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A Takáts Gyula Könyvtáron keresztül a KSZR-hez tartozó Somogy megyei települési
könyvtáraknak lehetőségük van rendezvény igénylésére.

 
Az erre vonatkozó kérésüket jelezzék annak a városi könyvtárnak, ahová tartoznak

(Balatonboglár, Barcs, Csurgó, Kadarkút, Marcali, Tab, illetve Kaposvár),
 a területi referensek továbbítják az igényeket a megyei rendezvényszervezőknek 

(Egyed Nándor és Veizer Anita).

Az igényeket a tervezett időpont előtt minimum 1 hónappal kérjük jelezni
elektronikus formában!

Az igényeket leadni 2022. november 15-ig lehet,
a rendezvények megvalósítására 2022. december 15-ig van lehetőség.

Tehát, november 15-ig érkezhet be minden kérés a teljes évre vonatkozóan.
A programok megtartásának legkésőbbi időpontja:

 2022. december 15.
Csak az eddig az időpontig lezajló programokat tudjuk támogatni az adott év

költségvetéséből. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legnépszerűbb fellépőket már tavasszal lefoglalják
az év végi 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 Egyed Nándor és Veizer Anita rendezvényszervezők 
tudnak felvilágosítást adni a 06-82/527-357-es-es telefonszámon.
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Még néhány információ:

A rendezvények kiközvetítésének menete:

1.
Csak a Rendezvényes Ötletbörzében szereplő előadók fellépését támogatjuk, 

kivétel ez alól az író – olvasó találkozó.

2.
A KSZR finanszírozásával a települési könyvtárak 2022-ben

1500 fő lakosságszám alatt egy rendezvényre,
1500 fő lakosságszám felett pedig 2 rendezvényre tarthatnak igényt.

 3.
Az Ötletbörze első felében nincsenek árak feltüntetve, az abban szereplő rendezvényt 

a KSZR 100%-ban finanszírozza.

4.
Az Ötletbörze utolsó fejezetében a fenntartói támogatással megvalósítható produkciókat

soroljuk 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 Könyvtár részére, a

másikat a rendezvényköltséget kiegészítő fenntartó nevére.

5.
Író-olvasó találkozókra mind a gyerek, mind a felnőtt korosztály számára van lehetőség.

Gyerekeknek az Ötletbörzében ajánlunk is több írót, a teljesség igénye nélkül.
Erre vonatkozó egyedi igényeiket, kérjük, jelezzék a rendezvényszervezőknek! 
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Ákom-Bákom Bábcsoport

Őszre és tavaszra ajánljuk:
Csizmás Kandúr, Egyszer volt… a Kiskondás, A mackó házikója, A világgá ment
Csacsi és Bari, Egyszer volt... Az aranyszóló pintyőke, Az öreg halász és a
nagyravágyó felesége, A három nyúl – Zelk Zoltán meséje alapján
Télre ajánljuk:
A didergő király, A suszter manói, Moha és Páfrány téli kalandjai, Mikulás a
tyúkudvarban.

Bábjaink kb. 60 cm-es asztali bábok, az előadások paraván háttér előtt, asztalon játszódnak, helyszükség-
letük 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 

Furfangos Paraván

A Furfangos Paraván hagyományos kesztyűbábos, azaz paraván mögötti
előadásokat tart. A műsor után a gyerekek kézbe vehetik a bábokat, ismerked-
hetnek velük.
Korosztály: bölcsődés, óvodás és alsós 3. osztályig
Időtartam: 20, 25 és 30 perc
Bővebb információ: https://www.facebook.com/Furfangos-Parav%C3%A1n-
165943776834133

GRIMASK Színház -  „Semmi sem az, aminek látszik…de…Minden azzá válik, aminek csak akarod!

A GRIMASK Színház, (ex BÁBOVI), egy egyszemélyes vándor bábszínház, melyben
Komor László bábművész előadásaiban sajátosan keveredik az élőszínház és a
bábszínház. 
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

Műsorok: Állati La Fontaine, Hetet egy csapásra, Terülj, terülj…, Ördöngös Jankó, Nem félünk a farkastól,
Kiskakas gyémántfélkrajcárja, Szenzációóó!, Hoppá, Ipi Apacs, Kalandra fel, Bolondvár, Téli varázs, Tele…
puttony, Hó-ha-hó, Varázscsengő.
Korosztály: gyerek és felnőtt
Székhely: Szemely
Bővebb információ: http://www.babovibt.hu

http://www.babcsoport.hu/
https://www.facebook.com/Furfangos-Parav%C3%A1n-165943776834133
http://www.babovibt.hu/
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Hangoló Zenés Gyermekszínház

Műsoraiban híres magyar költők és írók ( Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Csukás
István, Zelk Zoltán, Pákolitz István, Fekete István stb.) meséi és versei elevenednek
meg Nemes László által megzenésített formában, díszletek és kellékek
segítségével. A Hangoló előadásaiban a gyermekek is aktívan, alkotó módon
vesznek részt. 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

Kacagó Bábszínház

A Kacagó Bábszínház vidám, zenés, szórakoztató bábelőadásokat tart piciknek
és nagyoknak az Óperencián innen és túl; még az operációs rendszeren is túl! 
 Válasszon vidám bábmesét benti és szabadtéri rendezvényekre, fesztiválok,
falunapok, gyerektáborok programjaihoz, kedvező áron! 
Saját hangtechnikával rendelkezünk. 

Választható bábmeséink:
Piroska és a motoros farkas – bábjáték; A három kismalac – bábjáték; Egyszer volt Budán kutyavásár-
magyar népmese feldolgozás  bábra; Rigócsőr királyfi- zenés bábmusical; Három kismalac karácsonya-
zenés bábjáték  

Előkészületben: Holle anyó – bábjáték
                          Madzag Jankó – zenés bábjáték

Korosztály: 3 – 10 éves
Székhely: Mezőberény 
Bővebb információ: www.kacago.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: 
https://www.facebook.com/Katalinka-B%C3%A1bsz%C3%ADnh%C3%A1z-1590228497899934

http://www.hangoloszinhaz.hu/
http://www.kacago.hu/
https://www.facebook.com/Katalinka-B%C3%A1bsz%C3%ADnh%C3%A1z-1590228497899934
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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 
Időtartam: 40-45 perc
Székhely: Budapest         
Bővebb információ: http://www.babaszinhaz.hu

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 megelevene-
dik, él. A jó elnyeri jutalmát, a rossz szempillantás alatt eltűnik…

Időtartam: 45-50 perc Korosztály: óvodás, alsós
Székhely: Budapest
Bővebb információ: http://meseerdobabszinhaz.hu/

http://www.babaszinhaz.hu/
http://meseerdobabszinhaz.hu/
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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 műsorai minden korosztálynak, minden alkalomra kiválóak (Költészet
napja, Március 15., farsang, húsvét, Mikulás, karácsony, szavaló-mesemondó ver-
seny, irodalmi est). Megzenésített versek, humoros, interaktív műsorain remekül
szórakoznak a gyerekek. 
Egyszemélyes műsorai: Csimpilimpi hová mész?, Erdei strand, Ha bekopogsz meg-
tudod, Madárijesztő szerelem, A hétfejű sárkány, A hóember születésnapja, A színes
feketerigó, Figura Cirkusz, A brémai muzsikusok

Figura Ede

Korosztály: minden korosztály számára
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 programjaik-
nak, korosztálytól függetlenül. A játékokba, tevékenységekbe, mesékbe való fo-
lyamatos bevonás személyiségfejlesztő, közösségépítő szerepet tölt be. Fontos a
társulat számára, hogy előadásaikon megjelenjenek irodalmi alkotások, versek,
mesék. Jeles napokhoz, ünnepkörökhöz is szorosan kapcsolódik néhány prog-
ramjuk:

Ördögös mese
Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig, az előadás farsangtól a Márton napig a jeles napokhoz
kapcsolódik.
Két vadász meg egy nyúl
Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig, az előadás a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik.
Szamárfüles Varázskönyv
Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig, az előadás egész évben műsoron van, gyermeknapokon,
jeles napokon, rendezvényeken játsszák.
Vacsorázz nálunk!
Időtartama 45 perc, célcsoportja 3- 99 éves korig, az előadás egész évben műsoron van, gyermeknapokon,
jeles napokon, rendezvényeken játsszák.
A Mikulás és a Krampusz kalandjai
Kétszereplős interaktív gyermekelőadás. A december hatodikai Szent Miklós naphoz kapcsolódóan van
műsoron. Az előadás része az ajándékosztás. Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig.
Hangerdő koncert: Időtartama 45 perc, célcsoportja 3-99 éves korig.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/hangerdotarsulatpecs           Székhely: Kozármisleny

http://www.figuraede.com/
https://www.facebook.com/hangerdotarsulatpecs
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Az előadó zenei, énektechnikai, előadóművészi képzettséggel rendelkezik.
Előadóművészi pályáját a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte 1988-ban, majd
1995-ig a budapesti Kolibri Színház társulatának tagja volt. Jelenleg is
Budapesten él.
20 éve önálló interaktív gyerekműsorokkal járja az országot, napjainkra már több,
mint ezer előadást tartott.
Műsorai célközönsége: az óvodás és kisiskolás korosztály. A gyerekeket a zenei
alap használata mellett élő hangszerek, – gitár és furulya – hangjával is meg-
ajándékozza. Kisebb látványelemekkel, kellékekkel vizuális élményt is nyújt a
számukra. Sok közös éneklés, játék, mozgás, és tánc is része az előadásnak.

