyravágyó 

felesége 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Ciróka Bábszínház 

Kecskemét 

04.02. vasárnap 

10.00 óra 
Az időnk rövid 

története 

Horváth Árpád 

Stúdiószínház 
ESZME, Vaskakas 

Bábszínház 

Győr 

 

Jegyek elővételben a Csokonai Színház jegypénztárában, valamint az előadások kezdete előtt 

a helyszíneken is válthatóak. 

A Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála és A só című előadásra CSAK a 

Vojtina Bábszínházban válthatóak jegyek. 

A jegyek ára 1.000 Ft/fő. 

A DESZKA fesztivál részletes programja és az előadásokról minden információ itt olvasható:  

http://csokonaiszinhaz.hu/deszka/  

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1327:goerdeszkan-a-vojtina&catid=37:hirek-roeviden
http://csokonaiszinhaz.hu/deszka/


IV. Bábos Drámaíró Verseny Békéscsabán 

 

 
A Vojtina Bábszínház idén is részt vett a március 23. – 26. 

között megvalósuló IV. Bábos Drámaíró Versenyen 

Békéscsabán. 

A misztikus hármas szám végigvonul a fesztiválon ugyanis 

három író, három rendező, három színészcsapattal, három 

darabot hoz létre és mindez három nap alatt valósul meg 

akárcsak a mesékben. A fesztiválon szinte órák alatt kell 

megírni a művet egy kisorsolt újságcikk alapján, majd a 

vállalkozó szellemű művészeknek meg kell rendezni, el kell 

próbálni és be kell mutatni a darabokat a nagyérdeműnek. 

 

A témaadó cikket március 23-án (csütörtökön) 17.00 órakor sorsolták ki a verseny 

hivatalos megnyitóját követően a Békés Megyei Hírlap aznapi, csütörtöki számából. 

“Érdekes időutazás a víz világnapján” – ennek a hírnek a nyomán születtek meg a IV. Bábos 

Drámaíró Verseny darabjai csütörtök éjszaka, majd az írók után a rendezőkön és a 

színészeken volt a sor. Egészen vasárnap délutánig dolgozhattak együtt, hogy végül, 

mindössze két és félnapnyi próba után, a nézők elé álljanak az előadásokkal. 

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház és idén a Bóbita Bábszínház társrendezésében szervezett 

megmérettetésen három író (Sebők Bori, Tóth Réka Ágnes, Pozsgai Zsolt), három rendező 

(Szenteczki Zita, Szilágyi Bálint, Varsányi Péter) és természetesen három csapat „játszott” 

együtt (Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Bóbita Bábszínház, Vojtina Bábszínház, 

Békéscsabai Jókai Színház). 

Március 26-án (vasárnap) 15.00 órától volt a három bábdarab díszelőadása a Sík Ferenc 

Kamaraszínházban, melyet szakmai zsűri értékelt. 12 óra írás és 46 próbaóra után három 

fantasztikus előadást láthatott a közönség. A szakmai zsűri (Elek Tibor – irodalomtörténész, 

kritikus, a Bárka főszerkesztője; Zalán Tibor – József Attila díjas magyar költő, író, 

dramaturg, pedagógus, egyetemi tanár; Jászay Tamás – kritikus; Gimesi Dóra – a Budapest 

Bábszínház dramaturgja; Gabril Cadariu – a marosváráshelyi Ariel Bábszínház igazgatója), 

valamint a publikum döntött a legjobbakról. 

A legjobb dráma díját Tóth Réka Ágnes nyerte Oázis című darabjával. 

A legjobb rendező díját Szilágyi Bálint nyerte, aki Sebők Bori Csatornajárás című művét 

vitte színre. 

A legjobb színész díját Kalocsányi Gábor, a pécsi Bóbita Bábszínház művésze nyerte. 

A legjobb színésznő díját Fekete Gréta, a debreceni Vojtina Bábszínház művésze nyerte. 

