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A rendezvényekről általában
Fontos tudnivalók
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtáron keresztül a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez tartozó Somogy megyei települési könyvtáraknak lehetőségük van rendezvény
igénylésére az év elején meghatározott keretösszeg erejéig. Az erre vonatkozó kérésüket
jelezhetik annak a városi könyvtárnak, ahová tartoznak (Balatonboglár, Barcs, Csurgó,
Kadarkút, Lengyeltóti, Marcali, Tab), vagy közvetlenül a megyei könyvtárnak (Virág Erzsébet
rendezvényszervezőnél). Az igényeket a tervezett időpont előtt minimum két hónappal kérjük
jelezni elektronikusan, telefonon vagy személyesen. A megyei könyvtár évente három
alkalommal gyűjti össze az igényeket:
- 2017. május 15-ig kell megkérni a június 31-ig megvalósítani kívánt rendezvényeket,
- júniusban az augusztus 31-ig megvalósítani kívánt rendezvényeket és
- augusztusban az év végéig tervezett programokat.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legnépszerűbb fellépőket már az év végi időpontokra is
lefoglalják tavasszal. Így, amennyiben tudják, kit és mikor szeretnének egy Könyvtári Heti
vagy egy Mikulás programra, érdemes azt az első igényléskor leegyeztetni.
A megyei könyvtár kizárólag kulturális programokat támogat: író-olvasó
találkozókat,

könyvbemutatókat,

megzenésített

versek

előadását,

egyéb

zenés

rendezvényeket, amelyek valamilyen módon köthetők az irodalomhoz, a kultúrához. Egy
település egy évben legfeljebb két rendezvényt igényelhet, összegtől függően.
Ezen

kiadvány

célja

a

településeken

megvalósítani

kívánt

rendezvények

repertoárjának bővítése. Csakis olyan programokat kínálunk ebben, amelyek már jól beváltak,
ezekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatok vannak a megyében. A kiadványban feltüntettük
az előadók elérhetőségeit és a pontos tiszteletdíjakat is, amivel számolni lehet.
Természetesen bármilyen más rendezvény is választható, amennyiben az megfelel a fent
említett követelményeknek.
Bármilyen kérdés esetén Virág Erzsébet rendezvényszervező tud felvilágosítást adni
a 06-82/527-357-es vagy +36-20/468-1210-estelefonszámokon.
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Gyermekeknek szóló rendezvények
Bába Brigitta
Bába Brigitta kézműves játszóház tartását válja, a foglalkozás keretén belül ünnepi
ajándékokat készíthetnek vele kicsik és nagyok egyaránt. Kérhető tőle arcfestés. Valamint
dekorációs falfestést is készít. Keze alól gyönyörű festmények, munkák kerülnek ki. Ő
készítette a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárát díszítő
falfestményt Fésűs Éva egyik meséjéből.
Elérhetősége:

+36-70/207-9927

Bővebb információ:

www.facebook.com – Mesék Festője

Tiszteletdíj:

35.000,- Ft (több foglalkozás esetén 30.000,- Ft)

Pályi János Vitéz László
Szükségünk van olyan szerethető példaképekre, akik legalább képzeletünkben vagy akár
a bábszínházban jól elagyabugyálják azt, aki rosszat tesz velünk s a világgal. S ez a valaki
most itt van s nemes egyszerűséggel csak Vitéz Lászlónak hívják! A hagyományos vásári
bábjátékban a pirossapkás, vidám fickó palacsintasütőjével tanítja móresre az ördögöket
és magát a halált is. Sziporkázó, életvidám kesztyűs bábjáték ez, melyet vásári
mutatványok előznek meg.
Elérhetőség:

Csíkvár Tímea Tünde +36-20/265-0700,
e-mail: babszinter@babszinter.hu

Bővebb információ:

Facebook – Bábszíntér vagy Bábszíntér csoport

Tiszteletdíj:

90.000,- Ft + útiköltség

Budai Bábszínház
Kovács Klára Budai Bábszínháza országszerte nagyon népszerű. Kovács Klári
színházi, film szerepei mellett a Pom - pom rajzfilm sorozat eredeti Picur hangja, több
generáció ismeri és szereti. A Kalap kaland című, szünet nélküli egy órás előadás
nagyszerű kikapcsolódási lehetőség családoknak is.
Elérhetőség:

Cs. Szabó István +36-30/977-3511

Bővebb információ:

www.budaibabszinhaz.hu

Tiszteletdíj:

70.000,- Ft + útiköltség
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Deli Orsolya és Farkas Gábor
Zenés, interaktív műsorokkal (aktuális évszaknak és ünnepkörnek megfelelően)
örvendeztetjük meg a családokat. Előadásaink: ölbeli mondókák, döcögtetők, mozgásos
körjátékok, megzenésített versek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Elérhetősége:

+36-20/570-2781

Tiszteletdíj:

45.000,- Ft

DVORÁK & PATKA SZÍNHÁZ AJÁNLATA
Óvodásoknak, kisiskolásoknak: ajánljuk a Pesti Magyar Színház és a Dvorák & Patka
Színház koprodukciós előadásait, melyeket művelődési házakba, iskolákba, óvodákba is
"házhoz viszünk": A Békakirály; Játsszunk pantomimet!; Csacska nyulacska.
Ifjúsági szórakoztató előadásaink: Murphy törvényei; Egypercesek
Az

alábbi

linken

videós

ajánlók,

interjúk,

dokumentumfilm

található

rólunk:

https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos
Előadásaink irányára: bruttó 100 000 Ft-tól

Figura Ede
Figura Ede műsorai minden korosztálynak, minden alkalomra kiválóak (falunap, búcsú,
költészet napja, Március 15. farsang, Húsvét, Mikulás, Karácsony, szavaló-mesemondó
verseny, irodalmi est). Megzenésített versek, humoros, interaktív műsorain remekül
szórakoznak a gyerekek. Egyszemélyes műsorai a következő címeken rendelhetők:
Csinpilimpi hova mész!, Erdei strand, Ha bekopogsz, megtudod, Madárijesztő szerelem, A
hétfejű sárkány, a hóember születésnapja, A színes feketerigó és Figura Cirkusz.
Elérhetőség:

+36-20/423-1206

Bővebb információ:

www.figuraede.com

Tiszteletdíj:

