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Fontos tudnivalók 2017-re: A Csorba Győző Könyvtáron keresztül a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó települési könyvtáraknak lehetőségük van rendezvény igénylésére.
A könyvtárak az erre vonatkozó kérésüket jelezhetik annak a városi könyvtárnak, ahová tartoznak
(Sásd, Szigetvár, Mohács, Siklós), vagy közvetlenül a megyei könyvtár kollégáinak. Az igényeket a ter-

vezett időpont előtt minimum 1 hónappal kérjük jelezni elektronikusan, telefonon vagy
személyesen.
- A szolgáltató könyvtár 2017. január 1 - 2017. december 31. között legalább egy, legfeljebb két rendezvényt szervez a településen (kivéve a Csorba Győző Könyvtár zárva tartási idejében: 2017. július 31től augusztus 20-ig).1
Tehát a település az aktuális év során két kisrendezvényt vagy egy nagyrendezvényt választhat, amely
mellett a települési szolgáltató hely csatlakozhat a Csorba Győző Könyvtár által szervezett rendezvénysorozatokhoz, országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő játékokhoz (Országos Könyvtári Napok, totó,
kvíz, egyéb pályázati felhívások, stb).

- 2017. október 31-ig kell igényelni a december 31-ig megvalósítani kívánt rendezvényeket.2
A Csorba Győző Könyvtár kizárólag a következő programokat támogatja: író-olvasó találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat, könyvbemutatókat, megzenésített versek előadását, egyéb zenés rendezvényeket, amelyek valamilyen módon köthetők vagy az irodalomhoz, vagy általában a
kultúrához, vagy pedig a hasznos ismeretkehez.
Bármilyen kérdés esetén az adott térség referensei, illetve Szeifer Csaba vagy Németh Luca rendezvényszervezők tudnak felvilágosítást adni a 72/501-500/28058-as telefonszámokon, vagy a

bkszr@csgyk.hu e-mail címen, ahova a rendezvényigényléseket is lehet küldeni!
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Kisrendezvények (2017-ben kettő rendelhető)

Könyvtári órák
A könyvtári órákon a Csorba Győző Könyvtár munkatársai tartanak olyan foglalkozásokat, amelyek érdekes és hasznos módon egészítik ki az iskolai tananyagot.

A foglalkozások időtartama: 60 perc
Célcsoport: iskolás korúak (7-14 éves gyerekek)
1. Baranyai mondák
A gyerekek megismerkedhetnek egy mondával, ami az adott területhez kapcsolódik, és a táj
egyik érdekességéről mesél (pl. Babás szerkövek, a Harsányi-hegy barázdái). Az élményt rajzos
formában is feldolgozzuk!

2. Mesebeli alakok
Egy kiválasztott alak (pl. ördög, sárkány, tündér, boszorkány) körül folyik a beszélgetés. A meseolvasást közös beszélgetés követi, a foglalkozást a téma rajzos feldolgozása zárja.

3. Térképek
A térképhasználattal, méretarányokkal, a térkép jelöléseivel ismerkedhetünk meg, és megtanuljuk, hogyan lehet hatékonyan lapozni egy földrajzi atlaszt. Az ismeretek birtokában a gyerekek megrajzolhatják a település, vagy lakókörnyezetük térképét, vagy akár egy kincses térképet!

4. A Naprendszer bolygói
Megismerkedünk a Naprendszer minden bolygójával, és megnézzük, melyiken milyen
időjárási viszonyok uralkodnak. Lerajzoljuk a bolygókat, modellezzük a pályájukat és
elképzeljük, milyen lények lakhatnának rajtuk.
5. Görög hősök
Egy szabadon választott hős történetének feldolgozása. Hogyan győzte le Thészeusz a
Minótauroszt? Mi volt Héraklész 12 kalandja? Milyenek a kentaurok? Hogyan lehet legyőzni
egy sárkányt?

6. Gladiátorok
Milyen fegyvernemeket ismerünk? Hogyan nézett ki az aréna, hogyan zajlott a küzdelem?

7. A könyv története
A papirusztól a nyomtatott könyvekig mutatjuk be a könyvek történetét. A könyvtári órát
kreatív papírmerítéses foglalkozás zárja.
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8. Papírszínház – Mesék a varázsdobozból
A Japánból eredő és igen népszerű Papírszínház a mesekönyveket színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő, a gyerekekkel szembefordulva, a
lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi színházi élménnyé
változtatja a hagyományos meseolvasást. A program során nem csak a mesét élvezhetik a
gyerekek, melyet bábokkal, zenével egészítek ki, hanem utána közös beszélgetés, játék és
kézműves foglalkozás is várja őket. Az itt készített műveket természetesen haza is vihetik.
Választható mesék:
Thierry Chapeau: Fenyőlegenda
Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás
Grimm: A brémai muzsikusok
Grimm: A három toll
Tasi Katalin: Vízcsepp
A kis kakas gyémánt félkrajcárja – magyar népmese
A program 3 éves kortól 10 éves korig ajánlott, de minden mesét szerető korosztálynak élvezhető. Ajánlott létszám: max. 25 fő

9. Foglalkozások általános iskolai osztályoknak
Népmese – papírszínházi mese után a népmese fogalmának körüljárása játékos feladatokon,
rejtvényeken keresztül. A foglalkozás összefoglalja az alsó tagozatban tanultakat a népmeséről játékos formában.
Korosztály: 2-3-4. osztályosok. Ajánlott létszám: osztály

MeseTérKép – utazó gyerekmúzeum
https://www.facebook.com/meseterkep/
Programunk célja, hogy személyes kötődés alakuljon ki a művészetek és a kultúra iránt a gyermekekben és szüleikben egyaránt, s kifejlődjön egy sajátos gondolkodásmód, amely hozzájárul a gyermekek
érzelmi és esztétikai fejlődéséhez. Ehhez foglalkozásainkkal az adott csoport sajátosságaihoz igazodva
más-más mesével, eszköz- és anyaghasználattal közelítünk meg egy-egy témát dialógusra épülő, játékos, interaktív módon, hogy a tanulás valódi, közö(ségi) élmény legyen.
Programunk több mint egy kézműves foglalkozás, egy komplett élménycsomagot kínálunk, amelyben
egyszerre van benne a játék, a tanulás és a szórakozás. A foglalkozásokat mindig az adott eseményre
és a résztvevők életkorára, érdeklődési körére szabjuk!
- tematikus kaland kézműves foglalkozással (90 perc, max 20 főig), igény szerint kiegészítjük kreatív
smink készítésével.
Célcsoport: 5-14 éves korosztály
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Jeles napok – interaktív foglalkozások
A pécsi Néprajzi Múzeum munkatársainak interaktív foglalkozásán gyerekek és felnőttek egyaránt többet tudhatnak meg jeles napjainkról és a különböző ünnepkörökről. A programok időtartama: 45-60 perc

1. Vízkereszttől hamvazószerdáig
Farsangi szokások és néphagyományok, bőgőtemetés, busójárás, farsangsirató és böjti
hagyományaink interaktív megelevenítése.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

2. Ajtó mögött állok, piros tojást várok
Interaktív előadás a húsvéti ünnepkör eredetéről, szimbolikájáról és a húsvéthoz kapcsolódó
kárpát-medencei népszokásokról, igény esetén népi tojásfestési technikák bemutatása.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

3. Piros pünkösd napja
Interaktív előadás a résztvevők bevonásával a pünkösd eredetéről és a pünkösdi hagyományokról.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

4. Szent Mihály lova deres...
Interaktív előadás Mihály napi és szüreti szokásokról, a paraszti gazdálkodás őszi munkáiról.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

5. Szent Márton köpönyege
Interaktív előadás, amely során megismerjük a Márton napi népszokásokat és a közönség
bevonásával megelevenednek Szent Márton legendái. A program igény szerint kiegészülhet
kreatív foglalkozással: kicsiknek libás kép készítése, nagyoknak írás lúdtollal.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

6. Ha Katalin kopog...
Interaktív előadás Erzsébet, Katalin, András és Borbála napi népszokásokról, hiedelmekről.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

7. Miklós megrázza szakállát...
Szent Miklós legendája és Miklós napi népszokások megelevenítése interaktív előadás keretében.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

8. Luca-Luca, kitty-kotty...
Interaktív előadás, amely során megelevenednek a Luca napi hiedelmek és hagyományok, és a
résztvevők maguk is bekapcsolódhatnak a Luca naphoz fűződő varázslatokba és jóslási praktikákba.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

9. Karácsonynak éjszakáján
A karácsonyfa eredetét és szimbolikáját, valamint karácsonyi népszokásokat ismerhet meg a
közönség, s az interaktív előadás során az is kiderül, hogy mi került egykor a karácsonyi asztalra,
illetve mi volt, amikor még nem állítottak karácsonyfát eleink.
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Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

10. Hol volt, hol nem volt...
Az előadás során a népmesék világának tárgyai kerülnek elő, bepillantást nyerünk a pásztorokjuhászok életébe, valamint a közönség bevonásával életre kel az Aranyszőrű bárány című népmese.
Célcsoport: óvodás, iskolás és felnőtt korosztály

11. Kincskereső kisködmön
Móra Ferenc regényének tárgyi világát, a mintegy 150 évvel ezelőtti paraszti világot elevenítjük meg
olyan tárgyak segítségével, amelyek közül ma már sokat kevésbé, vagy egyáltalán nem ismer a fiatal
generáció. Az interaktív előadás során előkerül többek között a tükrös mézeskalács, a kukula főkötő
és az a bizonyos a körtemuzsika is.
Célcsoport: iskolás korosztály

A Dúdolda zene-műhely ajánlata
www.dudolda.hu
A Dúdolda zene-műhely egy interaktív, eszköz-gazdag, sokszínű dalos-játék, amely elsősorban babás,
kisgyermekes családok számára nyújt élménygazdag kikapcsolódást. A zene-műhely eszköztára rendkívül gazdag. A titokzatos Dúdolda-zsákokból fokozatosan kerülnek elő az újabb és újabb eszközök,
hangszerek, melyeket közösen kipróbálunk (kísérünk, illetve illusztrálunk vele énekeket és mondókákat), majd visszateszünk a helyére.
A szülőket, nagyszülőket is bevonjuk a közös tevékenységbe, éneklésbe. Ritmusjátékozunk, körjátékozunk, menetelünk, labdázunk, ugrálunk, ölbeli játékozunk, számolunk, tornyot építünk, miközben felcsendülnek a kedvenc dalok és versek. Nemcsak ismert gyermek- és népdalok, hanem saját megzenésítések, angol és német dalocskák is. Alkalomszerűen egy-egy klasszikus darab is megszólal a gitáron.
A foglalkozás 2016-ban megkapta a Made in Pécs-díjat.

