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A rendezvényekről általában

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtáron keresztül a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerhez
tartozó Somogy megyei települési könyvtáraknak lehetőségük van rendezvény igénylésére.
Az erre vonatkozó kérésüket jelezhetik annak a városi könyvtárnak, ahová tartoznak
(Balatonboglár, Barcs, Csurgó, Kadarkút, Marcali, Tab), vagy közvetlenül a megyei könyvtárnak
(Virág Erzsébet rendezvényszervezőnél).
Az igényeket a tervezett időpont előtt minimum 1 hónappal kérjük jelezni
elektronikusan, telefonon vagy személyesen.
Az igényeket leadni 2019. november 15-ig lehet,
a rendezvények megvalósítása december 15-ig tart.
Tehát november 15-ig érkezhet be minden kérés a teljes évre vonatkozóan.
A programok megvalósításának legkésőbbi időpontja 2019. december 15.
Csak az eddig az időpontig lezajló programokat tudjuk támogatni az adott év költségvetéséből.
A december 15-e utáni rendezvényeket a következő év költségvetéséből fedezzük.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legnépszerűbb fellépőket már tavasszal lefoglalják
az évvégi időpontokra is. Így, amennyiben tudják, kit és mikor szeretnének
az Országos Könyvtári Napokra vagy egy Mikulás programra, érdemes azt minél előbb leegyeztetni.
A megyei könyvtár kizárólag kulturális programokat támogat: író-olvasó találkozókat,
könyvbemutatókat, ismeretterjesztő előadásokat, megzenésített versek előadását, egyéb zenés
rendezvényeket, amelyek valamilyen módon köthetők az irodalomhoz, a kultúrához.
Kiadványunk célja a településeken megvalósítani kívánt rendezvények repertoárjának bővítése.
Már bevált programokat kínálunk, amelyekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatok vannak.
Bármilyen kérdés esetén Virág Erzsébet rendezvényszervező tud felvilágosítást adni
a 06-82/527-350-es vagy +36-20/468-1210-estelefonszámokon.
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A rendezvényekről általában
Még néhány információ:
Az idei évtől változik a rendezvények választhatóságának, kiközvetítésének menete:
1.
Csak a Rendezvényes Ötletbörzében szereplő előadók fellépését támogatjuk.

2.
A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer finanszírozásával a települési könyvtárak 2019-ben
1500 fő lakosságszám alatt egy rendezvényre,
1500 fő lakosságszám felett pedig 2 rendezvényre tarthatnak igényt.
3.
Az Ötletbörze első felében nincsenek árak feltüntetve, rendezvényt kell választani,
nem a fizetési módon gondolkodni.
4.
Az Ötletbörze utolsó fejezetében fenntartói támogatással megvalósítható produkciókat sorolunk
fel, árral együtt. Az itt bemutatott fellépők is kérhetők, de ebben az esetben mindenképp részletes,
pontos egyeztetés szükséges a rendezvényszervezővel a szerződési feltételekről (Ez a gyakorlat
sok településen működött eddig is.) Ebben az esetben kettő számlát állít ki az előadó.
Egyet a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére,
másikat a rendezvényköltséget kiegészítő fenntartó nevére.
5.
Az 1500 fő lakosságszám feletti településeknek nem kötelező az Ötletbörze első feléből 2
rendezvényt választani. Összevonhatják a fellépésekre nyújtott KSZR támogatást és választhatnak
az Ötletbörze második részében feltüntetett előadók közül is. Az itt található drágább előadók
igénylésének menetét az előzőekben ismertettük.
6.
Író-olvasó találkozókra mind a gyerek-, mind a felnőtt korosztály számára van lehetőség.
Gyerekeknek az Ötletbörzében ajánlunk is több írót, a teljesség igénye nélkül.
Író-olvasó találkozóra vonatkozó egyedi igényeiket (akár felnőtt, akár gyerek) kérjük, jelezzék a
rendezvényszervezőnek! Ő felveszi a kapcsolatot az „áhított” vendéggel és minden tőle telhetőt
megtesz, hogy megszervezze a találkozót.
7.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy évente legalább 4 könyvtári rendezvényt kell minden szolgáltató
helyen szervezni attól függetlenül is, hogy teljes mértékben anyagilag támogatni csak egyet-kettőt
tudunk településenként (természetesen „rendezvény”-en nem csupán fizetett előadók meghívását
lehet érteni).

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Bábelőadások
Ákom-Bákom Bábcsoport
Őszre-tavaszra ajánljuk:
Csizmás Kandúr, Egyszer volt… a Kiskondás, A mackó házikója,
A világgá ment Csacsi és Bari
Télre ajánljuk:
A suszter manói, Moha és Páfrány téli kalandjai, Mikulás a tyúkudvarban,
Új előadások:
Egyszer volt... Az aranyszóló pintyőke,
Az öreg halász és a nagyravágyó felesége.
Bábjaink kb. 60 cm-es asztali bábok, az előadások paraván háttér előtt, asztalon játszódnak,
helyszükségletük 3x5 méter, technikai igény: áramforrás a paraván mögött, illetve központi hangosítás
esetén szükséges egyeztetni a helyi technikai személyzettel.
Időtartam: 40 – 45 perc
Bővebb információ: http://www.babcsoport.hu

Batyu Színház
Repertoárunkban egy-két szereplős, könnyen utaztatható, de mégis teljes színházi
élményt adó tanulságos és szórakoztató előadások vannak. Mindegyik előadásunk
más-más technikával, ötlet alapján készült, így műsorkínálatunkban van bunraku-,
tárgy-és kesztyűbábos, vagy éppen papírszínházi produkció. Több produkciónkban
bevonjuk a gyerekeket a játékba, mert az interaktivitás fokozza a figyelmet és
színesíti a mese alakulását.
Időtartam: 45 perc
Székhely: Budapest
Korosztály: óvodás, alsós
Bővebb információ: http://batyuszinhaz.hu/

Budai Bábszínház
Kovács Klára Budai Bábszínháza országszerte nagyon népszerű. Kovács Klári
színházi és film szerepei mellett a Pom Pom rajzfilm sorozat eredeti Picur hangja,
több generáció ismeri és szereti. A Kalap kaland című, egyórás előadás
nagyszerű kikapcsolódási lehetőség családoknak is.
Időtartam: 60 perc (szünet nélkül)
Korosztály: gyerek, családok
Bővebb információ: www.budaibabszinhaz.hu

Furfangos Paraván
A Furfangos Paraván bölcsődések, óvodások, és kisiskolások részére tart
előadásokat. Az iskolásoknak általában 1., 2. és talán még a 3. osztályosoknak
szól. Hagyományos kesztyűbábos, azaz paraván mögötti előadásokat tart.
Előadás után a gyerekek kézbe vehetik a bábokat, ismerkedhetnek velük.
Korosztály: bölcsődés, óvodás és alsós
Időtartam: 20, 25 és 30 perc
Bővebb információ: facebook – Furfangos Paraván

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Bábelőadások
GRIMASK Színház
A GRIMASK Színház, (ex BÁBOVI), egyszemélyes vándor bábszínház, melyben
Komor László bábművész előadásaiban az élőszínház és a bábszínház sajátosan
keveredik.
Látványos, egyedi hangvételű, humorral átitatott, az iróniától sem mentes, zenés,
mesés, interaktív műsorok. A klasszikus mesefeldolgozásoktól a zenés báb-show
műsorokon át az ünnepi produkciókig terjed a repertoár.
Időtartam: 50-60 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Szemely
Bővebb információ: http://www.babovibt.hu/

Hangoló Zenés Gyermekszínház
Műsoraiban híres magyar költők és írók ( Weöres Sándor, Kányádi Sándor,
Csukás István, Zelk Zoltán, Pákolitz István, Fekete István stb.) meséi versei
elevenednek meg Nemes László által megzenésített formában, díszletek és
kellékek segítségével. A Hangoló előadásaiban a gyermekek is aktívan, alkotó
módon részt vesznek. Az igényes, színvonalas szórakoztatás mellett a műsorok
fő célja: a nevelés és az oktatás, mindez játékos módon. 20 műsorból lehet
választani. Decemberben a Tél című műsor Mikulással is rendelhető.
Korosztály: óvodás és alsós
Székhely: Orfű
Bővebb információ: http://www.hangoloszinhaz.hu/

Katalinka Bábszínház
„Magyar népmeséket viszünk a gyermekeknek a bábozás csodálatos világa által.
Hivatásunk óvónő, empátiával, humorral, a gyermekek iránti csodálattal.
A két Katica az Aranyerdőben találkozott. Szerettek volna valami hasznosat hirdetni. A
magyar hagyományokat, a magyar népmesét, magyar népdalt. Erre a kasírozott bábokat
találta Katica Pötyi a legalkalmasabbnak, mert meg tudja formálni a mese szereplőinek
karakterét, kilépve ezzel a plüss állatmesék világából.”
Korosztály: 3 – 10 éves
Bővebb információ: facebook – Katalinka Bábszínház

Kezeslábas Társulat
„Előadások egészen kicsiknek és kicsit nagyobbaknak. Előadásainkat úgy
állítottuk össze, hogy a 0-6 éves korosztály számára ismerős tárgyakból, a
szemük előtt alakuljanak ki a bábok, ismerősek legyenek az elhangzó dalok és
mondókák. A játékidő kb. 40-45 perc, mely áll a 25 perces előadásból és a
drámapedagógiai elemeket is tartalmazó feldolgozó foglalkozásból. Ez a forma
ideális lehetőséget nyújt, arra hogy a 0-6 éves korosztály megismerkedjen a
bábok, a zene, a versek és a színház világával.”
Korosztály: 0-6 éves
Székhely: Budapest
Időtartam: 40-45 perc
http://babaszinhaz.hu/

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Bábelőadások
Meseerdő Bábszínház
„Meséink egyszerű fordulatokban gazdag, sok-sok érzelemmel, humorral átszőtt
tanulságos történetek, melyek közel állnak a gyermekek érzelmi világához.
Arra törekedtünk, hogy olyan bábelőadásokat hozzunk létre, amelyekben alapvető
emberi érzelmeket és értékeket tudunk átadni.
Úgy gondoljuk, hogy rohanó világunkban a megnyugvást, érzelmi biztonságot
sugárzó mesék szerepe rendkívül fontos a gyermekek számára.
Kialakult sajátos előadói stílusunk, melyben legfőbb szempont a hiteles színészi
játék.
Minden előadás során az a cél vezérel bennünket, hogy megszülessen a CSODA! A bábjáték során az
élettelen bábu megelevenedik, él. A jó elnyeri jutalmát, a rossz szempillantás alatt eltűnik…”
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós
Bővebb információ: http://meseerdobabszinhaz.hu/

Tekergő Bábszínház
A Tekergő Bábszínház saját állatmesékkel járja az országot és lép fel
rendezvényeken, óvodákban, iskolákban, könyvtárakban. Hagyományos
paravánnal, kesztyűbábokkal 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.
A mesék idényszerűen is választhatók, nyári/őszi történet, Mikulás műsor,
karácsonyi mese, de még a Föld napjára is van egy történet.
Korosztály: óvodások és általános iskolások
Bővebb információ:
http://tekergobabszinhaz.hupont.hu/
http://tekergobabszinhaz.hu/

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Zenés műsorok, előadások
Bandi báá – Gyerekdalok
Gyermekműsora többnyire saját szerzeményeken alapszik, amit néhány közismert
mű feldolgozásával egészít ki. Dalai tanító jellegűek, a zene szeretetére, a
közlekedési szabályok betartására, emberek közötti kapcsolatokra és az egészséges
életmódra ösztönöznek. Ezek mellett alkalmazkodnak az ünnepkörökhöz és az
évszakokhoz. Dalai jellemzően mozgalmasak, ritmusosak, könnyen énekelhetőek,
egyszerűek és interaktív jellegűek. Kollár András („Bandi báá”) ének-zene tanítással
foglalkozik, így folyamatosan fel tudja mérni az 1-8 osztályos gyerekek zenei igényét,
érdeklődési körét, saját szerzeményeit is ezek alapján formálja. A gyerekek nagy
szerepet játszanak egy adott dal elkészülésében, véglegesítésében. Dalai segítséget
adott témakör színesítésében, motivációjában, ünnepkörök, műsorok zenei

nyújthatnak egy
összeállításában.
Korosztály: általános iskolás
Bővebb információ: facebook – Bandibaa

Borka Bohóc
„Amikor az ember játszik, újra gyerek lehet, megpihenhet a rohanó hétköznapok
közepette, leülhet a gyerekekkel és önfeledten játszhat!”
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: facebook – Borka Bohóc

