
BábosHázi Figyelő 
2015. november - december 

Online kiadás 

 



A Mindentvarró Tű 

 

2015. november 1-én (vasárnap) 10.00 órától láthatja 

először a közönség A Mindentvarró Tű című 

bábelőadásunkat. 

Az előadás zártkörű szakmai bemutatójára október 31-

én (szombaton) 15.00 órától került sor. 

Málika varrókisasszony szalonjába az utcáról is be 

lehet kukucskálni a kirakatban lógó selymek és 

vásznak között. Hozzájárnak a masamódok és a 

milimárik vasárnapi ruhát varratni, de még Klotild 

nagysága, a Gyöngytyúk utcából, még ő is nála varratta 

a báli ruháját, amikor dalidóba készült! Ahogy a 

varrógép tűje fel-le ugrálva ölti a mintát, úgy fordul 

mesébe Málika és Cérnácska Szabócska története, 

akiknek sorsa mindaddig elvarratlanul marad, amíg a 

Mindentvarrró Tű egybe nem fűzi azt. Hogy hol lehet 

viszont ez a bizonyos tű, senki nem tudja. A szabócskát 

azonban nem olyan fából faragták, aki megrettenne az 

akadályoktól, így hát a tű keresésére indul. Még a 

minden gonoszságra elszánt, rozsdás Cápafogú Konrád éles hegyei sem riasztják meg, pedig 

az ő cikk-cakkos útját nem ajánlatos keresztezni. Hogy aztán végül a szabócskának sikerül-e 

megtalálnia a tűt, és ezzel elnyernie szépséges menyasszonya kezét, azt megtudhatjátok, ha 

ellátogattok Málika varrókisasszony szalonjába! 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 

A Mindentvarró Tű 

 

Bemutató: 2015. november 1. 

 

A történetet mesébe szőtte: G. Szász Ilona 

Színpadra igazította: G. Szász Ilona, Nagy Viktória Éva 

Szabta-varrta, rendezte: Nagy Viktória Éva 

A szabásmintát kanyarította, tervezte: Fekete Dóra 

A hangszálakat összefűzte, a zenét szerezte: Czapp Ferenc 

 

Magára öltötte: Telenkó-Oláh Tímea 

  

Szcenikus: Nagy István 

A szabásminta alapján segédkezett: Kissné Kati, Molnár Gábor, Molnár Tamás, 

Nádasiné Szegedi Éva 

Fényesített rajta: Ágh András, Barta Zoltán 

Hangosította: Czapp Ferenc, Papp László 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=147


„Hópihe táncol a szélben…” 
 

 

 

 

Amikor Holle anyó megrázza a dunyháját, 

színháztermünkben esni kezd a hó… Nem hiszitek? Akkor 

térjetek be hozzánk, hogy személyesen is meggyőződjetek 

róla. Amíg ideértek, figyelmetekbe ajánljuk BARTAL 

KISS RITA, rendezővel készült interjúnkat, aki Holle anyó 

közvetlen pártfogoltja lett az elmúlt hetekben 

bábosházunkban. 

 

 

 

 

 

 

A Holle anyó egy közismert történet. Ilyenkor tél közeledtével gyakran találkozhat az 

ember valamelyik feldolgozásával. Mennyire befolyásolnak ezek az alkotások? 
Egyáltalán nem. Egyébként sem úgy nézek színházat vagy filmet, hogy mi az, amit 

rendezőként én másképp csinálnék. 

A mesét Asbóth Anikó (a bábszínház igazgatója – szerk.) kérésére rendeztem meg. 

Darabválasztásának szempontja az volt, hogy az a téli időszakhoz kötődjön. A színpadkép 

kialakításában Horváth Mari tervező volt a segítségemre, akit szintén Anikó kért fel 

alkotótársamul nagy örömömre. Marival rendszeresen dolgozunk együtt, itt a Vojtinában a 

2012-ben bemutatott Boldog képek című előadás köthető a nevünkhöz. 

Az általunk használt szövegkönyvből – amelyre Anikó a kortárs bábdarabokat egybegyűjtő 

DrámMai mesék című kötetben talált rá – már két előadás is készült. 