Dúdolda doromboló: interaktív, élmény-gazdag dalos-játék kisgyermekes családoknak
A gyermekfoglalkozás időtartama: kb. 45 perc
Életkori ajánlás: néhány hónapos kortól kb. 6-7 éves korig
Témák: évszakhoz, ünnepekhez alkalmazkodunk az összeállítás után
---------- Technikai igények a Dúdolda zene-műhely foglalkozásaihoz:
- szőnyeg, körbe székek a résztvevők számára
- nagyobb területű asztal(ok) az eszközeimnek
- nagyobb létszám, külső helyszín esetén hangosítás (fejmikrofon+álló mikrofon a gitárnak)
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Nyulász Péter ajánlatai iskolásoknak
1. Helka trilógia - a Balaton legendája újraéled
A Helka - A Burok-völgy árnyai c. című könyvemről (IBBY Év Gyerekkönyve 2011), a történet második
felvonásáról, a Ciprián a Balaton hercege című kötetről, valamint a trilógia zárókötetéről, a Kamor –
Helka menyegzője című részről - szóló előadás leginkább 8-12 éveseknek szól. Vetítéssel egybekötve
bemutatom a történet mesébe illő, valódi helyszíneit (Balaton környéke, Bükk, Alföld stb).
http://nyulaszpeter.blogspot.hu/2015/08/kirandulas-helkaval.html

2. Mi az, ami Zsubatta? - interaktív verses foglalkozás
A kisebb korosztálynak (5 - 8 éveseknek) szóló mondókázós-verselős-kitalálósózós előadásomat a
Zsubatta, a Baba bab, valamint a Miazami - Miazmég köteteim alapján állítottam össze, illetve kötetben
még meg nem jelent versek is szerepelnek a programban.
A gyerekek megtanulhatnak egy-egy verset, mondókát, vetítek rajzfilmeket, amik a verseim alapján
készültek, s persze játszunk a kitalálósokkal. (A rajzfilmekből itt látható egy összeállítás:
https://www.youtube.com/watch?v=o-P-zIjRgOQ&list=PLL8Jb98F33THZMlc_LH8FEIT-z5UmkeMy )

3. BerGer Szimat Szolgálat – detektív sztori a kilenc magyar kutyafajta főszereplésével
6-10 éves korosztály számára íródott detektívtörténet, melyben mesébe illően emberforma kutyák
szerepelnek, de az események valós környezetben játszódnak. A rendhagyó irodalomóra keretében a
gyerekek diavetítés keretében megismerkedhetnek a Berger Szimat Szolgálat csapatával, majd a történet valódi helyszíneik bemutatása mellett közösen építjük fel egy detektívtörténet elemeit. Közösen
találjuk ki a fordulatokat, így végül a közös, nyomozós játék keretében betekintést nyerhetnek az írói
munka rejtelmeibe. A foglalkozás teljes ideje alatt lehetőség van „fej–bedugós fotófalas”
fényképezkedésre. www.bergerszimat.hu

4. Találkozás a BerGer Szimat Szolgálat világával
Ajánlat kreatív rajzos foglalkozásra, illetve író-olvasó találkozóra, elsősorban a 6-10 éves korosztály
(ált. iskola 1–3 évfolyamok) számára. Az író és illusztrátor közös foglalkozása a lent leírt két tematika
kombinációja.
- Ritter Ottó illusztrátor – rajzos foglalkozása:
Bevezetés a Berger Szimat Szolgálat világába diavetítéssel, majd rajzolós foglalkozás következik. Kinyomtatott grafikákon zajló keresgélős játék a gyerekekkel, akik csoportokban megkereshetik a rajzokon a feladott kérdésekre a választ. Rajzoljunk kutyát! - kiegészítő rajzos feladatok kutyusokat
rajzolunk, és végül személyes ajándék: mindenki kap egy helyben, élőben készülő rajzot, amit kér. FONTOS - hogy a helyszínen legyen lehetőség a gyerekek számára rajzolásra, legyen náluk a tolltartójuk. A
foglalkozás teljes ideje alatt lehetőség van „fej–bedugós fotófalas” fényképezkedésre.
Technikai igény: vetítési lehetőség (laptop és projektor) valamint papíros flipchart tábla.
- Nyulász Péter író-olvasó találkozója: ld. 3. pont
Az előadások 50-70 percesek attól függően, éppen mennyit bír az adott közönség – lehet hosszabbrövidebb egyaránt.
---------- Technikai igények Nyulász Péter foglalkozásaihoz:
A előadásokhoz technikai segédletként vetítőt /projektor, vagy nagy TV/ szeretnék kérni (a filmeket,
illetve a képes bemutatót PenDrive-on viszem, és viszek magammal laptop-ot is, a rajzfilmeket DVD-n
is). Ezen kívül, ha az a helyszín miatt szükséges, akkor beszédhangosítást is szeretnék kérni.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park ajánlatai
www.ddnp.hu
1. Gyógyító füveink I.
A leggyakoribb gyógy- és fűszernövényeink bemutatása, gyógyteakóstolóval kiegészítve.
(Általános, közismert gyógynövények bemutatása)
Időtartam: 60 perc. Célcsoport: általános iskolások és felnőttek (max. 50 fő)

2. Gyógyító füveink II.
A leggyakoribb gyógy-és fűszernövényeink bemutatása, gyógyteakóstolóval kiegészítve.
(szív és érrendszerre ható gyógynövények, nyugtató hatású gyógynövények, relaxációs
gyógynövények, méregtelenítő gyógynövények)
Időtartam: 60 perc. Célcsoport: általános iskolások és felnőttek (max. 50 fő)

3. Mindennapi természetvédelem
Jelen századunk egyik legégetőbb problémája a hulladék-kérdés. A programon játékos formában ismerkedünk meg a hulladék újrafelhasználási technikákkal a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának
kiemelése mellett. A háztartási hulladékok újrafelhasználásának módjai gyakorlatias példákkal.
Időtartam: 60 perc. Célcsoport: általános iskolások

4. Madarak vándorúton
Vándorlás és vonulás bemutatása: hogyan képesek a madarak hatalmas távolságokat átrepülni? Számtalan Magyarországon is élő madárfaj telelő helyének bemutatása. A repülés rekorderei.
Időtartam: 60 perc. Célcsoport: általános iskolások és felnőttek

5. Kis természetjáró program
Hogyan tájékozódjunk a természetben? Mit tegyünk akkor, ha eltévedtünk? Mit ehetünk meg és mit
nem a természetben? Játékos természetismereti tanóra gyerekeknek.
Időtartam: 75 perc. Célcsoport: általános iskolások

6. Az év fája, az év vadvirága, az év madara és az év emlőse
Diavetítéses előadáson mutatkozik be 2017-ben a vadalma, a hóvirág, a tengelic és a mogyorós pele.
Időtartam: 60 perc. Célcsoport: általános iskolások és felnőttek

7. Téli madárgondozás
Miért kell télen gondoskodni a madarakról? Milyen etetőt készítsünk, és mivel etessük a madarakat?
A téli madáretetők vendégeinek bemutatása. Egyszerű madáretetők készítése.
Időtartam: 75 perc. Célcsoport: általános iskolások és felnőttek (max. 30 fő)
---------- Technikai igények a Duna-Dráva Nemzeti Park foglalkozásaihoz:
laptop, projektor
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A Hangoló Zenés Gyermekszínház ajánlatai
http://www.hangoloszinhaz.hu/
Az előadások bemutatása a közönség által kedvelt módon - közreműködésükkel, játékosan, látványos
díszletek között, bábokkal, jelmezekkel, megzenésített versek segítségével - történik. A DECEMBERI
MŰSOROKHOZ MIKULÁS KÉRHETŐ!
Műsorok:

1. RÍMELŐ Játék a rímekkel.
2. BARÁTSÁG Nemcsak az emberek között, hanem az állatvilágban is szövődhet barátság.
3. UTAZÁS: FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN Biztonságos közlekedés - az utazás szépségei közlekedési eszközök.
4. VARÁZSLATOS HANGSZEREK Állathangok megjelenítése hangszerekkel.
5. MESTERSÉGEK Látogatás egy malomban, pékségben, kovácsműhelyben. Egy elfelejtett
mesterség: az ószeres.
6. ERDŐN, MEZŐN BARANGOLÓ Felfedezzük erdő-mező titkait.
7. ÁLLATI FEJTÖRŐ Törd a kobakod! Furfangos találós kérdések állatokról.
8. NYÁR, ŐSZ Séta a virágos réten, strandolás, vidám szüret.
9. TÉL- A kíváncsi hópelyhek története, madáretetés, a segítőkész unokák.
10. A NÉGY TESTVÉR E műsorban egyszerre lesz vendégünk a négy évszak és hónapjaik.
11. VÍZIVILÁG Élet a vízparton és a víz alatt.
12. A FÖLD VÁNDORA A víz körforgása.
13. SZÜLETÉSNAPI KÍVÁNSÁGOK E műsor a születésnapjukat ünneplő gyermekek kívánsága
alapján formálódik.
14. FÁKBAN REJLŐ KINCSEINK A műsor témája felkelti az érdeklődést, megismerési vágyat a
fák fontosságával kapcsolatban.
15. CSACSIKÁZÓ Kányádi Sándor vidám, állatokról szóló történetei elevenednek meg.
16. HANGOK, GYORSAN ÉBREDJETEK FEL! Az első lemez dalaiból
17. MEGY A VONAT, MUZSIKÁL A KEREKE A második lemez dalai
18. A FÁZÓ RÓKAFIAK Kormos István téli meséje
19. ÁLLATOK OLIMPIÁJA "Nem lehetsz mindenben első, lelkesedjél az a fő!" - éneklik együtt
az erdei tisztáson összegyűlt állatok, miután összemérték erejüket...
20. GYÜMÖLCSKENYÉR Ez a műsor, mely a negyedik lemez bemutatója - többféle meglepetést "csemegét" is kínál; ezúttal Nagy Bandó András, hol kacagtató, hol megható versei
elevenednek meg.
Saját hangosításom bel- és kültérre egyaránt alkalmas.
Az előadások időtartama: 45-50 perc
---------- Technikai igények az Ördögszekér Kompánia előadásához:
Helyigény (díszlet, kellékek): 2x5 m terület
Szükséges feltétel: 220 Voltos csatlakozási lehetőség
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A Keret Alkotó Csoport ajánlatai
A Keret Alkotó Csoport 2013 szeptemberében megalakult színházi nevelési társulat. A színházi nevelés
a drámapedagógiai tevékenység azon ága, melyben más dramatikus tevékenységformáktól eltérően
nagyobb teret kap a színházi formanyelv alkalmazása. A színházi nevelési programok esetében azonban a színház minden esetben eszköz, azaz mindig alárendelt annak a témának, amelynek megértésében változást kívánnak elérni a társulatok. A színház eszköz-funkciója ugyanakkor nem jelenti a művészi minőség iránti igény feladását.
1. Dramatikus játszóház
Bemelegítő mozgásgyakorlatok és játékok; ritmusgyakorlatok; térérzékelést fejlesztő játékok; fantáziafejlesztő játékok; beszédkészség-fejlesztő gyakorlatok, képességfejlesztő játékok, kapcsolatteremtő
játékok, interakciós játékok, bizalomfejlesztés, koncentrációkészség fejlesztése
2. D.I.E. - többtanáros tanítási dráma: a színházi eszközöket nagyobb mértékben alkalmazó munkaforma
A foglalkozás alatt egy történet születik drámatanári vezetéssel a diákcsoportok közreműködésével.
A diákok a történet alakítói bizonyos keretek között, a szereplők sorsa a jelenlévők kezében van.
A történet végével nem ér véget a foglalkozás, több kiscsoportban értelmezzük a történetet, s végül
reflektálunk saját magunkra. A drámatanár a saját szerepbelépési lehetőségeit használja fel a tartalom,
érzelem, gondolat mélyítésére.
Program időtartama: 40-50 perc
Célcsoport: általános iskolások, középiskolások

Csipkefa – játék a magyar népköltészettel
Sólyom Katalin Jászai-díjas színművész előadása.
A műsorban elhangzanak bölcsődalok, altatók, csiklandozók, jártatók, ráolvasók, kiolvasók, nyelvtörők,
mondókák, névcsúfolók, találós kérdések, népmesék, népdalok, népszokások.
Program időtartama: 40-45 perc
Célcsoport: nagycsoportos óvodásoknak, alsó tagozatos diákoknak

A Mak(k)usztik együttes műsora
Versek-zenék ölelkezéséről van szó. A műsor tulajdonképpen laza asszociációk folyama akusztikus
hangszerelésben. És, hogy kiktől citálunk? József Attila, Kányádi Sándor, Ady Endre, Pilinszky János,
Füle Lajos, Radnóti Miklós, Hamvas Béla, Babits Mihály, Kárpáti Tibor, Reményik Sándor, Nagy László.
A saját dalok mellett, Cseh Tamás, Dinnyés József, Koncz Zsuzsa és Viszockíj harmóniái keverednek a
versekkel.
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Székely László költő, Kazinczy-érmes előadóművész ajánlatai
Székely László saját alkotásaiból, versekből és dalokból szerkesztett nyolc műsora gyerekeknek és felnőtteknek – kb. 45 percben (ami módosítható)

1. Én költök, te költesz, ő költ? Nem ő költ. Költő! – Rendhagyó irodalomóra gyerekeknek
Barangoljunk közösen a rímek és ritmusok virtuális világában! Fedezzük fel együtt, mire használja költészetében a notebookot egy mai lírikus. Célcsoport: 6 éven felülieknek, alsósok, felsősök, gimnazisták
számára más-más versekkel

2. 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.
Célcsoport: 4 éven felülieknek, de nagyobbaknak és a felnőtt korosztálynak is

3. 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.
Célcsoport: 10 éven felülieknek, minden nagy gyereknek, no meg a felnőtt korosztálynak

4. Versben utazom – Költői titkok felnőtteknek
Miből fakad, mitől születik a vers? Egyáltalán miért gondolják, hogy születik? Mi a költők rejtélye?
A versalkotás misztériumába avatja közönségét – elődei és saját titkait felfedve – egy mai lírikus.
Célcsoport: 14 éven felülieknek, középiskolásoknak és minden felnőtt korosztálynak

5. 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.
Célcsoport: 10 éven felülieknek, minden felnőtt korosztálynak

6. „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.
Célcsoport: 10 éven felülieknek, minden felnőtt korosztálynak

7. Pityeri kalandjai – fergeteges dal- és ritmuskavalkád – musical-élmény a javából!
A 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! Célcsoport: 10 éven felülieknek, minden felnőtt korosztálynak

8. „Borivóknak való” – versek, dalok Bacchustól Isten kalapjáig
Időutazásra invitál a költő: mint annyi elődjét, őt is megihlette a bor. Papírra vetette, rímekbe szedte
a nemes nedű legendán és valóságon, Noén, Dionüszoszon, a Szent Grálon és számtalan híres, drámai
és mulatságos, helyenként pikáns kalandon átívelő történetét, s most megosztja közönségével.
Célcsoport: 18 éven felülieknek
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Figura Ede ajánlatai
www.figuraede.com

INTERAKTÍV ÉLŐ ZENÉS EGYSZEMÉLYES GYEREKMŰSOROK ÓVODÁSOKNAK, ISKOLÁSOKNAK: a műsorok minden alkalomra kiválóak (falunap, búcsú, költészet napja, március 15., farsang,
Húsvét, Mikulás, Karácsony, szavaló-mesemondó verseny, irodalmi estek, stb.)