Utazás Farsangóciába
Tudjátok merre van? Mivel is tudunk eljutni odáig:
- útlevél kell hozzá?
- lehet, hogy a Világot is körbe kell, hogy járjuk.
- a mérgesnek tűnő sárkányt, ki szintén szeretett volna farsangolni meg tudjuk szelídíteni?
és…amikor már majdnem megérkeztünk akkor jön az igazi… mi is? Rágógumi vagy cukoreső …???
- ezt követően pedig induljon a KARNEVÁLI VIGASSÁG……
AJÁNDÉK AZ ÜGYES SEGÍTŐKNEK
Időtartam: 30-40 perc
BORKA BOHÓC Játéktára!
1. VILÁGKÖRÜLI utazás
Elindulunk egy közös utazásra a Föld körül. Repülővel vagy vonattal? Talán a…
Talán a tengerre, de előbb varázslással nyitjuk a bőröndöt, előkerül a jármű, amellyel indulunk. Mi is vár
ránk:
- az egyenlítő körül valami huncutság történt és mi meglessük.
- a tenger ringatása, talán még egy cápára is rátalálunk.
- kifogjuk a legnagyobb aranyhalat.
- valaki belebújt a varázszsákba ki lesz, a legügyesebb varázsló tanonc, ki segít rajta?
- egy közös Hawai-i tánc. Talán még egy bennszülött apukát is találunk?
AJÁNDÉK AZ ÜGYES SEGÍTŐKNEK
Műsoridő 30-40 perc
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2.Segítő csapat
Borka Bohócnak sok feladata akadt a délutánra, ebben kéri a gyerekek segítségét.
A varázsbőröndből előkerül a lista, amelyre a feladatokat a huncut manók felírták, mint pl: lovak patkolása,
rétes sütés ………… amelyben szintén a gyerekek aktív segítői Borkának. Elsősorban mondókás játék és
a gyerekeket is arra bátorítom, hogy együtt mondják velem. Közös tánc,
AJÁNDÉK AZ ÜGYES SEGÍTŐKNEK
Műsoridő 30-40 perc
3. Színpadi Cirkusz jött a faluba!
A CSIM-BUM Cirkusz tagjai, beleértve az állatokat is, eltévedtek, Egyedül csak
Borka Bohóc, ki sikeresen megérkezett a faluba.
De a műsornak kezdődnie kell! Na de hogyan? Artisták, oroszlánok, elefántok, idomárok, bűvészek nélkül?
Dehogy, hát ott vannak a gyerekek, akik segítenek Borka Bohócnak egy színes előadást varázsolni a
színpadra.
Interaktív bohócműsoromban, a gyerekek aktív szereplővé vállnak. Közös tánc.
AJÁNDÉK AZ ÜGYES SEGÍTŐKNEK
Műsoridő 30-40 perc
4. SAFARI utazás
Milyen is egy utazás, amikor a gondolat szárnyán elindulunk, mert a kis zsiráf bébi világgá ment?
NA, de merre:
- oroszlán vadászatra indulunk, amelyre bátor társakat keresek,
- a csörgőkígyót felébresztjük álmából,
- átkelünk a krokodiloktól hemzsegő mocsáron,
És ha mindezt véghez vittük, akkor eljárjuk a bennszülöttek táncát.
Aki velem tart eme KALANDRA a jutalma hát:..................... a kincs.
AJÁNDÉK AZ ÜGYES SEGÍTŐKNEK
Műsoridő 30-40 perc
5. Kalózkodunk
Ki az, ki igazi kalózzá akar válni? De ahhoz ki kell állni a kalózpróbát:
- vitorlákat bontunk, de előtte kalózhajót választunk, amivel vízre szállhatunk,
- útközben elér bennünket a nagy szélvihar, amely táncra kényszeríti a legénységet,
- a nagy munkában megéhezik a legénység, na de mit találunk a hajón, amely már egy hónapja úton
van?
A közös munkánk gyümölcse: elértük a várva várt szigetet és megleltük a kincset. Közös tánc.
AJÁNDÉK AZ ÜGYES SEGÍTŐKNEK
Műsoridő 45-50 perc
6. Lufihajtogatás!
A legjobb minőségű Qualatex modell lufiból készíti el Borka Bohóc a gyerekek kérésének eleget téve a
lufifigurákat: Szárnyas-póni, zsiráf, elefánt, motor, halacska, tigris, méhecske, papagáj, virág, katica,
helikopter, zebra, oroszlán, pecabot-halacskával, balerina, dinó, királylány…
Korosztály: 3 – 10 évesek

Gyermekeknek szóló rendezvények
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Zenés műsorok, előadások
Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor
Zenés, interaktív műsorokkal (az aktuális évszaknak és ünnepkörnek
megfelelően) örvendeztetjük meg a gyerekeket, családokat.
Előadásaink: ölbeli mondókák, döcögtetők, mozgásos körjátékok,
megzenésített versek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Korosztály: gyerekek, családok

Figura Ede
Figura Ede műsorai minden korosztálynak, minden alkalomra kiválóak (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: Csimpilimpi hová mész?, Erdei strand, Ha bekopogsz megtudod,
Madárijesztő szerelem, A hétfejű sárkány, A hóember születésnapja, A színes
feketerigó, Figura Cirkusz, A brémai muzsikusok
Korosztály: minden
Székhely: Komló
Bővebb információ: www.figuraede.com

Hangerdő Társulat
Interaktív, zenés gyermekelőadásokat játszó társulat. Előadásaik óvodás kortól
szólítják meg a gyermekeket. A közönség mindig aktív résztvevője
programjaiknak, korosztálytól függetlenül. A játékokba, tevékenységekbe,
mesékbe való folyamatos bevonás személyiségfejlesztő, közösségépítő szerepet
tölt be. Fontos a társulat számára, hogy előadásaikon megjelenjenek irodalmi
alkotások, versek, mesék. Jeles napokhoz, ünnepkörökhöz is szorosan
kapcsolódik néhány programjuk:
Ördögös mese
Éheznek a pokolban Ördögéknél. Már a népi hagyomány is tudja (sőt az tudja igazán), hogy az asszony az
úr a háznál, így van ez a pokolban is. Sodrófával zavarják fel az ördögöt a Földre farsang idején… nem
kellett volna. Farsangtól pünkösdig sorra jönnek a jeles napok, mesék, dalok, kapcsolódó népi játékok,
melyek a végén az ördög mindig éhes marad. Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig, az
előadás farsangtól a Márton napig a jeles napokhoz kapcsolódik.
Két vadász meg egy nyúl
A történet a húsvéti nyúl kálváriája. A gyermekek a nyúllal szövetkezve rendre túljárnak a vadászok eszén.
Előadásunkat átszövik a dalok, mondókák, játékok, melyek közül elmaradhatatlan a csokitojás-keresés, a
locsoló versmondó verseny, és a közös nyúlváró alvás. Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig,
az előadás a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik.
Szamárfüles Varázskönyv
Foglalkoztató előadásunk alapja Romhányi József: Szamárfül című műve, melyből varázslatokon keresztül
ugornak ki az egymásra épülő állatmesék. Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig, az előadás
egész évben műsoron van, gyermeknapokon, jeles napokon, rendezvényeken játsszuk.
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Vacsorázz nálunk!
Izgalmas esemény a konyhában: főzünk! Nem is akármit! Leves, főétel, desszert mind megtalálható az
étlapon, és ha mindegyik odaég, jöhet a szilvásgombócos segítség. Időtartama 45 perc, célcsoportja 399 éves korig, az előadás egész évben műsoron van, gyermeknapokon, jeles napokon, rendezvényeken
játsszuk.
A Mikulás és a Krampusz kalandjai
Kétszereplős interaktív gyermekelőadás. A december hatodikai Szent Miklós naphoz kapcsolódóan van
műsoron. A gyerekek aktív szereplői az eseményeknek, alakítják a történetet, dalokban és, játékokban
vesznek részt. Az előadás része az ajándékosztás. Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig.
Hangerdő koncert
3-99 éves, 45 perc
Bővebb információ: facebook – Hangerdő Társulat - Pécs
Székhely: Kozármisleny

Hangolda Együttes
A Hangolda Együttes népzenei alapokon nyugvó, interaktív, élőzenés,
gyereknek és családoknak szóló műsorok készítésével foglalkozik, illetve
táncházakat, játszóházakat tart. Céljuk a közönség 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.
Korosztály: gyerekek, családok
Bővebb információ: http://hangolda.hu/

Kalandárium Duó - Kanta Judit
Kifejezetten óvodás délelőtti zenés-énekes-táncos programot kínál a két énekes
hölgy a lurkók számára, a Picur Rádióból ismert Kanta Judit szerzeményekkel.
A közel háromnegyed órás program keretében a gyerekek a dal és a versek
segítségével belevarázsolódnak a költők által megálmodott helyszínekbe. A
műsorban felhangzik a jól ismert „Kakukk” hangja, megtáncoltatjuk a méheket a
tavaszi réten, elárulja titkos románcát a Hold, és amikor a kikeleti langy ködben egy
puha pihe a szellőre röppen, lesz ott tánc meg vigalom...
Saját - a Picur Rádióból ismert - dalok, versmegzenésítések (Kovács András Ferenc,
Simkó Tibor, Bódai Soós Judit)
Korosztály: óvodás-kisiskolás
Időtartam: 45 perc
Székhely: Zalaegerszeg

Kiskondás Együttes
A Kiskondás Együttes népzenén alapuló, interaktív zenés műsorokkal
szórakoztatja a kicsiket és nagyokat. Népi gyermekjátékokat, népdalokat
tanítanak, bemutatják a megszólaltatott népi hangszereket, versfeldolgozásokat
adnak elő.
Korosztály: minden
Székhely: Kaposvár
Időtartam: 40 -45 perc
Bővebb információ: facebook – Kiskondás együttes
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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.
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).
Korosztály: általános és középiskolások
Bőbebb információ: http://kaveszunet.info/
facebook – Kávészünet Zenekar

Kis-Hétrét Együttes
"Három hihetetlenül jó karakter és egy kedves dallam...ennyi...nem számoltam
hányszor néztük meg, de nem tudunk vele betelni...”
A zalaegerszegi Kis-Hétrét együttes gyermekeknek és felnőtteknek szóló
produkcióival szórakoztatja a közönségét. Műsorainkban akusztikus
hangszereken (gitár, furulyák, fuvola, harmonika, ütős hangszerek, idiofonok, stb.)
szólaltatják meg - saját zenével - jeles (főként magyar) költők verseit.
Korosztály: óvodás, alsós
Időtartam: átl. 40 perc
Bővebb információ: facebook – Kis-Hétrét Együttes

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 blockflőtétől a hegedűn, klarinéton, PETpalackból és szívószálakból készült szájorgonán át egészen a Zenélő
tollseprűig… Minden elképzelhető és elképzelhetetlen háztartási eszközből,
hulladékból készít hangszereket, melyek koncertjeinek nélkülözhetetlen
szereplői.”
Korosztály: gyerek
Bővebb Információ: facebook – Kovács Gábor muzsikus
muzsikus.com
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Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas versmondó, színész
„Büszke voltam a magyarra”- monodráma a 100 éve elhunyt költőóriás, Ady Endre
életművéből.
A műsor a költő legismertebb versei, egyéb prózai szövegek és aláfestő zenék
segítségével igyekszik minél teljesebb képet festeni Ady életéről.
Időtartam: 45 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt egyaránt
„Nem tudok mást, mint szeretni”- monodráma az egyik legnagyobb magyar költőóriás, József Attila
életművéből.
Az előadás a költő legismertebb versei, egyéb prózai szövegek és aláfestő zenék segítségével igyekszik
minél teljesebb képet festeni a tragikus sorsú József Attiláról.
Időtartam: 50 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt egyaránt
„Versben mondom el” – monodráma a klasszikus és a kortárs magyar költészet gyöngyszemeiből.
Az előadó 12 verset válogatott össze, melyekhez érdekességeket, esetenként személyes élményeket is
hozzáfűz.A műsorban helyet kap - többek között - Radnóti Miklós, Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Pilinszky
János, Romhányi József és Varró Dániel egy-egy csodás költeménye.
Időtartam: 50 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt egyaránt

Los Andinos Együttes
Ecuador a vulkánok országa – képes, zenés élménybeszámoló
A Los Andinos együttes két tagjának: Horváth Árpádnak és Tárnok Ákosnak zenésútibeszámolója.
„A Los Andinos együttes tevékenységének része a népzenei gyűjtőmunka, a
népdalok keletkezésének helyszínén. Tanulmányútjainkra Ecuadorba, Peruba,
Bolíviába mindig fényképezőgéppel érkeztünk, így jelenleg 60-70 képpel illusztrált
élménybeszámolóinkban a lehető legkülönbözőbb témák érintésére törekedtünk. Természetesen a
képekhez zene is párosul, mely hasznos információkat tartalmaz, elősegítve ezzel egy kerekebb kép
kialakulását Ecuador őslakosairól és természeti környezetéről.”
Korosztály: általános iskolások
Székhely: Székesfehérvár
facebook – Los Andinos

Menyegző Értékőrző Egyesület - Gyerekeknek szóló népzenei műsor
A Menyegző Értékőrző Egyesület célja, hogy minél több embernek megmutassa a
népzene, néptánc szépségeit. A könyvtáraknak Lelovics Zsolt és Végh Szabolcs
kétfős műsorát ajánljuk.
Gyerekeknek játékos népzenei hangszerbemutató, mesével, népi játékokkal, közös
énekléssel fűszerezve. Hangszereink: hegedű, koboz, tekerő, ütőgardon, citera,
furulya, kaval, tárogató, stb.
Korosztály: főként alsósok, de nagyobb gyerekek is
Bővebb információ: facebook - MENYEGZOEGYESULET
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Osztováta Együttes
Az Osztováta Együttes különböző zenei stílusokat szövöget össze, így
különleges hangzást ad a megzenésített verseknek, népdaloknak, saját daloknak.
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.
Korosztály: 0 -11 éves (minden)
Bővebb információ: www.osztovata.hu
Székhely: Budapest
facebook – Osztováta Együttes