Az első előadás egy egyszemélyes játék volt, melyet Csató Kata rendezett Szabadkán, a 

szövegkönyv is akkor született, a második előadást Szombathelyen mutatták be 

kesztyűsbábjátékként, melyet maga a szerző, Veres András instruált. 

 

Hogyan jellemeznéd az előadás látvány- és hangzásvilágát? 
Az előadás kesztyűsbábjáték, ezért bizonyos 

műfaji kritériumok eleve adottak voltak. Két 

bábszínész (Nagy Mónika és Telenkó-Oláh 

Tímea) kelti életre a szereplőket, őket segíti 

Szabó Magdolna a háttérben. Közreműködik 

három zenész is (két gitáros: Czapp 

Ferenc/Béke Csaba, Reschofsky György; és 

egy ütős: Papp László), akik effektekkel 

követve végig az előadást elevenebbé teszik 

a lányok játékát. Ágoston Béla az előadás 

zeneszerzője különféle zenei stílusok 

egymásba játszásával, izgalmas 

hangzásvilágot teremtett. 

Mivel a klasszikus paravános játék formáját követjük, a díszlet megalkotásakor az jelentette a 

legnagyobb kihívást, hogy a történetben vissza-visszatérő helyszíneket hogyan tudjuk újra és 

újra megjeleníteni. Rengeteget gondolkoztunk Marival a megoldáson, míg végül Sisak Péter 

szcenikussal (A Tintaló Társulás alapítója, tagja – szerk.) a mostani szerkezetet kitaláltuk. 

Egy lapozható mesekönyvhöz tudnám leginkább hasonlítani az elkészült díszletet. Az előadás 

komplex vizuális-akusztikai élményt nyújt reményeim szerint a nézőknek. 

 

 



Miután elvállaltad a Holle anyó megrendezését, hogyan kezdtél neki a munkához? 
Minden rendezés kapcsán legelőször ki kell találnom, milyen technikával szeretném 

megvalósítani a mesét. Mindig a látványból indulok ki, meg kell születnie bennem a belső 

mozinak, később is a vizualitás inspirál leginkább. A színészek alkati, képességbeli tudása is 

meghatározza, hogy milyen formában gondolkozhatok. Fontos az is számomra, hogy 

mennyire tehető játékossá a történet. Egyszerre kell látnom egy felnőtt és egy gyerek 

szemével. Bábelőadásnál fokozottan unalmas, ha csak szövegfelmondás történik. A 

gyerekeket az akció érdekli, ettől lesz számukra érdekfeszítő egy-egy helyzet. 

Azt gondolom, hogy a gyerekelőadásoknak metaforikusan kell fogalmaznia, el kell távolodnia 

a hétköznapi létezés szintjétől, hogy azok problémáit áttételesen tudja bemutatni, így válik a 

gyerekek számára is befogadhatóvá és feldolgozhatóvá egy-egy számukra ismerős élethelyzet.  

 

Miért épp a kesztyűsbáb műfaját választottad? 
Egyszerűen szeretem magát a műfajt, és mivel manapság a bábszínházak kevésbé játszanak 

klasszikus paravános játékot, gondoltam itt az ideje ezt a mellőzöttséget félretenni. A 

szövegkönyv ráadásul egyértelműen alkalmas rá. Az előadást játszó színészek miatt is esett a 

választásom a kesztyűsbábra, egyiküknek sem volt korábban túl sok tapasztalata a műfajban, 

szerettem volna, ha kihívást találnának benne. 

A történet szempontjából pedig azért tartottam fontosnak, mert így ebben a lapozható 

díszletelemben a fenti és lenti világ (Lány otthona és a Holle anyó világa) közti különbséget 

kellően érzékeltetni tudtuk. 

 

Milyen szabályok határozzák meg a műfajt? 
Bábozás közben mindig előre kell 

gondolkozni. Ezt a szabályt Kovács Ildikó és 

Jan Dvořák mestereimtől tanultam. 

Miközben játszol, az agyadnak már a 

következő jelenetre kell készülnie, mert 

tudnod kell, hogy az a tárgy vagy báb, amit 

valamikor leraktál, hogyan kelül majd ismét 

a kezedbe. Ez a szabály mindegyik bábos 

technikára érvényes. 