1. Csimpilimpi hová mész?! 3-99 éves korig 45-60 perc ( CD-n IS)
Vidám humoros zenés műsor Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Móricz Zsigmond, Zelk Zoltán legismertebb verseivel, egy kisfiúról, aki nem szeretett köszönni.

2. Erdei strand

3- 99 éves korig, 45-60 perc

Egy aranyos kiscicát elzavar a gazdasszonya, mert az beleesett a sárba! Így kezdődik az az állatokról
szóló közös játék, amelyben, a gyerekek lehetnek, macskák, csacsik, libák, mókusok, pillangók, nyuszik,
fakopácsok, békák, medvék, s csodaparipák! Egy sáros macska kalandjai az erdei strandra vezető úton,
Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc, Csukás István, Weöres Sándor gyönyörű verseivel.

3. Ha bekopogsz megtudod 3-99 éves korig, 45-60 perc
Vidám interaktív zenés mese: Egy sapkáját elhagyó, náthás kisfiú viszontagságairól a doktor bácsival a
szomszédban lakó Simi-Samu-Sámuel-Dini-Dani-Dániel nevű fiúkkal, miközben kiderül, hogy fél-e a
gazdasszony a kutyától, a macskától, vagy a kisegértől. Tarbay Ede,Csoóri Sándor, Fecske Csaba Osvát
Erzsébet és mások megzenésített versei.

4. Madárijesztőszerelem 3-99 éves korig , 45-60 perc (CD-n IS)
Azaz Szeplős Panka és Borzas Jóska, majdnem tragikus szerelme a kert tövében. A mesében szereplő
tücskök, bogarak, hangyák, kutyák, macskák, békák természetesen komoly jellemfejlődésen mennek
keresztül. A történet vége pedig egy fergeteges vegetáriánus lakodalom!

5. A hétfejű sárkány 3-99 éves korig, 45-60 perc (CD-n IS)
Igaz történet egy bátor kisfiúról, aki visszaszerzi papírsárkányát a valódi" hétfejű sárkánytól. A mese
félelmetes, rettenetes, rengetegen megijednek, de a legtöbben nevetnek. A gyerekek sokat szerepelnek, de aztán élve elmehetnek... ha jól emlékezem... mert a zene fergeteges!

6. A hóember születésnapja 3- 99 éves korig, 45-60 perc
Vidám interaktív drámapedagógiai zenés beavató színházi műsor
Málnaízű jégcsapokkal,
Ezer gombóc dérfagyival,
Karamellás zúzmarával,
Vaníliás hó-tortával...
s egyéb téli nyalánksággal....
Sok-sok együtt-zenéléssel, 77 meghívott vendéggel, sírással, kacagással, hazugsággal, igazsággal, És
Gonosz Gézával, a szomszéd kisfiúval aki - no de erről majd személyesen.
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7. A színes feketerigó 3-99 éves korig , 45-60 perc (CD-n IS)
A kicsi feketerigó elindul a világba, hogy színessé váljon... útközben rengeteg viszontagságon megy
keresztül , Kányádi Sándor, Tamkó Sirató Károly, Gyurkovics Tibor, Donászy Magda versei segítségével
együtt izgulhatunk érte. Amikor végre színes lehetne, csak ennyit mond:
"Mindenki olyan legyen, amilyennek a Jóisten megteremtette! Ne akarjon másmilyen lenni, mert abból
csak a baj van " (Kicsi-rigó)

8. Figura Cirkusz 3-99 évs korig
Elefánt, oroszlán, légtornász? Bohóc? Lovon zsonglőrködő pávián?... ugyan már! Az igazi cirkuszhoz
nem kell más, csak vicces versek, vidám zene és önfeledten játszadozó emberpalánták. A többit bátran
bízzad rá: Színes sátor, porszívócső, pokróc, függöny, térdharisnya, övtáskából kiskutya, csörgő-börgő
tambura, locsólócső trombita, három kilófantázia, rajzoljuk fel a falra!

EGYSZEMÉLYES MŰSOROK FELSŐSÖKNEK, GIMNAZISTÁKNAK, FELNŐTTEKNEK: 9-99 ÉVES
KORIG (45-60 percben)
1. Szamárfül-Romhányi József versei
Leleményes történetek állatokról embereknek. Megzenésített vidám versek még több humoros történetbe ágyazva. Stend-up jellegű zenés műsor.

2. Már néha gondolok a szerelemre
Vidám összeállítás a szerelemről, nem csak szerelmeseknek, kiskamasz görbe tükör stend-up elemekkel. Varró Dániel, Ranschburg Jenő, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor Vörösmarty Mihály és mások
megzenésített verseiből.

3. "Egész uton hazafelé..." (CD-n IS)
Petőfi Sándor legismertebb megzenésített versei. A szerelmes verseken, a bordalokig, egészen a forradalmi költészetéig bezárólag. Közben vidám összekötő szöveggel.

4. Tiszta szívvel (nyolcadikos tananyag (CD-n IS)
Irodalmi összeállítás a XX. század ismert magyar költőinek legszebb verseiből. Ady Endre, József Attila,
Radnóti Miklós, Nagy László megzenésített versei.

5. "Rejtelmek, ha zengenek..." 14-99 éves korig, 45-60 perc
Gimnazista tananyag. József Attila, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Pilinszky, Radnóti, Juhász Gyula és mások megzenésített versei.

Az Oberon Társulat kisrendezvény ajánlata
"Szamártestamentum"
Pajzán vásári komédia Geoffrey Chaucer és francia középkori farce-ok után szabadon.
Játsszák: Gál Éva, Stettner Zoltán, Putzer Ákos, Ákli Krisztián
Rendezte: Gál Éva és Ákli Krisztián
Hossza: kb. 30 perc
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Röppentő zenekar műsorajánlatai
1. Táncolj hát
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. A farsangi átváltozás varázsát-játékát is
igyekszünk beépíteni a műsorba.
Program időtartama: 50 perc
Célcsoport: (óvodás, alsó tagozatos iskolás)

2. Jöjj el kikelet
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők (Weöres Sándor, Áprily Lajos, Osvát Erzsébet,
Tarbay Ede, Szepesi Attila, Gazdag Erzsi, Csukás István, Gábor Emese, Radnai Éva...) megzenésített
tavaszi, nyári verseit, valamint az együttes által feldolgozott európai népek gyermekdalait hallhatják a
gyerekek. A műsor alatt Radnai Éva „Mi fán terem?” című könyvéből válogatott, megzenésített találós
kérdéseit a gyerekeknek kell megfejteni jutalomért. Az elhangzó dalok közben ritmus szekciót alakítunk
a gyerekekkel és előre megbeszélt szabályok szerint Ők is közreműködnek a produkcióban.
Program időtartama: 50 perc
Célcsoport: (óvodás, alsó tagozatos iskolás)

3. Ajándékok
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők (Weöres Sándor, Áprily Lajos, Osvát Erzsébet,
Tarbay Ede, Szepesi Attila, Gazdag Erzsi, Csukás István, Gábor Emese, Nagy Bandó András...)
megzenésített őszi, téli verseit hallhatják a gyerekek. Ezenkívül a gyermekek által ismert és kedvelt
Mikulás 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.
Program időtartama: 50 perc
Célcsoport: (óvodás, alsó tagozatos iskolás)

Rosta Géza műsora
www.rostageza.hu
Rosta Géza énekes-gitáros előadóművész, zeneszerző verses-zenés gyermekelőadásai. Az előadás aktuális ünnepekhez, évszakokhoz alkalmazkodik. Ágai Ágnes, Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán, Weöres
Sándor, Csukás István, Nagy László verseiből válogatva. A hallgatóság aktív részese az előadásoknak /
interaktív / sok közös hangszeres játék, "hangszerbemutatóval". Létszámhoz nem kötött.
Célcsoport: kisiskolás-óvodás
Program időtartama: 45-50 perc
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Total Art Egyesület ajánlatai
A Total Art Egyesület szívesen részt vesz különböző rendezvényeken, hogy népszerűsítse a „Pécsi Animáció Története” kiállítást, és a rajzfilmkészítő szakmát, valamint a Nemzetiségi kultúrát a Baranyai
Nemzetiségi Körkép kiállításaival. Az eseményeken animációs foglalkozásokat tart gyerekek és felnőttek részére. A nemzetiségi kiállítások anyaga molinókon van megjelenítve, ezt tudja prezentálni egyegy kiállítással.
1. Pécsi Animáció Története kiállítás kihelyezése, szakmai előadás, foglalkozás megtartása, filmvetítés a könyvtár mozival együttműködve
2. Animációs foglalkozás, ajándék mini zootróp: gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánjuk.
Klubok, szakkörök, civil csoportok kreativitását növelő foglalkozás, másfél két órában. 15-25 fő létszámig. Program: a résztvevők megismerkedhetnek a zootróppal (henger alakú doboz bemetszésekkel, belül mozdulatról mozdulatra ábrázolva a figura. A hengert megforgatjuk, a figura megmozdul.) A rajzfilmkészítés őse a zootróp, a forgó dob! Csodadob! Mozgó jelenetet készítenek az alábbi
módon: visszatérő mozgássort rajzolnak, amit a zootrópba helyezünk, így a figurák megmozdulnak.
A labda-pattogástól, arckifejezésig, bármit meg lehet mozgatni. Stoptrükk technikával
tárgyanimációs, papírkivágásos kisfilmet készíthetnek. A hagyományos rajzfilm készítés folyamatát
kihelyezett molinókon, mutatjuk be. Lehetőség van arra is, hogy egy rövid 20 perces prezentáció
keretében ismerjék meg az érdeklődők a szakma titkait.

3. Csapatépítő tréning, max. 10 fő: ajánljuk iskolásoknak, felnőtt csoportnak, intézmények és vállalkozások dolgozóinak. 10-12 fő, fél-vagy egész napos program. Az animációs filmkészítés igazi csapatmunka. A résztvevők kipróbálhatják magukat az animáció világában. A csapat szakember irányításával készít egy animációs jelenetet. Az oktató kollégánk megismerteti a hallgatókat az animációs
szakmával. A csapat filmtechnikai ismereteket szerez, megismerkedik egy-egy neves magyar animációs filmrendező munkásságával. Feladat: A csapat tagjai személyre szabott feladatokat kapnak.
Ez egy társasjáték lesz, ahol rövid jelenetet találnak ki, megrajzolják hozzá a forgatókönyvet. További feladatok a figura tervezése, animáció (kulcs- fázisrajz), mozgáspróbák felvétele. A csapat
együttesen elkészíti első animációs filmjét, melyet CD-lemezen hazavihetnek. A közös munka során
nő a csapat együttműködő készsége, hozzáállása, összekovácsolódnak, hisz a cél közös! Készítsünk
animációs filmet! A megvalósításban a csapat minden tagja részt vesz, a rá osztott feladatoknak
megfelelően. A munkát filmes kolléga segíti.