Juhász Katalin

A műsorok mindegyike magyar neves költők általa megzenésített verseiből áll:
Virághozó, szép tavasz - dalok a természet ujjá éledéséről, virágokról, tavaszi ünnepeinkről.
Laknak-e itt szép leányok? - dalok a húsvétról, locsolkodásról, vetélkedővel színesítve a műsort. 
Madárdalos jó reggelt! - a műsor Madarak, fák napjára készült, a természeti értékek kihangsúlyozásával.
Gyereknap van végre! - vidám gyereknapi műsor, nyári előzetes, játékok a szabadban, daltanítás, tánc.
Végre vakációóóó! - minden gyerek várja ezt a pillanatot, amikor egy rövid időre elfelejtheti a kötelezettség-
eket, a tanulást! És a nyár olyan izgalmas! Biciklizés, úszás, olvasás, kirándulás, fagyizás - megannyi élménydús,
felhőtlenül vidám pillanat! A dalok és a közös játékok ezt az érzést adják át a tanév végén.
Falevelet fest az ősz - dalok az ősz színeiről, időjárásról, a természet változásairól, az iskolakezdésről.
Gyümölcsbál - dalok a szüretről, gyümölcsökről.
Pille szálldos, ezer pille - Mikulásváró műsor, amelyben elhangzanak dalok a tél örömeiről, szánkózásról,
hógolyózásról is.
Halld a csengő szép szavát! -meghitt ünnepi műsor, sok közös énekléssel, szerepjátékkal.
Télkergető, zsongó farsang - a gyerekek aktív közreműködésével igyekszünk elűzni a telet, hanggal, dallal,
zajjal, síppal-dobbal! A farsangi forgatagból a tánc sem maradhat ki.
Te leszel a bajnok! - Mentovics Éva verseire épülő műsor, amelyben az egészséges életmódra nevelés kerül
előtérbe. Játékos formában, sok humorral fűszerezve foglalkoznak a kézmosás, tisztálkodás, fogápolás,
valamint az egészséges táplálkozás fontosságával. Természetesen a testmozgás sem maradhat ki: közösen
tornáznak egy jó nagyot.

Bővebb információ: http://juhasz-katalin.simplesite.com

http://juhasz-katalin.simplesite.com/
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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 segít-
ségével belevarázsolódnak a költők által megálmodott helyszínekbe. A műsorban
felhangzik a jól ismert „Kakukk” hangja, megtáncoltatják 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)

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.

Kiskondás Együttes

Korosztály: óvodás-kisiskolás 
Időtartam: 45 perc
Székhely: Zalaegerszeg

Korosztály: minden korosztálynak      
Székhely: Kaposvár 
Időtartam: 40 -45 perc 
Bővebb információ: https://www.facebook.com/Kiskondas-egy%C3%BCttes-
441543229245175

Kovács Gábor muzsikus
A magyar zenei élet egyik legszínesebb egyénisége; muzsikál zenekarokban, szín-
házban, 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, PET-palackból és szívószálak-ból
készült szájorgonán át egészen a Zenélő tollseprűig. 
Minden elképzelhető és elképzelhetetlen háztartási eszközből, hulladékból készít
hangszereket, melyek koncertjeinek nélkülözhetetlen szereplői.

Műsorai:
Zenetarisznya
Interaktív, vidám zenés játék a nézők közreműködésével, melyben kiderül, hogy otthon, az óvodában, iskolá-
ban, a munkahelyen – mindenütt – körbe vagyunk véve hangszerekkel; Kerékpárpumpa, mankó, söprűnyél,
portörlő… Észrevesszük őket?
Állatmesék
Zenés mese egy óriás mesekönyv főszereplésével. Ahogy haladnak a tanulságos történetekben, észrevétlenül
szereplőkké válnak a gyerekek is. Együtt énekelnek, játszanak, mondókákat találnak ki… A mese végén még
„állatnyelven beszélő” hangszerek is megszólalnak.
Hétmérföldes Tarisznya
Zenés mese a padláson talált „rongyos-foltos” tarisznya kincseiről; versekről, dalokról, találóskérdésekről,
mondókákról, melyek mind-mind az évszakok körforgásáról szólnak.

Korosztály: gyerekeknek
Bővebb Információ: https://www.facebook.com/muzsikusgabor;  https://www.muzsikus.com/

https://www.facebook.com/Kiskondas-egy%C3%BCttes-441543229245175
https://www.facebook.com/muzsikusgabor
https://www.muzsikus.com/


„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.

„Ha minden összetört…” – monodráma Radnóti Miklós második világháborús költészetéből. Az 50 perces
Radnóti-műsor versek, naplórészletek segítségével mutatja be a tragikus sorsú költő életpályáját, alapvetően
Radnóti Miklós II. világháborús költészetére fókuszálva.

Verses-prózai monodráma a legszebb magyar szerelmes versekből – Ez a műsor a legszebb magyar szerel-
mes verseket öleli fel, és azokkal kapcsolatban érdekes háttér információkat ad, melyek az adott költőről,
múzsáról, a vers keletkezéséről szólnak. 
Ady Endre, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Csokonai Vitéz Mihály,
József Attila és Baranyi Ferenc versei hangzanak el a mintegy 50 perc során.

„és népem a magyar…” – verses-prózai monodráma 20. századi erdélyi magyar költők, írók műveiből. 
A legújabb műsor a 20. században élő és alkotó erdélyi magyar költők, írók műveiből válogat. Alapvetően
magyarságversek dominálnak az 50 perc során, de néhány vers erejéig más költői témák is terítékre
kerülnek (szerelmes versek, istenes versek). 
Reményik Sándor, Wass Albert, Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella és Kányádi Sándor művei
hangzanak el.

Gyermekeknek szóló rendezvények - 
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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 alá-
festő zenék segítségével igyekszik minél teljesebb képet festeni Ady életéről.

„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.

Korosztály: gyerekeknek és felnőtteknek
Időtartam: 45-50 perc

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
műsorát ajánljuk.
Gyerekeknek szóló műsoruk – Nyenyere és barátai: játékos népzenei hangszer-
bemutató, 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: https://www.facebook.com/MENYEGZOEGYESULET

https://www.facebook.com/MENYEGZOEGYESULET
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Rosta Géza 

„NorAcoustic”- Kaczander Nóra előadó
Különleges irodalomóra koncert

Megzenésített versekből álló műsor sok iskolában kötelező verssel, kultúra és
olvasásnépszerűsítéssel, mindez fiatalos, lendületes formában előadva, amelyet az
iskoláskorú gyerekek nagyon szeretnek.

Az 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 műsorainak.
Korosztály: óvodás és alsós
Székhely: Kaposvár
Bővebb információ: www.rostageza.hu

Korosztály: óvodás, iskolás, ifjúsági
Bővebb információk: https://noracoustic.hu

ORLIK ISTVÁN és barátai

Orlik István, Sárközi György és Ferenc Gábor vidám műsorai emlékezetes színfoltjai
lehetnek a könyvtári, iskolai gyermekprogramoknak.