A klasszikus paravános, kesztyűsbábjáték 

során nem látszik a mozgató. A bábszínész a 

kezére húzott bábot mozgatja, rajta keresztül 

fejez ki érzelmeket, gesztusokat. Stilizálttá, elemeltté teszi a játékot ez a fajta bábtípus. A jó 

kesztyűsbábjátékos alapvető tulajdonságai a ritmusérzék, a laza kéztartás, a fizikai erőnlét, a 

spontaneitás. Akkor válik élővé a játék, ha egyrészt őszintén tud megszólalni a színész, 

másrészt képes rezonálni a játékostársára, és alkalmazkodni tud az aktuális helyzethez. 

A műfaj nagy mesterének tartom Pályi Jánost, aki Vitéz László előadásával bármilyen 

korosztályt képes lenyűgözni. Egyszer egy felnőtteknek rendezett szülinapi házibulin láttam 

játszani, ahol pillanatok alatt képes volt feloldani a közönségét. A felnőttek egy idő után 

ugyanolyan fesztelenül élvezték az előadást, mint a gyerekek. Hihetetlen, hogy milyen 

alapvető ösztönöket mozgat meg az emberekben ez a fajta a színház. 

 

Holle anyó 
Bemutató: 2015. november 29.  

Író: Veres András 

Rendező: Bartal Kiss Rita 

Báb-, díszlet és jelmeztervező: Horváth Mari 

Szcenikus: Sisak Péter 

Zeneszerző: Ágoston Béla 

Játsszák: Nagy Mónika, Telenkó-Oláh Tímea 

Közreműködő: Szabó Magdolna 

Muzsikusok: Czapp Ferenc/Béke Csaba, Papp László, Reschofsky György 



Dobozba zárt vallomások 
- Interjú Ferenczi Viktóriával - 

 

 

„Olyan otthonos itt nálatok.” – jegyzik meg gyakorta a 

hozzánk érkező vendégek, miközben a bábszínház tereiben 

sétálva a miniatürizált dekorációkon megakad a szemük. 

„Képírós” kollégáink nem dolgoztak hiába – nyugtázzuk 

ilyenkor elégedett mosollyal… 

FERENCZI VIKTÓRIA munkatársunknak különösen jár az 

elismerés, miután DOBOZ-SZÍNHÁZ címmel önálló kiállítása 

nyílt október végén bábszínházunkban. Hogy miben áll egy 

„képírós” munkája, az a vele való beszélgetésből kiderül.  
 

 

Hogy lesz valakiből „képíró”? 
A Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció tanári szakán végeztem 2007-ben. A 

bábszínházba Borsos Aliz ismerősöm, egykori „vojtinás képíró” ajánlatának köszönhetően 

kerültem, közvetlenül miután megszereztem a diplomámat. Aliz családi okok miatt Szolnokra 

költözött, az ő megüresedett helyét töltöttem be. 

 

Mit takar a „képíró” elnevezés? 
A kifejezés a színház arculatának a létrehozásával kapcsolatos feladatait jelenti, mely munkát 

Láposi Terka irányítása alatt Surányi Gergő, kollégámmal együtt látunk el. Konkrétan az 

archiválás, a bábszínházhoz köthető kiállítások lebonyolítása, az előadások nyomdai 

anyagainak, a reklámanyagoknak az előkészítése, illetve a vitrinek, a színház belső 

dekorációjának megtervezése, kivitelezése a feladatom. Mindezek a teendők állandó 

készültséget igényelnek a részünkről, sokszor nem győzzük magunkat utolérni. 

 

A napi rutin feladatok mennyire engednek szabad teret a kreativitásnak? 
Évekkel ezelőtt amikor még hárman voltunk ugyanezekre a 

feladatokra, sokkal több manuális jellegű munkát végeztem. 

A bábszínház kirakatát, a színház belső dekorációját 

részletgazdagabban volt lehetőségem kidolgozni. Akkoriban 

még a játszószínház előadásához is gyártottam díszletet, 

kellékeket. Teljes mértékben kiélhettem a kreativitásomat 

ilyenkor. Ma már ez a fajta önkifejezés nem ugyanolyan 

mértékben van jelen, mint a kezdetekkor. A számítógépes 

szerkesztői feladatok mennyisége háttérbe szorítja a kézzel 

végezhető munkát. A kreativitásomat a computer előtt ülve 

is igyekszem azért megőrizni. 