Egyszemélyes műsor 55.000,- Ft (több előadás esetén 50.000,- Ft
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GRIMASK Színház
A GRIMASK Színház, - ex BÁBOVI-, egyszemélyes vándor bábszínház, melyben Komor
László bábművész előadásaiban az élőszínház és a bábszínház sajátosan keveredik.
A látványos, egyedi hangvételű, humorral átitatott, az iróniától sem mentes, zenés, mesés,
interaktív műsorok 1993 óta már több mint, 6700 előadáson varázsoltak mosolyt az
arcokra, vidámságot a lelkekbe. A klasszikus mesefeldolgozásoktól a zenés báb-show
műsorokon át az ünnepi produkciókig terjed a repertoár. Jelenleg 17 előadásból lehet
választani. A produkciók akár szabadtéren is megtekinthetők az ország apraja-nagyja
számára, korhatártól függetlenül!Az előadások időtartama: 50-60 perc
Elérhetőség:

+36-30/500-7778

Bővebb információ:

www.babovibt.hu és grimask@babovibt.hu

Tiszteletdíj:

70.000,- Ft+ÁFA (több előadás esetén 60.000,- Ft+ÁFA)

Guliver Zenekar

A Guliver Zenekar miben más, mint az épp palettán lévő produkciók? Előtérben nem a
zenekar van, hanem a gyerekek, vagyis kicsi közönségünk. Számunkra az a legfontosabb,
hogy élményt nyújtsunk, ne szimpla koncertet adjunk, hanem egy előadást! Játékos,
interaktív műsort kínálunk, melybe aktívan bevonjuk a nézőtéren ülőket, egy közös
éneklés, tánc, bábozás, zenélés erejéig. Számos, a magyar népi kultúrát jellemző
hangszer is megszólaltatásra kerül, illetve különös figyelmet fordítunk a népi
hagyományok ápolására. Felcsendülnek régi és mai gyermekslágerek, melyeket
játékosan, jelmezbe öltözve adunk elő, egy rövid történetre fűzve, mely egy utazásra
kalauzolja el a hallgatóságot. A zenekar fellépési díja egyedi, a piac igényeihez igazított
árképzés alapján történik. Saját hangosítással is rendelkezünk, ami akár szabadtéri
rendezvényre is megfelel.
Elérhetőség:

+36-70/553-1168

Bővebb információ:

http://www.facebook.com/gulliverzenekar

Tiszteletdíj:

100.000,- Ft
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Hangolda Együttes
A Hangolda Együttes népzenei alapokon nyugvó, interaktív, élőzenés, gyereknek és
családoknak szóló műsorok készítésével foglalkozik, illetve táncházakat, játszóházakat
tart. Célunk a közönségünk megismertetése és szórakoztatása azokkal a dalokkal,
táncokkal, játékokkal, amelyeket évszázadok során, az egymást követő generációk
csiszoltak

tökéletesre.

A

kaposvári

együttes

tagjai

hivatásos

népzenészek,

előadóművészek, néptáncosok és gyakorló szülők. Népdalok, megzenésített versek, saját
szövegű dalok és mindezek keverékei alkotják az együttes zenei hangzásvilágát.
Kapcsolattartó:

György-Horváth Emese +36-20/335-2299, info@hangolda.hu

Bővebb információ:

http://hangolda.hu/

Tiszteletdíj:

60.000 Ft (több előadás esetén 50.000,- Ft)

Hangoló Zenés Gyermekszínház
A Hangoló Zenés Gyermekszínház egy egyszemélyes színház. Nemes László zenés,
szórakoztató műsorait a közönség közreműködésével, játékosan, látványos díszletek
között, bábokkal, jelmezekkel, megzenésített versek segítségével adja elő. Műsorai főként
az óvodás korosztálynak szólnak, de a kisiskolások is szívesen hallgatják. Eddig 20
produkció került műsorra, ebből a legnépszerűbbek: Állatok olimpiája, Megy a vonat,
Fákban rejlő kincseink, Föld vándora.
Kapcsolattartó:

Nemes László: +36-20/9939-015

Bővebb információ:

www.hangoloszinhaz.hu

Tiszteletdíj:

40.000,- Ft (több előadás esetén 45.000,- F

Ilyés Szabó Anna
Ilyés Szabó Anna székely mesemondó 45 – 60 percben mesél a gyermekeknek, kérésre
rövidebb műsort is vállal. Szívesen lép fel önálló esttel, de közreműködik színházi
előadásokban, táborokban, versenyeken, jótékonysági műsorokon is. Vállal Tücsökműhely
foglalkozást (hegedű-zeneelmélet, zene-mesefoglalkozás, népdal-éneklés) és építész
előadást is (Beöthy Mária építésszel közös állandó vándor előadás).
Elérhetőség:

+36-20/317-9797

Bővebb információ:

www.ilyesszaboanna.hu

Tiszteletdíj:

90.000,- Ft
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Kassovitz László meseíró, mesemondó, népi rímfaragó
Magyar népmesék rímbe és ráncba szedve. Játékos beszélgetés a magyar népmesékről,
népmesemondással. A mesemondás intim műfaj. Hatása akkor érvényesül igazán, ha a
mesemondás közben minden gyermek szemével találkozik az előadó szeme, miáltal
minden gyermek azt érezheti, hogy az a mese neki van mesélve. Hogy ezt a varázslatot
megteremtsük, az az ideális, ha egy-egy csoport létszáma lehetőleg a 40-45 főt nem lépi
túl.
Elérhetőség:

+36-70/369-6168

Bővebb információ:

kassolaci@gmail.com

Tiszteletdíj:

útiköltséggel, napi (9,00 és 15,00 óra között) 50.000,- Ft

Kákics együttes
A Kákics Együttes repertoárja nagyon széles. Vannak tematikus előadásaik, melyek
óvodásoknak vagy iskolásoknak az oktatáshoz kapcsolhatók. Népi hangszerek
bemutatása népmeséken keresztül történik, ahol általában a főszereplő a zenész
(furulyás vagy dudás).
Bábtáncoltató Betlehem című műsorukat egy somogyi gyűjtés alapján készítették.
Farsangi műsoruk a magyarság farsangi szokásaiból és ahhoz kapcsolódó dalaiból áll,
megjelenítenek benne két alakoskodást, a gyimesi medvetáncoltatást és a moldvai
kecsketáncot. Pásztoros műsorukban zenével mutatják be egy juhász életét, a Szent
György napi kihajtástól, a Szent Mihály napi beszorításig.
Kapcsolattartó:

Tárnok Ákos: +36-20/926-7630, email: losandinos@gmail.com

Tiszteletdíj:

60.000,- Ft (több előadás esetén 50.000,- Ft)