Flúgos Zenetörténet avagy Túl a Looperencián – Interaktív zenés időutazás, külön-
leges zenei élmény. Az előadás bemutatja a zeneiség kialakulását, fejlődését, a
teljesség igénye nélkül.
Jön a Mikulás – A Mikulás kedvenc nótafa manójának zenés Mikulás csalogató műsora.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/flugoszene/

Orlik István: Tárulj szezám! 
Zenemesék     egy     titokzatos     utazó      batyujából… Ismered Aladdint? És
Herkulest? Hallottál már a nagy Dzsinről? És tudod ki Mulan? Láttad az
Oroszlánkirályt? Ha igen, mindenképpen meg kell ismerkedned a Titokzatos
Utazóval, Omárral, aki megidézi neked e csodás mesehősöket és elénekli a
legismertebb dalaikat.
Műsoridő: 45 perc

"2009 óta foglalkozom interaktív , zenés gyermek műsorokkal.
RITMUSTRÉNING néven fut saját vállalkozásom.
A név kötelez - ritmus, taps, hangszerek , interaktivitás jellemzi műsoraimat, ami
rendszerint egy önfeledt örömzenéléssé alakul át.... "

Tengeri Attila - Ritmustréning 

Korosztály: óvodások, alsósok és családok
Székhely: Baja
Bővebb információ: https://www.facebook.com/attila.tengeri

http://www.rostageza.hu/
https://noracoustic.hu/
https://www.facebook.com/flugoszene/
https://www.facebook.com/attila.tengeri
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Tormási Attila (Ribizli bohóc) - Zenés Vers – Színház - Természettudomány dalolva

VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK (civilként vagy bohócként):

Vidám zenés-verses FIZIKAÓRA óvodásoknak és kisiskolásoknak
 A gyerekek érdeklődését az a tanulásforma kelti fel, amiben személyesen részt
vehetnek, amiben egyéni tapasztalatokat szerezhetnek, amikor a változatos
ingerek, a látvány és az élmény jellemzi az észrevétlen tanulási folyamatot. 

Daloljunk verset az évszakoknak - Ajánlott korosztály 3-9 éves gyerekek
"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, de a fesztiválok, falunapok üde színfoltja is lehet." Műsoridő kb. 45 perc.

Farsang napja eljött már… - Óvodákba, iskolákba ajánlom a rendezvény színesítésére Farsangi vidám
zenés, táncos műsor. Korosztály: óvodások és alsósok

Muzsikás Nyusziváró - Ajánlott korosztály 3-8 évesek, de rendszerint a nagyobbak is élvezik az előadást Ezt
a műsoromat kifejezetten a húsvéti időszakra ajánlom. 
Vidám megzenésített versek a természet ébredéséről, interaktívan. Műsoridő 45-50 perc.

Ennek egyik legjobb módszere a kísérletezés, amely aztán az érdeklődés felkeltésével az ismer-etszerzés
hagyományos formáira ösztönöz: utánajárást, olvasást igényel a dolgok megértése, a kísérletek önálló
elvégzése. Az előadás során megismerjük hogyan keletkeznek a hangok, keressük a fény útját, megnézzük mi
az a nyomás és még arra is fény derül, hogyan lehet lufival elektromosságot csinálni.

Korosztály: 6–11 évesnek 
Székhely: Budapest
Bővebb információ: http://telegdi-agnes.hu

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 termé-
szet csodaszép világából. Cinke, gólya, mókus, vidra és más népszerű állatok igaz
története elevenedik meg előttünk. Az előadás fontos ismereteket közvetít, mely
után a gyerekek keresik és szívesen olvassák az írónő "Ó, azok a csodálatos
állatok" című könyvsorozatát. 

Telegdi Ágnes - mesekönyv író, fotóművész 

Ősz kopogtat kis libákkal, töklámpással …. - Korosztály: 3-10 éves gyerekek
Népdalfeldolgozások, megzenésített gyermekversek. Őszi erdőben kirándulunk, libát és tököt sütünk a zene
segítségével. Jól beilleszthető az őszi ünnepkörök rendezvényeibe.

Gyermeknapi különszám
Ribizli bohóc által kedvelt dalok, vidám zenés előadás, kifejezetten gyermeknapra ajánlom.

http://telegdi-agnes.hu/
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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: 60 perc
Korosztály: óvodás és alsós gyerekek 
Bővebb információ: http://tucsokszabi.hu/

"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
gyermektánc-házas múltam, széleskörű hangszerismeretem biztosítják. Dalaimmal
igyekszem egy szép, örömteli világot teremteni a szülők, a gyerekek és önmagam
számára.”

Tücsökszabi (Cseke Szabolcs)

Bővebb információ: http://ribizlibohoc.hu/

Karácsonyi csodák 
Legújabb karácsonyi műsorom, melyet úgy állítottam össze, hogy érdekes minden korosztály részére. 
Karácsonyról a szeretetről szóló megzenésített versek és néhány közismert karácsonyi dal, mely segít
ünneplőbe öltöztetni kicsik, nagyok és a nagymamák szívét.

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, természete-
sen az előadás végén megérkezik a Mikulás. Ebben az előadásban, kicsit áthangszerelve közismert kará-
csonyi dalok is felcsendülnek, de a főszerep a megzenésített gyermekverseké.

http://ribizlibohoc.hu/
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"Zenepedagógiai tapasztalatom 21 éves múltra tekint vissza.
2006 óta aktív zenészként részese vagyok a zenei kulturális életnek. Szakmai
tapasztalataimat egy Magyar nyelv- és Irodalom, illetve egy Ének – Zene tanítói
diplomákkal is megalapoztam. Interaktív gyerekműsorokat illetve felnőtt műsorokat
is egyaránt vállalok.
A zenés – énekes műsoraimat gitárkíséret mellett még szájharmonika játékkal
fűszerezem."

Zoltáni Zsolt

Óvodáknak, bölcsődéknek, alsó tagozatos iskolásoknak szóló tematikus műsorok:
Csudavilág! – Magyar kultúra napjára, költészet napjára, gyereknapra, zene világnapjára, bármely
alkalomra. 
Öko Benő kalandjai – környezet és természetvédelem gyerekeknek, Föld napja, állatok napja, víz
világnapja, Madarak és Fák napja…
Ring a falevélke – dalok az őszről, szüretről, betakarodásról     
Miki, Miki, Mikulás - Mikulásváró
Adventi hírnök – karácsonyi, adventi gyerek-, és felnőtt műsor, illetve vegyesen.
Farsangi csuda vigasság  - télűzés, tavaszra hangolódás
Jönnek a katonák – gyerekműsor március 15-re
Zenélő versek - zenés irodalmi műsor, óvódás és alsó tagozatos gyerekeknek, felnőtt változatban is.
Mesél az erdő – zenés történetek, melyekben találkozhatunk az erdőt vigyázó tündérekkel, manókkal,
törpékkel és állatokkal. 
Évszakok - a négy évszak dalokban, történetekben. (óvodák számára)
Hónapsoroló – 12 hónap, 12 dal. (iskolák számára)

A gyerekműsoraink tematikájukat tekintve tartalmazzák Forrai Katalin, Kodály Zoltán pedagógiai, zenei
nevelési elveit áthelyezve a gyakorlatba és interaktívan bevonva a gyerekeket.        

Videók: https://hu-hu.facebook.com/csudataskatarsulat/
https://www.youtube.com/channel/UCmf_M2aOGdK3V1q-7f3rQGg/videos

https://hu-hu.facebook.com/csudataskatarsulat/
https://www.youtube.com/channel/UCmf_M2aOGdK3V1q-7f3rQGg/videos
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Bosnyák Viktória – író, műfordító

Bódai-Soós Judit – író, költő,pedagógus

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
kötelezőolvasmány.

Költő, író vagyok, aki regények, versek, verses mesék és mesekönyvek mellett írtam
már bábdarabot, forgatókönyvet, operalibrettót is. 
Véleményem szerint az igazán jó mese ellenállhatatlanul beszippantja a gyerekeket,
mint a forgószél. Az ilyen mesének saját törvényei vannak, amelyek között a gyerekek
biztonságban érzik magukat, és amelyeket az író nem szeghet meg: a jó mese fittyet
hány, felforgat, elragad! Fontosabb gyerekkönyveim: Szofi-sorozat (hét kötet), Dorka
és az elgurult gomb, A boszorkány- cica, A Tigris és a Motyó, A csupaszín oroszlán,
Petya és Tulipán.

A Dörmögő Dömötör állandó szerzőjeként dolgozó írónő számos mesével és verssel
ajándékozta meg a magyar gyermekirodalmat. 
A teljesség igényenélkül: Dörmögő Dömötör és Tenyérke meséi, Andris és Asztra,
Gyermeköröm, A hóember és a hajnalmadár, Hóvers, Ajándék újra.