A legváltozatosabb karakter díját Balázs Csongor, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház 

művésze nyerte. 

A legjobb előadás díját Szenteczki Zita rendezésében, Pozsgai Zsolt: A víz elrablása, avagy 

Lina és a Nagyhatalmú Karbantartó esete című darabja, illetve az azt színre vivő csapat 

(Czumbil Örs (Napsugár Bábszínház), Baditz Dávid (Vojtina Bábszínház), Fekete Gréta 

(Vojtina Bábszínház), Vadon Judit (Bóbita Bábszínház), Barkó Réka (Vojtina Bábszínház) 

nyerte. A csapata duplázott, a közönség véleménye megegyezett a zsűriével. 

 

Köszönjük a Békéscsabai Napsugár Bábszínháznak és szeretettel gratulálunk minden 

résztvevőnek! 
 

 

 

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:iv-babos-dramairo-verseny-bekescsaban&catid=37:hirek-roeviden


Világot lát a Vojtina Bábszínház 

 

 

A Tessék engem megmenteni! című előadásunkkal 

vendégeskedünk Kaposváron és Csurgón március 

5-9 között. Március 5-én (vasárnap) 11.00 órától az 

Agórában, 6-án (hétfőn) 10.00 és 14.00 órától 

Csurgón a Csokonai Közösségi Házban, 7-én 

(kedden), 8-án (szerdán) és 9-én (csütörtökön) 

délelőttönként pedig a Szivárvány Kulturpalotában 

láthattok Bennünket! 

Majd ugyanezzel az előadásunkkal vendégeskedünk 

Sepsiszentgyörgyön. Előadásunkat 2017. április 27-én (csütörtökön) 11.00 és 18.00 órától a 

Tamási Áron Színház Nagytermében (520003 Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1.) láthatja 

az erdélyi közönség a Szent György Napok keretében.  

 

2017. március 20-24. között rendezi meg hagyományosan a 

Budapest Bábszínház a BÁBU Fesztivált, melyen ezúttal a 

népmesék hőseivel találkozhat a közönség. A Vojtina 

Bábszínház két előadásával is bemutatkozik a fesztiválon. 

Először március 20-án (hétfőn) a még készülőben lévő a Halak 

kora című színházi nevelési előadásunkból mutatunk meg 

jeleneteket a BÁBSZÍNHÁZ ÉS SZÍNHÁZI NEVELÉS II. 

szakmai nap keretében. 

Majd március 24-én (pénteken) 10.00 órától a Szerencsés 

János, avagy az ördög három aranyhajszála című vásári 

bábjátékunkat láthatja a budapesti közönség a Budapest 

Bábszínház Nagytermében. 

 

 

 

Asbóth Anikó Blattner-díjat kapott 
 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából művészeti díjakat adott át 2017. 

március 14-én a Pesti Vigadóban. 

 

Szeretett igazgatónk, ASBÓTH ANIKÓ 

kiemelkedő bábművészeti tevékenységének 

elismeréseként Blattner Géza - díjban, 

CSIKOS SÁNDOR, a Csokonai Színház 

művésze Magyarország Kiváló Művésze 

díjban, 

VARGA KLÁRI, a Csokonai Színház 

művésze Jászai Mari díjban részesült. 

 

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak! 

 

http://vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1329:asboth-aniko-blattner-dijat-kapott&catid=37:hirek-roeviden


 Vendégek a Vojtina Bábszínházban 

 

2017. március 5-én (vasárnap) 10.00 órától és 6-án 

(hétfőn) 10.00 és 14.00 órától a sepsiszentgyörgyi 

Cimborák Bábszínház vendégeskedik 

színháztermünkben A rest legényről című 

bábelőadással. 