4. Baranyai Nemzetiségi Körkép egy nemzetiségének bemutató kiállítása
Nemzetiségi programok kiegészítőjeként, vagy fő programként ajánljuk. A kiállítások anyaga a megbeszélt időpontig maradhatnak a helyszínen (pld. lehet 1 hét, 1 hónap)
Baranyai Nemzetiségi Körkép bemutató tárlata: Egy nemzetiséget bemutató kiállítás 10 molinóból
álló anyagának installálása, tárgyi emlékek beszerzése, elhelyezése, megnyitó ünnepség megszervezése a helyi koordinátorral.
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Orcsik Ferenc író ajánlatai
1.) Boldogságkeresők (előadás és könyvbemutató idézetekkel és szemelvényekkel)
Mindenki lehet boldog! (A tétel bizonyítása); A boldogság útja, törvényszerűségei; A boldogság arcai, ábrázolása az író műveiben
Program időtartama: 40-50 perc. Célcsoport: elsősorban közép és idősebb korosztályok, de a tizenéves fiatalokat is lekötheti. A létszám tetszőleges, de száz fő felett hangosítás szükséges
Tehnikai igény: asztal székkel, pohár víz, ill. száz fő felett hangosítás
2.) Könyv és kultúra (előadás)
Ünnepi előadás a magyar kultúráról és benne a könyv szerepéről. Kultúratörténet, olvasási kultúra,
mai tendenciák.
Program időtartama: 30-50 perc (a közönség típusa és igénye szerint) Célcsoport: elsősorban a Magyar Kultúra Napja ünnepségeihez, de szakmai közösségeknek bővített tematikával önálló témaként
is! A résztvevők száma irreleváns. Beiktatható párbeszéd is kisebb csoportok esetén.
Technikai igény: ünnepi műsor esetén mikrofonos hangosítás, egyébként asztal, szék, pohár víz.
3.) A boldogság és szeretet ünnepe (Adventi és Karácsonyi ünnepségekhez)
Adventi és karácsonyi gondolatkör a helyi és globális kultúrában.
Az alkalomhoz kapcsolódó ünnepi előadás idézetekkel, valamint szemelvényekkel az író műveiből,
az alkalomra írott mini novella felolvasásával. Kapcsolódhat betétként nagyobb lélegzetű karácsonyi műsorhoz is, de önállóan is előadható. (Volt módom már e témában templomban is több száz
fő előtt előadni, sikerrel.)
- Program időtartama: 30-40 perc (műsor betétjeként: 15-20 perc)
- Célcsoport: családok, idősek, fiatalok, mindenki, akit megérint az Advent és a Karácsony üzenete.
A létszám irreleváns.
- Technikai igény: álló mikrofon hangosítással
4.) A pécsi Rómeó és Júlia (Előadás és könyvbemutató szemelvényekkel, idézetekkel, írói eszközök
bemutatásával)
A szerző pécsi helyszínekre írt, „A fehér szikla szerelmesei” c. drámájának bemutatása. (A műből
színpadi forgatókönyv változat is készült)
- Program időtartama: 40-50 perc
- Célcsoport: középiskolás korosztálytól a nyugdíjasokig. Tíz fő feletti csoportok részére, de Pécsett
adtam már elő száz fő felett is.
- Technikai igény: asztal székkel, pohár víz. Száz fő felett hangosítás.
5.) Megérint a kék madár… Felolvasó est a szerző műveiből (Egyszemélyes pódium előadás és
könyvbemutató)
Szemelvények az író műveiből átkötő sztorikkal és szövegekkel pódium műsor formában. (Volt módom már kávéházban is ilyen módon bemutatkozni sikerrel.)
- Program időtartama: 40-50 perc
- Célcsoport: Helyszíntől függően minden korosztálynak. (Általános és középiskolai osztályokban is!)
Létszám max. 50 főig célszerű, hogy mindenki figyelmét kontrollálni lehessen.
- Technikai igény: kávéházi, vagy dohányzó asztalka székkel otthonos környezetben. Ha van pódium, térben elhelyezve a sarokba kerüljön, a közönség lehetőleg félkörben üljön. Osztályterem
esetén egy szék a katedra elé bekészítve, egy pohár víz az asztalon.
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6.) A Balaton bűvöletében – Balatoni történetek (Előadás és a novella sorozat bemutatása)
A Balaton varázsa az író műveiben, írói eszközök a különleges hangulatok bemutatására. A szerző
„Balatoni történetek” novella sorozatának (eddig nyolc kötet készült el!) bemutatása, a Balaton
varázsán keresztül az emberi boldogság kifejezése, megélése.
- Program időtartama: 40-50 perc
- Célcsoport: Elsősorban közép és idősebb korosztályoknak, akik már megélték a balatoni boldogság
egyes fázisait. A résztvevők száma irreleváns, de a szuggesztív előadáshoz célszerű a 20-50 fős
csoport kialakítása.
- Technikai igény: asztal, szék, pohár víz

Dékány Ágnes bábművész ajánlatai
1. Kolontos Palkó (magyar népmese, amelyben a csavaros eszű és bolondozásra mindig kapható főhős megleckézteti a boszorkányt, amiből aztán hatalmas kalamajka kerekedik...)
3 éven felülieknek. A műsor időtartama: 45 perc
Elsősorban zárt helyen való bemutatásra
Techn. igény: 220 V
Helyigény: 4x3 m
2. Mese arról a húsvétról, amikor a róka festette a hímes tojásokat (Sandafi, a róka egy ravasz
csellel elorozza a tyúkudvarból a húsvétra szánt tojásokat. A húsvéti nyúl büntetésből vele festeti meg
a tojásokat, amelyek mintázata nagy derültséget okoz... Végül aztán -az utolsó pillanatban- minden
tojás szépséges hímes tojássá változik...)
3 éven felülieknek. A műsor időtartama: 45 perc
Tecn. igény:220 V
Helyigény: 4x3 m
3. Hófehér mese (téli ünnepváró mese, november második felétől karácsonyig)
3 éven felülieknek. A műsor időtartama: 45 perc
Tech. igény: 220 V
Helyigény: 4x3 m
4.
A furfangos királykisasszony (A királykisasszonyoknak az a sorsuk – ha akarják, ha nem – előbb
utóbb férjhez kell menniük. De mit tudnak tenni, ha eddig még egy kérő sem nyerte el a tetszésüket?
Igen, igen, ilyenkor a mesékben a királyok szétküldik a hírnököket az országban és várják a legényeket
a királyi várba, hogy a királykisasszonyok próbára tegyék őket. Így tesz Harmatcsepp is, aki nem lehet
más, mint a környék legbájosabb kislánya, és természetesen a próbatételre induló hercegek, bárók,
vándorlegények is a nézőtér legbátrabb daliái közül kerülnek ki. A vándor mesemondók akik a furfangos királykisasszony történetét elmesélik: Dékány Ágnes és Csizmadia Gabi)
5 éven felülieknek. A műsor időtartama: 45 perc
Szabadtéri bemutatása is lehetséges!
Tech igény: -Helyigény: 4x3m
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5.

Nevenincs királyfi feleséget keres (Bár Nevesincs királyfi még zsenge gyermekkorát éli, a kör-

nyéken lévő királyságok uralkodói számtalan festményt küldenek leánykáikról, hogy ha majd eljön a nősülés ideje, az ő szépséges hercegnőjüket válassza feleségül. Sajnos a kis királyfinak a szívét eddig nem
dobogtatta meg sem Almamelléki Rezidencia, sem Cókmók király lánya, de még Klepencia királykisaszszony sem, a többiekről nem is beszélve. Nevesincs királyfi dajkája és nevelőnője azonban nem adja fel,
megpróbálják megkeresni a megfelelő párt a királyfinak. De milyen is legyen a leendő feleség? Legyen
okos, tudjon táncolni, számolni és ha kell még a sárkánytól se riadjon vissza. A nevelőnő és a dajka olyan
próbák elé állítják a jelentkezőket, akik közül a legügyesebb hercegnő végül elnyeri méltó jutalmát. Persze, csak ha már felnőtt! Az előadás szereplői: Dékány Ágnes, Csizmadia Gabi és a nézők közül kikerülő
gyerekek, hiszen ki más játszhatná el a királyfit és a próbákat kiálló hercegnőket, mint ők)

Az Ünnepkör Szín ajánlata
Könyvből kélt Napocska
Szereplők:
Tamás Éva - Játékmester
Bogárdi Aliz - Muzsikus
Képzeletbeli könyvünk útmutatásai alapján varázslatos kirándulásra indulunk a Játékmester vezetésével és a Muzsikus kíséretével. Útközben dalolunk, és mondókázunk (felhasználva a magyar
néphagyomány által nyújtott lehetőségeket), ismerkedünk az éltető őselemekkel (napfény, víz, levegő,
föld), bátorság-próbát teszünk, és egy varázsige segítségével "hazarepülünk". Mindez történik egy
szép, festett háttér előtt, jelmezbe bújt szereplők segítségével, sokféle hangszer megszólaltatásával.
Program időtartama: 45 perc
Célcsoport: 3-7 éves korig, max.150 főnek
Technikai igény: 60 főtől hangosítás szükséges

Kézműves foglalkozás
Aktualitásoknak megfelelő, különböző korcsoportú gyerekekkel játék és dekoráció készítése, többféle
technikával való megismertetése.
Program időtartama: 45-60 perc
Célcsoport: igény szerint és létszámfüggő (maximum 15-20 főig)
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A Hanga Banda ajánlata
http://hangabanda.freewb.hu/
Értékes szórakozás, szórakoztató érték. Ezt kínálja 2006 óta a Hanga Banda Népzenei Együttes. Az autentikus magyar népzenét megszólaltató zenekar zenéjében és színpadi kiállásában a fiatal lendület és
a hagyományok tisztelete valósul meg. A zenekar a népzene elhivatott követőihez tartozik. A magyar
népzenét, mint egy különleges kincset adják ajándékul közönségüknek. Komplex élményt nyújtanak
néptáncbemutatóval egybekötött népzenei koncertjeik.
---------- Technikai igények a Hanga Banda fellépéseihez:
A koncert időtartama 45-50 perc, nagyobb létszámú közönség esetén technikai igény: 3 db mikrofon,
kisebb létszámú közönség esetén nincs technikai igény.

A Siklósi Hagyományőrző Egyesület ajánlatai
1. A magyar huszárság dicsőségének okai
Huszárruha, eszköz és fegyverbemutató: amolyan élő történelemóra, melynek során rész-letesen
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 másfelszerelés látható. Lehetőség van egyes fegyverek kipróbálására is (természetesen
lövedék nélkül). A téma az 1848/49-es forradalom és szabadság harc korszakával foglalkozik.
Időtartam: 40-45 perc. Célcsoport: bármilyen korcsoport, létszámfüggetlen
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. Célcsoport: Iskolás gyermekek, felnőttek létszámfüggetlen
Technikai igény: Nagyobb terület esetén mikrofon. Az előadást tartja: Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett
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Borsós István ajánlatai
I. A hungarikum tárogató története sok zenével
1.) A tárogató mint jelző és hadihangszer
2.) Vitézi, históriás idők
3.) Rákóczi táborában
4.) Kossuth Lajos azt üzente…
5.) Rákóczi romantika
6.) Az I. világháború dalai
7.) Trianon után a „Csonka Magyarország” dalai
8.) Dél-dunántúli dallamoktól a határon túli dalokig
9.) Egyházi énekek, zsoltárok
10.) Ha mulatni támad kedvem… (bordalok és vidámságok)
Célcsoport: felnőtteknek és fiataloknak egyaránt ajánlom a műsort, amelyet már több alkalommal
előadtam 15-60 főig.
Program időtartam: 90 perc (igény szerint 1 órára szűkíthető)
---------- Technikai igények Borsós István előadásához:
*egy asztal, amelyre kiállítom a bemutatásra szánt hangszereket, kottákat és CD-ket
*nagyobb teremben célszerű a beszédhez mikrofont használni, de a tárogatót nem szükséges erősíteni.
*ha a teremben van projektor vagy nagy méretű monitor, akkor szívesen vetítek képeket is az
előadáshoz

II. Zenés történelmi utazás a hungarikum tárogatóval
1.) A tárogató és a népi furulya története a honfoglalástól napjainkig
2.) Rákóczi és Kossuth dallamok
3.) Már minálunk verbuválnak…
4.) Bejártam Tolnát, Baranyát. (népdalok)
5.) Szóljon a nóta... (közös éneklés)
Célcsoport: Általános és középiskolás osztályok, csoportok, egy-egy osztálytól a teljes iskola tanulóinak.
Az előadás végén egyéni hangszerbemutatót (tárogatók, népi furulya) tartok és a közös énekléshez
kiosztok szöveges kottalapokat is.
Program időtartam: egy tanóra (45 perc)
*jó időben szabadtéren is tartható a program
*köthető nemzeti, egyházi vagy egyéb ünnephez
---------- Technikai igények Borsós István előadásához:
*egy asztal, amelyre kiállítom a bemutatásra szánt hangszereket, kottákat és CD-ket
*nagyobb teremben célszerű a beszédhez mikrofont használni, de a tárogatót nem szükséges erősíteni.
*ha a teremben van projektor vagy nagy méretű monitor, akkor szívesen vetítek képeket is az
előadáshoz
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Rátkai Andrea ajánlata
Rátkai Andrea magyarszakos kulturális menedzser, a Janus Egyetemi Színház művészeti titkára.