Korosztály: alsós
Bővebb információ: http://juditti.hu/

Korosztály: kamasz
Bővebb információ: https://www.facebook.com/viktoria.bosnyak

Szofi varázsol - Vetítéssel egybekötött meseelőadás magától a szerzőtől.
Az előadáson 5-6 mese hangzik el, mindegyik mesének a főhőse Szofi, a csintalan, de nagy képzelőerejű
kislány, aki mindig kalandokba bonyolódik. Az előadás alatt és után a szerző megbeszéli a gyerekekkel a
meséket.
A Boszorkánycica - Az előadáson egy hosszabb verses mese hangzik el, amely a klasszikus mesehagyo-
mányt idézi meg.
Az előadás alatt és után a szerző megbeszéli a gyerekekkel a mesét, kitérve a verselésre és a könyv gazdag
képi világára.

„KANCSALRÍM vagy KÍNRÍM?” A rímek csodálatos világa – rendhagyó irodalomóra.
Az órán egy hosszabb verses mese hangzik el, mely a klasszikus verses mese hagyományát idézi meg. Az
előadás alatt és után a szerző végig veszi a gyerekekkel a mese- és a versírás sok csínját-bínját, közülük is
kiemelten a különböző rímfajtákat. Bevezetés a versek, a rímelés, a metrum világába sok szemléltető
példával, közös versfaragási feladattal.

„Hogyan készül a könyv?” - rendhagyó irodalomóra.
Az órán egy hosszabb verses mese hangzik el. Az előadás alatt és után a szerző beszélget a gyerekekkel. A
beszélgetés sok szemléltető példával a következő kérdéseket érinti: miként születik meg egy szöveg, hogyan
építsünk fel egy történetet, hogyan dolgozik együtt a szerző és az illusztrátor, hogyan követi a képi világ a
szöveget, és ki az a szerkesztő?

Harcos Bálint – költő, író Bővebb információ: https://www.facebook.com/harcosbalint 

http://juditti.hu/
https://www.facebook.com/viktoria.bosnyak
https://www.facebook.com/harcosbalint
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K. László Szilvia – költő, meseíró

Nyulász Péter – IBBY díjas író

"Budapesten élek, kisgyermeknevelő és gyógypedagógus végzettségem van. Rendsze-
resen publikálok, a Dörmögő Dömötör c. gyermeklapban jelentek meg először verseim.
Szívesen veszek részt író-olvasó találkozókon, gyermeknapi rendezvényeken, irodalom-
órákon, 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.” 

Interaktív író-olvasó találkozó, mely a szerzőpáros (CD melléklettel rendelkező)
könyvein alapul. A foglalkozás során a gyerekek megismerkedhetnek a
ritmushangszerekkel és ki is próbálhatják őket. A könyvek textilből és fából készült
szereplői a gyerekek segítségével kelnek életre.

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 tagjai rajzos és fejtörős feladatokat is kaphatnak.
8–12 éveseknek: Helka trilógia - A gyerekek megismerhetik a Balaton tündére legenda
újraéledését. 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/

Korosztály: óvodás és alsós
Bővebb információ: http://www.klaszloszilvia.hu/

Sás Károly - Sás Ildikó- írók

Választható műsoraik:
„Csillaghúr és barátai” interaktív zenés meseprogram
„Papírsárkány meséi” interaktív zenés meseprogram
„Pósa Lajos 2020” könyvbemutató (az író 170. születési évfordulója)
„A tanyán” interaktívzenés meseprogram
„Bogarak” interaktív zenés meseprogram

Korosztály: óvodás, alsó tagozatos, 5.-6. osztályosok 
Bővebb információ: www.csillaghur.hu

http://nyulaszpeter.blogspot.com/
http://www.klaszloszilvia.hu/
http://www.csillaghur.hu/
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Sohonyai Edit - író

Szabó Imola Julianna – író 

„Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” - önismereti program
Sohonyai Edit egy nehezen megfogható korosztály, a 12–22 évesek számára tart író-
olvasó találkozókat, melyek valójában önismereti foglalkozások. Mint ahogy a
regényeiben, úgy ezeken az előadásokon is a humor eszközével próbál segíteni a
fiatalokon: egyfajta új életszemléletet és az emberismeretet oktatva.
A foglalkozások interaktív formában történnek.

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!

Író, táncelméleti szakíró, intermediális alkotó. 
VARRATOK című verspróza kötete 2014-ben jelent meg (a KULTer.hu a 2014-es év szép
könyvei közé válogatta). Ebben az évben Móricz-ösztöndíjat kapott. Béla néni, a
kaméle-on címmel interaktív hüllőmese jelent meg 2018 elején a BOOKR KIDS
gondozásában, Metzing Eszter rajzaival.
Interaktív foglalkozásai az általános iskolásoknak szólnak.

Víg Balázs – író 

Művei: Macskaköröm, Szerelemlék, Tarkabab, Le a csajokkal!, Avagy kinek kell a
szerelem…, Jasmine avagy mégis kell a szerelem?, Csuportkép, Le a pasikkal!

Bővebb információ: https://www.facebook.com/sohonyaiedit 

Bővebb információ: https://szaboimola.hu/

Bővebb információ: www.vigbalazs.com

MŰSOROK:
A rettegő fogorvos – (5-8 éves korig)
A világ első mesekönyve, amiben nem a gyerekek félnek a fogorvostól, hanem a fogorvos a gyerekektől.
Fognyűvő doktor annyira fél a bátor gyerekektől, hogy meg sem meri vizsgálni őket, inkább elbújik a
fogorvosi széke alá félelmében. Az előadáson kiderül, hogy vajon a felnőttek bátran viselkednek-e a
fogorvosnál. Megismerkedünk Pajtival és Húgival, érdekes fogorvosi eszközöket nézegetünk, és sor kerül egy
nagy közös fogmosásra is, olyan ízű fogkrémmel, amit csak el tudunk képzelni.

Három bajusz gazdát keres (5-10 éves korig)
Születésnapfalva onnan kapta a nevét, hogy minden lakója ugyanakkor ünnepli a születésnapját. De vajon
hogy lehet elutazni oda, és jut-e torta mindenkinek? Mi borítja a járdákat, talán ajándékok? Lehetséges,
hogy az ottani bajuszok beszélni, énekelni, olvasni is tudnak? A mesekönyv nem csak bajuszpödrőknek szól,
de az előadáson – Pöndöri uram, Fancsali uraság és Hóborti úr bőrébe bújva – megsokasodhatnak a
bajuszos gyerekek.

https://www.facebook.com/sohonyaiedit
https://szaboimola.hu/
http://www.vigbalazs.com/
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Puszirablók – (8-10 éves korig)
Szeretke hercegnő egyik este nem kap jóéjtpuszit, és ezért egy kalózhajó csobban a fürdővizébe... Vajon
miért adunk és miért kapunk puszikat? Milyeneket álmodunk, ha kaptunk, és milyeneket, ha nem kaptunk?
Hogy néz ki egy kenguru, és vajon képesek leszünk-e az előadáson mi magunk is átváltozni kenguruvá?
Szeretjük-e a tökfőzeléket, hogy néz ki egy krikszkraksz, és ki a legbátrabb tanító néni? Ez mind kiderül a
Puszirablók könyvbemutatón, ahogy az is, hogy hány kiló az egy mázsa, és mennyit nyomnak a különböző
puszifajták.