Kiskondás Együttes
A Kiskondás Együttes a népzenén alapuló, interaktív zenés műsorokkal szórakoztatja
a kicsiket és nagyokat. Az együttes négy tagja folyamatosan bevonja a gyermekeket a
műsorba: zenés, verses, mozgásos játékokkal.
Kapcsolattartó:

Sándor Tímea: +36-30/685-4652, Husi Gyula: +36-30/5488957

Tiszteletdíj:

65.000,- Ft (több előadás esetén 60.000,- Ft
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Kávészünet Zenekar
A Kávészünet egy különleges küldetéssel bíró zenekar; a legsikeresebb könnyűzenei
formáció, amely kizárólag a versek megzenésítésére tette fel az életét. A zenekar
különlegessége, hogy a mai fiatalok "nyelvén" zenei stílusában szólaltatja meg a
költeményeket. Kultúraközvetítő szerepvállalásuk sikeréről árulkodik több, mint
51.000 facebook rajongójuk: https://www.facebook.com/kaveszunetzenekar
2017-ben kizárólag iskolai, Trendhagyó Irodalomóra koncerteket vállalnak.
Trendhagyó Irodalomóra: szórakoztató, interaktív műsor iskolásoknak (1-12.
évfolyam) :kötelező versekben bővelkedő repertoár, különleges koncertélmény,
olvasás és kultúranépszerűsítés, élményszintű verstanulás, sikerélmény az eseményt
követő időszakban (eredményesebb verstanulás, szavalás).
Elérhetőség:

Kovács Krisztián +36-20/933-55-72

Tiszteletdíj:

Duó: 50.000,- forint + útiköltség
Trió:60.000,- forint + útiköltség

Négytagú zenekar: 70.000,- forint + útiköltség (Egy napra jutó több koncert esetén az
útiköltség megoszlik a települések között.)

Kovács Gábor muzsikus
„… a magyar zenei élet egyik legszínesebb egyénisége; muzsikál zenekarokban, színházban,
televíziós műsorokban… Egyaránt megtalálja a közös hangot a gyermek- és felnőtt közönség
tagjaival… Zeneszerző, szövegíró, hangszeres imitátor A-tól Z-ig, vagyis az Alt blockflötétől a

hegedűn, klarinéton, PET-palackból és szívószálakból készült szájorgonán át egészen a Zenélő
tollseprűig… Minden elképzelhető és elképzelhetetlen háztartási eszközből, hulladékból készít
hangszereket, melyek koncertjeinek nélkülözhetetlen szereplői. Ez utóbbiak teszik
utánozhatatlanná, egyedivé élő műsorait. Hivatásos előadóművészi vizsgát a Nemzeti
Filharmóniánál tett 1984-ben.” Óvodásoknak, iskolásoknak szóló műsorairól, hangszerkészítő
foglalkozásairól bővebben: http://muzsikus.com/viewpage.php?page_id=9
Elérhetőség: +36-30/301-21-81, e-mail: muzsikusgabor@gmail.com
Tiszteletdíj: bruttó 50.000, Ft (útiköltséggel)
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Lábita Színház

A Lábita Színház egy egyszemélyes színház: Csernik Szende székely lábbábos műsora. A
műsora körülbelül egyórás, de lehet másfél órás is, ez a közönségtől és a körülményektől
függ. Két mese között játszik a közönséggel régi székely játékokat. A színpadot asztalon
rendezi be.
Elérhetőség:

+36-70/599-3751

Bővebb információ:

www.labitaszinhaz.net

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft (több előadás esetén 40.000,- Ft) + útiköltség

Lengyák István

/Ollóvágta/
Lengyák István akkurátusan félbehajtja a rajzlapot, majd megfogja ollóját, és munkához lát.
Villámgyorsan jár az olló a nagykanizsai nyugdíjas pedagógus kezében, miközben nagy ügyességgel
forgatja jobbra-balra a papírlapot. Talán tíz másodperc telik el, mire azt mondja, mindjárt kész is
vagyunk, már csak a hajtás van hátra. Szétnyitja kissé a kivágott formát, megnyomja a lap csücskét,
itt-ott hajt egyet – majd az asztalra állít egy tenyér méretű, négy lábon álló papírökröt. Aztán újabb
lapért nyúl, megint villan a kezében az olló, hajtogat keveset, és máris kész a hatalmas agancsú
szarvas. Öt perc múlva már egy kisebb állatkert vonul fel az asztalon.

Elérhetőség:

+36-20/554-5554

Tiszteletdíj:

40.000,- Ft (több előadás esetén 35.000,- Ft)

Lázár Balázs és Tallián Mariann
Ketten a versben
Küldetésünknek tekintjük, hogy hagyományt őrizve, de állandóan új kifejezési formákat
keresve, a társművészetek bevonásával, színházi eszközökkel népszerűsítsük a magyar
költészet klasszikus és kortárs kincsestárát, s e rendhagyó, versszínházi formán keresztül
megszólítsuk a legszélesebb közönségréteget.
Gyermekelőadásaink: Suttog a fenyves, igényes, élőzenés, interaktív Mikulás műsor 45
percben;

Barangoló,

élőzenés,

interaktív

gyermekelőadás

Weöres

Sándor

gyermekverseiből 45 percben; A Furfangos Csizmadia zenés, interaktív gyermekelőadás
Pósa Lajos Mátyás királyról szóló verses elbeszélése alapján, 45 percben.
Elérhetőség:

Tallián Mariann +36-30/37-77-075

Bővebb információ:

tallianmarianne@gmail.com

Tiszteletdíj:

80.000,- Ft + ÁFA útiköltséggel
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Napsugár Együttes

Öt fős zenekarunk interaktív gyerekműsorok előadásával foglalkozik. Koncertjeink igazi
élményt

nyújtanak

a

gyerekeknek:

közös

énekléssel,

tánccal,

körjátékokkal,

buborékfújással, páros táncokkal, koreográfiákkal, szerepjátékokkal kedveskedünk
nekik.
Saját dalaink mellet gyereknek szóló népdalokat szólaltatunk meg elektronikus
hangszereken, az egyéni hangzásvilágban felcsendülő dalokkal szeretnénk továbbadni
a gyermekeknek hagyományainkat, kultúránkat. Műsoridő: Kb. 45 – 60 perc. Összesen
10 műsorból választhatnak:1. Itt a farsang, áll a bál!, 2. Tavaszköszöntő, 3.
Gyermeknap, 4. Végre itt a nyár!, 5. Őszköszöntő – Szüret, 6. Télapóváró, 7.
Advent, 8. Őrizzük együtt hagyományainkat!, 9. Környezetvédelem dallamokban,
10. Egészségnevelés dallamokban.
Elérhetőség:

0+36-30/ 6810 648

Bővebb információ:

www.napsugaregyuttes.hu

Tiszteletdíj:

90.000.- Ft, (több előadás esetén 80.000.- Ft.)