RIBIZLI (TORMÁSI ATTILA)
olvasást népszerűsítő programjai
„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, Márton nap, Mikulás, karácsony.”
Korosztály: kicsik, nagyok és nagyik
Bővebb információ: http://ribizlibohoc.hu/
Székhely: Pécs
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK:
Daloljunk verset az évszakoknak
Általam megzenésített gyermekversek (Zelk Zoltán, Gazdag Erzsi, Novák Anita, Fésűs Éva, Duga Boglárka).
Vidám dalokon keresztül ismerkedünk az évszakok változásaival, ritmushangszereken közösen
muzsikálunk, dalt tanulunk, táncolunk. Az előadást úgy állítottam össze, hogy jól beilleszthető egy könyvtári
rendhagyó irodalom órának is, de a fesztiválok, falunapok üde színfoltja is lehet.
Korosztály: 3-9 éves gyerekek
Időtartam: kb. 45 perc
Farsang napja eljött már…
Farsangi vidám zenés, táncos műsor. Korosztály: óvodások és alsósok
A Kása-hegy
Egy magyar népmesét dolgoztam fel, melybe beleszőttem megzenésített népi mondókákat, verseket.
Drámapedagógiai elemekre épül. Mint minden előadásban, ebben is közösen zenélünk, énekelünk. Ajánlom
a magyar kultúra napjára, népmese napjára és minden olyan rendezvényre, ahol a népmesét szeretnék
népszerűsíteni.
Korosztály: 6-12 éves gyerekek
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Ribizli állatkertje
Ebben a műsoromban a tréfás állatverseké a főszerep. Lesz itt három lábú cica, mókus, teknősbéka akit
elhagyott a barátnője és megannyi érdekes állat. Természetesen sok-sok zenével, interaktívan. Ajánlom az
állatok világnapjára, fesztiválokra, tematikus könyvtári foglalkozásokra.
Korosztály: 3-9 éves gyerekek
Ősz kopogtat kis libákkal, töklámpással ….
Népdalfeldolgozások, megzenésített gyermekversek. Őszi erdőben kirándulunk, libát és tököt sütünk a zene
segítségével. Jól beilleszthető az őszi ünnepkörök rendezvényeibe.
Korosztály: 3-10 éves gyerekek
Gyermeknapi különszám
Ribizli bohóc által kedvelt dalok, vidám zenés előadás, kifejezetten gyermeknapra ajánlom.
A Mikulás ajándéka
A történet onnan indul, hogy Ribizlit megkérte a Mikulás, etesse meg a rénszarvasokat, de ő elfelejtette,
ezért a Mikulás csak később érkezik. Hatalmas nagy baj van, csak a gyerekek tudnak segíteni,
természetesen az előadás végén megérkezik a Mikulás. Ebben az előadásban, kicsit áthangszerelve
közismert karácsonyi dalok is felcsendülnek, de a főszerep a megzenésített gyermekverseké.
Holnapután az angyalok gyémánthavat hoznak
Kifejezetten karácsonyváró előadás sok-sok közismert karácsonyi verssel és dallal.

Roli Bohóc
,,Interaktív bohóc műsoraimmal, illetve lufihajtogatással szórakoztatom a 0-99
éves korosztályt. Bohóc műsorom kb.40 perces, melyben zenés-táncos elemek,
humoros bűvészkedés, cukor-lufieső is helyet kap! A műsor után lufihajtogatás
is van. Ez maximum 100 db lufifigura meghajtogatását jelenti.
Székhely: Igal
Időtartam: kb. 40 perc
Korosztály: 0 – 99 évesek
Bővebb információ: www.rolibohoc.mozello.hu

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.
Bővebb információ: www.rostageza.hu
Korosztály: óvodás és alsós
Székhely: Kaposvár
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Röppentő Együttes zenés irodalmi műsorai
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők (Weöres Sándor, Áprily Lajos,
Osvát Erzsébet, Szepesi Attila, Gazdag Erzsi, Csukás István, Gábor Emese...)
megzenésített verseit, valamint európai népeknek az együttes által feldolgozott
gyermekdalait hallhatják a gyerekek. E gyermekdalokhoz a verseket, fordításokat
szintén legismertebb költőink írták. Főleg természeti képek, évszakok, eső, hó,
állatok, madarak, ezen kívül táncos, vidám, valamint megnyugvó, álomba hívó
képek szerepelnek bennük. A dalok hangszerelését főleg a húros, pengetős,
vonós és különféle ritmushangszerek határozzák meg.
1. Táncolj hát (Farsangi mulatság)
Az interaktív műsor a Röppentő Zenekar által megzenésített verseken kívül főként európai gyermekdalokat
tartalmaz, melyeket ismert magyar költők fordítottak. A farsangi műsorunkban javarészt a táncos, vidám
dalokat részesítjük előnyben. Időnként táncra, táncos játékokra is hívjuk a gyerekeket az előadás alatt. A
farsangi átváltozás varázsát-játékát is igyekszünk beépíteni a műsorba. Pl. „A gazda rétre megy...” dalban
a gyerekek is aktívan részt vesznek (jelmezben vagy álarcban).
2. Jöjj el kikelet (Tavaszi, nyári műsor)
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők megzenésített tavaszi, nyári verseit, valamint európai
népek gyermekdalait hallhatják a gyerekek. A műsor alatt, megzenésített találós kérdéseket a gyerekeknek
kell megfejteni jutalomért. Az elhangzó dalok közben ritmus szekciót alakítunk a gyerekekkel és előre
megbeszélt szabályok szerint ők is közreműködnek a produkcióban.
3. Ajándékok (őszi, téli ünnepváró zenés műsor)
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők megzenésített őszi, téli verseit hallhatják a gyerekek.
Ezenkívül a gyermekek által ismert és kedvelt Mikulást és karácsonyt váró dalokat is hozzá tesszük
műsorunkhoz. A koncert alatt különböző ritmus és dallamhangszerrel ismerkedhetnek meg, melyeket
kipróbálhatnak a foglalkozás során, és előre megbeszélt szabályok szerint ők is bekapcsolódnak a
produkcióba.
Időtartam: 50 perc
Korosztály: óvodás, alsós
Székhely: Pécs
Bővebb információ: facebook - Röppentő Együttes
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Székely László költő, Kazinczy-érmes előadóművész
Székely László saját alkotásaiból, versekből és dalokból szerkesztett műsorai
gyerekeknek – kb. 45 percben
Én költök, te költesz, ő költ? Nem ő költ. Költő! – Rendhagyó irodalomóra
gyerekeknek. Fedezzük fel együtt, mire használja költészetében a notebookot egy mai
lírikus. Korosztály: 6 éven felülieknek, alsósok, felsősök, gimnazisták
Világjáró Mikulás – mesés száguldás földrészről földrészre, dallamról dallamra
Mikulásunk füttyentett rénszarvasainak, s máris körbeszáguldott szárnyaló szánjával a
Föld körül. Sok országban tudakozódott, milyen szép dalokkal várják a Mikulást, az
adventet és a karácsonyt. Korosztály: 4 éven felülieknek gyerekeknek
Repülünk, repülünk Pegazus szárnyán – Madeirától Moszkváig Vajon miért szeret egy költő utazni? Tán
varázslatos tájak, emberek, hangulatok bűvöletében újabb és újabb kiapadhatatlan ihletforrásból kíván
meríteni? Aki meghallgatja a tucatnyi ország nyújtotta élményekből táplálkozó, dalokkal színesített
versfolyamot, bizonyosan igennel válaszol e kérdésre. Korosztály: 10 éven felüli gyerekeknek
Kárpát körút 777. – rímek szárnyán határon innen, s túl a történelmi Magyarország ölelésében A költőt
rejtelmes magyar földrajzi neveink iránti kíváncsisága nem hagyja megállni. Útja során megelevenednek,
burjánzó rímeket ontanak a kicsiny falvak, csurranó csermelyek, havas hegyormok. Korosztály: 10 éven
felülieknek
„Elindultam szép hazámból,” – „maradék Magyarországból” – rímel rá a költő, avagy… …a Pécsről
jött felvidéki székely, aki Vereckénél egyesítette a Kárpát-medencét. Hogy lehetséges ez? Most
megtudhatja, miközben gyertya lobban, zene zendül, pohár csendül; utóbbi hallgatói lelkében. Korosztály:
10 éven felülieknek és felnőtteknek
Pityeri kalandjai - daloló költő Észak Velencéje szülöttével – Pityeri Vászkával – Moszkva Montmartre-ján
találkozik. Vászka dalra fakadva zengi élményeit, zenés ábrándjait diákkorától minapi tragikomikus
rémálmáig. Láb nem marad mozdulatlan! Korosztály: 10 éven felülieknek
Időtartam: 45 perc
Korosztály: gyerek
Bővebb információ: facebook - Székely László költő, előadóművész

Szilas Miklós zenés műsorai
Zeneszerzőként különféle stílusokban, tévéfilmekhez, zenés színházi előadásokhoz,
színházi gyermekelőadásokhoz egyaránt írtam zenét, dalokat. Versmegzenésítéssel
- gyermekeknek vagy felnőtteknek szóló dalokkal - szintén gyakorta fellépek.
Apaként örömmel megyek gyerekeknek muzsikálni, együtt játszani, bárhová hívnak.
Zeneszerző, előadóművész vagyok. Énekelek, gitárokon, basszusgitáron, ritkábban
népi pengetős hangszereken, billentyűkön és harmonikán játszom. Aktuális zenés
gyerekműsoraimmal járom az ország könyvtárait, óvodáit, iskolát.
Időtartam: 45 - 60 perc
Korosztály: 3 – 14 évesek
Bővebb információ: http://www.gyermekmusor.hu/
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Zenés műsorok, előadások
Telegdi Ágnes - mesekönyv író, fotóművész
Telegdi Ágnes írónő, természetfotós izgalmas állatos-madaras bemutatója 6–11
éves gyerekeknek. Projektoros vetítéssel, madárhangokkal kísért előadás az írónő
saját élményeiből válogatva, legszebb fotóival illusztrálva. Mesésen hangzó igaz
történetek a természet csodaszép világából. Cinke, gólya, mókus, vidra és más
népszerű állatok igaz története elevenedik meg előttünk. Az előadás rendkívül
tartalmas és ismeretterjesztő, mely után a gyerekek keresik és szívesen olvassák
az írónő "Ó, azok a csodálatos állatok" című könyvsorozatát. Az írónő az elmúlt hat
évben több, mint 300 településen mutatkozott be nagy sikerrel gyerekeknek szóló
előadásával.
Korosztály: 6–11 évesnek
Székhely: Budapest
Bővebb információ: http://telegdi-agnes.hu

Tücsökszabi (Cseke Szabolcs)
Hangszeres,
énekes,
játékos
készségfejlesztő
foglalkozásokat,
gyerekkoncerteket, és interaktív, vidám mókákat tartok óvodás és kisiskolás
gyermekek számára. Ehhez a hátteret énektanári és gyermekvédelmi
tapasztalataim, népzenész és gyermektáncházas múltam, széleskörű
hangszerismeretem biztosítják. Dalaimmal igyekszem egy szép, örömteli világot
teremteni a szülők, a gyerekek és önmagam számára.”
Időtartam: 60 perc
Korosztály: óvodás és alsós gyerekek
Bővebb információ: http://tucsokszabi.hu/
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Zenés műsorok, előadások

ÜnnepKörSzín
Az ÜnnepKörSzín egy szabad társulat. Célja elsősorban éltetni a magyar
néphagyományt, másodsorban megismertetni a világ népeinek meséit, mítoszait.

Tavaszra és nyárelőre: Könyvből kélt napocska
Tavaszi kirándulás, virágültetés és farkasitatás. Időtartam: 45 perc A Játékmester (Tamás Éva) és a
Muzsikus (Bogárdi Aliz) egy képzeletbeli kirándulásra hívja közönségét. A próbákkal teli, de vidám útra
visznek magukkal egy kulaccsal, kiflivel megrakott képzeletbeli tarisznyát és egy varázskönyvet. Időközben
virágot ültetnek, árkot ugranak, farkast itatnak és varázsigéket énekelnek. Mindezt a magyar népi
hagyomány nyújtotta kincsek segítségével. A gyerekek pedig okosodnak közben: mondókát tanulnak, népi
hangszerekkel ismerkednek (körtemuzsika, koboz, furulya, dob), énekelnek, táncolnak. A jól megérdemelt
kicsiny ajándék sem marad el a végén!
Nyárra: "Elvégeztük az aratást, készíts, gazda, jó áldomást!"
Júliusban és augusztusban szívesen visszük ezt a mesés játékfűzést. A bő fél órás játék alatt búzát
nevelünk, egy malomban őrölünk, és cipót sütünk a gyerekekkel. Közben persze nótázunk is, valamint
ismerkedünk a brácsa meg a koboz hangjával. Dicsérjük, aki elvetette és learatta a búzát, és a molnárokat,
pékeket is. Együtt ünnepeljük az új kenyeret. Szent István király tiszteletére is dalra fakadunk. Ajánljuk,
hogy augusztus 20-a a gyerekeknek is ünnep legyen!
Őszre (és minden évszakra):
Meseóra dalokkal, mondókákkal, sokféle hangszerrel, ha igény van rá, diavetítéssel, közös rajz alkotásával
az esemény végén.
Advent idejére: Betlehemi Csuda
Hagyományos betlehemes játék angyalokkal és pásztorokkal - dudával, kobozzal és ütőgardonnal.
Időtartam: 45 perc Előadásunk a hagyományos betlehemes játékok nyomába lép azok minden
szereplőjével és kellékével együtt. Ki így, ki úgy szövi a történet fonalát ebben a műfajban - mindenesetre
az ÜnnepKörSzín betlehemesének középpontjában a 36 Fény, a Napgyermek, az Új Király születésének
története van. Ezt az ősi hagyományt kívánja fenntartani a társulat. Négy személy meséli, játssza, zenéli el
a kis Jézus világra jöttének előzményeit, körülményeit és részleteit. Nem hiányoznak az angyalok, Mária és
József, a pásztorok, Heródes és a máguskirályok sem. Az előadás atmoszféráját az autentikus hangszerek
(koboz, duda, citera, furulya), a szövegmondás és a muzsika biztosítja. A természetes anyagokból készült
betlehem és a seprű-, illetve szalmabábok pedig a régi időket idézik. Az előadást ajánljuk a település aprajanagyjának, hiszen minden korosztály megtalálhatja benne a neki szóló üzenetet, és a mesélők
alkalmazkodnak a befogadók köréhez.
Időtartam: 45 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt
Bővebb információ: facebook – ÜnnepKörSzín
Székhely: Pécs
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Zenés műsorok, előadások
Vajda Margit
Kerekítő foglalkozás népi hangszerekkel, népi játékok
Vajda Margit vagyok, zenepedagógus és nyelvtanár.
Mindig szívesen foglalkoztam, játszottam gyerekekkel, főleg, miután megszületett
Jázmin kislányom. Gyakorlatilag együtt fedeztük, fedezzük fel a népi mondókákat,
játékokat. Ahogy egyre mélyebbre ások a népi anyagban, világossá válik előttem,
mennyire elfelejtettünk játszani, önfeledten mókázni. Ez pedig nagyon fontos egy
kiegyensúlyozott gyermek-szülő kapcsolatban.
Időtartam:
40-45 perc,
Korosztály:
0-3, óvodás, alsós vagy bármely
Bővebb információ: http://margaretamoka.blogspot.hu/