A Todó kitálal a suliról – (9 -12 éves korig)
Hunyják le a szemüket a felnőttek. Most tegye fel a kezét, aki szeret iskolába járni. Most pedig az, aki nem. A
felnőttek kinyithatják a szemüket. Todó olyankor szereti a sulit, amikor jó jegyeket és dicséretet kap, a tanító
nénije türelmes vele, és barátok veszik körül. Olyankor már kicsit sem, mikor a barátai rosszat akarnak neki,
és mindenféle botrányokba keveredik – a legtöbbször önhibáján kívül. Vajon hány órát gépezhet otthon, ha
büntetésben van, megtanulja-e a bőröndös verset, ha a haverja szerint minden vers hülyeség, és létezik-e
barátság fiúk és lányok között? A közönség legbátrabb és legügyesebben olvasó tagjai szerepelhetnek is –
ha mernek.
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A zeneszerető pedagógusokból és orvosokból álló kaposvári Arcadelt Kamarakó-
rus 1994 tavaszán mutatkozott be először Kaposváron, kórusmuzsikát kedvelő kö-
zönségnek. A kezdetben vegyes kórus 2017 őszétől női kari kamara énekegyüttes-
ként, rendszeres résztvevője Kaposvár zenei és kulturális rendezvényeinek, kórus-
hangversenyeknek. Szívesen énekelnek kistelepüléseken is, hogy hangulatossá
tegyék az ottani rendezvényeket.
Székhely: Kaposvár

Arcadelt Kamarakórus

Bodnár Szilárd – író

A könyv szerzője Dr. Bodnár Szilárd a Kaposvári Törvényszék bírája, polgári ügyszak-
ban a Nagyatádi Járásbíróságon ítélkezik. Fiatalon, hirtelen elhunyt feleségének állít
emléket könyvében. Egy képzeletbeli vagy valós személynek írja föl nem adott, el
nem küldött leveleit úgy, hogy közben a személyes történetek megszólítják az olvasót
is. Szembesülésre késztetnek a novelláknak is beillő levelek: vajon megbecsüljük-e
sze- retteinket, tudjuk-e, hogy az együtt töltött idő különösen értékes? A humorral
átszőtt, lelki mélységeket feltáró írások szeretni, adni tanítanak. 
"Azt hiszem, csak egyetlenegy dolgot kell tudnia az embernek. Igazából boldogulni.
Valahogy boldognak lenni. Lehet, hogy azért vagyunk a világban, hogy boldogok
legyünk benne. Annyira itt van ez a szemünk előtt, hogy néha átnézünk rajta. Talán
azt a legnehezebb észrevenni, amit látunk.”

Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor

Műsoraik színfoltjai lehetnek kulturális eseményeknek, rendezvényeknek is. Külön-
böző stílusban, akusztikus hangzással szólalnak meg dalaik, melyek többek között
megzenésített versekből, népszerű pop-rock dalokból állnak.

H. Molnár Katalin – kutató könyvtáros

2018 nyarán jelent meg H. Molnár Katalin: Lamping József (1881-1939) gödrei
származású kaposvári építész munkásságát bemutató kötet. 
Az építőmester Kaposváron számos értékes, városképet meghatározó középületet
tervezett és kivitelezett a 20. század elején, de tevékenysége Somogyon túl Tolna,
Baranya megyére is kiterjedt. A Dél-Dunántúlon felépített templomai, iskolái
egyedi építészeti értéket képviselnek.

Az ismeretterjesztő szándékkal készült színes és archív képekkel gazdag könyv szerkesztője Erky-Nagy Tibor
grafikus volt, a fotókat Lőrincz Ferenc építész fotográfus készítette. A kötetet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Fitz Józsefről elnevezett könyvművészeti díjjal jutalmazta 2019 júliusában.

A könyvbemutatón a szerző mesél kutatómunkájáról és az építész munkásságából is ízelítőt kapnak.
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A Kiskondás együttes nem csupán gyermekeknek, hanem felnőtt érdeklődőknek is
készít műsorokat a népzene jegyében. Vidám, akár ünnepkörökhöz kapcsolódó
műsorokat is lehet tőlük kérni.

Kiskondás Együttes 

Kurucz Ádám Konrád – Latinovits-díjas versmondó, színész

Menyegző Értékőrző Egyesület

A Menyegző Értékőrző Egyesület célja, hogy minél több embernek megmutassa a
népzene, néptánc szépségeit. A könyvtáraknak Lelovics Zsolt és Végh Szabolcs 
 műsorát ajánljuk.
Felnőtteknek szórakoztató formában mutatják be szinte valamennyi tájegység népi
hangszereit. A népdalok egy részét a közönség is velük énekelheti. Gyakran
egyszerű táncok tanításával zárják felnőtt műsorukat.

Tormási Attila (Ribizli bohóc)

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 foglalko-
záson régi népdalok, nóták, táncdalok, sanzonok hangzanak el."

Székhely: Pécs
Bővebb információ: www.ribizlibohoc.hu

Székhely: Kaposvár Időtartam: 40 – 45 perc
Bővebb információ: 
https://www.facebook.com/Kiskondas-egy%C3%BCttes-441543229245175

Kurucz Ádám Konrád műsorainak részletes ismertetése a Gyermekeknek szóló
rendezvények /Zenés műsorok, előadások részben látható. (11. oldal)

Hangszereik: hegedű, koboz, tekerő, ütőgardon, citera, furulya, kaval, tárogató, stb.
Műsoraik:
Népzenei barangolás Moldvától Somogyig
„Ó, gyönyörű szép titokzatos éj” - adventi műsor
„Megyen már a hajnalcsillag lefelé” – zenés műsor idősebbeknek 
Székhely: Balatonszárszó
Bővebb információ: https://www.facebook.com/MENYEGZOEGYESULET

http://www.ribizlibohoc.hu/
https://www.facebook.com/Kiskondas-egy%C3%BCttes-441543229245175
https://www.facebook.com/MENYEGZOEGYESULET
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"2019. augusztus 31. és szeptember 24. között a 110 esztendeje született és 75 éve
enyhult Radnóti Miklós tiszteletére 850 kilométeres gyalogos verszarándoklatot
tartottam a szerbiai Bortól Abdáig. Utam során a magyarok lakta településeken. 
„...lélek vagyok, élni szeretnék!” címmel pódiumműsorral emlékeztem a tragikus sorsú
költőre és az ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatosokra. Nagy öröm számomra,
hogy előadásaimat nyitottan, szeretettel fogadják és visszavárják a szervezők és
hallgatók egyaránt: hitelesnek, őszintének, emberinek tartva műsoraimat."

Tóth Péter  - Radnóti-díjas versmondó

Bővebb információ: https://www.facebook.com/peterlorant.toth

"Zenepedagógiai tapasztalatom 21 éves múltra tekint vissza.
2006 óta aktív zenészként részese vagyok a zenei kulturális életnek. Szakmai
tapasztalataimat egy Magyar nyelv- és Irodalom, illetve egy Ének – Zene tanítói
diplomákkal is megalapoztam. Interaktív gyerekműsorokat illetve felnőtt műsorokat
is egyaránt vállalok.
A zenés – énekes műsoraimat gitárkíséret mellett még szájharmonika játékkal is
fűszerezem."

Zoltáni Zsolt 

Felnőtteknek szóló műsoraim:
Leng a zászló – 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
Márciusi láz - megemlékezés a 1848. március 15.-i eseményekre
Zenélő versek- zenés irodalmi műsor költészet napjára 
„Magyar, virágod egy, a nefelejts!”  - Összeállított műsor az nemzeti összetartozás napjára, június 4., Trianon
emlékére   
„Ha a kenyerét eszed ennek a hazának” - Összeállított műsor az Államalapítás Ünnepére
Karácsony felé - Rohanó világban egy kis ráhangolódás a szeretet ünnepére 

https://www.facebook.com/peterlorant.toth


A történelemről lovas szemmel
Az előadás ló és ember kapcsolatát mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, kiemelve a magyar vo-
natkozásokat. 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

Ismeretterjesztő előadások, interaktív játékok 23

A magyar huszárságdicsőségének 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 előltöl-
tős 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 foglal-
kozik. Időtartam: 40-45 perc.
Korosztály: bármilyen korcsoport, létszámtól független. 
Technikaiigény: Nagyobb területesetén mikrofon. 
Az előadást tartja: Puskás Zoltán

Siklósi Hagyományőrző Egyesület

Bővebb információ: https://www.facebook.com/Sikl%C3%B3si-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-
Egyes%C3%BClet-178518808849675

Dr. Szász János - Varázsóra – természettudományos ismeretterjesztés

A természettudományos oktatás alapvető eszközévé vált az internet, és a digitális
eszközök használata. Ám a diákok érdeklődését minden technika ellenére igazán
csak az a tanulásforma kelti fel, amiben személyesen részt vehetnek, amiben
egyéni tapasztalatokat szerezhetnek, amikor a változatos ingerek, a látvány és az
élmény jellemzi az észrevétlen tanulási folyamatot. Ennek egyik legjobb módszere
a kísérletezés, amely aztán az érdeklődés felkeltésével az ismeretszerzés
hagyományos formáira ösztönöz: utánjárást, olvasást igényel a jelenségek
megértése, a kísérletek önálló elvégzése.

Célunk, hogy minél több gyermekhez elvigyük ezt a Varázslatot, amellyel átadjuk azt a szikrát, ami az
érdeklődés felkeltéséhez, a tudás önálló megszerzéséhez szükséges, és akár életük meghatározó élménye is
lehet. Különösen fontos ez olyan kis településeken, ahol a könyvtár az ismeretszerzés elsődleges helyszíne,
akár az internet, akár a könyvek révén.