VERS-KÖR - itt csak a "(vers)szövegelés" megy…
Rendhagyó verses irodalomóra – nemcsak a költészet napja alkalmából
Főleg ünnepeink idején a műsorokba „csontosodott” versek szövegének szavalása, a vershallgatás
hallatlan szövegelőítélettel vértez fel minket. Vörösmarty, Petőfi, Ady… uncsi. De ha a lírikusok
szövegeit név, sőt cím nélkül olvassuk, megtetszik-e nekünk (újra)? Másként olvassuk-e ezeket? És ki
tudja, milyen kortárs, 21. századi vers-és dalszövegek (Tankcsapda, Quimby, Vad Fruttik, 30Y…)
kerülnek a régebbiek közé? Felismerjük ezeket is? …
Célcsoport: 12-14 éveseknek (8-10. osztályosoknak), max. 12-15 fős csoport részvételével
Kellék: körbe állított székek
Ideális helyszín: a könyvtárszoba / iskola / kultúrház egy nyugalmasabb szeglete
Időtartam: kb. 60 perc

A Mizereg programjai
Játékos-mesés zenék, zenés-játékos mesék, mesés-zenés játékok, dramatikus játszóházak, alkalmi és
ünnepi műsorok. Czigány Tamás egymagában, vagy zenész-, táncos-, énekes-mesemondó barátaival
együtt kerülhet az Önök színe elé. Rendszerint egy-egy mese, történet, népszokás köré építik fel
előadásokat, síppal dobbal nádi hegedűvel. Mivel a történetek gyakran improvizációs jellegűek, ezért
könnyű azokat a közönség igényeihez alakítani.
A programok időtartama 45-60 perc. A közönség célcsoportja a legtöbb műsor esetén, óvodás kortól
felnőttekig terjed. A "Boros", és "Vitézekről história" inkább felnőttek érdeklődésére tarthat számot.
1. Dudamese (interaktív mese és hangszerbemutató)
2. Farsangi mese (interaktív mese és hangszerbemutató)
3. A nyelves királylány (interaktív mese és hangszerbemutató)
4. A Nap, a Hold s a Csillagok elrablása (képmutogató)
5. Szilaj csikók - pünkösdi királyleányok (Vitézi próbák és varázslatok pünkösdre gyermekeknek)
6. Boros (Bolond mise a jó borért s a jó borivókért)
7. Vitézekről história (Zenés- bábos- históriás emlékezgetés)
8. Mikulásváró - Szent Miklós meséje
9. "Betlehembe jer pajtás!" (betlehemes műsor)
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A Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelye
ajánlatai
A Nevelők Háza Egyesület egyik kiemelkedő, öntevékeny alkotó művészeti csoportja immár 27. éve
működik. A vers - és prózamondó pedagógusok köre 1987-ben alakult néhány irodalomszerető tanár
és óvónő részvételével. Eredeti céljuk a szép magyar beszéd és az irodalom ápolása és gyakorlása volt,
csupán saját kedvtelésre. Az elmúlt évek alatt "elverselt" költők sora a teljesség igénye nélkül: Pákolitz
István, Galambosi László, Makay Ida, Mihalik Zsolt, Bertók László, Méhes Károly, Fischer Mária pécsi
költők, valamint Szabó Ferenc, Lázár Ervin, Janikovszky Éva, Radnóti Miklós. Jelenleg tizenhárom
irodalomkedvelő tagból áll a közösség, akik havi rendszerességgel, a megye kisebb településeiről is
összejönnek, és készülnek az újabb és újabb előadásokra.
Műsorok:
1. "Akarom, légy víg..."
Vidám versmondó est Petőfi Sándor, Arany János, Puskin, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Heltai Jenő,
József Attila, Papp László, Darvas Szilárd, Romhányi József, Páskándi Géza, Szilágyi Domonkos és Varró
Dániel verseiből.
2. A magyar bor dicsérete
Magyar költők versei a magyar borról és a borkultúráról – Petőfi Sándor, Weöres Sándor, József Attila, Dsida Jenő, Hamvas Béla stb. versei szerepelnek a műsorban.
Célcsoport: felnőttek, nyugdíjasok
Program időtartama: 45-50 perc.
3. Biblia - Könyvek Könyve
Kiemelkedő alkotások, versek, melyek végigvezetik a hallgatót az Ószövetségen és Újszövetségen, Károli Gáspár Biblia fordítását használva átkötő szövegként.
Program időtartama: 1 óra
Célcsoport: felnőttek, nyugdíjasok
4. Lázár Ervin emlékest az író munkásságának feldolgozása
Program időtartama: 1 óra
Célcsoport: felnőttek, nyugdíjasok
5. “200 Arany” – Arany János-est
Program időtartama: 1 óra
Célcsoport: felnőttek, nyugdíjasok
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A Zöld-Híd Alapítvány programjai
I. Környezeti nevelési foglalkozások
Óvodai foglalkozások
1. „Környezetvédelmi kaland” A környezetbarát életmód megismerése (játékos, mesés hét-próba
környezetvédelmi és ügyességi feladatokkal, alkotás)
2. „Legyél te is környezet-barát!” Vásárlás, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés (szenzitív játékok és hulladékválogatás, alkotás)
3. „Mentsük meg a Föld Anyát!” Földünk élővilága, környezeti problémák (óriás társasjáték, alkotás)
Program időtartama: 60 perc / foglalkozás
Célcsoport: középső és nagycsoportos óvodások (maximum 25 fő/ foglalkozás)
Technikai igény: szőnyeg, asztal és székek

Iskolai foglalkozások
1. „Környezetvédelmi kaland” - A környezetbarát magatartási formák megismerése (környezetvédelmi
próbatétel és kincskereső játék)
2. „Legyél te is környezet-barát!” - Vásárlás, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés (csoportmunka, hulladékválogatás, újrahasznosítás)
3. „Mentsük meg a Föld Anyát!” - Földünk élővilága, környezeti problémák (csoportmunka, kooperációs társasjáték)
Program időtartama: 60 perc / foglalkozás
Célcsoport: általános iskolások (az alsó és a felső tagozatos tartalom eltérő) (maximum 30 fő/ foglalkozás)
Technikai igény: szőnyeg, asztal és székek

II. Interaktív kiállítás berendezése és bemutatása 2 fő animátorral
1. „MOST változtass! – egészséges életmód, mozgás, táplálkozás”
Leírás: A kiállítás bemutató tablókat és játékokat tartalmaz, melyeket az animátorok segítségével
fedezhetnek fel az érdeklődők. Igény szerint 60 perces foglalkozás keretében is bemutatható a kiállítás.
Program időtartama: 120 / 180 / 240 perc
Célcsoport: óvodás és általános iskolás gyermekek
Technikai igény: asztal és székek, üres terület a 2-4 roll up felállításához

2. „Környezetvédelem a mindennapokban – vásárlás, hulladék, energia, közlekedés”
Leírás: A kiállítás bemutató tablókat és játékokat tartalmaz, melyeket az animátorok segítségével
fedezhetnek fel az érdeklődők. Igény szerint 60 perces foglalkozás keretében is bemutatható a kiállítás.
Program időtartama: 120 / 180 / 240 perc
Célcsoport: óvodás és általános iskolás gyermekek
Technikai igény: asztal és székek, üres terület a 2-4 roll up felállításához
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III. Öko-játszóház és kézműves program
Leírás: Hulladékokból készített (pl: labirintus játék, memória játék, malom és amőba) valamint
környezetvédelmi témájú (pl: szelektív gyűjtés játék) és környezetbarát alapanyagú (pl: fából készült
ügyességi) 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)
Program időtartama: 120 / 180 / 240 perc
Célcsoport: családok, óvodás és iskolás gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel
Technikai igény: asztal és székek

A Hangerdő Társulat ajánlatai
http://cult-fusion.hu/?page_id=241
Interaktív, zenés gyermekelőadásokat játszó társulat. Előadásaik óvodás kórtól szólítják meg a
gyermekeket. A közönség mindig aktv résztvevője programjaiknak, így az idősebb korosztály és a szülők
sem unatkozhatnak. Fontos a társulat számára, hogy előadásaikon megjelenjenek irodalmi alkotások,
versek, mesék, így azok részei műsoraiknak. Az előadások technikai igényét a Hangerdő Társulat biztosítja.
Az előadások időtartama: 40-50 perc
Célcsoport: 3-99 éves korig
Két vadász meg egy Nyúl
A történet a húsvéti nyúl kálváriája, akit két vadász üldöz. A gyermekek a Nyúllal szövetkezve rendre
túljárnak a vadászok eszén. Előadásunkat átszövik a dalok, mondókák, játékok, melyek közül elmaradhatatlan a csoki-tojáskeresés, a locsolóvers mondó verseny, és a közös nyúlváró alvás.
Maximum 150 főnek, húsvéti időszakban.
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.
Maximum 150 főnek, farsangtól a nyár kezdetéig jeles napokhoz kapcsolódóan. Az előadás
„felnőttesített” verziója is létezik, melyet bálokon adunk elő.
https://www.youtube.com/watch?v=csF-rQSzeEk
Szamárfüles Varázskönyv
Foglalkoztató előadásunk alapja Romhányi József: Szamárfül című műve, melyből varázslatokon
keresztül ugornak ki az egymásra épülő állatmesék. Két vándor muzsikus, és egy bűvész-bohóchoppmester varázslásból játékba, majd mesékből gyermekdalokba vezeti a közönségét. Az előadás
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2011-ben készült, és folyamatosan műsoron van, az év bármely szakában aktuális. Játsszuk rendezvényeken (falunapon, fesztiválon, gyermeknapon, Márton napon, stb), óvodákban, művelődési házakban, szabadtéren egyaránt előadható.
Vacsorázz Nálunk!
Rövid (néhány soros) leírása: Izgalmas esemény a konyhában: fűzünk! Nem is akármit! Lesz kérem,
mindenféle fogás, nem lesz nyafogás. Leves, főétel, desszert mind megtalálható az étlapon, és ha
mindegyik odaég, jöhet a szilvásgombócos segítség. A séf „mindent tud”, a kukta a tökéletlen segítség,
de végül mindent megold a konyhalány. Garantált a jóked, a közös muzsikálás és a gyerekek aktivítása,
a dalok, mesék, versek, játékok átszövik a cselekményt. Az előadás 2015-ben készült, és folyamatosan
műsoron van, az év bármely szakában aktuális. Játsszuk rendezvényeken (falunapon, fesztiválon,
gyermeknapon, Márton napon, stb), óvodákban, művelődési házakban, szabadtéren egyaránt
előadható.
A Mikulás és a Krampusz kalandjai
Kétszereplős interaktív gyermekelőadás, mely Weöres Sándor verseire épül. A december hatodikai
Szent Miklós naphoz kapcsolódóan minden évben újra előadásra kerül. A gyerekek aktív szereplői az
eseményeknek, alakítják a történetet, dalokban és, játékokban vesznek részt. Az előadás része az ajándékosztás is.
Jézuskaváró
Igazi adventi hangulatot varázsoló előadás. Egy mesélő (aki egyszerre hat pásztort játszik, meg egy
farkast, és egy egész báránycsordát), elmondja Nektek hogyan is volt az …Na tudjátok amikor
megszületett az a …. Na tudjátok, hogy ki? Naaa, az … Közben meg muzsikálnak, táncra perdülnek,
játékból lesz móka, aztán pásztorkodás. Az előadás központjában a népköltészet és az ünnepkörhöz
kapcsolódó népdalok állnak.