Vattacukor Zenekar
A Vattacukor zenekar 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy gyermekeket
szórakoztasson a zene nyelvén. Az évek alatt átalakult a formáció, mára
négy tagból áll a zenekar. Műsoruk főként tradicionális gyerekdalokból,
saját szerzeményekből és megzenésített versekből áll, melyet egyedi
stílusban közvetítenek. Céljuk, hogy minden gyerek megismerkedhessen
az élő zenével.
Időtartam: 30 perc
Korosztály: 3 – 14 évesek
Székhely: Kaposvár
Bővebb információ: facebook – Vattacukor Zenekar

Zoltáni Zsolt, székely előadóművész
Az Osztováta együttes tagja. Hangszerei: gitár és szájharmonika.
Műsorai:
- Csudatáska
- Itt van már a Mikulás
- Farsangoló
- „Születésnapomra”
Korosztály 0–11 éves korig
Bővebb információ: facebook – Zoltáni Zsolt
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Író-olvasó találkozók
Berg Judit – író
Berg Judit négy gyermek édesanyja, és rengeteg mesekönyv írója.
Saját bevallása szerint három lánya és kisfia nemcsak ihletője
történeteinek, de néha ötletgazdáik vagy épp "megrendelőik" is.
Történeteit a tematikus szerkesztés és a világos megfogalmazás
jellemzik, amit a gyerekek is könnyen megértenek, ám a felnőtteknek
sem együgyű. Az Év Gyermekkönyve-díjat 2007-ben Rumini című
könyvéért kapta meg, amely könyv sok iskolában már kötelező
olvasmány.
Korosztály: kiskamasz
Bővebb információ: http://www.bergjudit.hu/

Bosnyák Viktória – író, műfordító
A Tündérboszorkány trilógia, a Sirály a király sorozat és más könyvek szerzője. Első,
kiskamaszoknak szóló Tündérboszorkány című regénye 2003-ban jelent meg. A
trilógiává növekedett történet máig rendkívül népszerű, első kötete sok iskolában
kötelező olvasmány.
Korosztály: kamasz
Bővebb információ: facebook – Bosnyák Viktória

Bódai-Soós Judit – író, költő, pedagógus
A Dörmögő Dömötör állandó szerzőjeként dolgozó írónő számos mesével és verssel
ajándékozta meg a magyar gyermekirodalmat. A teljesség igénye nélkül: Dörmögő
Dömötör és Tenyérke meséi (mesekönyv, 12 mesével), Andris és Asztra,
Gyermeköröm, A hóember és a hajnalmadár, Hóvers, Ajándék újra.
Korosztály: alsós
Bővebb információ: http://juditti.hu/

Finy Petra – író, költő
Művei: A fehér hercegnő és az Aranysárkány, Gréta garbója, Az ovi-ügy, A tesó-ügy,
Lámpalány meséi, Bögreúr meséi, A doki-ügy, Maja tizenkét babája, A csodálatos
szemüveg, Seprűsrác meséi, Egy marék buborék.
Gyerekkönyvei a kényes témákat helyezik középpontba, mint például A tesó-ügy, Az
ovi-ügy és A doki-ügy. A Rufusz Rafael-sorozat kötetei pedig humoros és gyógyító
mesék rossz evőknek és rossz alvóknak, Gyöngyösi Adrienn kedves rajzaival. Sajátos,
jelzőkben és költői képekben gazdag prózanyelve, és apróságokat, nyelvbotlásokat
beemelő versnyelve van.
Korosztály: nagycsoportosok és általános iskolások
Bővebb információ: http://finypetra.blogspot.com/
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Író-olvasó találkozók
Kalapos Éva Veronika – író
D.A.C. című ifjúsági regénysorozatának első kötete, az Egy új élet2013-ban jelent meg
a Manó Könyvek Kiadó gondozásában. Ezt követte a sorozat többi része, Rázós utakon,
Kéz a kézben, Nem gyerekjáték, Nagy döntések, Éretté nyilvánítva címmel. Arccal a
hóban című drámakötete 2013-ban látott napvilágot. Az internetes megfélemlítésről
szóló ifjúsági regénye, a Massza 2016 januárjában jelent meg a Manó Könyvek Kiadónál.
Korosztály: kamaszok
Bővebb információ: facebook – Kalapos Éva Veronika

K. László Szilvia – költő, meseíró
"Budapesten
élek,
kisgyermeknevelő
és
gyógypedagógus végzettségem
van. Rendszeresen publikálok, a Dörmögő Dömötör c. gyermeklapban jelentek meg
először verseim.
Szívesen veszek részt író-olvasó találkozókon, gyermeknapi rendezvényeken,
irodalomórákon, nagyon nagy élmény személyesen találkozni, beszélgetni kis
olvasóimmal. A velük való találkozás, a sok pozitív visszajelzés ad erőt és hitet ahhoz,
hogy tovább meneteljek a számomra kijelölt úton. Műveim inkább a kisebb gyerekeknek
szólnak.”
Korosztály: óvodás és alsós
Bővebb információ: http://www.klaszloszilvia.hu/

Lipták Ildikó – ifjúsági regényíró
A Nyári nyomozás című ifjúsági regény szerzője.
A gyerekekkel és felnőttekkel végzett pedagógiai munkában is nagy tapasztalattal
rendelkező találkozót és képességfejlesztőt, illetve kedvcsináló drámafoglalkozást tart
a könyvhöz kapcsolódóan a könyvvel korábban nem találkozott gyerekek számára.
Bővebb információ: facebook –Lipták Ildikó
Korosztály: 9–12 évesek

Mészöly Ágnes – író, pedagógus
Főként meséket, ifjúsági regényeket ír, ritkábban online újságokba vagy
nyomtatott periodikákba. 2006 óta foglalkozik írással, azóta 17 önálló
kötete jelent meg. Műveivel nem csak a kicsiket, de a kamaszokat és a
saját kortársait is megszólítja. Több éve rendszeresen könyvtári
foglalkozásokat is tart. 2018-ban a HUBBY Az év szerzője díjat ítélte neki.
Ismertebb művei: Vágod, Sünimanó, Darwin-játszma, Szabadlábon, Barni
és az unatkozóművész
Korosztály: kisgyerekek, kamaszok
Székhely: Budapest
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Író-olvasó találkozók
Nyulász Péter – IBBY díjas író
5–8 éveseknek: Mi az, ami Zsubatta? Játékos - mozgásos verses foglalkozás a
Zsubatta, a Baba bab, valamint a Miazami köteteim alapján, rajzfilm vetítéssel,
kitalálósozással.
6–10 éveseknek: A BerGer Szimat Szolgálat. A gyerekek megismerkedhetnek a
detektív sorozat szereplőivel, azaz a kilenc magyar kutyafajtával, valamint a történet(ek)
valós helyszíneivel. A közönség rajzos és fejtörős feladatokat is kaphatnak.
8–12 éveseknek: Helka trilógia A gyerekek megismerhetik a Balaton tündére legenda
újraéledést. Betekintést kapnak az írói munka rejtelmeibe, majd a regényhősök kalandos
útvonalát követve bemutatom a történet valódi helyszíneit Balaton – Bakony – Bükk – Alföld.
Bővebb információ: http://nyulaszpeter.blogspot.com/

- Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró
„Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” - önismereti program
„Sohonyai Edit egy nehezen megfogható korosztály, a 12–22 évesek számára tart íróolvasó találkozókat, melyek valójában önismereti foglalkozások. Mint ahogy a
regényeiben, úgy ezeken az előadásokon is a humor eszközével próbál segíteni a
fiatalokon: egyfajta új életszemléletet, az emberismeretet oktatva.”
A foglalkozások interaktív formában történnek.
Művei: Macskaköröm, Szerelemlék, Tarkabab, Le a csajokkal!, Avagy kinek kell a
szerelem…, Jasmine avagy mégis kell a szerelem?, Csuportkép, Le a pasikkal!
Bővebb információ: facebook – Sohonyai Edit

Szabó Imola Julianna - író
Író, táncelméleti szakíró, intermediális alkotó. VARRATOK című verspróza kötete 2014ben jelent meg (a KULTer.hu a 2014-es év szép könyvei közé válogatta). Ebben az évben
Móricz-ösztöndíjat kapott. Béla néni, a kaméleon címmel interaktív hüllőmese jelent meg
2018 elején a BOOKR KIDS gondozásában, Metzing Eszter rajzaival.
Interaktív foglalkozásai az általános iskolásoknak szólnak.
Bővebb információ: https://szaboimola.hu/

Víg Balázs – író
Hangoskodjunk a könyvtárban!
A Móra Kiadónál megjelent mesekönyveim mindegyikéből tartok vidám, játékos,
interaktív könyvbemutató előadásokat.
Az író-olvasó találkozók után veszélyesen megnő a könyvtárba beiratkozók és azok
száma, akik kölcsönözni szeretnének.
A rettegő fogorvos – nagycsoportos óvodásoknak, elsősöknek,
Három bajusz gazdát keres vagy a Puszirablók – alsósoknak,
A Todó kitálal a suliról – felsősöknek szól
Bővebb információ: www.vigbalazs.com
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Mesemondók
Zalka Csenge Virág – mesemondó
Mesecsokrok könyvtáraknak
Különleges könyvek
Olyan mesék és legendák, melyek könyvekről, könyvtárakról szólnak… valamint
betűkről, olvasásról, a papír történetéről, és mindenféle dologról, ami csak egy
könyvtárral kapcsolatos lehet.
Játék a földgömbbel – egy ország, egy mese
Gyere, ülj le mellém. Pörgesd meg a földgömböt, tedd rá az ujjad, és állítsd meg
valahol. Amelyik országra rámutatsz, oda repítelek egy történet segítségével;
megmutatom, milyen emberek élnek ott, mit mesélnek a gyerekeiknek; milyen ott
a vidék, milyen állatok élnek, milyenek az évszakok. Tetszett a történet? Pörgesd
meg a földgömböt újra, és én utazok veled tovább…
Dalnokok és mesemondók
Seherezádétól Homéroszig: a világ tele van történetekkel, melyek magukról a mesemondókról szólnak.
Évszázadokkal az írás és a könyvek előtt a történetek szájról szájra jártak. Ezen a mesecsokron keresztül
a hallgatók megismerkedhetnek a műfaj évezredes hagyományával, hátterével, és megtudhatják, milyen
szerepet töltöttek be a mesemondók az emberek és közösségek életében – és mi az, ami ebből máig sem
változott…
Képírók
Rajzolók, festők, képekkel mesélő mesemondók; varázslatos festékek, mágikus ecsetek, életre kelő
vonalak… ez a csokor a mesemondó ajándéka azoknak, akik egy másfajta művészetet használnak a világ
kiszínezésére. Szó esik majd mitikus művészekről és valós történelmi személyekről, ma is megcsodálható
dolgokról és rég elveszett műalkotásokról, és arról, hogyan is fogalmazták meg az emberek a művészet
lényegét a meséken keresztül.
Időtartam: 60 perc
Korosztály: óvoda, alsósok, felsősök
Bővebb információ: http://www.zalkacsenge.hu/
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Acoustic Classroom

Az Acoustic Classroom zenekar tagjai vers-megzenésítésekből, énekelt versekből
álló műsorukban többek között Nagy László, Bertók László, Radnóti Miklós, Juhász
Magda, Weöres Sándor, József Attila illetve Bereményi Géza verseiből, dalaiból
válogatnak.
A pedagógus végzettségű tagokkal rendelkező zenekar rendszeresen fellép
különböző kulturális rendezvényeken, megnyitókon, gálákon. Az énekelt versek
mellett, műsorukban gyakran játszanak modern formába öltöztetett népdalokat,
műdalokat valamint blues, rock számokat is.
Bővebb információ: http://acoustic-classroom.blog.hu
facebook – Acoustic Classroom

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.
Izelítő: youtube – Deli Orsolya

Hangerdő Társulat
Interaktív, zenés gyermekelőadásokat játszó társulat. Előadásaik óvodás kortól
szólítják meg a gyermekeket (egészen 99 éves korig). A közönség korosztálytól
függetlenül mindig aktív résztvevője programjaiknak. A játékokba,
tevékenységekbe, mesékbe való folyamatos bevonás személyiség fejlesztő,
közösségépítő szerepet tölt be. Fontos a társulat számára, hogy előadásaikon
megjelenjenek az irodalmi alkotások, a versek, a mesék.
Előadásaik időtartama 45 perc, célcsoportja 3–99 éves korosztály
Bővebb információ: facebook – Hangerdő Társulat - Pécs
1. Ördögös mese
Éheznek a pokolban Ördögéknél. Már a népi hagyomány is tudja (sőt az tudja igazán), hogy az asszony az
úr a háznál, így van ez a pokolban is. Sodrófával zavarják fel az ördögöt a Földre farsang idején… nem
kellett volna. Farsangtól pünkösdig sorra jönnek a jeles napok, mesék, dalok, kapcsolódó népi játékok,
melyek a végén az ördög mindig éhes marad. Az előadás farsangtól a Márton napig jeles napokhoz
kapcsolódik.
2. Két vadász meg egy nyúl
A történet a húsvéti nyúl kálváriája. A gyermekek a nyúllal szövetkezve rendre túljárnak a vadászok eszén.
Előadásunkat átszövik a dalok, mondókák, játékok, melyek közül elmaradhatatlan a csokitojás - keresés, a
locsoló versmondó verseny, és a közös nyúlváró alvás. Az előadás a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik.
3. Szamárfüles Varázskönyv
Foglalkoztató előadásunk alapja Romhányi József Szamárfül című műve, melyből varázslatokon keresztül
ugornak ki az egymásra épülő állatmesék. Az előadás egész évben műsoron van, gyermeknapokon, jeles
napokon, rendezvényeken játsszuk.

