Mesebérletek
2018/2019

A sorozat klasszikus mesékből készült nagyszínházi, bábszínházi, élőszereplős és
táncszínházi meseelőadásokat tartalmaz.

2018. október 15. (hétfő) 10.00; 14.30

MASZK Bábszínház

A kis Hagymafiú története
(marionett-bábos előadás)

Gyümölcsfalva lakóit az Üvegházy hatalmasok
sanyargatják, a kövér Narancs báró, a pökhendi
Czitrom herceg, a kényeskedő Cseresznye grófnék és a
gonosz Paradicsom lovag.
Igazságtalanságaikat a falubeliek megelégelik.
Sütőtök anyó, Hagyma tanító úr és Körtemuzsika
mester azonban sajnos börtönbe kerülnek. Senki más
nem segíthet rajtuk, csak a fiatal és erős Hagymácska,
aki el is indul, hogy kiszabadítsa az igazságtalanul
bebörtönzötteket és megbüntesse a hatalmaskodókat.

2018. november 26. (hétfő) 10.00; 14.30

VSG Táncszínház

Csipkerózsika
(táncmese)

Csipkerózsika varázslatos története elevenedik meg a
színpadon. A látványos zenés-táncos mesejátékban
többek között feltűnik egy vicces udvari bolond, egy
gonosz tündér, a gyönyörű és kedves Csipkerózsika és
természetesen a daliás herceg is.
A műsor további különlegessége, hogy egyes jelenetek a
nézőtéren a közönség bevonásával interaktívan zajlanak.
Klasszikus zenével kísért humoros előadás, a közismert
karaktereket táncművészek formálják.

2019. január 28. (hétfő) 10.00; 14.30

Ametist Bábszínház

Mazsola és Tádé
(zenés bábjáték)

Bálint Ágnes meséjén több nemzedék nőtt fel.
A gyermekek és a gyermeklelkű felnőttek számára
nincs is annál nagyobb csoda, mint mikor egy báb
életre kel, és kalandjaival elvarázsol.
Hát még ha ez a báb egy szeretetre méltó pöttöm
kismalac, aki nagy lélekkel és sok-sok érzelemmel van
megáldva.

2019. április 1. (hétfő) 10.00; 14.30

Nektár Színház

Rigócsőr Király
(mesejáték)

Kérők hada verseng Garullina királykisasszony
kezéért, de ő mindegyikőjükben csak kivetnivalót
talál. Rexon király azonban, aki a rigócsőr
gúnynevet kapja, halálosan beleszeret a
fennhéjázó királykisasszonyba és elhatározza,
hogy álruhában – koldusként - újra szerencsét
próbál.
Eközben az öreg király megunva lánya méltatlan viselkedését, úgy rendelkezik, hogy az első
férfiemberhez hozzáadja, aki a palotába bebocsáttatást kér.
Garullina, mint a koldus felesége megtanulja, hogy mindenért meg kell dolgoznia. Mire a mese végére
érünk Garullina méltóvá válik a trónra, így Rexon király felfedheti kilétét.

BEMKK Petőfi Művelődési Központ mesebérletei
10.00 órától

Törpikék bérlet
óvodásoknak
14.30 órától

Mesevarázs bérlet
kisiskolásoknak
Bérlet ára: 1.800 Ft
Jegyár: 800 Ft

Jó szórakozást kívánunk!