A Pécsi Vígságtévők ajánlata
Megújult a Pécsi Vígságtévők. A formáció tagjai: Csajághy Szabolcs – a Pécsi Nemzeti Színház
magánénekese; Csajághy Miklós – klarinét; Büki Richárd - gitár
Az új felállásban több teret kapnak a dinamikusabb magyar nóták, csárdások, verbunkosok, így 2017ben egy pörgősebb, intenzívebb előadással lép fel az együttes.

Az örök magyar nóta
Kétszáz éve él és virágzik a magyar nóta. A dalok keletkezéséhez mindig kapcsolódtak irodalmi személyiségek. Petőfi verseiből számos „sláger” született, Ady maga írt Dankó Pistának dalszövegeket. A magyar nóták közönsége az idősebb, nyugdíjas generáció. Ezért előadásunkat nyugdíjas napra, falunapra
ajánljuk.
Program időtartama: 40-50 perc
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Koncertünk az idősebb, nyugdíjas generáció számára készült, melyet rendszeresen játszunk falunapokon
és
rendezvényeken,
akár
több
száz
fő
előtt.
Technikai igény: Az előadások technikai igényét biztosítjuk (keverő, hangfalak, mikrofonok, állványok).

Stubendek Katalin és Götz Attila ajánlatai
Stubendek Katalin és Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház színművészeinek új műsora!
IRO-DALOM
Zenés, humoros, színházi elemekkel tarkított stíluskavalkád a versek és a kötelező olvasmányokon át a
könyvtár és az irodalom világában.
Időtartam: kb. 45-50 perc
---------- Technikai igények az IRO-DALOM előadásokhoz:
Hangosítás (2 db mikrofon - lehet vezetékes és vezeték nélküli egyaránt, hangfalak és lejátszó eszköz).
Amennyiben mód és lehetőség van rá előzetes egyeztetést szeretnénk kérni a településekkel ez
ügyben.
MESE-MUSICAL
Látványos, zenés utazás a mesék és a fantázia világában világhírű dallamok szárnyán! Interaktív
előadás, az előadók a gyerekekkel együtt játszanak és mesélnek.
Műsoridő: kb. 30- 40 perc
Óvodás és általános iskolásoknak ajánljuk de a szülők és a pedagógusok is ismerik és szeretik ezeket a
meséket!
---------- Technikai igények a MESE-MUSICAL előadásokhoz:
Komplett hangosítás (2 db mikrofon - lehet vezetékes és vezeték nélküli egyaránt, hangfalak,
lehetőség szerint egy kisebb méretű keverőpult, projector és vetítővászon) – mindenképpen előzetes
egyeztetés javasolt!

Varázsóra – kísérletek a könyvtárban
Interaktív módon, a közönség bevonásával látványos és meglepő fizikai- és kémiai kísérletekkel
világítunk rá a mindennapokat keresztülhálózó érdekességekre. Hogy miért a könyvtárban? A megszerezhető tudás rendszerben, de épp úgy rejtve van előttünk, mint az a rengeteg ismeret, amire éppen
a könyvtárban bukkanhatunk… A kísérletek nagyban igazodnak az egyéni igényekhez, tematikusan is
kapcsolódunk akár az évszakokhoz, a Tudomány Napjához, ünnepekhez (Húsvét – Tojásfestés tudós
módra, Karácsony – Hópelyhek és jégvirágok, Gyereknap)
Program időtartama: 50 perc
Célcsoport (max. hány főnek, ha szükséges megjelölni): 6-99 év minden korosztálynak, bármekkora
közönséghez
---------- Technikai igények a Varázsórához:
Összesen 2 x 1 m asztalfelület, hálózati csatlakozó, nagy színpad esetén hangosítás (fejmikrofonnal
rendelkezünk)
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Szilas Miklós zenés ajánlatai
www.gyermekmusor.hu

ZENÉS GYEREKMŰSOR NEVES NAPOKRA
Nevetés, muzsika
Tavasztól télig sok ünnep, neves nap színesíti a kalendáriumot. Március 15, húsvét, pünkösd, augusztus
20, a szüret napjai, Szent Mihály, Márton napja, majd Mikulás, és az advent, a karácsony ünnepe következik. Ezekre az alkalmakra szól Szilas Miklós zenés gyermekműsora, a neves napokhoz alkalmazkodva.
Dalok, versek – szórakoztató vagy épp ünnepi köntösben
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós, felsős, családi

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!
Zenés-táncos mulatság
Vidám farsangi műsor. Tánccal, zenével, jó kedvvel, bőséggel.
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós, családi

GYEREKNAPI ZENÉS MŰSOR
Koncert gyerekeknek, családoknak
Zenés mulatság sok vidám dallal, élő zenével. Szilas Miklós zenés műsora garantáltan feldobja a hangulatot, és le sem engedi esni 45 percig! Közös ének, játék, együtt muzsikálás.
Ideális szórakoztató, zenés, interaktív gyermekműsor, családinak, óvodás és kisiskolás csoportoknak,
valamint nagy- és kistelepülések közösségi rendezvényeire.
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós, felsős, családi
Szilas Miklós – ének, gitár, tambura, tikfa, béka, stb.

MÁRTON-NAPI GYEREKMŰSOR
Libabál sok nevetéssel
Szent Márton életét játékos formában elevenítjük fel, sok dallal, közös játékkal, tánccal. A gyerekek
közreműködnek a műsor során, és a végén pedig kötelezően táncra perdülnek!
Libás dalok, táncok – állni fog a libabál! A műsor előadható óvodai csoportszobában, iskola aulájában,
művelődési házakban, felső létszám és korhatár nélkül
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós, felsős, családi

MUZSIKÁLÓ MIKULÁS
Zenés mikulásműsor és ajándékosztás
Miklós, a Muzsikáló Mikulás és a csintalan Krampusz műsora. Mikulás bácsinak rendre meggyűlik a baja
a zsivány Krampusszal. Idén is elhagyta a zsákot, amely teli volt a jó gyerekek ajándékával. A gyerekek
segítségével – közös játékkal, dalolással – sikerül Krampusz eszébe juttatni, hol is hagyhatta el azt a
bizonyos zsákot. Amint előkerül, Mikulás és Krampusz megajándékozzák a gyerekeket, és
természetesen muzsikaszóval köszöntik őket. (A történet persze évről-évre változik.)
Időtartam: 30-45 perc
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Korosztály: óvodás, alsós, felsős, családi
Szereplők:
Szilas Miklós – mikulás, ének, gitár
Krampusz – krampusz :)

ADVENTI KARÁCSONYVÁRÓ
A Kisjézus megszületett – zenés műsor
A betlehemi csillag nyomában járunk dalokkal, mesés történetekkel. Pásztorokként a Három Királyokhoz csatlakozva szamárháton jutunk a jászolhoz, ahol megismerkedünk a szent családdal, és a Kisjézussal. Az Ön döntése, mennyire legyen ünnepi, meghitt, vagy humoros a műsor!
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós, felsős, családi, felnőtt

VERSÉNEK
Megénekelt irodalom
Életre kel az irodalom, sőt dalra fakad! A megzenésített versek könnyűzenei dalok formájában jutnak
közelebb a befogadóhoz. A XX. és a XXI. század nagyszerű – főleg magyar – költőinek verseit
Szilas Miklós zeneszerző, előadóművész dolgozta fel és adja elő. Gitár, mikrofon, hang, hanghatások
adnak zengő testet a versnek. Az dalokká lett versek költői, a teljesség igénye nélkül: József Attila, Ady
Endre, Babits Mihály, Weöres Sándor, Takáts Gyula, Csorba Győző, Kányádi Sándor, Csoóri Sándor,
Bertók László, Lackfi János, Keresztesi József.
Időtartam: 45-50 perc
Korosztály: óvodás, alsós, felsős, középiskolás, felnőtt (igény szerint)
---------- Technikai igények Szilas Miklós előadásaihoz:
a hangosítást az előadó biztosítja

A Misina Kulturális és Táncegyesület ajánlatai
Interaktív gyermek-, és ifjúsági programok – 45 percben
Táncos, zenés, mesés foglalkozások, amelyek a magyar folklórkincs gyöngyszemeiből: népi játékokból,
népdalokból, mesékből, mondókákból, dramatikus tánchagyományainkból interaktív módon válogatnak, dráma-, és táncpedagógiai módszerek alkalmazásával.

1. „Ritmus-Rend-Zene táncház”





táncház: gyermek-, ill. ifjúsági korosztály számára, továbbá családok részére
közös éneklés, népdaltanítás, tánctanítás
rövid táncbemutató
célcsoport: gyermek és ifjúsági korosztály, családok (max. 30 fő)

2. „Misina Talpaló” válogatás az alábbi programelemekből igény szerint:


kistáncos „talpalás”: ismerkedés a népi játékokkal - interaktív körjátékok, párválasztó játékok,
kapuzók, tánc alapmotívumok
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mondókák és kiszámolók
népdaltanítás és/vagy mese
aprók táncháza és/vagy rövid táncbemutató
célcsoport: óvodások és kisiskolások (max. 30 fő), illetve óvodapedagógusok és pedagógusok
számára hospitálási lehetőség

3. „Kecskekeresés”:





dramatikus táncunkat feldolgozó játékos program, amelynek alapja egy középkori tanmese,
illetve a program tematikája a kecske motívumra épül
népdaltanítás és/vagy mese (kecskés dalok, játékok)
aprók táncháza és/vagy rövid táncbemutató
célcsoport: óvodások és kisiskolások (max. 30 fő)

4. „Aranyszőrű bárány”:





magyar népmesehősök táncos, játékos mesés megelevenítése interaktív módon, drámapedagógiai eszközökkel,
népdaltanítás és/vagy mese
aprók táncháza és/vagy rövid táncbemutató
célcsoport: óvodások és kisiskolások (max. 30 fő)

5. „Békakirályfi”:





magyar népmesehősök táncos, játékos mesés megelevenítése interaktív módon, drámapedagógiai eszközökkel,
népdaltanítás és/vagy mese
aprók táncháza és/vagy rövid táncbemutató
célcsoport: óvodások és kisiskolások (max. 30 fő)

6. „Varázskanna”






interaktív hangszerbemutató: egyszerű népi hangszerek megismerése, megszólaltatása
közös éneklés, zenélés
népdaltanítás és/vagy mese
aprók táncháza és/vagy rövid táncbemutató
célcsoport: óvodások és kisiskolások (max. 30 fő)

7. „Jeles napok ünnepi szokások” (Farsang, Húsvét, Pünkösd, Ádvent, aratóünnep, szüret
stb.)





ismerekedés a jeles napok, ünnepek népi játékaival, táncaival, szokásaival
népdaltanítás és/vagy szokásfeldolgozás
táncház és/vagy rövid táncbemutató
célcsoport: általános iskolás korosztály (max. 30 fő)
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Az EccPecc zenekar ajánlatai
www.eccpeccgyerekzene.hu
Az EccPecc Gyerekzenekar immár ötéves múltra tekint vissza, Pécsett sok helyen és alkalmon volt már
látható-hallható (PKK, Zsolnay Negyed, óvodák, múzeumi rendezvények), de Budapesten és országszerte is több helyen volt már lehetősége bemutatkozni.
Saját versmegzenésítések és ismert gyermekdalok alkotják repertoárunkat, melyet az adott tematikához, illetőleg az elhangzó dalokhoz illő mondókákkal, versekkel és interaktív játékokkal színesítünk
koncertjeinken. Eddigi tapasztalatunk azt mutatja, hogy van igény a zenénkre, és mindig kedves
fogadtatásra találunk, jó visszhangot kapunk. Nemrég elkészült zenekarunk első CD-je is, amelyből egy
kis ízelítőt az alábbi linken lehet meghallgatni: https://www.youtube.com/watch?v=N-nyJdKYvfE
Célcsoport: óvodások, alsósok, felsősök
Programok időtartama: 45-50 perc, illetve igény szerint
---------- Technikai igények az EccPecc zenekar előadásaihoz:
5 mikrofon, hangfalak, minimum 5 csatornás erősítő

1. Hagyományos EccPecc-koncert
Ebben a műsorban nagyrészt saját megzenésítésű illetve jól ismert énekeket játszunk, melyeket azok
témájához illő versekkel, mondókákkal, játékokkal színesítünk. Néhány dalunkat “interaktív”
formában, a gyerekek közreműködésével, őket bevonva adjuk elő. A koncert során hangsúlyt fektetünk
a környezettudatosságra, az olvasás népszerűsítésére, az adott évszak, közeli ünnepkör bemutatására,
azaz ebben a koncertben szinte minden tematikus koncertünk benne van egyben.

