TANFOLYAMOK
GYERMEK- ÉS DIÁK PROGRAMOK
PROGRAMOK ISKOLAI OSZTÁLYOKNAK
2018 ősz–tél

KERÁMIA
MŰHELY
FELNŐTTEKNEK
 minden kedden és csütörtökön 10.00–13.00
 minden szerdán 15.30–18.30

Műhelyünkben megismerkedhetnek az agyagedények- és tárgyak alakításának lehetőségeivel, valamint mintázást, korongozást, mázazást
is tanulhatnak.

KERÁMIA
MŰHELY
GYEREKEKNEK
 m
 inden hétfőn 15.00-18.00 között 90 perces
foglalkozáson lehet részt venni

Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom

Műhelyünkbe olyan kisiskolás korú gyerekeket
várunk, akik szeretnének megismerkedni az
agyagozással. A legegyszerűbb agyagmintázási
eljárásokat megismerve kedvet kaphatnak a
bonyolultabb darabok elkészítésére is. A foglalkozásokon lesz játék a színekkel, a formákkal,
maszatolás, gyúrás, formázás és korongozás is.

Információ: Turcsányi Nikolett (06 20 479-3150,

Vezeti: Urbán Krisztina fazekasmester

turcsanyi.nikolett@marczi.hu)

Bérlet: 6000 Ft/hó (4 alkalom)

Vezeti: Urbán Krisztina fazekasmester
Bérlet: 8500 Ft/5 alkalom + anyagköltség

Részvételi díj: 1700 Ft/alkalom
Információ: Turcsányi Nikolett
(06 20 479-3150, turcsanyi.nikolett@marczi.hu)
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TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ
MŰHELY
FELNŐTTEKNEK ÉS GYEREKEKNEK 8 ÉVES KORTÓL
 minden kedden 17.30-20.30 (Előzetes jelentkezés szükséges!)
 minden szombaton 10.00-13.00
Folyamatosan várunk mindenkit, aki szeret rajzolni, festeni vagy elkészítené saját ékszereit. A résztvevők megismerkedhetnek a zománc
fajtáival és a tűzzománcozás különböző technikáival.
Vezeti: Páthi Diána (06 30 459-3289, niada.art@gmail.com)
Bérlet: 8000 Ft/4 alkalom + anyagköltség (30 napig érvényes)
Részvételi díj: 2800 Ft/alkalom + anyagköltség
Családi belépő (3 főtől): 1800 Ft/fő/alkalom + anyagköltség
Információ: Turcsányi Nikolett (06 20 479-3150, turcsanyi.nikolett@marczi.hu)
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KREATÍV ÍRÁS
 szeptember 10-december 10-ig hétfői napokon 19.00-22.00

Vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő
„Megvédjük féltve őrzött személyi adatainkat, lehallgatjuk postások és
óvó nénik titkos életét, hajkurászunk perverz nagybácsikat és mágikus
realista tábornokokat, kirándulunk a világvégi jövőbe, elhajolunk a gyerekkor röpdöső bicskái elől, megpróbáljuk nagyító alá venni az elpusztíthatatlan életörömöt, szambázunk egyet a járókeretes, fürge öregekkel,
és persze eszünk sok vitamint, akkor biztos nem halunk meg.”
(Lackfi János)
E félév során Artner Sisso, Barna T. Attila, Braun Barna, Gustavo
Eguren, Fekete Anna, Gál Ferenc, Izsó Zita, Jenny Joseph, Nagy Zsuka,
Szvoren Edina, Tóth Imre, Vass Tibor és Vörös István műveit használjuk
mintának, segítségnek.
Részvételi díj:
– régi tagoknak: 2500 Ft/ alkalom
– új jelentkezőknek: 3000 Ft/ alkalom
Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó (06 1 212-2820; 06 30 439-1070)
A részletes program honlapunkon olvasható.

tanfolyamok – képzések
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AKKREDITÁLT DRÁMAPEDAGÓGIAI
TANFOLYAM 120 OKTATÁSI ÓRÁBAN
PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS
A képzés alapítója: Magyar Drámapedagógiai Társaság
Alapítási engedély száma: 47793/61/2014
A kurzust ajánljuk óvoda- és szociálpedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak és mindazoknak, akik az általános iskola 5–6. és a középiskola
9–10. évfolyamán drámát tanítanak, illetve azoknak, akik az 1–4. és 7–8.
évfolyamon a tánc és dráma modult a magyar nyelv és irodalom részeként tanítják. Továbbá jól hasznosíthatják a tanfolyam anyagát azok is,
akik a színjáték-bábjáték tagozatokon drámajátékot/színjátékot tanítanak
főtárgyként.
Képzésvezető: Kaposi László, a színjáték-bábjáték tagozatok tantervi programjának
alkotó szerkesztője, a Tánc és dráma modult kidolgozó munkabizottság vezetője.
A képzés időpontjai: 2018. szeptember 29–30., október 13–14., október 27–28.,
november 10–11., november 24–25., december 8–9., 2019. január 5–6., január 19–20.
Az órák szombaton 10.00–18.00 óráig, vasárnaponként 9.00–14.00 óráig tartanak.
Részvételi díj: 150 000 Ft
További információ és jelentkezés: Füsi Anna
(06 30 297-9667; 120oradrama@gmail.com)
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Fotó: Makofka Sándor