Tematikus programok (egyéni témák is kérhetők):
Hajmeresztő kísérletek – változatos kalandozás a hangok világától az elektromosságig

https://www.facebook.com/Sikl%C3%B3si-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-Egyes%C3%BClet-178518808849675
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Barátunk a nyomás – Mi lenne, ha nem lenne a Földnek légköre?, Hogyan lehet a pillecukrot hatalmasra
növeszteni? - kísérletek a légüres térben, a levegő erejével, a víz nyomásával.

Varázsoljunk fénnyel! - A fény nyomába eredünk: követjük, hova lesz a fény, ha nem látjuk. Megmutatjuk,
hogyan csinálhatunk magunkból fényforrást, és hogyan lehet színekkel becsapni a szemünket. Láthatóvá
tesszük a láthatatlant – megannyi szórakoztató kísérlet kicsiknek és nagyoknak! (sötétítés szükséges!)

Karácsonyváró kísérletek – Hogyan segíthetünk a Mikulásnak? Készítsünk rénszarvaskürtöt, fújjunk szelet,
csináljunk havat és hideget!

Az interaktív bemutatók 45-50 percesek. 5 éves kortól ajánlott, egyaránt élvezik gyerekek és felnőttek.
Elektromos csatlakozás és kb. 2 m2 asztalfelület szükséges a bemutatókhoz. Szükség esetén térítésmentesen
hangosítást biztosítunk.

„Öko-Kuckó” -  ÖKO-JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVES PROGRAM- Zöld-Híd Alapítvány

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.

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 korosz-
tályhoz.

Bővebb információ: http://www.dorashouse.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

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; kincsesdoboz és korona készítése papírból, terméskép készítése magokból és
gyógynövényekből).

Program időtartama: 180 perc
Célcsoport: családok, óvodás és iskolás gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel
Technikai igény: asztal és székek Székhely Pécs
Bővebb információ: http://www.zold-hid.hu/

http://www.dorashouse.hu/
http://www.zold-hid.hu/
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Batyu Színház - bábelőadás

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.

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 László-
nak hívják! A hagyományos vásári bábjátékban a pirossapkás, vidám fickó pa-
lacsintasütőjével tanítja móresre az ördögöket és magát a halált is. Sziporkázó,
életvidám kesztyűs bábjáték ez, melyet vásári mutatványok előznek meg.

Időtartam: 45 perc 
Székhely: Budapest
Korosztály: óvodás, alsós                          
Bővebb információ: http://batyuszinhaz.hu 
Fellépési ár: bruttó 80 000,- Ft-tól

Fellépés ára: 140.000,- Ft + útiköltség (5-20.000 Ft)
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 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 helyi-
ségben, 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: 120.000,-Ft + útiköltség (15-20.000,- Ft), hangosítással és minden egyéb költséggel,
természetesen számlával.

http://batyuszinhaz.hu/
http://babszinter.hu/
http://www.bibuczi.hu/
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Brumi Bandi Band – zenés produkció
 

Egyórás műsorainkban saját szerzeményeink mellett az óvodások és kisiskolá-
sok körében népszerű gyermekdalok is szerepelnek. A koncerteken közös
énekléssel, találós kérdésekkel, tánccal és játékokkal mozgatjuk meg a közön-
séget. Célunk, hogy a gyerekek érdeklődését az igényes és tartalmas népzenei
és beat alapokon nyugvó muzsika felé tereljük.

Csudatáska Társulat *

A Csudatáska Társulat 2017 nyarán alakult. Tagjai
pedagógusként vallják a zenei nevelés jótékony hatásait.
Gyermekműsoraik tematikájukat tekintve tartalmazzák Forrai
Katalin, Kodály Zoltán pedagógiai, zenei nevelési elveit,
áthelyezve a gyakorlatba és interaktívan bevonva a
gyerekeket. 

Időtartam: 50–60 perc 
Korosztály: óvodás, alsós 
Székhely: Keszthely
Bővebb információ: http://brumibandiband.uw.hu/
Fellépés ára: 110.000,- Ft

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.

Műsoraik:
Tavaszra ébred a nagyvilág 
Nyár van a szívemben
Öko Benő kalandjai – Környezet- és természetvédelem gyerekeknek a Föld napja, az állatok napja, a víz
világnapja, a madarak és fák napja alkalmából.
Őszi szél, mit mesél 
Csuda Mikulás
Fehér Karácsony – Ádventi, karácsonyi családi program
Farsangi csuda vígság
Jönnek a katonák – Gyermekműsor március 15-re

Időtartam: 45-50 perc 
Fellépés ára: 85-120.000,- Ft

Videók: https://hu-hu.facebook.com/csudataskatarsulat/
https://www.youtube.com/channel/UCmf_M2aOGdK3V1q-7f3rQGg/videos

http://brumibandiband.uw.hu/
https://hu-hu.facebook.com/csudataskatarsulat/
https://www.youtube.com/channel/UCmf_M2aOGdK3V1q-7f3rQGg/videos
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Füredi Rock Színkör – zenés produkció

A több mint 20 éve magas színvonalon működő Füred Rock Színkör Egyesület
fellép megzenésített versekkel, irodalmi és verses összeállításokkal, verses, zenés
ünnepi műsorokkal nemzeti ünnepeken és egyéb irodalommal, könyvtárral
összekapcsolható rendezvényeken.

Grimm-Busz Színház – színházi előadás

A Grimm-Busz Színház díszletes, jelmezes, zenés előadásokat mutat be
óvodás- és 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. 

A verses, zenés ünnepi műsorok ára: 150.000-200.000,- Ft között
Bővebb információ: furedrockszinkor.hu

A társulat más jellegű produkciói (operett, musical, táncdalok, stb.) a KSZR által nem támogatottak. A
megrendelésnél ezt kérjük figyelembe venni!

Korosztály: óvodás és iskolás gyerekek 
Fellépés ára: 120.000,- Ft
Bővebb információ: www.grimm-busz.hu 

Székhely: Kaposfüred/Kaposvár 
Korosztály: gyerek és felnőtt

„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 dramaturgi-
ailag 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.
Repertoár:
Hetet egy csapásra, Piroska és a farkas, A csodálatos lámpás, Rigócsőr király Többet ésszel, mint erővel, Az
okos nyuszi születésnapja, Herkules Rettenetes Röfi, Miért nem hordanak az állatok cipőt?, Tapsi nyomoz
Dalverseny, Kicsi kacsák bábszínháza, Bogaras mese, Mikulás darab

Holló Együttes – zenés produkció

A szekszárdi Holló együttes 1984-ben szerezte meg a hivatásos előadóművészi
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 ma-
gas 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: 200.000,- Ft                                             Korosztály: 4-12 éves 
Székhely: Szekszárd                                                        Bővebb információ: http://www.holloegyuttes.hu/

http://furedrockszinkor.hu/
http://www.grimm-busz.hu/
http://www.holloegyuttes.hu/
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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 és
mesefoglalkozás, népdal éneklés) és építész előadást is (Beöthy Mária
építésszel közös állandó vándor előadás).

Kákics Együttes – zenésprodukció

A Kákics Együttes repertoárja nagyon széles. Vannak tematikus előadásaik, me-
lyek óvodásoknak vagy iskolásoknak az oktatásához kapcsolhatók. A népi hang-
szerek bemutatása népmeséken keresztül történik, ahol általában a főszereplő a
zenész (furulyás vagy dudás).
Bábtáncoltató Betlehem című műsorukat egy somogyi gyűjtés alapján
készítették.

Fellépés ára: 167.000-187.000- Ft 
Korosztály: mindenkinek
Székhely: Székesfehérvár
Bővebb információ: http://kakics.eu/ 

Fellépésára: 150.000,- Ft
Bővebb információ: http://ilyesszaboanna.hu/

Műsoraik: Farsangon innen, Vízkereszten túl,; A csobánlegény, az ördögök meg a háromfejű sárkány; Én is
Kossuth-tal tartok!; Nagyapám betleheme; Hajts kocsisom szép hazámon, Nagy-Magyarországon át!

Kávészünet Zenekar

A Kávészünet egy különleges küldetéssel bíró zenekar; a legsikeresebb könnyű-
zenei formáció, amely kizárólag a versek megzenésítésére tette fel az életét. A
zenekar különlegessége, hogy a mai fiatalok "nyelvén" zenei stílusában szólal-
tatja meg a költeményeket.