2. Környezettudatos műsor
Játékos foglalkozás óvodás és iskolás korosztály számára, melynek során a természettel, az állat- és
növényvilággal dalokon, verseken keresztül ismerkedünk meg. Zenélés közben ismertetjük meg a
gyerekeket a környezettudatos életmóddal, hogy az új generációk számára már teljesen “természetes”
legyen ez a szemléletmód. Programunk célja átadni azt a tudást, amit mi magunk gyűjtögettünk össze
apránként, miközben arra kerestünk megoldásokat és módszereket, hogy hogyan tehetnénk élhetőbbé
Földünket, hogyan járulhatnánk hozzá ahhoz, hogy a földi élet fennmaradhasson gyermekeink számára
is.
- Csodák az állat- és növényvilágban, a természet kincsei
- Életünk a Földön: zöld gondolkodás és tettek a mindennapi életben
- Energiatakarékosság, a környezetszennyezés megelőzése
- Öko-tudatos táplálkozás, tudatos vásárlás, zöld háztartás
Koncertjeinken vidám, oldott légkörben, közvetett és közvetlen módokon kívánunk hatni a gyerekekre, személyes példamutatással elöljárva.

3. Mikulás – Karácsony
A decemberi ünnepekhez kapcsolódóan jól ismert “slágerekkel”, népdalokkal, illetve saját megzenésítésekkel hangoljuk rá a gyermekeket a Mikulásra és a Karácsonyra. A dalok között a téli időszakkal,
valamint a Mikulással és a karácsonyi ünnepkörrel (Luca-nap, Karácsony-Újév) kapcsolatos versek,
mondókák és népköltések is színesítik műsorunkat, melybe a gyermekeket is aktívan bevonjuk.
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4. Tavasz – Anyák napja
Interaktív műsorunkban a tavaszi időjárással, az újjáéledő természettel (ilyenkor nyíló növényekkel,
virágokkal, a jellemzően ilyenkor “megjelenő” állatokkal (pl. énekes- és költöző madarak)) kapcsolatos
dalokon, verseken keresztül szeretnénk bemutatni a minket körülvevő természet sokszínűségét és varázslatosságát, az Anyák-napja “apropóján” pedig mi is a magunk módján, saját dallal köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat, és erre buzdítjuk a hallgatóságunkat is.

5. Nyár – Gyereknap
A kisbabák-gyerekek cseperedéséhez, a gyermeki léthez és “foglalatosságokhoz” (játék, csínytevések),
valamint a közelgő nyár(i szünet) nyújtotta örömökhöz, és a nyári évszakhoz (gyümölcstermés, aratás,
népszokások) kapcsolódó - főként saját megzenésítésű - dalok, humoros versek alkotják műsorunkat
sok közös játékkal fűszerezve.

6. Ősz
A tavaszi tematikához hasonlóan itt az őszi időjáráshoz, színes tájhoz kapcsolódó, valamint a tematikához illő állatokról (sün, medve) szóló dalokon, verseken, mondókákon keresztül hozzuk közelebb a
gyermekeket ehhez a sokszor nem igazán kedvelt évszakhoz. Játékos, a gyermekeket aktívan bevonó
műsorunkban betekintést adunk az évszakhoz kapcsolódó hagyományokba, népszokásokba (Szt.
Mihály nap, szőlő- és gesztenyeszüret) is.

7. Olvasás- és könyvtárnépszerűsítő műsor
E műsorunkkal az a legfőbb célunk, hogy megismertessük a gyermekeket nyelvünk szépségeivel,
leleményeivel, ritmusával, és játékosan vezessük be őket a versek és mesék varázslatos birodalmába.
A magyar nyelv nyújtotta lehetőségekkel élve már a legkisebbekkel is saját sikerélményeiken keresztül
igyekszünk megszerettetni az “irodalmat” (azáltal pl., hogy ők is tudnak verset írni, ahogy a “nagyok”
:)) , s így tegyük őket érdeklődővé, fogékonnyá az igényes olvasmányok és zene iránt. Mutatóba vinnénk színes, igényes tartalmú és kivitelezésű könyveket is, mely lehetővé tenné, hogy - az olvasás
szépségein és szeretetén túl - megismertessük őket a “könyvek birodalmával”, vagyis a könyvtárral is,
felcsillantván az általa nyújtott lehetőségeket. Interaktív műsorunk gerincét főként magyar, azon belül
is leginkább pécsi kötődésű költők versei és a versek megzenésítései alkotják, de szerepel néhány híres
külföldi író, költő - illetőleg a műveik - is példaként (A. A. Milne, Grimm testvérek, Andersen, svéd
gyerekversek).

8. Varró-műsor
Varró Dani az egyik legismertebb magyar kortárs költő, akinek rengeteg gyerekeknek és gyerekekről
szóló verse is van. Úgy érezzük, hogy a zseniális nyelvi leleményektől, humoros-játékos, a gyerekek
számára is érthető poénoktól hemzsegő versek igencsak alkalmasak arra, hogy a modern kor
gyermekeihez közelebb hozzuk a “szépirodalmat”, sőt, reményeink szerint meg is szerettessük azt… A
versek megzenésített, valamint mondókázott, viccesen előadott, és eljátszott formában hallhatóak
műsorunkban, melyben a gyermekek aktív közreműködésére is számítunk.

9. Weöres-műsor
Weöres Sándor varázslatos “dallamú”, tapsolni-dobognivaló ritmusú, sokak által ismert költeményei a
legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire hatással vannak, különösen, ha azok megzenésített
formában csendülnek fel. Ezt kihasználva szeretnénk megmutatni a gyerekeknek a magyar nyelv csodálatos muzsikáját és ritmusát, azt, ahogyan a nagy költő játszik a szavakkal, és ahogy ezek a szavak verssé
formálódnak - természetesen játékos formában, a gyerekek bevonásával, dalok, mondókák, versek
segítségével.
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Ribizli bohóc zenés-verses műsorai
http://ribizlibohoc.hu/

1. DALOLÓ HÓNAPOK 2017-től felújítva!
Általam megzenésített gyermekversek. A műsorban énekelek, a vállalkozó kedvű gyerekek ritmushangszerekkel velem zenélnek, énekelnek. Az évszakok változását jelenítjük meg,a magyar gyermekirodalom ismert és kevésbé ismert verseivel. Ajánlom ezt a műsort 3- tól 100 éves korig és még azon is
túl. A műsorról hazafelé menet, nem csak a gyerekek, de még a felnőttek is az új dalokat dúdolgatják
EZ A MŰSOR MINDEN ÜNNEPKŐRHÖZ AJÁNLOTT (évköszöntő, farsangi mulatságok, tavaszvárás-húsvét, gyermeknap, szeptemberi iskola nyitogató,szüret. Úgy van összeállítva, hogy mindig az aktuális
témakőr van kibővítve ). Aktuális lehet falunapon, fesztiválon is.

2. RIBIZLI BOHÓC ÁLLATKERTJE 2017-től felújítva!
Ebben az új műsoromban tréfás, rímelős állatos gyermekverseket zenésítettem meg. Lesz itt, három
lábú cica, mókus, ló, teknősbéka akit elhagyott a párja …. és még sorolhatnám. Természetesen mint
minden produkcióm ez is a közönség bevonásával nagyon vidáman rengeteg zenével.

3. VaRáZsLaToS VeRsSÁTOR
2017. ÁPRILISÁTÓL kérhető legújabb műsorom. Egy csodaszép sátorból különféle játékok kerülnek elő,
melyekhez legújabb általam megzenésített versek kapcsolódnak. Úgy van összeállítva az előadás, hogy
szinte minden alkalomba jól beilleszthető.

4. Mikulás és karácsonyi műsor
A gyerekek már nagyon várják a Mikulást, megszólal a „Hull a pelyhes ” , de csak Ribizli érkezik a színpadra és a mikulást keresi, mert tévedés történt, mivel az bohóc cipőjébe csak egy krumpli került. Ebből
indul a vidám történet, sok-sok téli karácsonyi versel, dallal, játékkal. Az előadás végén külön kérésre
a Mikulás is megjelenhet. Ezt a feladatot úgy tudom megoldani, hogy egy gyors öltözéssel (kitömött
mikulás ruha, nem ismernek fel) , visszamegyek a gyerekekhez és kiosztom az ajándékot. Karácsonyi
műsorként is kérhető, kisebb változtatásokkal.

5. LIBÁS- TÖKÖS, ŐSZI MŰSOR
Minden, ami az őszbe belefér… megzenésített őszi gyermekversek, tökös és libás dalok,játékok. Jól
beilleszthető a Márton napi rendezvénybe, de minden őszi programba jól illeszthető.

6. Dalolj velem, anya, apa, nagyi
Ezt az előadást, akkor szoktam ajánlani, ha a szervező nem tudja eldönteni milyen műsort szeretne.
Úgy állítottam össze az előadást, hogy a kisgyerektől a dédi mamáig mindenki garantáltan jól fogja
magát érezni.
Falunapokra jó szívvel merem ajánlani.

7. Zenés-verses memóriajáték a nyugdíjas korosztálynak
Mentálhigiénésként többször tapasztaltam milyen nehéz, az idős embert rávenni az új dolgok befogadására. Erre találtam ki a zenés memória játékot, melyet kicsit tovább fejlesztettem. Eddig ez úgy történt, hogy dallamokat játszottam, majd ki kellett találni melyik a játszott dal és utána közösen eléne-
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keltük. Most ez annyival változott, hogy az elénekelt dal után felolvasok egy oda illő verset, majd megkérdezem ki emlékszik az előző dalra. Erre a foglalkozásra főként Heltai Jenő könnyed, bohókás verseit
használom. A foglalkozáson régi népdalok, nóták, táncdalok, sanzonok hangzanak el.

8. Kész cirkusz
Egy kis operett egy kis sanzon, régi nóta, táncdal, az én kis cirkuszom. De hogy mi is a cirkusz? Karinthy
ezt írja róla: „ …megszületünk- fiatalon és erősen hajszoljuk a siker csillagát, majd elindulunk, kifelé az
életből. A végén valamennyien szekundára felelünk az élet művészetéből és még pótvizsgázni sem lehet… kegyetlen dolog ugye? Kész cirkusz….a mi egész életünk.”
Az előadás egy bohóc életéről szól a megszületéstől, egészen a nyugdíjas korig. Olyan dalokkal vezetem
be a közönséget az én cirkuszomba, melyet szinte mindenki ismer.
Kezdődik a műsor egy habos süteménnyel, melyet ugye nem mindenki kaphat meg, többek között
Ribizli sem (dal címe: Jajj de jó a habos sütemény), majd ahogy növekszik az ember már nemcsak a
habos süteményről fog álmodozni, hanem a hölgyek Ribizliről, vagy egy fehér lovon jövő hercegről (dal
címe: Holdvilágos éjszakán miről álmodik a lány). És folytatódik az előadás sok-sok ismert vidám, néha
kicsit megható melódiával, valamint az előadáshoz illő versekkel, monológokkal.
Az előadások időtartama kb 45-50 perc, kérésre tudom rövidíteni. Ha a szervező előre jelzi, szinte mindig beletudok szőni napi aktualitásokat, bátran kérdezzenek!
---------- Technikai igények Ribizli bohóc foglalkozásaihoz:
Áram, a többi felszerelést én biztosítom. Abban az esetben, ha a rendezvényen van hangosítás és nekem megfelelő, akkor a saját felszerelésem nem pakolom be, tudok alkalmazkodni.
Közönség létszáma: 5 – 500 fő. Ha a településen csak néhány gyermek van, az sem nagy probléma,
minden előadás úgy van összeállítva, hogy kevesebb fő esetén vidám játékos zenés-verses foglalkozást
tartok.
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Nagyrendezvények (2017-ben csak egy rendelhető)

