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A sorozat klasszikus mesékből készült, 

nagyszínházi, bábszínházi, 
élőszereplős és táncszínházi meseelőadásokat 

tartalmaz. 
 
 
 
 

2019. október 14. (hétfő) 
10.00; 14.30 
 

Fogi Színház 
 

Az elvarázsolt egérkisasszony 
(zenés mesejáték) 

Ki gondolná, hogy egy falatnyi édesség megváltoztathatja egy 
kisegér életét? Szegény Fáni, csak egyetlen harapást eszik az 
ínycsiklandó, boszorkányt formázó mézeskalácsból, és máris 
babaarcú boszorkává változik. 

Szégyenében világgá szalad, kalandból kalandba csöppen, és 
végül a lusta Hercsula Macska szolgálatába szegődik. Itt 
remekül megállja a helyét, tisztán tartja a kandúr házát, segít 
a közelben lakó rosszcsont nyúlkölyköknek, még az 
ármánykodó vasorrú bábát is móresre tanítja.  

Boldogan él, mégis arról álmodozik, hogy egyszer megtörik a 
varázs, és ő újra az lesz, aki régen: egy kedves, jámbor kisegér. 

 

 



2019. november 25. (hétfő) 
10.00; 14.30 
 

VSG Táncszínház 
 

A szépség és a szörnyeteg 
(zenés, táncos mesejáték) 

 
A 2019-ben 10 éves VSG Táncszínház a Szépség és a Szörnyeteg  
színpadra állításával, nem szakít az együttestől már jól 
megszokott tradíciókkal.  
 
Ezen tradíciók közül kiemelendő, az eredeti mese sok humorral 
tűzdelt feldolgozása, a klasszikus zenei aláfestés, a megértést 
támogató narráció és a nagyszínházi minőségű színpadi 
megjelenítés.  
 
Ezúttal a már hagyományosan szép jelmezek mellett, egy 
izgalmasan átalakuló díszlet, különleges látványvilág, többek 
között speciális vetítéses animáció teszi feledhetetlenné az 
előadást. 
 
 
 
 

2020. január 20. (hétfő) 
10.00, 14.30 
 

Bergengóc Zenegóc Társulat 
 

Zenés mesekönyv 
(zenés bábjáték) 
 
Zenés és színházias, bábozással színesített interaktív  
 gyerekműsorunk főszereplői a gyerekek és egy óriási meséskönyv! 
 A színpadon látható óriási mesekönyvben közismert mesefigurák (Pom 
Pom, Kíváncsi Fáncsi, 
 Nagy Ho-Ho, Micimackó és mások)  rejtőznek, arra várva, hogy a 
gyerekek fellapozzák a könyvet 
  és megszólaljanak a róluk szóló dalok. 
 
 Ezalatt a gyerekek jelmezekben, a dalokhoz kapcsolódó szerepeket 
játszanak 
 az életnagyságban megelevenedő mesefigurákkal. 

 
 
 
 



 
2020. március 30. (hétfő) 
10.00; 14.30 
 

Pódium Színház 

Születésnap Aprajafalván 
(zenés mesejáték) 

 
Aprajafalva lakói Törpapa születésnapjára készülnek, de még ők sem 
gondolják, hogy a születésnapból rémálom lesz.  
 
Felbukkan az örök ellenség, aki ki lehet más, mint a gonosz, kopasz 
Hókuszpók, aki már nagyon rég óta törpörköltet szeretne főzni. Humor, 
tánc, és rengeteg apróság a színpadon. 

 

 
 
 
 
 
 

10.00 órától a Törpikék bérlet óvodásoknak, 
 14.30 órától a Mesevarázs bérlet kisiskolásoknak 

 
Bérlet ára: 1.800 Ft, jegyár 800 Ft. 

 
 

Tisztelt Látogatóink! 
Az előadások zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy pontosan érkezzenek! 

Az előadások műsorideje 50-55 perc!  
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Jó szórakozást kívánunk! 

 

 
 
 

 