Osztováta együttes
Az Osztováta együttes különböző zenei stílusokat szövöget össze, így különleges
hangzást ad a megzenésített verseknek, népdaloknak, saját daloknak. Megjelent Cd-k:
Dallamszövögető, Juhász Gyula megzenésített versei. A gyerekeket bevonják az
előadásba. Műsoraik: Kis Benő kalandjai 0-tól 11 éves korig, Jön már a Mikulás, „Itt a
farsang áll a bál” – 0-tól 11 éves korig, Dal az élet legszebb varázsa - műsor iskoláknak,
Zenés irodalmi műsor a magyar kultúra napjára, költészet napjára, zene világnapjára,
magyar dal napjára.
Elérhetőség:
Bővebb információ:

+36-70/508-3257
www.osztovata.hu, e-mail: osztovata@osztovata.hu

Tiszteletdíj:
80.000.- Ft, (több koncert esetén 65.000.- Ft.)
Csökkentett létszámmal: 65.000.- Ft, (több koncert esetén 55.000.- Ft.

Pitypang Színpad
A Pitypang Színpad repertoárjában olyan mesejátékokat találhatunk, amelyek az óvodák
és általános iskolák alsó tagozatosait szólítják meg célközönségként. Jelenleg négy
mesejáték van színen: Cirkusz az erdőben, Kalamajka Tündér, Róka Rudi kalandjai és
Mátyás király meg az ördög..
Elérhetőség:

:+36-30/359-5551

Bővebb információ:

:pitypangszinpad.atw.hu

Tiszteletdíj:

80.000,- Ft (több előadás esetén 70.000,- Ft)
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ÖRDÖNGÖS
Táncegyüttes

Az ÖRDÖNGÖS Táncegyüttes azon kevés gyerek-ifjúsági együttesek közé tartozik, akik
akár egy órás, mozgalmas és tartalmas műsorral is fel tudnak lépni. Ennek köszönhetően
számtalan meghívást kapunk Somogy megyében, falunapokra, városi rendezvényekre, de
akár külföldi fesztiválokra is. Több alkalommal felléptünk már Erdélyben, Németországban,
Szlovákiában, Horvátországban és Lengyelországban is. A színpadi műsoron kívül
interaktív táncházat is vállalunk, karácsonyi és egyéb néphagyományok megelevenítése
stb. Műsoraink a Youtube videó megosztó portálon megtekinthetőek.
Kapcsolattartó:

Mikliánné Kollarics Tünde:30/845-2728,
Tóth Tibor János: 20/332-4066

Tiszteletdíj:

65.000,- Ft (több előadás esetén 55.000,- Ft)

RIBIZLI (TORMÁSI ATTILA)
Olvasást népszerűsítő programjai
Mi is ez a VERSELŐ-DALOLÓ?
Sok-sok éven keresztül Ribizli bohócként jártam az ország településeit, hogy a magyar
gyermekverseket megszerettessem az apróságokkal és szüleikkel. Ez továbbra sincs
másképp, csupán annyi változott, hogy kicsit másabb, talán egy kicsit „komolyabb”, de
nagyon vidám stílusban dolgozom tovább. Természetesen, ha a közönség Ribizli bohócot
szeretné, akkor az előadás kérhető ebben a formában is.

A műsorok úgy vannak

összeállítva, hogy kicsik, nagyok, nagyik mind jól érezzék magukat az előadáson. A
produkciók, jól beilleszthetők egy-egy ünnepi alkalomra is pl.: évköszöntő, farsang,
tavaszváró, gyermeknap, szüret, Márton nap, mikulás-karácsony.
Elérhetőség:

Tormási Attila +36-30/206-6355

Bővebb információ:

www.ribizlibohoc.hu

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft (több helyszín esetén 45.000,- Ft)

Rosta Géza
Rosta Géza előadóművész megzenésített verseket ad elő, humoros formában, gitárral.
Főként Ágai Ágnes, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Csukás István műveit
zenésítette meg. Műsorai elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak szólnak. A
gyerekek aktív részesei a műsoroknak.
Elérhetőség:

+36-30/381-4446

Bővebb információ:

www.rostageza.hu

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Sarkadi Kiss János

Sarkadi Kiss János vagyok a kaposvári Csiky Gergely Színház színésze és három kicsi fiú
apukája! Gyermekeimmel nagyon sok időt eltöltve születtek ezek a műsorok, fel és lemérve
az ő igényeiket és tűréshatáraikat.
Rendelhető előadások: Zenélő mesekuckó. Ebben klasszikus mesék hangzanak el igény
szerint sok közös énekkel, gitár kísérettel. ; Képes mese. Improvizációs mesefolyam mely
a gyerekek rajzain alapszik sok zenével. Nagyon szeretik. Ildó a robotlány. Kedves
kolléganőmmel adjuk elő, aki egy robot "bőrébe" bújva furcsa helyzetekbe keveredik. Az
előadás célja hogy felhívja a gyerekek figyelmét a rájuk leső veszélyekre a konyhától a
közlekedésig.
Elérhetőség:

+36-20/914-8659

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft-tól 65.000,- Ft-ig

Teotív kézműves foglalkozásai
Vállalom kézműves foglalkozások tartását gyerekeknek, akár ünnepekhez kapcsolódóan,
farsangi-húsvéti előkészületek, lepjük meg az édesanyánkat, halloween-i tökfaragás,
készülődés a karácsonyra, falunapokon, egyéb rendezvényeken csillámtetkót és arcfestést
sablonnal, óriásbuborék készítését.
Adott alkalomhoz illő dekoráció készítése, pl. farsang, húsvét, karácsony. Ár: dekorációtól
függő
Munkáim megtekinthetők: Facebook oldalamon.
Elérhetőség:

Szalai Teodóra +36-20/391-4664 , e-mail: teokreativ@gmail.com

Tiszteletdíj:

35.000,- Ft/alkalom (2-3 óra)