Felnőtteknek szóló rendezvények
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4. Vacsorázz nálunk!
Izgalmas esemény a konyhában: főzünk! Nem is akármit! Leves, főétel, desszert mind megtalálható az
étlapon, és ha mindegyik odaég, jöhet a szilvásgombócos segítség. Az előadás egész évben műsoron van,
gyermeknapokon, jeles napokon, rendezvényeken játsszuk. Az előadás technikai igényét a Hangerdő
Társulat biztosítja.
5. A Mikulás és a Krampusz kalandjai
Kétszereplős interaktív gyermekelőadás. A december 6-i Szent Miklós naphoz kapcsolódóan van műsoron.
A gyerekek aktív szereplői az eseményeknek, alakítják a történetet, dalokban és játékokban vesznek részt.
Az előadás része az ajándékosztás.
6 Hangerdő koncert
Zene, zene, zene gyerekeknek

Kiskondás Együttes
A Kiskondás együttes nem csupán gyermekeknek, hanem felnőtt érdeklődőknek
is készít műsorokat a népzene jegyében. Vidám, akár ünnepkörökhöz kapcsolódó
műsorokat is lehet tőlük kérni.
Székhely: Kaposvár
Időtartam: 40 – 45 perc
Bővebb információ: facebook – Kiskondás együttes

Kurucz Ádám Konrád
Latinovits-díjas
versmondó, színész
Kurucz Ádám Konrád műsorainak részletes ismertetése a
Gyermekeknek
szóló
rendezvények/Zenés
műsorok,
előadások részben látható. (13. oldal)

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
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Menyegző
Értékőrző
Egyesület

Felnőtteknek szóló rendezvények

A Menyegző Értékőrző Egyesület célja, hogy minél több embernek megmutassa
a népzene, néptánc szépségeit. A könyvtáraknak Lelovics Zsolt és Végh
Szabolcs kétfős műsorát ajánljuk.
Felnőtteknek szórakoztató formában mutatjuk be szinte valamennyi tájegység
népi hangszereit. A népdalok egy részét a közönség is velünk énekelheti.
Gyakran egyszerű táncok tanításával zárjuk felnőtt műsorunkat.
Hangszereink: hegedű, koboz, tekerő, ütőgardon, citera, furulya, kaval, tárogató,
stb.
Adventi időszakra ajánljuk karácsonyi dalos műsorunkat. Ebben az
összeállításban néhány népdal mellett több egyházi karácsonyi népének is
megszólal hangszeres kísérettel.
Székhely: Balatonszárszó
Bővebb információ: facebook - MENYEGZOEGYESULET

Oberon Társulat
– Pécsi Harmadik
Színház
Ballada a Senki Fiáról – vers-színház
Összeállítás kortárs és klasszikusnak számító költők életművéből. A többek
között József Attila, Faludy György, Karafiáth Orsolya, Ady Endre munkáit
felölelő produkció zenei kísérettel, életmű-magyarázatokkal, énekkel válik
teljessé. A program adott eseményhez (helyi költő munkája, Költészet Napja,
stb.) egyéni igény szerint igazítható. Hossza: kb. 40 perc Technikai igények:
hangosítás, zárt tér
Korosztály: 12-99 éves korig
Székhely: Pécs
Bővebb információ: facebook – Oberon Társulat
http://pecsiharmadikszinhaz.hu/

28
Osztováta
együttes

Tormási Attila
(Ribizli)

Zsapka Attila

Felnőtteknek szóló rendezvények

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. Idén
jelent meg első karácsonyi CD-jük.
Bővebb információ: www.osztovata.hu
Székhely: Budapest

Zenés-verses memóriajáték a 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. Utána 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.
Bővebb információ: www.ribizlibohoc.hu
Székhely: Pécs

A Töredék című Radnóti emlékműsor Zsapka Attila felvidéki előadóművész
tolmácsolásában, egy szál gitár kíséretében, saját hangosítással kerül a
közönség színe elé. A műsor 2009-ben a költő születésének 100. évfordulójára
készült és mintegy 100 alkalommal játszották iskolákban, művelődési házakban
Szlovákiában, Magyarországon, Erdélyben.
Bővebb információ: http://www.zsapkaattila.sk/
Székhely: Érsekújvár

Arcadelt
Kamarakórus
A zeneszerető pedagógusokból és orvosokból álló kaposvári Arcadelt
Kamarakórus 1994 tavaszán mutatkozott be először Kaposváron,
kórusmuzsikát kedvelő közönségnek. A kezdetben vegyes kórus 2017 őszétől
női kari kamara énekegyüttesként, rendszeres résztvevője Kaposvár zenei és
kulturális rendezvényeinek, kórushangversenyeknek. Szívesen énekelnek
kistelepüléseken is, hogy hangulatossá tegyék az ottani rendezvényeket.
Székhely: Kaposvár

Ismeretterjesztő előadások, interaktív játékok
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Játszó-Tér Egyesület

Kreatív foglalkozások:
1. Rajzolj, vágj, fess, varrj!
Beszélgetős, mesélős kreatív kézműves foglalkozás gyereknek, szülőknek,
pedagógusoknak.
Létszám: 10-15 fő
Időtartam: kb. másfél óra – ha több a résztvevő, akkor egy óra elteltével csatlakozhat
a második turnus.
Foglalkozásvezető: Csizmadia Gabi
2. Zelk Zoltán: A három nyúl
A foglalkozás a mese elolvasásával kezdődik, aztán papírból mindenki készíthet magának egy-két figurát,
amivel a barkácsolás végén közösen el lehet majd játszani a mesét.
A gyerekek elengedhetik a fantáziájukat a különböző állatok kitalálásában, megfestésében, a pedagógusok
pedig ötleteket kaphatnak, hogy készítsenek egyszerű, könnyen elkészíthető figurákat mesék
eljátszásához.
Korosztály: általános iskola alsó tagozat, szülők, pedagógusok
3. Nálatok laknak szörnyek?
A szörnyektől nem kell félni, viccesek és jópofák. Nálatok laknak például Zoknievő szörnyek? Vagy
Játékeltüntető szörnyek? Esetleg anyának van egy Virágelszárító szörnye?
Szörnykitalálós, fantázia-elszabadulós, kreatív foglalkozás, ahol vágunk, festünk, ragasztunk.
Korosztály: általános iskola alsó tagozat, szülők, pedagógusok
4. Karácsonyi manó készítés
Északra utazunk, és a karácsonyi „skandi” manók készítése közben fény derül arra is, hogy kik is ezek a
vicces kis lények, akikről sok skandináv mese, történet született már. A témához kapcsolódó könyvajánlót
szívesen veszünk a könyvtárosoktól.
Szabunk, kézzel varrunk.
Korosztály: általános iskola felső tagozat, szülők, pedagógusok
Előadások:
1. Csip-csup mese
Anni, Panni játszanak és énekelnek,
Anni, Panni sepregetnek, kertészkednek,
Anni, Panni összevesznek, kibékülnek,
Barátságot szövögetnek.
Bábjáték ovisoknak, 1-2. osztályosoknak ismert és ismeretlen mondókákkal, versikékkel, dalokkal
40 percben.
2. „Jöjj el kedves Télapó!”
Újra itt a tél, közelednek az ünnepek. Télapó és krampusz újra munkához lát, hogy ajándékokkal lepjék meg
a gyerekeket. De van egy kis gond. Télapónak megfájdult a foga, és idén nem akar útra kelni az
ajándékokkal. Persze a krampusz meggyőzi és csomagolás közben felidézik azt a sok-sok szép és mókás
emléket, amit közösen éltek meg együtt és közben persze nagyokat énekelnek.
Például azt, hogy:
„Hull a pelyhes fehér hó,
Jöjj el kedves Télapó”
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3. Állatkerti séta – icurka-picurka színház 0–4 éves korig
Több évtizede dolgozunk a Bóbita Bábszínházban, és mi lehettünk az elsők, akik elkezdték a
bábszínházban a csecsemőknek szóló előadásokat 10 évvel ezelőtt. Az elsőt még kölcsönkaptuk, de azóta
már nagy sikerrel játsszuk a saját tervezésű, rendezésű előadásainkat is.
A csecsemő előadások bevezetik a gyerkőcöket és a szülőket is a mondókák világába.
Az Állatkerti séta kettőnk újabb közös előadása lesz, most már a bábszínház keretein kívül. Úgy gondoltuk,
hogy négy előadással és sok-sok évvel a hátunk mögött létrehozunk egy saját „csecsemőt”, ahol állatos
mondókáktól, daloktól lesz hangos az állatkert.
Az előadás időtartama kétszer 20 perc. Az első szakaszban zajlik maga az előadás, a másodikban pedig
együtt játszhatnak a szülők a gyerkőcökkel a játéktérben, az előadásban látott játékokkal.
Az előadás korlátozott létszámú – ez fontos a gyerekek szempontjából – szülőkkel együtt max. 45-50 fő –
zárt helyen.
Előadások:
Korosztály: bölcsis, óvodás
Időtartam: 2x20 perc, 45 perc
Kézműves foglalkozások:
Időtartam 2 óra
Korosztály: gyerekek
Székhely: Pécs

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.
Korosztály: gyerekek
Bővebb információ: facebook – Lengyák István
Székhely: Nagykanizsa
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Néprajzi Múzeum Pécs
Jeles napok – ünnepi szokások
A programokon a jeles napok legendás alakjainak, szokásainak interaktív megelevenítését kínáljuk, amely
során a kicsik és nagyok játékos formában ismerkedhetnek meg a nevezetes napokhoz kötődő
hagyományokkal, népi szokásokkal és a népi kultúra tárgyi világával. Múzeumpedagógiai módszerekkel
igyekszünk a hallgatóságot is bevonni a történetekbe. Körbejárjuk a gazdasági évhez kötődő
munkafolyamatokat és az évszakokhoz kötődő étel- és italfogyasztási hagyományokat.
Téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hagyományok
Ha Katalin kopog…
Erzsébet-, Katalin-, András- és Borbála-napi szokások és kellékek bemutatása. Házasság- és időjárásjósló
szokások. Milyen volt egy tollfosztó vagy egy fonó?
Erzsébet a rózsacsoda, könnyű Katát táncba vinni, Borbála-ág. Mivel András napja hagyományosan a
disznóvágások időszaka, így erről is megemlékezünk.
Miklós megrázza szakállát…
A hagyomány eredete – Szent Miklós a magyar néphagyományban. Az amerikai és finn Mikulás, a különböző
hagyományok megjelenése és elterjedése. Ki a Télapó?
Luca-Luca kitty-kotty
Interaktív, dramatizált tanulás során magyarázatot nyer számos dolog: a téli napforduló jelentősége, a
természetfelettivel való viszony, a különböző időjárás- és házasságjósló praktikák. Luca-szék és Luca-búza.
Az év leghosszabb éjszakája és legrövidebb nappala – a bűbájosok szabadon kószálnak.
Karácsony éjszakája
A karácsonyfa szimbolikája és a karácsony üzenete. A karácsonyi asztal. Kigyúlt a világnak Betlehem csillaga
Újesztendő, vígságszerző - István, János és Szilveszter napja. Óévbúcsúztató és újévi népi szokások.
Farsang, nagyböjt – vízkereszttől hamvazószerdáig
Farsangi szokások és néphagyományok, farsangsirató (bőgő temetés) és böjti szokások.
Kiemelten foglalkozunk a ma már nemzetközileg is ismert baranyai népszokással, a mohácsi busójárással.
(Vénlánycsúfoló, tuskóhúzás, kakasütés stb.)
Vízkereszt (háromkirályok) – Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hagyományok
„Ajtó megett állok, piros tojást várok”
A húsvéti ünnepkör eredete, szimbolikája, húsvéthoz kapcsolódó Kárpát-medencei népszokások. Az előadás
kiemelt része a bólyi Emmausz-járás és a hosszúhetényi „bárányles”. Kiderül a program során az is, mi köze
a húsvéti nyúlnak a tojáshoz (húsvéti asztal).
Piros pünkösd napja
A pünkösd eredete és a pünkösdi hagyományok – rövid, mint a pünkösdi királyság.
Májusfaállítás hagyománya és a zöldág szimbolikája.