Hogyan lehet valaki teljes értékű tagja a 

társadalomnak úgy, hogy az ő létigazsága nem egyezik 

meg az elfogadott szabályokkal és elvárásokkal?! Ez a 

mese, a másság elfogadásáról szól. Jankó a világ 

szemében rest, mégis egyetlen jó cselekedettel olyan 

tudás birtokába jut, amivel bármit megtehet. Ő 

mégsem él vissza ezzel a helyzettel, ettől válik igazi 

mesehőssé. 

A Cimborák Bábszínház előadása A rest legényről 

című magyar népmese bábszínpadi adaptációja. Az 

előadásban ötvöződik az asztali bábjátszás és az 

árnyjáték technikája, a sajátos képi világ mellett, a 

hangulatok megteremtésében nagy szerepet játszik a népies zene. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

2017. március 12-én (vasárnap) 10.00 órától a Ládafia 

Bábszínház vendégeskedik színháztermünkben a Krisztus Urunk 

meg az Obsitos című bábelőadásával, a játszószínházban pedig a 

Hamuban sült pogácsa című kamarajátékunkra várunk 

Benneteket! 

 

Krisztus Urunk meg az Obsitos 

játék a mennyek magasságos magasságától az poklok mélységes 

mélyéig 

Egy nyugállományos katona, obsitos, jó tett helyében jót kap. 

Pipát, kártyát, mindent elnyelő zsákot, no’ meg egy létrát, mellyel 

a mennyeknek országába vezet az út. De az út hosszú, s mire 

végére ér, lehet, hogy már az ördögnek sem kell. 

Marionett játék bábokkal és élő szereplőkkel. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

 

 

2017. március 14-én (kedden) 20.00 órától a 

Vojtina Bábszínház színpadán láthatjátok Lázár 

Kati Jászai Mari estjét Kripli Mari címmel a 

Debreceni Tavaszi Fesztivál keretében. 
 



2017. március 26-án (vasárnap) 10.00 

órától a kecskeméti Ciróka Bábszínház 

vendégeskedik színháztermünkben az 

Égigérő Mesefa első virága – Medve ének 
című bábelőadásával! 

„Nyírfakéreg kosárkám, hej regő, regékkel 

teli…”            

Így kezdi meséjét az énekek tudója a 

kíváncsi Kismedvéről és szigorú atyjáról, a 

Világügyelő Nagymedvéről. Valamikor 

réges-régen, amikor a Nap és a Hold még égi 

kunyhójában lakott, elindult a bocs, hogy megismerje a földi világot. A sztyeppék bokrosában 

ott sompolygott az Ezüstróka, a zúzmarás cirbolyafenyők fölött vijjogott a Fehérfejű Halász- 

Sas és a jeges folyókban fickándozott a Tokhal, a vizek fejedelme. S hogy miként lelt 

közöttük barátokra a mi kis mackónk? Erről szól a mesénk! 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Méltóság Hete címmel szervez rendezvénysorozatot a Debreceni Hospice Ház Alapítvány 

2017. április 3-9. között a Méltóság Mezeje Program 10 éves jubileuma alkalmából. 

A rendezvénysorozat záróeseményére 2017. április 9-én (vasárnap) 10.00 órától a Vojtina 

Bábszínház színháztermében kerül sor, ahol a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput 

Társulata bemutatja A rút kiskacsa című előadását. 

Az előadásra korlátozott számban kaphatóak még jegyek a Vojtina Bábszínházban 500 Ft/fő-s 

egységáron.  

 

A rút kiskacsa 

A rút kiskacsa a Szigligeti Színház nagysikerű „Színház az 

iskolában, iskola a színházban” című projektének legújabb 

előadása, melyben huszonhárom gyerekszínész, négy 

bábszínész és két zenész lép színpadra. 

„Andersen meséje méltán a világ egyik legismertebb meséje. 

Hisz valamennyien érezhettük már magunkat rút kiskacsának. 

Hogy mennyire igaz ez a kijelentés, magam sem gondoltam, 

volna addig a pillanatig, amíg nem kezdtem mélyebben 

foglalkozni a témával. 