Az előadások nyomdai anyagának előkészítésekor a 

rendező, tervező határozott elképzelését kell 

megvalósítanom. A vitrinben megjelenő installációnak is ezt 

a hangulatot kell tükröznie. A kiállítások létrehozásakor 

szintén alkalmazkodnom kell bizonyos elvárásokhoz. Az én szabadságom ott kezdődik, ahogy 

mindezt megvalósítom. Jó érzés azt tapasztalni, hogy a vezetőim megbíznak bennem. A 

kivitelezéssel kapcsolatos ötleteimre nyitottak, a Vojtinát reklámozó szóróanyagok 

kialakítását pedig rám bízzák. 

 

 

 

 

 

 



Mi jelenti számodra a kihívást? 
Amikor a kivitelezésen túl a tervezés is az én 

feladatom. Tavaly a bábos világnap 

alkalmával a bábszínház épülete elé egy 

installációval készültünk, amelynek a 

tervezése, kivitelezése nagymértékben rajtam 

múlt. Nagyon szerettem azt a munkát. 

A kiállítások meghívójának szerkesztésében 

szintén nagy szabadságot kapok. Terka 

gondolatai alapján dolgozok, de a 

megvalósítás már az én felelősségem. 

Szintén állandó kihívást jelent megfelelni a 

kirakatrendezés alapvető kritériumainak, 

annak, hogy információt közlő, kellően figyelemfelhívó, és a célközönséget megszólító 

legyen a vitrin. 

A legnagyobb nehézséget Papp Kriszti kollégám távozása után az jelentette, hogy az általa 

használt számítógépes programokat megtanuljam kezelni. Tulajdonképpen munka közben 

sajátítottam el az alkalmazott grafika szakmát. 

Amit persze a leginkább szeretek a sokféle feladatom közül, amikor manuálisan hozok létre 

különféle technikákat alkalmazva – a számítógépes kicsinyítésen túl a kollázsok készítésén át, 

a faragásig – egy többdimenziós világot. A kiállításon ezt a sokféleséget szerettem volna 

bemutatni. 

 

Mi látható a kiállításon? 
A kiállítóteret két részre osztottuk. A kisebb 

teremben a színházzal kapcsolatos anyagaim, 

az előadásokhoz, kiállításokhoz tartozó 

tervek, valamint vitrin makettek láthatóak; a 

másik helyiségben saját ötletek alapján 

született „dobozműveket” állítottunk ki, 

melyek enteriőrje többnyire talált tárgyakból 

épül fel. 

Ezeken az objektműveken keresztül a 

világról alkotott nézőpontomat szeretném 

megmutatni, egyfajta társadalomkritikaként 

is értelmezhetőek, a címűk is ezt sugallja. 

Miután a környezetem látványát darabjaira 

szedem, egy-egy téma köré újrarendezem, és ezáltal egy másik dimenziót teremtek. A 

dobozok egy része a főiskolán volt a diplomamunkám (Időhiány, Összetartozás, Álmodás, 

Kapcsolat), másik része pedig hozzám közel álló embereket mutat be. New York város 

körzetének kicsinyített verziójával például a kedvesemet szerettem volna meglepni, az 

ikerséget ábrázoló alkotással, fényképsorozattal pedig arról az érzésről szerettem volna 

mesélni, hogy milyen ikernek lenni. 

 

Mi teszi egyénivé az alkotásaidat? 
Alkotói oldalról talán az, hogy a különféle anyagokat nem csak egy síkban használom, hanem 

egymás mögé rétegezve hozok létre általuk színházi világot. Befogadói oldalról pedig az a 

célom, hogy kizökkentsem a hétköznapi megszokottságból a nézőt, és valamilyen érzés felé 

billentsem el. 