Figura Ede nagyrendezvény ajánlatai
1. Hans Hoffmann Baranyában! / Kétszemélyes német műsor/ 3- 14 éves korig, 45-60 perc
Figura Ede és Márk Sarolta vidám zenés német gyerekműsora - gitárral, fuvolával, harmonikával óvodásoknak, iskolásoknak!
Hans a német kisfiú nemrég költözött családjával a szomszédba. Hoffmannék szorgalmasan dolgoztak
a ház körül, s közben vidáman cseverésztek, énekelgettek saját nyelvükön - németül. Egy napon, amikor Hans mamája süteményt készített volna, fiát a boltba szalasztotta a hiányzó hozzávalókért.
Ekkor kezdődtek a bonyodalmak. Ugyanis Hansi útközben a vásárlásra szánt pénzt, utcazenészek kalapjába dobálta. Szerencsére a jószívű boltos hitelbe is adott neki sütihez valót, de a hazavezető úton
a kisfiú egy mérges kutyával került összetűzésbe, így menekülés közben, a sütemény hozzávalói az úttesten landoltak.... hogy hogyan végződött ez a kalandos bevásárlás? Kiderül azok számára, akik megnézik ezt az izgalmas, játékos, interaktív, rengeteg gyereket megmozgató humorban bővelkedő, zenés drámapedagógiai foglalkozást, amelyben olyan népszerű német gyermekdalok hangzanak el, mint
a:
Az összekötő szövegek és a játékok németül és magyarul zajlanak, így a műsor azok számára is érthető
és élvezhető, akik még nem beszélik a nyelvet.
Kihagyhatatlan élmény a teljesen kezdőktől, a nyelvet már több éve tanuló gyerekek számára
2. Charlotte menni London / Kétszemélyes angol műsor / 3- 14 éves korig, 45-60 perc
Figura Ede és Charlotte Popkids a "bébiszitter" vidám zenés gyerekműsora óvodásoknak, iskolásoknak! Ede bácsiéknál egész évben Charlotte az "angol bébiszitter" vigyáz a gyerekekre, de ma eljött
megnézni a Három kismalac és a farkas című műsort. Azonban Miss Popkidsnek mindenről egy angol
gyerekdal, vers, vagy játék jut az eszébe, amit "sajnos" azonnal elő is ad. Ezzel roppant felboszszantva Ede bácsit (aki nem ért angolul) és a műsorát sem tudja befejezni. Az angolul értő gyerekek
tolmácsolnak,
a
többiek
együtt
szórakoznak
Ede
bácsin.
Az összekötő szövegek és a játékok angolul és magyarul zajlanak, így a műsor azok számára is érthető
és élvezhető, akik még nem beszélik a nyelvet. Kihagyhatatlan program a teljesen kezdőktől, a nyelvet
már több éve tanuló gyerekek részére.

3. ZENEKAROS MŰSOR
( 4 TAGÚ ZENEKAR) Figura Ede és a Fura figurák 3-99 éves korig, 50-60 perc
A zenekaros változatok: (4 fős zenekar: dob, basszusgitár, szólógitár, ritmusgitár)
„A költészet és a rock and roll” címet viselő hangszerbemutatóval egybekötött interaktív élő rock
koncertek, ahol megmutatjuk a gyerekeknek, hogy szól a dob, milyen a hangja az elektromos-, illetve
akusztikus gitárnak, mire való a torzító, mi az a slide (szlájd)kápó, wah-wah, hogyan működik az erősítő,
a hangosítóberendezés, a mikrofon, mi a különbség a basszusgitár és a szólógitár között. És még sok
más kulisszatitokra is fény derül.
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A Grimask Színház nagyrendezvény ajánlata
www.babovibt.hu
A GRIMASK Színház, -ex BÁBOVI-, egyszemélyes vándor bábszínház, melyben Komor László bábművész
előadásaiban az élőszínház és a bábszínház sajátosan keveredik.
A látványos, egyedi hangvételű, humorral átitatott, az iróniától sem mentes, zenés, verses, mesés, interaktív műsorok 1993 óta már több mint, 6800 előadáson varázsoltak mosolyt az arcokra, vidámságot
a lelkekbe. A klasszikus mesefeldolgozásoktól a zenés báb-show műsorokon át az ünnepi produkciókig
terjed a repertoár. Jelenleg 17 előadásból lehet választani.
Az eltelt 23 év alatt több mint 500 helyszínen, óvodákban, iskolákban, művelődési intézményekben,
falu és város-napokon, céges és családi rendezvényeken találkozhattunk a szórakozni vágyó
közönséggel.
A produkciók akár szabadtéren is megtekinthetők az ország apraja-nagyja számára, korhatártól függetlenül!
A technikai feltételeket biztosítjuk, de a nézők csillogó szemeket és nyitott füleket hozzanak magukkal!
Amit garantálhatok, az nem más, mint egy óra önfeledt szórakozás!
Az előadások időtartama: 50-60 perc

Tamás Éva Játéktára nagyrendezvény ajánlata
www.tamasevajatektara.hu
„Mi valóban cselekedni szeretnénk. Megfogjuk a gyermekek kezét és apró, óvatos lépésekkel bevezetjük őket az irodalom, a zene világába. Nagy mosolygós játék minden koncertünk, lüktető, élettel teli
közösségi élmény, amely feloldja a gátakat, segít kapcsolatokat teremteni, mely egyszerre megmozgat
és pihentet, tanít és önfeledt szórakozást nyújt.”
Program időtartama: 60 perc
Célcsoport: 2-2000 főig, 0-99 éves korig (óvodás, kisiskolás a fő célközönség)
Technikai igény: további információ az előadótól, vagy a bkszr@csgyk.hu címen
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Az Oberon Társulat nagyrendezvény ajánlata
„S.Ö.R” – Shakespeare Összes Röviden
Szórakoztató színházi verseny- és vesszőfutás Shakespeare életművén keresztül Rómeótól Hamletig,
Júliától Titániáig. Az Oberon Társulat és a Pécsi Harmadik Színház közös produkciója.
Játsszák: Bacskó Tünde, Ákli Krisztán, László Csaba
Rendező: László Csaba
Hossza: kb 70 perc
Megj.: 2017 márciusától

A Siklósi Dolce Hegedűegyüttes
nagyrendezvény ajánlata
www.siklosidolce.blogspot.com
A Siklósi „Dolce” Hegedűegyüttes 16 fővel lép színpadra. Repertoárjuk színes, a barokk zenétől napjainkig - szinte minden stílus szerepel. A darabok között állandó kísérőjük a zeneszerzőkkel és a művek
megszületésével kapcsolatos érdekes történeteket oszt meg a közönséggel. Műsorukat elsősorban Adventi koncertek szervezéséhez ajánljuk.
Program időtartama: 45-60 perc
Célcsoport: felnőttek, nyugdíjasok

A Kávészünet zenekar nagyrendezvény ajánlata
http://kaveszunet.info/

Trendhagyó irodalomóra
Kizárólag tanítási időben, iskolások számára. A Trendhagyó Irodalomóra koncertek célja megszerettetni a diákokkal a magyar irodalmat, költészetet, az olvasás kultúráját, részben az eseményen átélt
emocionális élmény segítségével, másrészt azáltal, hogy könnyebbé, élménszerűvé tesszük számukra
a verstanulást (amely - azaz a Kávészünet által megzenésített versek verstanulásra gyakorolt pozitív
hatása - ma már felmérésekkel igazolt tény), s az így szerzett sikerélmény nagyon jól hat a gyerekek
kultúrához fűződő viszonyára. A kötelező versekben bővelkedő eseményeket a diákok és tanáraik egyaránt nagyon szeretik.
Program időtartama: 45 perc
Nincs létszámbeli kötöttség
---------- Technikai igények a Kávészünet zenekar előadásaihoz:
van saját, kiváló minőségű hangtechnikánk, amely - nem feláras - benne foglaltatik a tiszteletdíjban
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Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva
nagyrendezvény ajánlatai
1. Grace és Gloria
Szereplők: Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva
Hogyan adunk számot életünkről? Miért vagyunk ezen a világon?
Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk minden percében ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás. Grace-t, az idős parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. Gondozója Gloria,
miután elhagyta New Yorkot és egy sikeres állást, most önkéntes ápolóként érkezik hozzá. Kettőjük
történetét mondja el az ismert amerikai író, miközben a néző önfeledten nevet az élet abszurd
helyzetein.
Egy humorral teli megható történet a hitről, életről és halálról.
A 100 előadást megért Grace és Glória darabot a Pécs Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjban részesítette.
Program időtartama: 70 perc
Célcsoport: felnőttek

2. Vidám délután Sólyom Katalinnal és Füsti Molnár Évával
A régi idők humorát idéző műsorban Janikovszky Éva szövegei, népköltészeti alkotások és Karinthy
művei is elhangzanak.
Program időtartama: 60 perc
Célcsoport: felnőttek

MeseTérKép – utazó gyerekmúzeum
nagyrendezvény ajánlata
https://www.facebook.com/meseterkep/
Projektnapok, tanításmentes napok, osztálykirándulás, illetve előre egyeztetett tematikus tábor
szervezése (6-8 óra, 10-35 főig)
Programunk célja, hogy személyes kötődés alakuljon ki a művészetek és a kultúra iránt a gyermekekben és szüleikben egyaránt, s kifejlődjön egy sajátos gondolkodásmód, amely hozzájárul a gyermekek
érzelmi és esztétikai fejlődéséhez. Ehhez foglalkozásainkkal az adott csoport sajátosságaihoz igazodva
más-más mesével, eszköz- és anyaghasználattal közelítünk meg egy-egy témát dialógusra épülő, játékos, interaktív módon, hogy a tanulás valódi, közös(ségi) élmény legyen.
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A Csurgó Zenekar nagyrendezvény ajánlatai
www.csurgozenekar.hu
Előadásainkban számos népdalt, saját dalokat, gyermekjátékokat elevenítünk fel, melyeket igyekszünk
korunk zenei ízlésvilágára formálni. Foglalkozásainknak, koncertjeinknek a gyermekek is aktív részesei,
s nem egyszer a szülők is együtt mulatnak, táncolnak, játszanak velünk.

1. "Három egész napon át" - Összeválogattuk a gyerekek által legjobban kedvelt énekelt verseket,
népi játékfűzéseket. A dalokhoz kapcsolt mozdulat sorok fejlesztőleg hatnak a gyermekek
mozgáskoordinációjára, értelmi képességeire, kommunikációjára. A zenei megszólalásunkban nem
csak magyar népzenét, hanem jazz és blues alapokat használtunk fel. Weöres Sándor, Csukás István,
Csoóri Sándor, Vitai Ildikó, Bródy János, Pataky István nagy klasszikusainak új zenei színt adtunk a mi
hangszerelésünkkel.

2. "De jó a dió" műsorunk őszi munkálatokhoz kapcsolódik, szüreti mulatság, diószedés. Vonattal
érkezünk a szőlőhegyre, ahol a csősz megvédi a szőlőt a seregélyektől, s még a rigócsalogató dióval is
jól lakunk. Itt játsszuk el gyermekekkel egyik kedvenc népmesénket, a Csillagszemű juhászt.

3. Téli műsorunkban, "Üdvözlégy kis Jézuska" december jeles napjait vesszük sorra. Adventi
énekek, gyertyagyújtás, Luca-napi köszöntő, s talán a legszebb történet a világon, a kis Jézus születése.
Műsorunk Vízkeresztig öleli föl a Karácsonyi szokásokat.

4. A farsangi mulatság a tűz körül kezdődik, egy rövid énekkel, s hozzá kapcsolódó tánccal. Ebben a
műsorunkban, ha lehetőség adott kisze-bábot is égetünk. Ahol ez nem lehetséges, kiszeégetés helyett
lakodalmas játékot ajánlunk.

5. Tavasz végén, nyár elején állatokkal foglakozunk. Játszunk a katicabogárral, a fecskével, a
gólyával, a kecskével.
Programok időtartama: 45-50 perc
Célcsoport: kicsik és nagyok

A Márkus Színház nagyrendezvény ajánlata
www.markuszinhaz.hu
A bábelőadásaik szabadtéren és teremben is előadhatók. A honlapon található kínálatból bármelyik
darab választható.
Program időtartama: 35-40 perc
Célcsoport: gyerekek és ifjúk
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