Igen. Mindannyian rút kiskacsák vagyunk. Csak akkor 

válhatunk hattyúvá, ha megtaláljuk azt a helyet, ahol önmagunk lehetünk. Önmagunk 

megismerésére pedig kitűnő lehetőséget nyújt a játék, a színház, az együttgondolkodás, sírás-

nevetés.” – mondja Tóth Tünde, az előadás rendezője 

Az élőzenés előadás időtartama 1 óra 25 perc.  
 

 

A felvidéki Árgyélus Meseszínház két 

előadásával is vendégszerepel a Vojtina 

Bábszínházban. 

Április 25-én (kedden) 10.00 és 14.00 órától 

Az élet és a halál vize, április 27-én 

(csütörtökön) és 28-án (pénteken) 10.00 és 

14.00 órától pedig a Teremtésmese című 

előadást láthatjátok tőlük. 

Előadja: Écsi Gyöngyi 

Zenei kíséret: Kováts Marcell 



Április 26-án (szerdán) 10.00, 14.00 és 19.00 órától a Vojtina Bábszínház színháztermében 

lesz látható az Élőkép Társulat Élő felszín című előadása, mely egy vizuális 

mozgásszínházi előadás. 

Az előadásban a néző megfigyelheti és 

megkedvelheti a geológiát: domborzati 

átalakulásokban, absztrakt 

felszínképződmények mozgásában 

gyönyörködhetünk. Az élőben mozgatott 

vetített felületen Naprendszerünk 

égitestei elevenednek meg: hol az izzó, 

hömpölygő anyag kőzetté dermed, hol 

felhők sűrű kavargásából jéghegyek 

bukkannak elő, úsznak majd süllyednek 

alá. Ahogy belefeledkezünk a 

hangkompozíció és a látvány poézisébe, úgy jutunk közelebb és közelebb emberi létünk 

mikrouniverzumához.  

Ez egy olyan háromdimenziós megjelenítés, melyhez nem kell 3D-s szemüveg! 

 

Az előadást 6 éves kortól minden korosztály számára ajánljuk. 

 

Az előadás hossza 40 perc. Az előadás után beszélgetést szervezünk az alkotókkal. 

 

A belépőjegy ára: 500 Ft/fő 

 

Itt láthattok egy videó összeállítást az előadásról: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxvprZ-cBrg 

 

 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Varázsceruza 

 

Legújabb Varázsceruza rajzpályázatunk témáját A só című előadásunk ihlette. 

 

Mesénk I. Bámulatos Balabán király birodalmában kezdődik, ahol nagy sürgés-forgással 

készül mindenki az uralkodó születésnapjára. A király két legidősebb lánya virággal és 

tortával, a legkisebb királylány, Veronka ünnepi ebéddel kedveskedik édesapjának. 

Előételként friss oregánóval marinált csiperkét, majd tejszínes habarással készített 

szerecsendiós spárga krémlevest, főételként pedig fokhagymában pácolt csirkemellet tálalnak 

krumplipürével és dinsztelt káposztával. 

 

Hmmm…ugye milyen ínycsiklandozó falatok? A ti születésnapotokon is ilyen finom étkek 

kerülnek az asztalra? Anya biztos igyekszik ilyenkor a kedvetekben járni. Hogyan zajlik 

nálatok egy szülinapi ebéd? Kik jönnek el? Kik ülnek a szülinapi asztal körül? Apa, Anya, 

Testvérek, Nagyszülők….? Arra kérünk Benneteket, hogy rajzoljátok le nekünk a saját 

szülinapi ebédeteket. 

 

A rajzokat 2017. március 31-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:  

 

Az én születésnapi ebédem 

 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

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

A só című előadásunkra, valamint egy az előadásról készült fotómontázs, melyet az alkotók és 

a színészek aláírásukkal látnak el. 

 

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

viszontláthatjátok alkotásaitokat. 

 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 