Tekergő Bábszínház

A Tekergő Bábszínház 2008 óta saját állatmesékkel járja az országot és lép fel
rendezvényeken, óvodákban, iskolákban. Hagyományos paravánnal, kesztyű bábokkal
elevenednek meg a mesék, melyeket Kiss Marianna bábos ad elő interaktív módon, a
gyerekek bevonásával, felidézve a régi bábfilmek hangulatát. A történetek tanulságosak,
semmilyen erőszakos elemet nem tartalmaznak és alkalmazkodnak a gyerekek életkori
sajátosságaihoz, korosztályához. A mesék idényszerűen is választhatóak, nyári/őszi
történet, Mikulás műsor, karácsonyi mese, de még a Föld napjára is van egy történet.
A társulat komplett felszereléssel dolgozik,(hang- és fénytechnika) illetve a paraván
elhelyezhető egy kisebb óvodai csoportszobában, nagyobb színpadon, vagy szabadtéren
is. Nagyobb rendezvényen a meglévő hangosításhoz is csatlakoztatható.
Elérhetőség:: Kiss Marianna +36/70-420-7823 vagy tekergobabszinhaz@gmail.com
Tiszteletdíj: 60.000,- Ft (több előadás esetén 50.000,- Ft).

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Toma Történeti játékok

Toma és vidám Csapata történeti játékok, minden korosztály részére,

minden

rendezvényre.
Ahogyan régvolt mestereinktől tanultuk, az ókortól a középkoron át a reneszánsz, vagy a
közelmúlt játékkincseit megtanulva. Az elmúlt évtized csiszolgatta sok száz feledhetetlen
programon ezernyi mosoly begyűjtése tapasztalatával a kellékeinket, jelmezeinket.
Kapcsolattartó:

König Zsolt +36-70/457-2057

Bővebb információ:

www.tomaescsapata.hu vagy info@tomaescsapata.hu

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft-tól

Tündérvarázs Játszóház
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár három kreatív, vidám, gyermekszerető,
lelkesedéssel teli munkatársa - Helga, Nelli és Betti - 1,5-2 órás, az alkalomhoz illő
kézműves foglalkozásukkal minden jeles ünnepen, rendezvényen és falunapon,
szórakoztató és emlékezetes pillanatokat szerez az óvodás és kisiskolás korosztálynak.
Elérhetőség: +36-20/468-1210
Tiszteletdíj: 70.000,- Ft (a játszóház kellékeivel, 60 főig)

Vattacukor Zenekar
Vattacukor zenekar 2013-ban alakult. A zenekar négy tagú, képzett zenészekből áll.
Műsorukban egyaránt felcsendülnek az örök gyerekslágerek, népdalok, valamint saját
szerzemények egyedi stílusban. A produkció célja, hogy kicsik és nagyok egyaránt
önfeledten, jól érezzék magukat a koncert alatt. Műsoridő: 30-45 percig terjedő
időtartamban, megbeszélés szerint.
Elérhetőség:

Kovács Tamás +36-30/500-4545

Bővebb információ:

vattacukorzenekar@gmail.com
https://www.facebook.com/VattacukorZenekar

Tiszteletdíj:

45.000,- Ft és 75.000,- Ft között műsoridőtől és helyszíntől függően

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Zoltáni Zsolt, székely előadóművész

Csudatáska - 0-tól 11éves korig; Itt van már a Mikulás; Farsangoló – 0-tól 11 éves korig;
„Születésnapomra” - műsor iskoláknak- zenés irodalmi műsor a magyar kultúra napjára,
költészet napjára, zene világnapjára, magyar dal napjára.
Elérhetőség:

+ 36-70/508-3257

Bővebb információ:

csudataska@gmail.com

Tiszteletdíj :

40.000,- Ft (több fellépés esetén 35.000,- Ft

Zvara Dóra
Zvara Dóra angol és magyar nyelvű foglalkozásokat tart a bölcsődés-, óvodás- és a
kisiskolás korosztálynak. Zenés (gitáros), mesés interaktív foglalkozásai során mesél a
gyermekeknek, együtt énekelnek, mondókázik és mozgásos játékokat is játszik velük.
Elérhetőség:

+36-30/555-0636

Bővebb információ:

http://www.dorashouse.hu/

Tiszteletdíj:

40.000,- Ft -tól.
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Felnőtteknek szóló rendezvények
Barackmag együttes
Barackmag együttes a magyar népzenére épülő világzenét játszik, a régi és az új
stílusokat vegyítik. Ez a kontraszt jelenik meg a hangszereiknél is, az elektromos dob,
elektromos nagybőgő és elektroakusztikus gitár mellé társul a népi ének, a kaval és a
furulya, amely izgalmas, érdekes hangzású, lüktető elegyet alkot. A zenekar számára
fontos a régi értékek tisztelete, de az értékek őrzése és átadása mellett fontosnak érezik,
hogy tudjanak újat mutatni, alkotni, érdekes, izgalmas, lendületes zenei világot
létrehozni. Fontosnak tartják, hogy az általuk alkotott dalokban, zenékben az ősi értékek
megjelenése mellett saját gondolataik és egyéniségük is visszatükröződjön, olyan új
értéket teremtsenek és közvetítsenek, melyet szeret a közönség.
Kapcsolattartó:

Mag Attila: +36-20/9242113

Bővebb információ: http://www.barackmag.hu/index.php
Tiszteletdíj:

60.000- Ft

Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor
Műsoraink színfoltja lehet kulturális eseményeknek, rendezvényeknek is. Különböző
stílusban, akusztikus hangzással szólalnak meg dalaink, melyek többek között
megzenésített versekből, népszerű pop-rock dalokból állnak.
Elérhetőség:

+36-20/570-2781

Tiszteletdíj:

45.000,- Ft

Déryné Vándorszíntársulat
Déryné Vándorszíntársulat vallja, hogy fontos az, hogy ott teremtsenek színházat, ahol
a közönség van, ezért ugyanolyan szívesen lépnek fel falunapokon, mint nagy városi
rendezvényeken.
Kapcsolattartó:

Török Tamás: +36-30/9949-650

Bővebb információ:
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ryn%C3%A9_V%C3%A1ndorsz%C3%ADnt%C3%A1rsulat

Tiszteletdíj:

30 perces operett műsor – 3 színész, 1 zenész: 110.000,- Ft
45 perces operett műsor – 3 színész, 1 zenész: 150.000,- Ft
60 perces operett műsor – 4 színész, 1 zenész: 195.000,- Ft
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Figura Ede és zenekara

A NŐK című album élő lemezbemutató koncertje felnőtteknek. Falunapra, búcsúra,
fesztiválra, nőnapra, kiállítás-megnyitóra, egyéb rendezvényekre, ahol igényes egyedi
hangzású élő zenére van igény. Melankolikus rock and roll 4 tagú rock zenekarral.
Somogy megyében szállítással, hangosítással, számlával
Elérhetőség:

+36-20/423-1206

Bővebb információ:

www.figuraede.com

Tiszteletdíj:

100.000,- Ft.