Trendhagyó Irodalomóra: szórakoztató, interaktív műsor iskolásoknak (1-12.
évfolyam): iskolai kötelező versekben bővelkedő repertoár, különleges
koncertélmény, olvasás és kultúra népszerűsítés, élményszintű verstanulás,
sikerélmény az eseményt követő időszakban (eredményesebb verstanulás,
szavalás).

Fellépés ára: 120.000-400.000,- Ft                                             
Korosztály: általános és középiskolások                                                        
Bővebb információ: http://kaveszunet.info/

http://kakics.eu/
http://ilyesszaboanna.hu/
http://kaveszunet.info/
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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. Műsoraikban akusztikus hangszereken
(gitár, furulyák, fuvola, harmonika, ütős hangszerek, idiofonok, stb.) szólaltatják
meg saját zenével a jeles (főként magyar) költők verseit. 

Kultúr Találka Együttes- zenés előadás

 „A Kultúr Találka együttest abból a célból hoztuk létre, hogy országszerte nép-
szerűsítsük zenével karöltve a verseket és az irodalmat. „Költőink szava” c. mű-
sorunkban 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 - 100.000,- Ft
Bővebb információ: https://www.facebook.com/KulturTalalka

Korosztály: óvodás, alsós
Időtartam: átl. 40 perc
Fellépésára: 100.000,- Ft
Bővebb információ: https://www.facebook.com/kishetret

Lóca Együttes– zenés produkció

„Célunk, hogy zenés gyermekműsorok keretében néphagyományokat és népszokás-
okat elevenítsünk fel. Előadásaink a gyermekek aktív részvételére épülnek; s az
aktuális ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi játé-
kokat tartalmaznak. Dalainkat és történeteinket népi és klasszikus hangszerekkel,
illetve hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő zeneikísérettel adjuk elő. Műsora-
ink tartalmát az adott korosztály képességeinek megfelelően alakítjuk ki, így a fel-
hőtlen szórakozás közben fejlődik a gyermekek zenei és ritmusérzéke, és erősödik a
közösségi érzésük.”

Fellépés ára: 95.000 - 110.000,- Ft (Útiköltséggel együtt) 
Korosztály: óvodás, alsós gyerekek (esetleg felsős) 
Időtartam: 45-50 perc
Székhely: Kecskemét
Bővebb információ: http://locaegyuttes.hu/

https://www.facebook.com/KulturTalalka
https://www.facebook.com/kishetret
http://locaegyuttes.hu/
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MintAgyerek Zenekar – zenés produkció

MintAgyerek zenekar műsora saját szerzeményeken alapul, valamint Gyárfás
Endre, Mentovics Éva, Fülöp Márti gyermekverseire épül. Első lemezük 2017-ben
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.

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 tovább-
adni a gyermekeknek hagyományainkat, kultúránkat. 

Fellépés ára: 110.000 - 170.000,- Ft 
Műsoridő: 45-60 perc
Székhely: Nagykanizsa
Bővebb információ: 
http://napsugaregyuttes.hu/

Korosztály: gyerek 
Bővebb információ: www.mintagyerek.hu 
Fellépés ára: 100.000 Ft + útiköltség egyeztetés szerint

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

Acoustic Classroom – megzenésített versek

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 külön-
böző kulturális rendezvényeken, megnyitókon, gálákon. Az énekelt versek mellett,
műsorukban gyakran játszanak modern formába öltöztetett népdalokat, műdalokat
valamint blues, rock számokat is.Műsoraik:

Zenés irodalom óra
Akusztikus dalok

Bővebb információ: http://acoustic-classroom.blog.hu
https://www.facebook.com/acoustic.classroom

Fellépés ára:
90.000,- Ft + útiköltség megegyezés szerint

http://napsugaregyuttes.hu/
http://www.mintagyerek.hu/
http://www.mintagyerek.hu/
http://acoustic-classroom.blog.hu/
https://www.facebook.com/acoustic.classroom
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Osztováta Együttes

Az Osztováta Együttes különböző zenei stílusokat szövöget össze, így különle-
ges hangzást ad a megzenésített verseknek, népdaloknak, saját daloknak. 
A gyerekeket bevonják az előadásba.

Röppentő Együttes zenésirodalmi 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.

Bővebb információ: www.osztovata.hu
Székhely: Budapest
Fellépés ára: 90.000 - 120.000,- Ft 

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

Műsoraink:
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).

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 és előre megbeszélt szabályok szerint ők is közreműködnek a produkcióban.

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 műsor-
unkhoz. A koncert alatt különböző ritmus és dallamhangszerrel ismerkedhetnek meg, melyeket kipróbál-
hatnak a foglalkozás során, és ők is bekapcsolódnak a produkcióba.

Időtartam: 50 perc 
Székhely: Pécs
Korosztály: óvodás, alsós                                      
Bővebb információ: facebook - Röppentő Együttes
Fellépés ára: 150.000,- Ft

http://www.osztovata.hu/
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Sólya zenekar

A Sólya zenekar autentikus magyarnépzenét játszik, elsősorban vonós zenekari
megszólalással. 2018 óta zenélünk együtt, a közös muzsikálás mindig öröm
számunkra.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/solyazenekar
Székhely: Siófok
Fellépés ára: 140.000 - 170.000,- Ft 

Számos felvételmaradt ránk a magyarországi és a határon kívüli magyarlakta területekről, ahol kiválóbbnál
kiválóbb falusi zenekarok magas szintű összeszokottsággal szólaltatják meg a saját, szűkebb közösségük
dallamait. Az a cél vezérel bennünket, hogy ezekből a dallamokból adjunk vissza minél több és minél
sokrétűbb ízelítőt a hallgatóságunknak, vagy épp a néptánc kedvelőknek. Állandó kísérő zenekara vagyunk
a siófoki gyermektáncházaknak, szívesen veszünk részt a környék azon rendezvényein, ahol a
népzenebefogadó közönségre talál.
A zenekar tagjai: Fodor Janka  - ének, Lelovics Zsolt - hegedű, Drimmer László - hegedű, 
Dömötör Gábor - brácsa, Demeter Krisztián - nagybőgő.

Szabad Ötletek Színháza – színházi előadás

Bővebb információ: www.szoszin.hu 
https://www.facebook.com/Szabad-%C3%96tletek-
Sz%C3%ADnh%C3%A1za-297587373733506 
Székhely: Budapest
Fellépés ára: 82.550 - 95.250,- Ft

1. 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

2. Örkénységek – groteszk irodalmi műsor
Örkény István a groteszk magyar mesterének életét követhetjük végig saját önéletrajzi írásai alapján, mi-
közben megelevenedik a kis XX. századi Magyarországunk, olykor szomorú, néha vidám (groteszk)
történelme. Közben elhangzik a híres egypercesek közül is jó néhány, melyek biztosítják az előadás humorát.
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

3. 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 a 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

https://www.facebook.com/solyazenekar
http://www.szoszin.hu/
https://www.facebook.com/Szabad-%C3%96tletek-Sz%C3%ADnh%C3%A1za-297587373733506
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4. 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
5. Karinthy Örök – 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

6. 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
7. 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

Tarisznyások Zenekar – zenés produkció
Zenekarunk megzenésített verseket ad elő saját zenével. A kizárólag csak élő-
zenés 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: 150.000,- Ft

http://www.tarisznyasok.hu/
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…azaz interaktív bábelőadások, retro hangulatban.
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.

Választható  műsorok:
Cilike a hiszékeny egérke: 
A mese egész évben rendelhető, bármilyen programra. Időtartama: 45-50 perc
A répatorta: Húsvétra, születésnapra rendelhető, vagy akár egész évben. Időtartama: 40-45 perc
Brekegi Barnabás és a nagy szemétkupac: A mese a Föld napjára íródott, de egész évben rendelhető.   
 Műsoridő: 40-45 perc
A furfangos Mikulás: Mikulásra ajánlott mese, külön rendelhető, igazi Mikulás bácsival, csomagosztással!  
A mese időtartama:35- 40 perc + Mikulás
Bundás Bocsok kalandjai: Egész évben rendelhető mese. Műsoridő: 40-45 perc.
Bundás bocsok farsangja: Farsangi mese, bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak. 
Időtartama: 35-45 perc
Bundás bocsok karácsonya: Karácsonyi történet a szeretet jegyében. Időtartama: 35-45 perc.