IRODALOMBARÁTOK
KÖRE
 szeptember 21., október 26.,
november 23., december 14.

 pénteki napokon 18.00–20.00

Mai szemmel a régi irodalom: írók,
költők – sorsok, művek tükrében
Válogatás az elmúlt századok magyar- és világirodalmából, beszélgetések, elemzések, összefüggések
keresése.

2018. szeptember végén új informatika kurzusok indulnak, különböző
tudásszinteken, több témakörben. Szeretettel várunk mindenkit, aki
érdeklődik az informatika világa iránt!
Tervezett kurzusok:
 Szuperintenzív
 Mindent a Windows 10-ről
 Kép- és Videó
 Szöveg és Táblázat
 Internet világa
 Okoskütyükről lassan, de okosan
 Ön kérdez, én válaszolok
További információ 2018. szeptembertől:
Sipos Ildikó (06 1 212-2820; 06 30 439-1070)

Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom

Tanfolyamvezető: Mandácskó Zoltán, informatika oktató

Műhelyvezető, információ:

Jelentkezési lap és bővebb információ

Dancsházi Hajnal színművész,

a www.marczi.hu honlapunkon található 2018 szeptembertől.

drámapedagógus (06 30 242-7327)
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AKROBATIKUS
ROCK AND ROLL
 m
 inden hétfőn és szerdán 17.00–18.00
Fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várjuk
6 éves kortól. Rendszeres fellépési és versenyzési lehetőséget biztosítunk. A beiratkozás folyamatosan történik a helyszínen.
Edző: Labanics Réka, junior világbajnoki 2. helyezett,
többszörös magyar bajnok

MŰVÉSZI TORNA
 minden kedden és csütörtökön
16.00–17.00 5–7 éveseknek
17.00–17.50 4–5 éves óvodásoknak
Berczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és ritmusérzékfejlesztő, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel.
Részvételi díj: 8000 Ft/hó – 8 alkalom
Tanfolyamvezető, jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária (06 20 615-7405)
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Tanfolyamvezető: Pál Zoltán (06 20 318-2786),
edzőként 2 világbajnoki cím, 2 Európa-bajnoki cím,
2 világkupa-győzelem, magyar és országos bajnok
párosok és formációk
Részvételi díj: 10 000 Ft/hónap
Jelentkezés: Labanics Réka (06 20 327-9960)
Bővebb információ: www.rockinboard.hu

DIVATTÁNC TANFOLYAM
 minden hétfőn és szerdán 16.00-17.00
Fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várjuk 6 éves kortól.
Hip-hop és jazz alapú, színpadi show koreográfiákat
tanulhatnak a gyerekek, változatos zenékre.
Rendszeres fellépési és versenyzési
lehetőséget biztosítunk.
A beiratkozás folyamatosan
történik a helyszínen.
Tanfolyamvezető, edző: Sarnyai Klaudia
(06 70 570-6975, klaudia.sarnyai@gmail.com )
Részvételi díj: 10 000 Ft/hónap
https://www.facebook.com/infinitydance.budapest/

JÓGA A MINDENNAPI
ÉLETBEN©-RENDSZER
TESTTARTÁSOK – LÉGZÉS – LAZÍTÁS – MEDITÁCIÓ
A „Jóga a mindennapi életben®” rendszer autentikus, szisztematikus módszer, mely segít a gyakorlatban elsajátítani a jógát, ezt az ősi
tudományt. Vishwaguru Paramhans Swami Maheshwarananda indiai
jógamester ennek a tudásnak a továbbadásával bízta meg tanítványait,
a jógaoktatókat, akik a tanfolyamokon tanítják e csodálatos keleti mozgáskultúrát és életfilozófiát.

 m
 inden szerdán 8.00–9.30
Tanfolyamvezető, jelentkezés: Kun Ágnes Kiran (06 20 250-0431)

 m
 inden szerdán 19.00–20.45
Tanfolyamvezető, jelentkezés: Nagy Julianna Pushkar (06 20 941-8773)
Részvételi díj: 6500 Ft/hó, nyugdíjasoknak és 18 éven aluliaknak: 5500 Ft/hó
Az első alkalommal lehetőséget biztosítunk egy „próbafoglalkozáson” való részvételre, melynek díja: 2200 Ft
Bővebb információ: www.joga.hu; joga@joga.hu
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SZENIORTÁNC
GERINCTORNA
 minden hétfőn 18.00–19.00

MOZGÁS, ÖRÖM ÉS AGYTORNA 50 FELETT
 m
 inden hétfőn és csütörtökön 10.30-11.30
HELYSZÍN: BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
1027 Budapest, Kapás u. 55.

