
2015. március 30. (hétfő) 10.00; 14.30

Bóbita Zenekar
Indul a mesevonat

– gyermekkoncert óvodásoknak –

A Bóbita zenekar vidám műsorát 1997 óta hallhatja a 
közönség. Vidám, játékos műsorával aktív programot 
kínál a gyerekközönségnek. 

Az együttes világkörüli utazásra hívja a gyerekeket, 
ahol felejthetetlen zenei élményben lesz részük.

Csodálatos állatvilág
– gyermekkoncert kisiskolásoknak –

 Az állatok világáról szóló dalok egy-egy állat tulajdon-
ságait, jellemzőit, lakóhelyét mutatják be.
A Bóbita Együttes vidám dalait hallgatva lehetőség nyí-
lik megtapasztalni azt a nagyszerű érzést, amit gyer-
mekünk felhőtlen kacagása okoz.

Petőfi Művelődési Központ
gyermekszínházi bérletei 

a 2014/2015 évadra

10.00 órától

Törpikék bérlet
óvodásoknak

14.30 órától

Mesevarázs bérlet
kisiskolásoknak

Bérlet ára: 1600 Ft

Tisztelt Látogatóink!

Az előadások zavartalan lebonyolítása érdekében
kérjük, hogy pontosan érkezzenek!

Az előadások műsorideje: 50-60 perc.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Jó szórakozást kívánunk!

BEMKK - Petőfi Művelődési Központ
2060 Bicske Kossuth tér 20.
T: 22/350-604, 22/565-095

e-mail: info@bicskemuvhaz.hu

www.bicskemuvhaz.hu

Hová menjünk?
Mit nézzünk meg?
Mit csináljunk?

GYERMEK
SZÍNHÁZI
BÉRLETEK

2014/2015



2014. október 20. (hétfő) 10.00; 14.30

Bergengóc Zenegóc Társulat

Zenebona vásár 
Bergengóciában

– gyermekkoncert –

A zene szárnyán elrepülünk „Bergengóciába” a versek, 
dalok és mesék birodalmába. A Bergengóc Zenegóc 
Társulat számít a gyerekek aktív részvételére, így egy 
vidám „élménykoncertben” lesz részünk.

Izgalmas, mozgalmas interaktív gyermekkoncert öt 
zenész előadásában.

2014. november 24. (hétfő) 10.00; 14.30

Katáng Zenekar

„Az üveghegyen túl…”
– gyermekkoncert óvodásoknak –

A Katáng Zenekar „Az Üveghegyen túl” című műso-
ra kalandozás a mesék földjén megzenésített versek 
segítségével. Az úton a vándorok találkoznak a hétfe-
jű sárkánnyal, tündérrel, óriással, a világszép király-
kisasszonnyal és még sok mesebeli teremtménnyel.

Tarkabarka dalok
 – gyermekkoncert kisiskolásoknak –

A bensőséges hangulatú dalaikhoz a magyar iroda-
lom jeles költőit hívják segítségül, és zenéjükben a 
kelta, a magyar és balkáni népzene hangulataiból 
építkeznek. A dalok különleges, egyedi hangszere-
lésben szólalnak meg. A zenekar kiemelten fontos-
nak tartja, hogy a gyerekközönség fantáziáját meg-
mozgassa, és a közönséggel közösen hozza létre a 
zenei élményt.

2015. január 26. (hétfő) 10.00; 14.30

Csörgősipka Színház

Manók ajándéka
–  mesejáték óvodásoknak –

A szegény, de aranykezű cipészmester alig-alig jut 
munkához. Arról álmodozik, hogy bekerül a királyi ud-
varba, mint fő-cipészmester. De hiába.
Aztán egyszer csak rámosolyog a szerencse – a her-
cegi udvartól kap megrendelést egy csodálatos cipel-
lőre. A határidő igen szűkös, másnapra már készen is 
kell lennie.
Két huncut manó –Bütyök Haspók és Bütyök Mákvirág 
– jelenik meg, hogy segítsen.
S hogy végül sikerül-e elkészíteni a cipellőt, s hogy fő-
hősünk eléri-e álmát? Mindenki megtudhatja, aki meg-
tekinti előadásunkat."

A halász és  
a nagyravágyó felesége

–  mesejáték kisiskolásoknak –

A szegény halász nagy szerencsével kifogja az arany-
halat, hogy aztán jó szívére hallgatva vissza is enged-
je a tóba. Nem kíván semmit cserébe, pedig alig van 
valamennyi vagyonkájuk a feleségével, de ő úgy érzi, 
mégis boldogok. Ám a felesége bizony mérhetetlenül 
telhetetlen, s végül ez okozza a vesztüket.