32

Ismeretterjesztő előadások, interaktív játékok

Nyár eleji ünnepkörök és hagyományok
Aratás-takarás
A kenyérgabona maga az élet. Péter-Pál és Sarlós Boldogasszony napja.
Őszi ünnepkörök és hagyományok
Szent Mihály lova deres
Mihály-napi és szüreti hagyományok, „pudárkodás”. Az ősz kezdő napja, a legeltetés vége, a juhászok és
cselédek kifizetésének ideje.
Borvitéz utódai
Szüret, szőlő és borkultúra (a bor anyja).
Aki Márton napján libát nem eszik….
Márton a bornak bírája.
Szent Márton-legendák (a didergő koldust beteríti kettévágott köpenyével, a ludak gágogásukkal elárulják,
hol rejtőzik, így választják püspökké stb.).
Időtartam: 30 - 60 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Pécs
Bővebb Információ: https://pecsimuzeumok.hu/
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Oberon Társulat - Pécsi Harmadik Színház
Fogságban – interaktív drámaóra
Interaktív játék, melyben a résztvevők a török korba csöppenhetnek. Nem
megnézve, hanem végigjátszva ismerik meg a késő középkor vonatkozásait, s
együtt járhatnak túl fondorlattal, együttműködéssel, ügyességgel a törökök eszén.
Időtartam: kb. 45 perc Technikai igények: zárt tér, minimum 3x5 m2 szabad
területtel, jó idő esetén lehet a szabadban.
Korosztály: 5-12 éves korig.
Előadók: Gál Éva és Arató Máté színészdrámatanárok.
Székhely: Pécs
Bővebb információ: facebook – Oberon Társulat
http://pecsiharmadikszinhaz.hu/

Siklósi Hagyományőrző Egyesület
1. A magyar huszárság dicsőségének okai
Huszárruha, eszköz és fegyverbemutató: amolyan élő történelemóra, melynek során
részletesen elmagyarázzuk a huszárruha kialakulásának okait. Ezen kívül lehetőség
van egy huszárruha- és fegyverkiállításra is, melyben többféle elöltöltős fegyver
(karabély, pisztoly) és szablyák, 4 féle huszárruha és más felszerelés látható.
Lehetőség van egyes fegyverek kipróbálására is (természetesen lövedék nélkül). A
téma az 1848/49-es forradalom és szabadságharc korszakával foglalkozik.
Időtartam: 40-45 perc.
Korosztály: bármilyen korcsoport, létszámtól független. Technikai igény: Nagyobb
terület esetén mikrofon. Az előadást tartja: Puskás Zoltán
2. A történelemről lovas szemmel
Az előadás ló és ember kapcsolatát mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, kiemelve a magyar
vonatkozásokat. Az előadás bárki számára izgalmas és érdekes élményt nyújthat, aki tanult már történelmet,
vagy akit érdekel, hogy miként fonódott össze a magyar történelem, leghűségesebb társunkkal, a lóval. A
beszélgetés előtt és után van lehetőség néhány korhű szerszám és ruha megismerésére is testközelből
(lófelszerelések, hagyományőrző ruhák).
Tárgyaljuk a magyar huszárság kialakulásának főbb okait és hatását Európán belül és túl, megismerkedünk
az Osztrák-Magyar Monarchia ideje alatt bekövetkező változásokkal.
Időtartam: 30-35 perc.
Korosztály: Iskolás gyermekek, felnőttek
Technikai igény: Nagyobb terület esetén mikrofon.
Az előadást tartja: Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett
Bővebb információ: facebook - Siklósi Hagyományőrző Egyesület
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Toma és Csapata – Történeti játék
Toma és Csapata régi korok játékait hozzák el az érdeklődők számára.
Logikai, ügyességi, bátorságot, leleményességet próbára tevő játékok
állnak rendelkezésre hozzáértő játékanimátorok segítségével.
Helyigényes előadás! (nagyterem, tornaterem, szabadtér)
Bővebb információ: www.tomaescsapata.hu

Csodák Pécsi Palotája Alapítvány
Varázsóra – Hajmeresztő kísérletek
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.
Bővebb információ: facebook - Varázsóra

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.
A foglalkozás mindig egy mesével fejeződik be, mely igazodik az adott
korosztályhoz.
Bővebb információ: http://www.dorashouse.hu
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Zöld-Híd Alapítvány
„Öko-Kuckó”
ÖKO-JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVES PROGRAM
Program időtartama: 180 perc
Célcsoport: családok, óvodás és iskolás gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel
Technikai igény: asztal és székek
Mit kínálunk:
- Hulladékokból készített (pl: labirintus játék, memória játék, malom és amőba) valamint környezetvédelmi
témájú (pl: szelektív gyűjtés játék) és környezetbarát alapanyagú (pl: fából készült ügyességi játékok)
játékokat próbálhatnak ki a résztvevők
- Kézműves foglalkozás keretében a gyermekek szüleikkel közösen alkothatnak hulladékokból és a
természet kincsestárából (pl.: pénztárca és ékszer készítése italoskarton dobozból; ügyességi játékok és
tárolók készítése pille palackból; kincses doboz és korona készítése papírból, terméskép készítése magokból
és gyógynövényekből)
Időtartam: 180 perc
Korosztály: óvodás, iskolás és családok
Székhely Pécs
Bővebb információ: http://www.zold-hid.hu/
Ünnepek, néphagyományok:
 Farsang
 Húsvét
 Márton nap
 Adventi készülődés, Mikulás, Luca nap
Zöld jeles napok:
 március 22. - Víz világnapja
 április 22. - Föld napja
 május 10. - Madarak és fák napja
 szeptember 22. - autómentes nap
 október 4. - Állatok világnapja
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Gyermekeknek
Álomzug Társulás BÁBELŐADÁS
„2010 tavaszán színészi, bábszínészi múltamra hagyatkozva keltettem életre kicsiny
bábszínházamat, mely az ÁLOMZUG TÁRSULÁS nevet kapta.
Elsődleges célom, hogy olyan színházi, bábszínházi előadásokat, játékokat hozzak
létre, melyek a legkisebbektől az óvodás korú gyermekeken keresztül a kisiskolásokig
tartalmas, értékeket hordozó szórakozást biztosítanak.
A mesék 40-45 percesek, melyeket a gyerekek végig figyelemmel tudnak kísérni.
Díszleteim, bábjaim méretüket tekintve nem túl nagyok, de igényes, aprólékos
kidolgozásúak, így lehetővé teszik a közvetlen hangulatú, intim játékot.
Bár fő profilunk a gyermekelőadások életre hívása, szívesen készítünk felnőtteknek szóló produkciókat is.” –
Tóth Krisztina
Fellépés ára: 80.000–120.000,- Ft (útiköltséggel együtt)
Időtartam:
40–45 perc
Korosztály: óvodás, alsós, akár felnőtt
Székhely: Törökbálint
Bővebb információ: http://alomzug.hu/

Aranykapu Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
Az a célunk, hogy a magyar néphagyományból merítve, különleges hangzásvilággal,
a fiatal korosztálynak (1-10 éves) megfelelően adjuk át zenei és anyanyelvi
értékeinket. Az interaktív koncerteken zongora, gitár, nagybőgő, harangjáték, cajon,
udu és egyéb ritmushangszerek is kísérik a nép- és gyermekdalokat, mondókákat.
Az elmúlt években - a közönség inspirálta folyamat során - tudatosan szólunk évről
évre az egyre idősebb korosztályokhoz. Eljutva így a kisgyermekektől a kisiskolásokon
és az ifjakon keresztül a felnőttekig.
Fellépés ára: 120.000,- Ft
Időtartam: 30–35, 40–45, 50 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: facebook – Aranykapu Zenekar
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Gyermekeknek
Bábszíntér Pályi János: Vitéz László BÁBELŐADÁS
Szükségünk van olyan szerethető példaképre, aki legalább képzeletünkben vagy
akár a bábszínházban jól elagyabugyálja 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.
Fellépés ára: 90.000,- Ft + útiköltség
Székhely: Kaposvár
Bővebb információ: http://babszinter.hu/

Bibuczi Gyermekszínház SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A BIBUCZI Gyermekszínház, amelynek tagjai jelenleg is gyakorló zenetanárok,
immár tizenhatodik éve járja az országot gyermekeknek szóló előadásaival.” Célunk
a célközönségünk, a gyerekek játékos szórakoztatása, igényes zenével és színpadi
játékkal, oly módon, hogy a történet folyamának a gyermekek is aktív részeivé
váljanak. A meseszínházunk jelenleg futó darabjai: a Nagyotmondó Tóbiás, A
póruljárt krampusz és a Snufi, a művész-bűvész. A tréfás meséket a színházi
körökben méltán elismert dramaturg, drámaíró Pete László írta, a zenéket a
BIBUCZI együttes jegyzi.
Hang és fénytechnikát a színházunk biztosít. Az előadások megrendezhetőek művelődési házakban,
sportcsarnokokban, tornatermekben, az időjárástól függően szabadtéren és minden egyéb más
helyiségben, ahol színpadként rendelkezésre áll egy 7 x 4 m-es terület.”
Időtartam: 60 perc
Korosztály: óvodás és iskolás gyerekek
Székhely: Gyula
Bővebb információ: www.bibuczi.hu
Fellépés ára: Az előadás tiszteletdíja: 60.000 Ft + útiköltség ( 70 Ft/ kilométer, Gyula városától),
hangosítással és minden egyéb költséggel, természetesen számlával.

Brumi Bandi Band ZENÉS PRODUKCIÓ
Egyórás műsorainkban saját szerzeményeink mellett az óvodások és kisiskolások
körében népszerű gyermekdalok is szerepelnek. A koncerteken közös énekléssel,
találós kérdésekkel, tánccal és játékokkal mozgatjuk meg a közönséget. Célunk,
hogy a gyerekek érdeklődését az igényes és tartalmas népzenei és beat alapokon
nyugvó muzsika felé tereljük.
Eltökélt hívei vagyunk az élőzenének. Akusztikus hangzású zenekarunkban gitárok,
basszusgitár, furulya, kajon, bodhran, mandolin, kazoo, kaval, csörgők szólalnak
meg. A saját dalainkból összeállított műsorunkon kívül szívesen vállalunk fellépést óvodákban, iskolákban,
könyvtárakban.
Fellépés ára: 75.000,- Ft
Időtartam: 50–60 perc
Korosztály: óvodás, alsós
Székhely: Keszthely
Bővebb információ: http://brumibandiband.uw.hu/

38

Fenntartói támogatással megvalósítható rendezvények

Gyermekeknek
Dvornák & Patka Színház SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk a Pesti Magyar Színház és a Dvornák &
Patka Színház koprodukciós előadásait, melyeket művelődési házakba, iskolákba,
óvodákba is "házhoz viszünk": A Békakirály, Játsszunk pantomimet!, Csacska
nyulacska.
Ifjúsági szórakoztató előadásaink: Murphy törvényei, Egypercesek
Fellépés ára: bruttó 100 000,- Ft-tól
Bővebb információ: facebook - Dvornák & Patka Színház

Énekmondó Együttes MEGZENÉSÍTETT VERSEK
Elsősorban magyar (ezen belül néhány ma élő zalai) költők verseit zenésítettük
meg. Többek között József Attila, Kányádi Sándor, Utassy József, Péntek Imre és
nem utolsó sorban Nagy Bandó András verseit.
Repertoárunkban szerepelnek gyermek-, ifjúsági- és ünnepi műsorok, valamint
irodalmi estek.
Fellépés ára: 80.000 – 140.000,- Ft
Korosztály: gyerek és felnőtt egyaránt
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: http://www.enekmondoegyuttes.hu/

Füredi Rock Színkör ZENÉS PRODUKCIÓ
A több mint 20 éve magas színvonalon működő Füred Rock Színkör Egyesület fellép
megzenésített versekkel, irodalmi – verses összeállításokkal, verses - zenés ünnepi
műsorukkal nemzeti ünnepeken, állami ünnepeken, egyéb irodalommal, könyvtárral
összekapcsolható rendezvényeken.
Székhely: Kaposfüred/Kaposvár
Korosztály: gyerek és felnőtt
A verses, zenés ünnepi műsorok ára:
1. Kaposváron és 30 km-es körzetében min. 3 énekessel, technikával, utazással -) 80.000,- Ft
2. 50 km-es körzetben 90.000 – 100.000,- Ft
3. Távolabb: 120.000,- Ft
Bővebb információ: furedrockszinkor.hu
A társulat más jellegű produkciói (operett, musical, táncdalok, stb.) KSZR által nem támogatottak. A
megrendelésnél ezt kérjük figyelembe venni!
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Gyermekeknek
Garabonciás Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
„Muzsikánk műfaji meghatározására leginkább az ’énekelt vers’ vagy a
’megzenésített vers’ kifejezéseket alkalmazzák, de a ‘folkzene’, vagy a
‘worldmusic’ elnevezéseket sem szoktuk visszautasítani.
Óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, templomokban és
egyéb kulturális intézményekben játszunk, irodalmi esteken, rendhagyó
irodalomórákon lépünk fel.”
Fellépés ára: 145.000,- Ft
Korosztály.
minden
Székhely: Csorna
Bővebb információ: http://garabonciasegyuttes.hu/