 

A kiállításod megnyitóján bejelentetted, hogy ikreket vársz. Hogy érzed magad? 
Mindig is arra vágytam, hogy ikreim legyenek, mivel én is így nőttem fel. El sem tudom 

képzelni, milyen lehet egykének lenni. A babák a lehető legjobbkor jöttek, mert úgy érzem a 

munkámban kellően ki tudtam teljesedni, sőt talán egy kicsit telítődtem is, úgyhogy jó érzés 

lesz otthon lenni, a babákkal foglalkozni, a családdal több időt tölteni. 



Csizmafényesítő Hét – Mikulásváró a Vojtinában 
 

 

Bár kint zúzmarás ködbe öltözött a város, a 

Vojtinában soha el nem múló melegséggel 

várjuk a hozzánk érkezőt. Minden vendéget 

örömmel látunk, különösen, ha hosszú utat 

tesz meg azért, hogy betérjen bábosházunkba. 

Nagy izgalommal, kedves ismerősként 

fogadjuk hát ismét körünkben a Mikulást, aki 

a kicsiket és a nagyokat meglepve nálunk 

időzik december 1. és 6. között. 

A színházteremben mindeközben a "Holle 

anyó" című előadást, a játszószínházban 

pedig a "Menjünk el a látására!" című 

betlehemes szertartásszínház-rítusjátékot játsszuk. 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

Mikulás-kereső kaland 
2015. december 5-én és 6-án 

  

A Csizmafényesítő Héten Mikulás-kereső kaland indul Debrecenben a Főnix 

Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft, a Nagyerdei Kultúrpark és a Vojtina 

Bábszínház szervezésében. A programok Mikulás bérlettel látogathatóak. 
  

Mire jogosít a Mikulás-bérlet? 

Megnézhetitek a Vojtina Bábszínházban Holle anyó meséjét, a krampuszokkal együtt 

utazhattok a Vojtina Bábszínház elől induló kisvonaton a Nagyerdei Kultúrparkig, majd 

krampuszos segítséggel kereshetitek a Mikulás lábnyomát az Állatkertben. Az egyórás 

kutakodás után a kisvonat visszahoz benneteket a Vojtina Bábszínház elé. 

További információkért kérünk, kattints a bővebben gombra. 

 

Úgy tudjuk, hogy a Kossuth téri házikójából december 2-án, 3-án és 4-én 17 órakor kinéz a 

Mikulás, december 5-én pedig kisvonattal érkezik 16 órára a főtérre, hogy találkozzon 

Veletek. 

Holle anyó a Vojtina Bábszínházban december 5-én (szombaton) 9.30-tól, december 6-

án (vasárnap) 10 órától vár Benneteket! 
 

A kisvonat indulási időpontjai: 

december 5: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

december 6: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

 

Hol vásárolható? 

A Kölcsey Központ jegypénztárában november 20-tól, valamint december 2-án, 3-án és 

4-én 17 órától 18 óráig a Kossuth téri Mikulás-ház mellett. 

  
A bérlet ára mindkét napon (bábszínházi belépő, kisvonat díja, állatkerti belépő) 

felnőtt/gyermek 2 éves kortól: 1500 Ft/fő 

Családos jegy (2 felnőtt+2 gyermek vagy 1 felnőtt+3 gyermek): 5000 Ft/4 fő 

  
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9.00-13.15 és 14.00-18.00, szombaton: 9.00-15.00, vasárnap: 

zárva 



Nemzetközi Betlehemes Találkozó 

 
A Debreceni Művelődési Központ 2015-ben is megrendezi a Nemzetközi Betlehemes 

Találkozót, mely a korábbi helyszínek után 

Debrecenben talált otthonra. A december 11 

és 13 között megtartott rendezvény 

hagyományosan a Kárpát-medencében élő 

magyar hagyományőrző csoportok téli 

ünnepköri játékainak egyik legrangosabb 

hazai szemléje. A debreceni betlehemes 

találkozó Szellemi kulturális örökség lett, 

miután bekerült a szellemi kulturális örökség 

jó gyakorlatok regiszterébe. 

2015. december 13-án 10.00 órától színháztermünk színpadára a Gyimesközéplok - 

Hidegségi és a Füzéri gyerekek hozzák el a születés örömhírét. 

 

Fogadjátok őket szeretettel! 