Füred Rock Szín Kör

A kaposvári Füred Rock Szín Kör 1997-ben alakult, ebben az évben ünnepli 20.
születésnapját. A két évtized alatt 9 rockmusicalt, 2 rockoperát, 2 zenés színjátékotkisoperettet, 2 operett nagyzenekari koncertet állítottak színpadra, sokfelé az országban,
valamint Erdélyben. Rendszeres fellépői Kaposvár és Somogy megye állami és nemzeti
ünnepeinek,

fesztiváljainak,

városrészi

napoknak,

falunapoknak.

széleskörű

műsorválasztékban opera áriák, operettek, retro slágerek, musicalek, táncdalok, népdalok,
magyar nóták, megzenésített versek, showműsorok, irodalmi- verses összeállítások
szerepelnek. előadásaikat táncosokkal és élőzenekarral teszik színesebbé.
Elérhetőség:
Bővebb információ:

+36-30/77-37-722
koletarhajni@gmail.com
www.furedrockszinkor.hu, www.facebook.com/furedrock.szinkor

Tiszteletdíj:

100.000,- Ft

Kávészünet együttes
A Kávészünet együttes attól igazán egyedi a mai zenei életben, hogy egyszerre nyújt
kulturális élményt és szórakoztató kikapcsolódást. Megzenésített verseik között találunk
egészen a leglágyabb, akusztikus megszólalású dallamoktól kezdve a slágeres
popzenén keresztül a legsúlyosabb lüktetésű rockzenéig mindenféle műfajt, mivel a
megzenésítések a vers hangulatához, mondanivalójához igazodva alakulnak ki. 2010ben a Magyar Versmondók Egyesülete által rendezett Kaleidoszkóp Versfesztivál
alkalmával a “Kultúra Fiatal Nagykövetei” címmel illették őket. A kedvezményes árak
08.00-13.00 tudják biztosítani.
Kapcsolattartó:

Kovács Krisztián:+36-20/933-5572, +36-30/777-9355

Bővebb információ:

http://kaveszunet.info/

Tiszteletdíj:

55.000,- Ft (több előadás esetén 50.000,- Ft)

Felnőttnek szóló rendezvények
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Kárikittyom Zenekar

A Kárikittyom AntiCeleb ORchestra név hat tapasztalt muzsikust jelent a
színpadon. Rajtuk kívül még egy három fős stábot, akikkel együtt azon dolgoznak,
hogy népdalaink legszebbjeit olyan zenei köntösben szólaltassák meg, amely
rendkívüli módon befogadhatóvá, szerethetővé teszi, az ettől a műfajtól
idegenkedők, vagy ezt nem ismerők számára is, korosztálytól függetlenül. A hat
muzsikus a zenei szélrózsa hat irányából érkezett ebbe a felállásba. Vannak
közöttük klasszikus zenei, népzenei, jazz, blues, rock, sőt egyházzenei múlttal
rendelkező tagok. Egy közös bennük és muzsikájukban: A határtalan vidámság és
szellemesség. Stílus- és hangszerparádéjukat Fábry Sándor így összegezte egy
mondatban: „Azt hiszem nem vetem el a sulykot, ha azt mondom, a Kárikittyom
AntiCeleb ORchestra színrelépésével új zenei műfaj született!”
Elérhetőség:

+36-30/301-2181, e-mail: muzsikusgabor@gmail.com

Bővebb információ: http://www.karikittyom.com
Tiszteletdíj:

190.000,- Ft útiköltséggel

Kiskondás együttes
A Kiskondás együttes nem csupán gyermekeknek, hanem felnőtt érdeklődőknek is
készít
Kiskondás együttes műsorokat a népzene jegyében. Vidám, akár ünnepkörökhöz
kapcsolódó műsorokat is lehet tőlük kérni.
Kapcsolattartó:

Sándor Tímea: +36-30/685-4652, Husi Gyula: +36-30/5488957

Tiszteletdíj:

65.000,- Ft (több előadás esetén 60.000,- Ft)

Kovács Gábor muzsikus
Felnőtteknek szóló műsorai javarészt XX. századi és kortárs magyar költők énekelt
verseiből állnak Babits Mihálytól Pilinszkyn, Csoóri Sándoron át Nagy Gáspár, Kiss
Benedek… és sorolhatnánk. Külön összeállításokban szerepelnek a fajsúlyosabb, mély
érzelmeket megérintő költemények (Kard-dal, A Nemzet Dala) – és a könnyedebb,
humorosabb opusok („Én is iszom veletek…”). Újabban, a közönség és a szervezők
kívánságára „extrém” hangszerei is megszólalnak másfél órás összeállításaiban:
https://www.youtube.com/watch?v=Jhs4Tlmy558
Elérhetőség:

+36-30/301-21-81, e-mail: muzsikusgabor@gmail.com

Tiszteletdíj:

bruttó 50.000,- Ft (útiköltséggel)

Felnőttnek szóló rendezvények
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Kultúr Találka Együttes

A kaposvári verszenekar évek óta kampányol a versekért, a költészetért országszerte.
Megzenésített versekkel "házalnak" a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt. Az
Ördögkatlan Fesztivál, a Kaláka Fesztivál és a Vers-Dal Fesztivál színpadán is feltűntek
már. A céljuk, hogy a zene segítségével szerettessék meg a magyar irodalom
örökbecsűit, ugyanakkor nem feledkeznek meg korunk költészetéről sem. Csokonaitól,
Petőfin át Varró Dánielig számos költő munkái megtalálhatók a repertoárjukban.
"Versekből gitárfutamok, húrt gazdagító szájharmonika hangulatok; egymás ihlette
harmónia." - ez a Kultúr Találka
Kapcsolattartó:

Orlik István: +36-20/322-5267

Tiszteletdíj:

65.000,- Ft

Lázár Balázs és Tallián Mariann
Ketten a versben.
Küldetésünknek tekintjük, hogy hagyományt őrizve, de állandóan új kifejezési formákat
keresve, a társművészetek bevonásával, színházi eszközökkel népszerűsítsük a magyar
költészet klasszikus és kortárs kincsestárát, s e rendhagyó, versszínházi formán keresztül
megszólítsuk a legszélesebb közönségréteget.
Felnőtt előadásaink 1 órában, melyeknek 45 perces változatát alternatív irodalomóraként
is előadjuk. „Arccal a földön a Huszadik Század!”; Bicskám és szívem kinyitva – előadás
Nagy László és Szécsi Margit szerelméről; Békesség óhajtás,; Ketten a versben; Piros
ruhában, szerelemben előadás Weöres Sándor és Károlyi Amy életéről, Ötödik évszak,
Valahol valami Bertók László Kossuth-díjas pécsi költő válogatott verseiből; Arany
balladák.
Elérhetőség:

Tallián Mariann +36-30/37-77-075

Bővebb információ:

tallianmarianne@gmail.com

Tiszteletdíj:

100.000,- Ft + ÁFA

Felnőttnek szóló rendezvények
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Marcali Ifjúsági Pódium
József Attila-est:

Kozma Krisztián és Kurucz Ádám Konrád kb. 45-50 perces József Attila műsora a költő
életét és költészetét dolgozza fel, versek, prózai művek és jelenetek formájában. A
közönség hagyományos versszínházi produkciót láthat, mégis újszerű megközelítéssel
találkozhat
Házastársi (v)iszonyok:
Nagy Kitti és Kozma Krisztián marcali fiatalok vidám hangulatú műsora minden korosztály
számára élvezhető szórakozást nyújt. A kb. 30-40 perces műsor egy nem mindennapi
házaspár életébe enged bepillantást a közönségnek.
Elérhetőség:

Kozma Krisztián +36-70/427-4276
E-mail: kozma595@gmail.com

Tiszteletdíj:

bruttó 40.000 Ft-tól. (több előadás esetén kedvezmény)

Megarox társulat
A Megarox társulat 7. éve alakult. Ez idő alatt több mint 550 fellépésen vannak túl.
Magyarország 15 megyéjében vendégszerepeltek már, illetve volt fellépésük már
Horvátországban, Szlovákiában, Romániában és Németországban is. Repertoárjukban,
Operett és Magyar nóta, Musical és revü, Retro és Rock&roll, illetve a rockopera
részletekből adódóan történelmi ünnepeinkhez kapcsolódó dalok, műsorok szerepelnek,
természetesen a legtöbb esetben tánckarral és jelmezben. A műsorok 15 – 120 percesek
lehetnek.
Kapcsolattartó:

Jusits Zsolt: +36-30/902-9720

Bővebb információ:

http://megarox.hu/

Tiszteletdíj:

60.000,- Ft-tól

Rosta Géza
Rosta Géza előadóművész 2017-ben újdonsággal lép a közönség elé. Bemutatkozik
felnőtteknek, időseknek szóló, ismert költők megzenésített verseit felsorakoztató
műsorával.
Elérhetőség:

+36-30/381-4446

Bővebb információ:

www.rostageza.hu

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft

Felnőttnek szóló rendezvények
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Osztováta együttes

Leng a zászló – Október 23.-ra, az1956-os forradalom és szabadságharc emlékére;
Márciusi láz – Március 15.-re, az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére;
„Magyar, virágod egy, a nefelejcs!” – Június 4.-re, a nemzeti összetartozás napja
alkalmára; „Ha a kenyerét eszed ennek a hazának” – Augusztus 20.-ra, Nemzeti ünnepünk
alkalmára; Karácsony felé – adventi koncert, ráhangolódás a szeretet ünnepére;
Népdalcsokor – vidám összeállítás falunapokra, hagyományőrző rendezvényekre; Dal az
élet legszebb varázsa Zenés irodalmi műsor a magyar kultúra napjára, költészet napjára,
zene világnapjára, magyar dal napjára
Elérhetőség:

+36-70/508-3257, e-mail: osztovata@osztovata.hu

Bővebb Információ:

web: www.osztovata.hu

Tiszteletdíj:

80.000.- Ft, (több koncert esetén 65.000.- Ft.)

Csökkentett létszámmal: 65.000.- Ft, (több koncert esetén 55.000.- Ft.)

RIBIZLI (TORMÁSI ATTILA)
Zenés-verses memóriajáték az nyugdíjas korosztálynak
Nehéz, az idős embert rávenni az új dolgok befogadására. Erre találtam ki a zenés
memória játékot, melyet kicsit tovább fejlesztettem. Dallamokat játszom, majd ki kell találni
melyik a játszott dal és utána közösen elénekeljük. Után felolvasok egy oda illő verset, majd
megkérdezem ki emlékszik az előző dalra. Erre a foglalkozásra főként Heltai Jenő könnyed,
bohókás verseit használom. A foglalkozáson régi népdalok, nóták, táncdalok, sanzonok
hangzanak el.
Elérhetőség:

Tormási Attila +36-30/206-6355

Bővebb információ:

www.ribizlibohoc.hu

Tiszteletdíj:

50.000,- Ft (több helyszín esetén 45.000,- Ft)

RIBIZLI (TORMÁSI ATTILA)
KÉSZ CIRKUSZ
Egy kis operett egy kis sanzon, régi nóta, táncdal, az én kis cirkuszom. Az előadás egy
bohóc életéről szól a megszületéstől, egészen a nyugdíjas korig. Olyan dalokkal vezetem
be a közönséget az én cirkuszomba, melyet szinte mindenki ismer. Sok-sok ismert vidám,
néha kicsit megható melódiával, valamint az előadáshoz illő versekkel, monológokkal.
Műsoridő kb. 45-50 perc. Ezt követően, ha van rá igény, örömmel játszom még a
közönséggel egy kis zenés memória játékot.
Elérhetőség: Tormási Attila +36-30/206-63-55
Bővebb információ: www.ribizlibohoc.hu
Tiszteletdíj: 50.000,- Ft (több helyszín esetén 45.000,- Ft)

Felnőttnek szóló rendezvények
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Roppantós Táncegyüttes

A Roppantós Táncegyüttes 2005 szeptemberében alakult azzal a nem titkolt céllal, hogy
a néptáncot és a színházat összekovácsolva, táncszínházi darabokat alkosson a nézők
nagy örömére. Az együttes célja, hogy a magyar néptánc kincs értékét megőrizve, azt más
táncstílusokkal ötvözve új, látványos, humoros XXI. századi produkciót hozzon napvilágra.
A társulat munka, család és iskola mellett heti három alkalommal próbál Kaposváron. A
csapat táncszínházi előadások mellett céges rendezvényeken, falunapokon, bálokon is
vállal fellépéseket. Igény esetén táncházzal zárják a bemutatót.
Kapcsolattartó:

Sudár Gergő: +36-70/504-5976

Bővebb információ:

http://roppantos.hu/

Tiszteletdíj:

65.000,- Ft (több helyszín esetén 50.000,- Ft)

Roxinház
A

Roxinház

repertoárjában

a

komplett

színházi

előadásokon

kívül

félórás

musicalválogatás, kétórás operett és musical-est is található. Nagyszínpadi produkcióiból:
István, a király, Dzsungel könyve, Sztárcsinálók, Vuk, Ludas Matyi, stb..
Elérhetőség:

Szabolcsi János +36-30/467-8361

Bővebb információ:

http://www.roxinhaz.hu/index.html

Tiszteletdíj:

45.000,- Ft és 75.000,- Ft között műsoridőtől és helyszíntől függően

Sarkadi Kiss János műsora
Zenés est. Operett, musical slágerek. Két színész és zenei kíséret. Ár: 100.000,- Ft
három színész és zenei kíséret Ár: 140.000,- Ft, négy színész és zenei kíséret
Elérhetőség:

+36-20/9148659

Tiszteletdíj:

18.000,- Ft

Radnóti emlékműsor Zsapka Attila tolmácsolásában
A Töredék c. Radnóti emlékműsor Zsapka Attila felvidéki előadóművész tolmácsolásában,
egy szál gitár kíséretében, saját hangosítással kerül a közönség szín elé. A műsor 2009ben a költő születésének 100.évfordulójára készült, és mintegy 100 alkalommal játszották
iskolákban, művelődési házakban Szlovákiában, Magyarországon, Erdélyben.
Elérhetőség: Balázs Emese +421-915-83-0-2-86, e-mail: emes.b@gmail.hu
Tiszteletdíj: 40.000,- Ft + útiköltség

Felnőttnek szóló rendezvények
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Somogy Táncegyüttes

Az 1949-ben alakult Somogy Megyei Népi Együttes jogutódjaként létrejött Somogy
Táncegyüttes Kaposváron működik. a tánckart közép- és főiskolás korú fiatalok alkotják.
A táncegyüttes művészeti arculatához tartozik az autentikus néptáncok gyűjtése és
színpadra alkalmazása, valamint tematikus és kortárs táncszínházi koreográfiák alkotása.
Kérhető tőlük, hogy a bemutatót táncházzal zárják..
Elérhetőség:

Csikvár Gábor +36-20/956-8076

Bővebb információ:

http:/www.somogytanc.hu

Tiszteletdíj:

2 táncos pár 50.000,- Ft
Kamaracsoport 85-7 táncos pár) gépi zenével: 100.000,- Ft,
élő zenével: 140.000,- Ft

Arcadelt Kamarakórus
A zeneszerető pedagógusokból és orvosokból álló kaposvári Arcadelt Kamarakórus
1994. tavaszán mutatkozott be először Kaposváron, kórusmuzsikát kedvelő közönségnek.
A kezdetben vegyes kórus, 2077 őszétől női kari kamara énekegyüttesként, rendszeres
résztvevője Kaposvár zenei és kulturális rendezvényeinek, kórushangversenyeknek.
Szívesen éneklünk minden kistelepülésen is, hogy hangulatossá tegyük rendezvényeiket..
Elérhetőség:

Lucz Zsófia +36-30/266-1194

Tiszteletdíj:

15.000,- Ft-tól műsoridőtől és helyszíntől függően

Tájékoztató jellegű előadások
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Buzás János
Informatikai előadás és tanfolyam

Az előadásokon és tanfolyamokon minimális elméleti anyag mellett folyamatos gyakorlati
példákon keresztül zajlik az oktatás. Az érdeklődők tetszés szerint választhatnak a nekik
tetsző témákból, mint például: bevezetés a számítástechnikába, Internethasználat,
veszélyek az Interneten, szövegszerkesztés, okoseszközök a mindennapokban vagy az
elektronikus ügyintézés.
Kérésre a fent felsorolt előadásokon és tanfolyamokon kívül akár testreszabott egyedi
tematika elkészítése is lehetséges.
További információ:

Buzás János

Elérhetőség:

+36 (30) 955-2031

Tiszteletdíj:

Előadás:

20.000 Ft (90 perc)

Tanfolyam:

Előzetes egyeztetés szerint

Dombóváriné Bőhm Erzsébet
Dombóváriné

Bőhm

Erzsébettől

egészségügyi

tájékoztató

jellegű,

betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások tartása kérhető. Beszél az egészséges
életmódról, a helyes táplálkozásról, elvégez egészségügyi szűréseket, probléma esetén
útbaigazítást ad.
Elérhetőség:

+36-20/428-1776

Tiszteletdíj:

12.000,- Ft

Knoll Gyula
Knoll Gyula repülő-ezredes UFO jelenségekkel (azonosítatlan repülő tárgyakkal)
kapcsolatos tájékoztató előadások tartására kérhető.
Kétszer találkozott földönkívüliekkel. „Első találkozásom a repülő csészealjjal, 1959. július
21–én éjjel éjfél előtt történt, Kaposvár fölött repültem egy MiG -17PF fedélzeti lokátoros
elfogó vadászgéppel. Egyik pillanatban azt vettem észre, hogy keleti irányból közeledik
felém

egy

repülőgép,

ez

a

fényes

objektum

4500

m

„https://sites.google.com/site/knollgyula/
Elérhetőség:

+36-30/9423-576; e-mail:knollgy4@gmail.com

Tiszteletdíj:

25.000,- Ft-tól.

magasan

lehetett.

Tájékoztató jellegű előadások
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Varázsóra

Természettudományi ismeretterjesztő előadás játékosan
Az interaktív, látványos kísérleti bemutatók célja, hogy minél több gyermekhez eljusson az
a Varázslat, mellyel az előadók átadják azt a szikrát, ami az érdeklődés felkeltéséhez, és
a tudás önálló megszerzéséhez szükséges, és akár életük meghatározó élménye is lehet.
Elérhetőség:

Dr. Szász János +36-30/385-2909

Bővebb információ:

szaszjp@gmail.com

Tiszteletdíj:

45.000,- Ft –tól (helyszíntől függően
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Elérhetőség
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.
Telefon 06-82/527-350
Fax 06-82/527-358
www.mvkkvar.hu

Rendezvényszervező
Virág Erzsébet
Telefon: 06-82/527-357
Mobil: +36-20/468-1210
E-mail: rendezvenyszervezo@konyvtar.mvkkvar.hu

Kapcsolattartási adatok