Grimm-Busz Színház SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A Grimm-Busz Színház díszletes, jelmezes, zenés előadásokat mutat be
óvodás, iskoláskorú gyermekek számára.
A társulat fő célja a szórakoztatás, mindazonáltal nagy hangsúlyt
fektetnek arra is, hogy műsoraik közönségük épülésére legyen. A jó és
a rossz szembeállításával, a konfliktusok gerjesztésével és azok
megoldásával, a karakterfejlődés ábrázolásával mutatnak utat kis
nézőiknek. „Tanítják", hogy a jó ügy érdekében folytatott harc mindig
eredményre vezet. Bebizonyítják, hogy a „többet ésszel" elve örök érvényű igazság.
Darabjaik során kiemelt szerep jut a zenének. A dalok helyét dramaturgiailag pontosan meghatározzák, s itt
figyelembe veszik a gyermekek figyelemkészségét is (egy komolyabb akciót rendszerint dal követ). Ilyenkor
a gyerekek pihenhetnek, és feldolgozhatják a látottakat.
Praktikus, egyszerűen felállítható díszleteikkel gyakorlatilag bármilyen játszóhelyet ki tudnak használni.
Korosztály: óvodás és iskolás gyerekek
Fellépés ára: 135.000 Ft.
Bővebb információ: www.grimm-busz.hu
facebook – grimm-busz

Gulliver Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
„Miben más a Gulliver Zenekar, 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.”
Fellépés ára: 100.000,- Ft
Székhely: Fonyód/Balatonboglár
Bővebb információ: facebook – Gulliver Zenekar
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Gyermekeknek
HAHOTA GYERMEKSZINHÁZ SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Utazószínházunk előadásaival az óvodás és a kisiskolás korosztályt, valamint az
ifjabb tizenéveseket kívánjuk szórakoztatni, ami nem jelenti azt, hogy a „felnőtt”
nézőinket ne kalandoztatnánk el a mesék világába. Hiszen a mese tanít és
szórakoztat. A gyerekeket olyan világba szeretnénk elkalauzolni, ahol akár
cselekvő részesei lehetnek az eseményeknek, vagy ahol a főhős az
igazságtalanságok ellen küzd. Műsoraink 3, illetve 4 szereplősek. A legtöbb
műsorunk interaktív részeket is tartalmaz, énekeltetjük a gyerekeket vagy bevonjuk
őket a játékba.
Időtartam: 45 – 60 perc
Székhely: Budapest
Korosztály: gyerekek
Fellépés ára: 100.000,- Ft + útiköltség (50 Ft/km Budapestről)

Holló Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
A szekszárdi Holló együttes 1984-ben szerezte meg a hivatásos előadó-művészi
engedélyét. 30 év alatt 12 gyerekeknek és felnőtteknek szóló albumot jelentetett
meg. Számos szereplését rögzítette a Magyar Rádió és Televízió.
Az eddig megtartott koncertek száma közel 5000 volt. A Holló együttes több magas
rangú kitüntetésben részesült. Dalaikban jelen van a magyar és környező nemzetek
népzenéje is. A Holló zenék ihletői: Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Arany János,
Ady Endre, Tóth Árpád, Csokonai Vitéz Mihály, Nagy Bandó András…
Fellépés ára: 152.250,- Ft
Korosztály: 4-12 éves
Székhely: Szekszárd
Bővebb információ: http://www.holloegyuttes.hu/

Ilyés Szabó Anna MESEMONDÓ
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, népdaléneklés) és építész előadást is (Beöthy Mária építésszel közös állandó vándor
előadás).
Fellépés ára: 90.000,- Ft
Bővebb információ: http://ilyesszaboanna.hu/
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Gyermekeknek
Kakaó Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
Gyerekeknek, gyermeklelkű felnőtteknek szóló műsor, sok játékkal, jó zenékkel.
Koncertjeinken remek hangulatban játszunk el a gondolattal, hogy tulajdonképpen
bárkiből bármi lehet a sok-sok foglalkozás közül, mely elhangzik a dalokban – de
azokon kívül is.
A dalok a gyermekek mindennapjaiból merítenek, a visszajelzésekből ítélve –
kakaós stílusban. Vagyis már tetten érhető az az egyedi stílus, megszólalás,
hangulat, mely csak ránk jellemző.”
Fellépés ára: 200.000,- Ft
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: http://www.kakaozenekar.hu/

Kákics Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
A Kákics Együttes repertoárja nagyon széles. Vannak tematikus előadásaik,
melyek óvodásoknak vagy iskolásoknak az oktatáshoz kapcsolhatók. A népi
hangszerek bemutatása népmeséken keresztül történik, ahol általában a főszereplő
a zenész (furulyás vagy dudás).
Bábtáncoltató Betlehem című műsorukat egy somogyi gyűjtés alapján
készítették.
Műsoraik: Farsangon innen, Vízkereszten túl, A csobánlegény, az ördögök meg a
háromfejű sárkány, Én is Kossuthtal tartok!, Nagyapám betleheme, Hajts kocsisom
szép hazámon, Nagy-Magyarországon át!
Fellépés ára: 84.000,- Ft
Korosztály: minden
Bővebb információ: http://kakics.eu/
Székhely: Székesfehérvár

Kultúr Találka Együttes ZENÉS ELŐADÁS, MEGZENÉSÍTETT VERSEK
„A Kultúr Találka együttest abból a célból hoztuk létre, hogy országszerte
népszerűsítsük zenével karöltve a verseket és az irodalmat! „Költőink szava” c.
műsorunkban a magyar irodalom klasszikusai mellett (Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi
Sándor, Babits Mihály, Juhász Gyula…) kortárs költők (Buda Ferenc, Varró Dániel,
Kányádi Sándor…) versei is felcsendülnek. Nemzeti ünnepekre és kiemelt
ünnepekre ( Advent, Magyar kultúra napja, Költészet napja ) külön tematikus
műsorral készülünk.”
Korosztály: Felső tagozatos általános iskolás kortól, bármely korosztálynak
Időtartam: 40 perc
Fellépés ára: 80.000,- Ft
Bővebb információ: facebook – Kultúr Találka
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Gyermekeknek
Lábita Színház BÁBELŐADÁS
A Lábita Színház egy egyszemélyes színház: Csernik Szende székely lábbábos műsora.
A műsor 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.
Korosztály: gyerekek
Időtartam: 60–90 perc
Bővebb információ: http://csernikszende.hu/
Fellépés ára: 100.000,- Ft

Lackfi János – író, költő, műfordító ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Lackfi János József Attila- és a Prima Primissima-díjas író, költő, műfordító
Művei: A buta felnőtt, Bögre család, Törpe és óriás között, Apám kakasa (Vörös
Istvánnal), A részeg elefánt, Ugrálóház, Kapjátok el Tüdő Gyuszit! Lackfi János hőse
nem fogja be a szemét és nem fogja be a száját, olyat is lát és olyanról is beszél, amit a
jól neveltek szerint nem szép dolog látni.
Korosztály: általános iskola
Fellépés ára: 140.000,- Ft
Székhely: Budapest
Bővebb információ: http://www.lackfi-janos.hu

Lázár Balázs és Tallián Mariann – Ketten a versben VERSSZÍNHÁZ
„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”.
Tiszteletdíj: 100.000–150.000,- Ft + kb. 10.000,- Ft útiköltség
Bővebb információ: facebook – Ketten a versben
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Gyermekeknek
Lóca Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
„Célunk, hogy zenés gyermekműsorok keretében néphagyományokat és
népszokásokat elevenítsünk fel. Előadásaink a gyermekek aktív részvételére épülnek;
s az aktuális ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi
játékokat tartalmaznak. Dalainkat és történeteinket népi és klasszikus hangszerekkel,
illetve hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő zenei kísérettel adjuk elő. Műsoraink
tartalmát az adott korosztály képességeinek megfelelően alakítjuk ki, így a felhőtlen
szórakozás közben fejlődik a gyermekek zenei és ritmusérzéke, és erősödik a
közösségi érzésük.”
Fellépés ára: 90.000,- Ft (Útiköltséggel együtt)
Korosztály: óvodás, alsós gyerekek (esetleg felsős)
Időtartam: 45-50 perc
Székhely: Kecskemét
Bővebb információ: http://locaegyuttes.hu/

Los Andinos Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
Pepe és a láma - zenés mese
Ki ne ismerné a lámát, az andoki gyerekek barátját?
A mi történetünk egyik főhőse is egy láma, aki nem akármilyen, mert tud beszélni. Egyik
nap Pepe a Potosi hegyen őrző pásztor egy nagy vihar után észreveszi, hogy eltűnt
kedvenc beszélő lámája. Az ő viszontagságos útjáról, a láma kereséséről szól kis
történetünk, amit zenével kísérünk. Az Andok hegység jellegzetes hangszereit
hallhatják a gyerekek, mint a pánsíp, a charango, a nagydob a Bombo, és a
peremfurulyák. A zenészek magyarul énekelnek, annál is inkább, mert néhány dalt meg
is fogunk tanulni közösen.
Korosztály: gyerek
Székhely: Székesfehérvár
Fellépés ára: 84.000,- Ft

MintAgyerek Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
A MintAgyerek zenekar műsora saját szerzeményeken alapul, valamint Gyárfás
Endre, Mentovics Éva, Fülöp Márti gyermekverseire épül. Első lemezük 2017ben jelent meg Az első szín címmel. Rendszeresen játszanak dalokat Szalóki
Ágitól, Gryllus Vilmostól és Bíró Esztertől is. Fontos számukra, hogy a gyerkőcök
megismerkedjenek a zene eredeti, akusztikus formájával és a versek, énekeket
érhető formában tudják befogadni. A közönség vidáman, észrevétlenül tanul
együtt az előadókkal, akik egyébként pedagógusok és a közönséget aktívan mozgatják, énekeltetik, vidám
játékra ösztönzik koncertjeiken.
Korosztály: gyerek
Bővebb információ: www.mintagyerek.hu
facebook – MintAgyerek Zenekar
Fellépés ára: 80.000 Ft
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Gyermekeknek
Napsugár Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
„Ötfős zenekarunk interaktív gyerekműsorok előadásával foglalkozik. Koncertjeink
igazi élményt nyújtanak a gyerekeknek: közös énekléssel, tánccal, körjátékokkal,
buborékfújással, páros táncokkal, koreográfiákkal, szerepjátékokkal kedveskedünk
nekik.
Saját dalaink mellett gyerekeknek szóló népdalokat szólaltatunk meg elektronikus
hangszereken. 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.
Fellépés ára: 110.000- Ft
Székhely: Nagykanizsa
Bővebb információ: http://napsugaregyuttes.hu/

Nógrádi Gábor – ifjúsági író ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Nógrádi Gábor ez egyik legolvasottabb, legnépszerűbb magyar ifjúsági író, akinek
első regénye, a Gyerekrablás a Palánk utcában már több mint harminc éve jelent meg
a Móra Könyvkiadónál, s melyet megjelenése után röviddel meg is filmesítettek. Azóta
több mint 20 sikeres könyvet és több zenés játékot, filmet írt. A Nógrádi Gáborral
szervezett kötetlen hangulatú író-olvasó találkozókon személyesen is
megismerkedhetnek a gyerekek a nyíregyházi születésű íróval, bepillantást
nyerhetnek az írás rejtelmeibe, megismerkedhetnek a regények hőseivel.
Fellépés ára: 120.000,- Ft
Korosztály: kamasz
Székhely: Budapest
Bővebb információ: https://nogradi.hu

Pitypang Színpad SZÍNHÁZI ELŐADÁS
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.
Fellépés ára: 80.000,- Ft
Székhely: Budapest
Bővebb információ: http://www.pitypangszinpad.atw.hu/
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Gyermekeknek
Szabad Ötletek Színháza SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Bővebb információ: www.szoszin.hu
facebook – Szabad Ötletek Színháza
Székhely: Budapest

Arany János élete és költészete
IRODALMI MŰSOR
Egyórás műsorunkban a költő életének főbb állomásait, hitvallását, jellemző
személyiségjegyeit igyekeztünk megragadni, számos vers, ballada és életrajzi dokumentum
alapján.
Korosztály: általános iskolások, középiskolások és felnőttek
Időtartam: 60 perc
Fellépés ára: 88.900,- Ft