 

 

 

Folytatódnak a Beszélgetős estéink 

 

Szeretnénk folytatni az előző évadban elindított Beszélgetős esték sorozatunkat. Ebben az 

évadban a színházzal való nevelés, a színházpedagógia, a színházi nevelés program fogalmi 

rendszerét szeretnénk körbe járni a Hajdú-Bihar megyében alkotókkal, kutatókkal, 

tudósokkal. 

Központi kérdésünk: Milyen legyen a jövő színháza, s ebben a gyermekeknek játszó 

szín/bábszínház? 

A régió pedagógusaival, színházi szakembereivel a színház/bábszínház/színházi nevelés/ 

drámapedagógia új típusú lehetőségeiről szeretnénk eszmét cserélni. Szó esik majd 

módszerekről, stílusokról, bábelméletről. 

Kulcsszavaink lesznek: együttműködés, partnerség, áldozathozatal, szolidaritás, barátság, 

egymásra utaltság, nevelés és érték, módszer és szabadság. 

Egy-egy témához meghívott előadók, hozzászólók segítségével a konszenzusos párbeszédre 

törekszünk. 

Meghívottak között lesz: dr. Lukovszky Judit, dr. Szaffkó Péter, Halmi Gábor, Deczki Klára, 

Pappné Győry Tünde, dr. Arany Erzsébet, Szentirmai László. 

Szeretettel várunk Benneteket az évad első beszélgetős estéjére 2015. december 14-én 

(hétfőn) 18.00 órára a Vojtina Bábszínház színháztermébe , ahol a VígKarma Társulata 

bemutatja a Nyilas Misi Eksztázis című előadását, majd ezt követően beszélgetünk az előadást 

író és rendező Halmi Gáborral és a társulattal. További információért kattintsatok a bővebben 

gombra. 

Szeretettel várunk Benneteket!  

 

 

 



A VígKarma társulata nem egészen egy éve alakult, és a Debreceni Egyetemi Színház 

(DESZ) égisze alatt próbál és hoz létre előadásokat a Debreceni Egyetem főépületében 

található befogadó kulturális térként működtetett játszóhelyen. Játszóik középiskolások, 

egyetemisták, fiatal és kevésbé fiatal felnőttek (17-43 korig), nonprofit független alkotói 

műhelyként önerőből tartják fenn magukat. 

 

 

Nyilas Misi Eksztázis 
A drámai szituáció Móricz 

Zsigmond kevésbé ismert – jóllehet 

a méltán népszerű Légy jó 

mindhalálig folytatásának szánt – 

Forr a bor című regényének 

alaphelyzete: Móricznál Nyilas 

(immáron nem debreceni) végzős 

gimnazista, aki szobája mélyén 

drámaírói ambíciókkal telten antik 

témájú színdarabot ír nagy titokban, 

míg osztálytársai „érettségire 

készülvén” dorbézolnak 

éjszakánként, dohányoznak(!), és 

különféle heccekkel szórakoztatják 

maguk (érettségi tételek ellopása) – tanulás helyett. 

 

 

Az Eksztázisbeli kortárs Nyilas – beszédesen 

Nyilas Vitéz Mihály – szintén titkos drámaírói 

ambíciókkal telten Új Csittvári Krónikák címen 

búcsúműsort szerkeszt a végzős drámai osztály 

részére, melyet az iskola diákjai, tantestülete és 

a szülők előtt kívánnak majd előadni: jelenetei 

(az előadás jelenetei egyúttal) Nyilas és társai 

által személyesen megélt élmények Nyilas által 

dramatizálva. Számunkra – a Légy jón mint 

kötelező olvasmányon átesett olvasók számára 

– ismerősnek tűnő Móriczi szereplőkkel és 

helyzetekkel találkozunk, csak minden kicsit 

másképp történik meg: Doroghy Sanyikát – 

érettségi felkészítés gyanánt – Nyilas 

megtanítja füves cigit sodorni, Orczy Bélát 

pedig mint belé szerelmes osztálytársát mutatja 

be édesanyjának. Mindez értelemszerűen 

provokatívabb annál, amit egy végzős osztály 

búcsúműsora elbír, ám az iskola címére feladott 

pakkból „kiszabaduló” jelenetek, 

kiegészülve/megbolondítva a Lottóötös 

elnevezésű dizájner droggal felforgatják a jó 

hírű debreceni gimnázium békés hétköznapjait. 