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

Tekergő Bábszínház

Korosztály: bölcsődések, óvodások és általános iskolások 
Fellépés ára: 80.000,- Ft + útiköltség
Bővebb információ: http://tekergobabszinhaz.hupont.hu/
                                 http://tekergobabszinhaz.hu/

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 közön-
ségét. A gyerekek pedig okosodnak közben: mondókát tanulnak, népi hangszerek-
kel 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. 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 készítésével
az esemény végén.

Advent idejére: Betlehemi Csuda
Hagyományos betlehemes játék angyalokkal és pásztorokkal, dudával, kobozzal és ütőgardonnal. Időtar-
tam: 45 perc Előadásunk a hagyományos betlehemes játékok nyomába lép azok minden szereplőjével és
kellékével együtt, atmoszféráját az autentikus hangszerek (koboz, duda, citera, furulya), a szövegmondás és
a muzsika biztosítja. Az előadást ajánljuk a település apraja-nagyjának, hiszen minden korosztály
megtalálhatja benne a neki szóló üzenetet, és a mesélők alkalmazkodnak a befogadók köréhez.

Fellépés ára: 100.000 - 140.000,- Ft  Bővebb információ: https://www.facebook.com/unnepkorszin/

http://tekergobabszinhaz.hupont.hu/
http://tekergobabszinhaz.hu/
https://www.facebook.com/unnepkorszin/
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Hangolda Együttes

A Hangolda Együttes népzenei alapokon nyugvó, interaktív, élőzenés,
gyerekeknek és családoknak szóló műsorok készítésével foglalkozik,
illetve táncházakat, játszó-házakat 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 szövegűdalok és mindezek keverékei alkotják az együttes zenei hangzásvilágát.

Korosztály: gyerekek, családok 
Bővebb információ: http://hangolda.hu/
Fellépés díja: 80.000,- Ft + útiköltség

Zenélő Mesekuckó: 
Sarkadi Kiss János színművész és Mészöly Zsófia fagott-művész előadása

Klasszikus mesék sok énekkel, interaktív játékkal, lufihajtogatással.

Műsorok: A három kismalac A Brémai muzsikusok Télapó és a tolvaj
manók Korosztály: óvodás, kisiskolás

http://hangolda.hu/
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Mosolygyár Egyesület
1. Betekintés a Virtuális Valóságba – a legkorszerűbb megoldással 
Virtuális szórakoztató játék, bármely korosztály számára, legújabb technológia
használatával, vizuális megjelenítéssel, hangosítással. Ügyességi, kaland vagy
ismeretterjesztő programokkal.
Elsősorban beltéren működik (a kültéri használat erősen függ az időjárási
körülményektől), helyszükséglet kb. 20 m2. Az üzemeltetéshez 220V-os
csatlakozás szükséges.
Ár: 130.000 Ft/6 óra időtartamban vagy 100.000 Ft/4 óra időtartamban

2. Életerő tuning
Hogyan épül fel az életerő skálája?
Miért van egy gyereknek sokkal több energiája?
Mi szabályozza az életerő, az aktivitás, az ambíció szintjét?
Kik a szervezetten működő energiavámpírok?

3. Párkapcsolat építés és renoválás
Hány fajtája létezik a szerelemnek? 
Mi annak az érzésnek a valódi oka, amit a legtöbben szerelemként élnek
meg?

 Ár: 90.000 Ft/1,5 óra időtartamban 
A megadott árak alanyi adómentesek.

Több szolgáltatás megrendelése esetén kérje egyediajánlatunkat!
Bővebb információ: https://mosolyameno.hu/public/kezdolap

4. A gyereknevelés és a halálos négyes
Mit jelent az valójában, hogy egy gyerek rossz?
Hogyan teremt a szülő a nem megfelelő hozzáállásával rossz gyereket? 
Mi a gyerek legfontosabb célja?

5. Munkaképesség fejlesztés
Milyen tényezők alkotják a munkaképességet (teljesítőképességet)?
Milyen 3 nagy csoportba sorolhatók az emberek munkavégzés szempontjából?

6. A pénzvonzás törvénye
Mi a pénz valójában?
Mi az a 3 dolog, amit mindenképpen tudnod kell a pénzről? 
Miért tűnik a pénz igazságtalannak?

https://mosolyameno.hu/public/kezdolap
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Bán Mór író, a HUNYADI című regénysorozat szerzője
Író-olvasó találkozók, rendhagyó történelemórák
Bán Mór a kortárs magyar történelmi regényírás legeredetibb és legnépszerűbb
alakja, akinek Hunyadi Jánosról szóló sorozata fordulatot hozott a műfaj hazai
történetében. 
2019-ben vehették kézbe az olvasók a nagy ívű Hunyadi-regényciklust lezáró 10.
kötetét, amelynek megjelenését óriási várakozás előzte meg. A kecskeméti
születésű szerző magával ragadó stílusú, ugyanakkor a történelmi hűséghez
ragaszkodó művei óriási sikert arattak a hazai könyvpiacon. 

A Hunyadi-regényciklus olvasók tízezreinek figyelmét fordította ismét a magyar történelem csodálatosan
gazdag világa felé. Aki részt vett valaha Bán Mór által tartott író-olvasó 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: 150.000,- Ft

Részletes leírás a Fenntartói támogatással megvalósítható
rendezvények/Gyermekeknek részben olvasható a 27. oldalon.

Füredi Rock Színkör – zenés produkciók

Gerendás Péter - zenés produkció
Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, szövegíró 

A műsorban elhangzanak Ady Endre, Nadányi Zoltn, Faludy György,
József Attila, Heltai Jenő, Makai Emil, Peterdi Andor és még sokan mások
megzenésített versei.
Időtartam: 90 perc Korosztály: Felnőtt
Tiszteletdíj: útiköltséggel 150.000,- Ft

Kultúr Találka Együttes – zenés előadás, megzenésített versek

Részletes leírás a Fenntartói támogatással megvalósítható
rendezvények/Gyermekeknek részben olvasható a 29. oldalon.
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Sarkadi Kiss János és MolnárCsilla – zenés irodalmiestek

Műsorok:
Gasztronómia a magyar irodalomban 
Erotika a magyar irodalomban 
Szerelem a magyarirodalomban
A pajzán magyar irodalom

A fellépés ára: 90.000 - 135.000,- Ft

Somogy Zenekar – népzene koncert,hangszerbemutató

Somogy Táncegyüttes - táncos produkció és táncház

Néptánc, táncszínház, hagyományőrzés 1949 óta.
A táncegyüttes kamaraműsorában 5-7 páros vesz részt. A programot igény
szerint táncház zárja.

Szabad Ötletek Színháza- színházi előadás

Részletes leírás a Fenntartói támogatással megvalósítható
rendezvények/Gyermekeknek részben olvasható a 32. oldalon.

Sarkadi Kiss János – zenés irodalmi műsor

Vidám, szórakoztató irodalmi műsor, sok zenével. 
 

A fellépés ára: 90.000 - 135.000,- Ft

A Somogy Zenekar a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népzenéjét
muzsikálja. A Somogy Táncegyüttes és az Együd Alapfokú Művészeti Iskola
táncosainak kísérő zenekara. Felnőtt, gyerek és ifjúsági táncházakat muzsikál.
Koncerteket, hangszer bemutatókat tart.
A zenekar tagjai: György-Horváth László – hegedű, Boldizsár Imre - brácsa,
ének, Husi Gyula - citera, tamburica, koboz, ének, Csikvár Gábor - duda,
furulyák, nagybőgő

Fellépés ára: 200.000 - 230.000,- Ft útiköltséggel
Bővebb információ: https://www.facebook.com/somogyzenekar

Fellépés ára: 230.000 - 365.000,- Ft útiköltséggel 
Bővebb információ: www.somogytanc.hu

Tarisznyások Zenekar – zenés produkció

Részletes leírás a Fenntartói támogatással megvalósítható
rendezvények/Gyermekeknek részben olvasható a 33. oldalon.

https://www.facebook.com/somogyzenekar
http://www.somogytanc.hu/
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Rendezvényszervezők:

 

Egyed Nándor és Veizer Anita
Telefon: 06-82/527-357

E-mail: rendezvenyszervezo@konyvtar.mvkkvar.hu

Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár
7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.

Telefon: 06-82/527-350
Honlap: www.mvkkvar.hu - www.somogykszr.hu

mailto:rendezvenyszervezo@konyvtar.mvkkvar.hu
http://www.mvkkvar.hu/
http://www.somogykszr.hu/