Örkénységek
GROTESZK IRODALMI MŰSOR
Örkény István a groteszk magyar mesterének életét követhetjük végig saját önéletrajzi írásai alapján,
miközben megelevenedik a “háttérben” XX. századi Magyarországunk, olykor szomorú, néha vidám
(groteszk) történelme. Közben elhangzik a híres egypercesek közül is jó néhány, melyek biztosítják az
előadás humorvonalát. A produkció megfelel a “rendhagyó irodalom óra” kritériumainak, de önálló
előadásként a “felnőtt” közönség számára is remek színházi élményt nyújt.
Korosztály: felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek
Időtartam: 70 perc
Fellépés ára: 88.900,- Ft
Radnóti Miklós
IRODALMI MŰSOR
Radnóti Miklós a budapesti Újlipótváros műveltséget szerető kispolgárságából indult útjára. Korán elárvult
fiú volt, rokonok segítségével tanult és verselt gyermekkorától kezdve (tizenöt éves korában már
nyomtatásban is láthatták költeményeit).
1944 őszén Radnóti Miklóst agyonlőtték az itteni fasiszták. Akkor is új versek, szép versek voltak a
zsebében, amikor meghalt. Idővel a tömegsírból indultak a halhatatlanság útjára ezek a végső
költemények.
Korosztály: általános iskolások, középiskolások és felnőttek
Időtartam: 60 perc
Fellépés ára: 88.900,- Ft
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Gyermekeknek
Petőfi, a szabadságharc költője
IRODALMI MŰSOR
Petőfi Sándor költő, a magyar irodalomtörténet kimagasló alakja. Az ő életútját kísérhetjük végig, gyönyörű
versein és történelmi dokumentumokon keresztül. Hazája iránti megalkuvást nem tűrő szeretete méltán emeli
a 1848-as Márciusi forradalom egyik kulcsfigurájává és a szabadságharc hősévé.
“Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”
Időtartam: 60 perc
Fellépés ára: 88.900,- Ft
Karinthy Örök
VIDÁM IRODALMI MŰSOR
Karinthy Frigyes írásainak örökérvényűségéhez nem férhet kétség. Sok-sok
generáció fog még “felnőni” sziporkázó, ironikus humorán, mely felnőttnek s
gyereknek egyaránt nyújthat színvonalas, meghatározó élményt. A “Karinthy Örök…”
c. előadás is ennek szellemében készült. Olyan műveket válogattak össze, amelyben
iskolás gyermek és felnőtt egyaránt megtalálja világát.
Korosztály: felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek
Időtartam: 55 perc
Fellépés ára: 82.550,- Ft
Ady Endre, a forradalom viharmadara
IRODALMI MŰSOR
Ady Endre, a XX. századi modern magyar költészet nagy forradalmára. Minden vers egy-egy vádirat,
szenvedélyes támadás a feudalizmus és az akkori kor ellen, sürgető soraiból kisüt az azóta megvalósult jövő:
népének forradalma.
Műsorunkban a nagy költő előtt tisztelgünk bemutatva életét, szerelmeit, költészetét.
Korosztály: felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek
Időtartam: 60 perc
Fellépés ára: 82.550,- Ft
Iskolai Csalafintaságok
VIDÁM IRODALMI MŰSOR
Nógrádi Gábor, a népszerű kortárs költő sajátos szemszögéből, humorával
szeretnénk kedveskedni ezen vidám irodalmi műsorral gyermekeknek és
pedagógusoknak egyaránt. Olyan írásokat válogattunk össze ebben az
összeállításban, amely minden kedves néző számára garantálja az önfeledt
nevetést és szórakozást.
Korosztály: diákok, pedagógusok, mindazoknak, akik kikapcsolódásra és
vidámságra vágynak
Időtartam: 55 perc
Fellépés ára: 82.550,- Ft
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Gyermekeknek
Tarisznyások Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
Zenekarunk megzenésített verseket ad elő saját zenével. A kizárólag csak
élőzenés koncerteteken sokféle pengetős-, fúvós- és ütőhangszert szólaltatunk
meg, többszólamú énekléssel vegyítve. Legtöbb műsorunkban az óvodás,
kisiskolás korosztályú gyerekekhez szólunk, s aktív közreműködésükkel be is
vonjuk őket az előadásokba. Az ifjúsági- és felnőtt korosztály számára irodalmi
műsorokat készítettünk szinte minden alkalomra. Rendszeresen fellépünk
óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, gyakran játszunk
városi rendezvényeken, szívesen vállalunk irodalmi esteket, rendhagyó
irodalomórákat.
Korosztály: gyerek és felnőtt
Időtartam: 60 perc
Székhely: Szombathely
Bővebb információ: http://www.tarisznyasok.hu/
Fellépés ára: 105.000,- Ft

Világszínpad Bt. SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A Világszínpad BT célja a szórakoztatva nevelés. Az általunk bemutatott darabokat
mindig úgy választjuk ki, hogy az okító jelleg és az élmény kiegyensúlyozott formában
jelenjen meg a produkciókban
Székhely: Kaposvár
Bővebb információ: facebook – Világszínpad Bt.
Jön a Mikulás - zenés Mikulás csalogató Hamarosan megérkezik a Mikulás, de előre küldte legjobb nótafa manóját, hogy a gyerekek addig se
unatkozzanak, amíg megérkezik!
Interaktív, zenés játékokkal szórakoztatja a gyermekeket. Karácsonyi, és Mikulás dalok minden
mennyiségben!
Közös éneklés, közös tánc, aztán persze megérkezik Mikulás, és kiosztja a megannyi ajándékot, ami a
puttonyában rejtőzik.
Korosztály: gyerekek
Fellépés ára: 80 000,- Ft
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Felnőtteknek
Aranykapu Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
Az a célunk, hogy a magyar néphagyományból merítve, különleges hangzásvilággal,
az 1–10 éves korosztálynak megfelelően adjuk át zenei és anyanyelvi értékeinket.
Az interaktív koncerteken zongora, gitár, nagybőgő, harangjáték, cajon, udu és
egyéb ritmushangszerek is kísérik a nép- és gyermekdalokat, mondókákat.
Az elmúlt években - a közönség inspirálta folyamat során - tudatosan szólunk évről
évre az egyre idősebb korosztályokhoz. Eljutva így a kisgyermekektől a kisiskolásokon
és az ifjakon keresztül a felnőttekig.
Fellépés ára: 120.000,- Ft
Időtartam: 30–35, 40–45, 50 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: facebook – Aranykapu zenekar

Bán Mór író,
a HUNYADI című regénysorozat szerzője IRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Író-olvasó találkozók, rendhagyó történelemórák
Nem nehéz megjósolni, hogy a 2019-es esztendő egyik sztárszerzője Bán Mór, a
Hunyadi-regényciklus írója lesz. Idén vehetik kézbe az olvasók a nagy ívű Hunyadiregényciklust lezáró 10. kötetét, amelynek megjelenését óriási várakozás előzi meg.
Bán Mór a kortárs magyar történelmi regényírás legeredetibb és legnépszerűbb
alakja, akinek Hunyadi Jánosról szóló sorozata fordulatot hozott a műfaj hazai
történetében. A kecskeméti születésű szerző magával ragadó stílusú, ugyanakkor
a történelmi hűséghez ragaszkodó művei óriási sikert arattak a hazai könyvpiacon.
A 9. köteténél tartó Hunyadi-regényciklus olvasók tízezreinek figyelmét fordította
ismét a magyar történelem csodálatosan gazdag világa felé. Aki részt vett valaha Bán Mór által tartott íróolvasó találkozón, tudja, hogy olyan kivételes előadóképességgel rendelkező szerzőt tisztelhetünk a
személyében, aki élő szóban épp úgy képes elvarázsolni hallgatóit, mint olvasóit a könyvek lapjain.
Fellépés ára: 114.300 – 127.000,- Ft

Énekmondó Együttes MEGZENÉSÍTETT VERSEK
Elsősorban magyar (ezen belül néhány ma élő zalai) költők verseit zenésítettük
meg. Többek között József Attila, Kányádi Sándor, Utassy József, Péntek Imre és
nem utolsó sorban, Nagy Bandó András verseit. Repertoárunkban szerepelnek
gyermek-, ifjúsági- és ünnepi műsorok, valamint irodalmi estek.
Fellépés ára: 80.000–140.000,- Ft
Korosztály: gyerek és felnőtt egyaránt
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: http://www.enekmondoegyuttes.hu/
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Felnőtteknek
Füredi Rock Színkör ZENÉS PRODUKCIÓ
Részletes leírás a Fenntartói támogatással megvalósítható rendezvények/Gyermekeknek részben
olvasható. (lásd 38. oldal)

Garabonciás Együttes ZENÉS PRODUKCIÓ
„Muzsikánk műfaji meghatározására leginkább az ’énekelt vers’ vagy a
’megzenésített vers’ kifejezéseket alkalmazzák, de a ‘folkzene’, vagy a
‘worldmusic’ elnevezéseket sem szoktuk visszautasítani.
Óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, templomokban és
egyéb kulturális intézményekben játszunk, irodalmi esteken, rendhagyó
irodalomórákon lépünk fel.”
Fellépés ára: 145.000,- Ft
Korosztály. minden
Székhely: Csorna
Bővebb információ: http://garabonciasegyuttes.hu/

Kakaó Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
Gyerekeknek, gyermeklelkű felnőtteknek szóló műsor, sok játékkal, jó zenékkel.
Koncertjeinken remek hangulatban játszunk el a gondolattal, hogy tulajdonképpen
bárkiből bármi lehet a sok-sok foglalkozás közül, mely elhangzik a dalokban, de
azokon kívül is.
A dalok a gyermekek mindennapjaiból merítenek, a visszajelzésekből ítélve,
kakaós stílusban. Vagyis már tetten érhető az az egyedi stílus, megszólalás,
hangulat, mely csak ránk jellemző.
A dalok közbeni sok öltözés és játék kicsit a „színjáték a koncertben” jellegű műsort alakít ki, a végén közös
vonatozással, s minden esetben a közönséggel közös fotóval zárul.
Fellépés ára: 200.000,- Ft
Korosztály :gyerek és felnőtt
Székhely: Zalaegerszeg
Bővebb információ: http://www.kakaozenekar.hu/

Kárikittyom AntiCeleb ORchestra ZENÉS PRODUKCIÓ
A Kárikittyom AntiCeleb ORchestra név hat tapasztalt muzsikust jelent a színpadon.
Rajtuk kívül még egy háromfős stábot, akikkel együtt azon dolgoznak, hogy
népdalaink legszebbjeit olyan zenei köntösben szólaltassák meg, amely rendkívüli
módon befogadhatóvá, szerethetővé teszi azokat 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!”
Fellépés ára: 190.000,- Ft
Bővebb információ: http://karikittyom.com/hu
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Felnőtteknek
Kultúr Találka Együttes ZENÉS ELŐADÁS, MEGZENÉSÍTETT VERSEK
„A Kultúr Találka együttest abból a célból hoztunk létre, hogy országszerte
népszerűsítsük zenével karöltve a verseket és az irodalmat! „Költőink szava” c.
műsorunkban a magyar irodalom klasszikusai mellett (Csokonai Vitéz Mihály,
Petőfi Sándor, Babits Mihály, Juhász Gyula…) kortárs költők (Buda Ferenc, Varró
Dániel, Kányádi Sándor…) versei is felcsendülnek. Nemzeti ünnepekre és kiemelt
ünnepekre (Advent, Magyar Kultúra Napja, Költészet napja) külön tematikus
műsorral készülünk.”
Korosztály: Felső tagozatos általános iskolás kortól, bármely korosztálynak
Időtartam: 40 perc
Fellépés ára: 80.000,- Ft

Lázár Balázs és Tallián Mariann – Ketten a versben VERSSZÍNHÁZ
„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.”
Fellépés ára: 100.000 – 150.000,- Ft + kb. 10.000,- Ft útiköltség
Bővebb információ: facebook – Ketten a versben

Szabad Ötletek Színháza SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Bővebb információ: www.szoszin.hu
facebook – Szabad Ötletek Színháza
Székhely: Budapest

A Szabad Ötletek Színházának SZÖSZ részletes műsorismertetése a Fenntartói támogatással
megvalósítható rendezvények/Gyermekeknek részben látható. (45. oldal)
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Fenntartói támogatással megvalósítható rendezvények

Felnőtteknek
Tarisznyások Zenekar ZENÉS PRODUKCIÓ
Zenekarunk megzenésített verseket ad elő saját zenével. A kizárólag csak
élőzenés koncerteteken sokféle pengetős-, fúvós- és ütőhangszert szólaltatunk
meg, többszólamú énekléssel vegyítve. Legtöbb műsorunkban az óvodás,
kisiskolás korosztályú gyerekekhez szólunk, s aktív közreműködésükkel be is
vonjuk őket az előadásokba. Az ifjúsági- és felnőtt korosztály számára irodalmi
műsorokat készítettünk szinte minden alkalomra. Rendszeresen fellépünk
óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, templomokban,
gyakran játszunk városi rendezvényeken, ünnepélyeken, szívesen vállalunk irodalmi esteket, rendhagyó
irodalomórákat.
Fellépés ára: 105.000,- Ft
Időtartam: 60 perc
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Szombathely
Bővebb információ: http://www.tarisznyasok.hu/

Világszínpad Bt. SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A Világszínpad BT célja a szórakoztatva nevelés. Az általunk bemutatott
darabokat mindig úgy választjuk ki, hogy az okító jelleg és az élmény
kiegyensúlyozott formában jelenjen meg a produkciókban
Székhely: Kaposvár
Bővebb információ: facebook – Világszínpad Bt.

Flúgos Zenetörténet
Mindegy milyen zenét szeretsz, mi szól a rádiódból, mit dúdolsz napra-nap, mire mozdul meg a lábad, hány
éves vagy, s mennyinek érzed magad. Ezen az estén mindezt elfelejtheted. Ez a hang hatni fog rád, magával
ragad, s nem ereszt. Szeretni fogod és újra meg akarod nézni, meg megint…
A Flúgos zenetörténet-ben nemcsak az ének sokféleségét élvezheted, hanem rendkívül izgalmas
történeteknek és az ezekben rejlő humornak is a részese lehetsz.
Időtartam: 45 perc
Korosztály: felnőttek
Játssza: Orlik István
Fellépés ára: 80.000,- Ft
Villon-est
Francois Villon örökérvényű szavai, remekül illeszkednek a XXI. századhoz. Előadásunk modern módon
közelíti meg a középkori költészet egyik legnagyobbjának életművét.
Parodisztikus elemek, társadalomkritika, komoly mondanivaló jellemzik előadásunkat.
Időtartam: 50 perc
Korosztály: felnőttek
Játsszák: Sárközi György, Orlik István
Fellépés ára: 80.000,- Ft

Kapcsolattartási adatok
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Rendezvényszervező
Virág Erzsébet
Telefon: 06-82/527-350, 06-20/468-1210
E-mail: rendezvenyszervezo@konyvtar.mvkkvar.hu
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.
Telefon 06-82/527-350
Honlap: www.mvkkvar.hu - www.somogykszr.hu