 

Előadás ideje: 75 perc 

 

A belépés díjtalan! 

 

 



40 éves jubileum 

2015 decemberében már 40 éve annak, hogy a Vojtina Bábegyüttes 

zászlót bontott. E jeles alkalom okán 2015. december 19-én délután 

16.00 órától az elmúlt 40 esztendőt megidéző zártkörű összejövetelt 

tart a Vojtina Bábszínház, jelen és volt tagjaival, alkotóival, melyen 

bemutatják a „A pelikán röpte” címmel erre az alkalomra készülő 

könyvet. 

Az ünnepségről innen tájékozódhattok: http://www.haon.hu/negyven-eve-erteket-

kozvetitetnek-a-magyar-kultura-gyokereibol/2975344 

 

Itt pedig Asbóth Anikó gondolatait olvashatjátok a Vojtina Bábszínház elmúlt 40 évéről: 

http://www.haon.hu/vojtina-40/2975153 

 

 

 

 

A Vojtina Bábszínház Japánban vendégeskedik 
 

 

 

A Vojtina Bábszínház Japánban 

vendégeskedik november utolsó és 

december első hetében. 

A társulat a Batu-tá kalandjai című 

bábelőadással szerepel a 38. Toyamai 

Gyermekfesztiválon, melynek 

keretében november 28-án a megnyitó 

ünnepségen, november 29-én a fesztivál 

két helyszínén és november 30-án két 

helyi óvodában mutatják be az előadást. 

 

 

 
 

 

 

Holle anyó Budapesten 

 
A Holle anyó című előadásunkat 2015. december 

11-én (pénteken) 9.00 és 10.30 órától a 

Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, 

Templom u. 2-10), majd 2015. december 13-án 

(vasárnap) 11.00 órától a Nemzeti Színház Kaszás 

Attila Termében (1095 Budapest, Bajor Gizi park 

1.) láthatja a budapesti közönség. 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

http://www.haon.hu/negyven-eve-erteket-kozvetitetnek-a-magyar-kultura-gyokereibol/2975344
http://www.haon.hu/negyven-eve-erteket-kozvetitetnek-a-magyar-kultura-gyokereibol/2975344
http://www.haon.hu/vojtina-40/2975153


Vendégek a Vojtina Bábszínházban 
 

 

 

2015. november 8-án (vasárnap) 10.00 

órától a Békéscsabai Napsugár 

Bábszínház vendégeskedik a Vojtina 

Bábszínházban a „Hétszínvirág” című 

bábelőadással. 

Annuska, az öt év körüli kislány anyukája 

kérésére perecért indul. Útközben azonban 

elbámészkodik, messzire keveredik 

otthonról, és a hét perecet is megeszi egy 

kiskutya. A kétségbe esett kislány egy 

anyóka házánál talál menedéket, aki 

megajándékozza a varázslatos 

Hétszínvirággal. A virág olyan, mint egy 

margaréta, csak minden szirma más és más színű. Egy szirmot letépve, a varázsigét elmondva 

a virág teljesíti Annuska kívánságát.  

 

 

2015. november 15-én (vasárnap) 10.00 órától a 

nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata 
vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban a "Szent 

László csudatettei" című bábelőadással. 

Az egyikük kezében csatabárd, a másikéban 

palacsintasütő. Az egyik király, a másik vitéz. 

Bátorságuk viszont közös: Vitéz László és Szent 

László régi jó ismerőseink, de mi van akkor, ha 

egy mesében találkoznak? Az előadás Nagyvárad 

városalapító királyának legendáját a vásári 

bábjátékok humorával ötvözi, így kicsik és nagyok 

egyaránt megérthetik Szent László csudatetteit. 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ünnepi nyitva tartás: 

 

2015. december 22. (kedd) és 26. (szombat) között ZÁRVA. 

2015. december 27-én (vasárnap) és 28-án (hétfőn) 9.00-12.00 óra között NYITVA. 

2015. december 29. (kedd) és 2016. január 2. (szombat) között ZÁRVA. 

2016. január 3-án (vasárnap) 9.00-12.00 óra között NYITVA. 

 