Gerincünk a testünk és az egészséges élet
központja. Ezért mindenkinek ajánljuk a
gerinctornát, aki tudatosabban szeretne
élni, aki figyelni szeretne egészégére, és
aki jobb életminőséget szeretne.
Ajánljuk elsősorban: ülőmunkát végzőknek, egyoldalú sportterhelésben részesülőknek, alap-, átmozgató tornára vágyóknak, otthonról kiszakadni vágyóknak.

A szeniortánc zenére történő, az idősödő ember szervezetéhez illeszkedő kíméletes „sporttevékenység”. Az új tánclépések megtanulása intenzív agytornát kíván, és elősegíti az idegpályák „olajozását”. Az alaplépések kíméletesek az izmok, ízületek számára. Sem előzetes tánctudásra,
sem partnerre nincs szükség, bármikor be lehet csatlakozni! Cél, hogy
lelkünk felviduljon egy-egy pezsdítő ritmus, muzsika hallatán, közösen
táncoljunk és örömet okozzunk. Várjuk a táncolni és mozogni vágyó
kortársainkat 50-től 100 éves korig!

Tanfolyamvezető, jelentkezés:

Belépő: 600 Ft/alkalom

Szentgyörgyváry Flóra (06 30 493-8241)

Információ: Sipos Ildikó (06 30 439-1070) és a Berczik Sára Budai Táncklub
elérhetőségein:
Telefon: 06 1 201-7992, 06 70/335-6283
E-mail: budaitancklub@marczi.hu
www.budai-tancklub.hu
www.facebook.com/budaitancklub
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Fotó: Makofka Sándor

DIRIDONGÓ
MUZSIKA
 minden kedden és csütörtökön 9.20, 10.00
ZENÉS FOGLALKOZÁS 6 HÓNAPOSTÓL
4 ÉVES KORIG

DIRIDONGÓ
ZENEDE
 minden kedden 17.00–17.30
ZENÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
FOGLALKOZÁS 3–7 ÉVESEKNEK

A Diridongó muzsika vidám, zenés együttlét.
Énekelünk, mondókázunk, ritmusra mozgunk,
táncolunk, furulyaszóra andalodunk, ritmushangszerekkel muzsikálunk. A törzsanyagot a
magyar gyermekdalok, népdalok és versikék
adják. Szeretettel várjuk az apróságokat és a
cseperedőket!
Szülők vagy kísérők részére a részvétel ingyenes, testvéreknek kedvezményt biztosítunk.
A foglalkozáshoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Sokat énekelünk, játszunk a ritmussal,
a hangunkkal, megtanuljuk a néptánc alaplépéseit, a körjátékokat, a
ritmushangszerek használatát. Mindez
játékos formában, oldott hangulatban,
kiscsoportos formában, esetenként a
szülők részvételével történik.
A foglalkozáshoz folyamatosan lehet
csatlakozni.

Belépő: 1000 Ft/alkalom

Donáth Zsuzsi ének-zene tanár

Bérlet: 7000 Ft/10 alkalom

(06 20 546-5757, diridongoposta@gmail.com)

Belépő: 1000 Ft/alkalom
Foglalkozásvezető:

Foglalkozásvezető: Donáth Zsuzsi ének-zene tanár
(06 20 546-5757, diridongoposta@gmail.com)
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PLICCS-PLACCS
 minden csütörtökön 9.30–10.00 és 10.30–11.00
FESTŐS-MASZATOLÓS FOGLALKOZÁS
20 HÓNAPOS KORTÓL 4 ÉVES KORIG
A foglalkozást ajánljuk a kíváncsi, mindent felfedezni
és tudni vágyó gyerekeknek és bátor szülőknek.
A foglalkozások keretében a gyerekek megízlelhetik
a közös és az egyéni alkotás örömét. Ismerkedhetnek
a festékekkel, színekkel, az anyag közvetítő elemeivel
(ecset, festőhenger, szivacsok minden méretben, dugók,
zöldségnyomdák...), és számos festőtechnikát (folyatás,
fröcskölés, nyomdázás, szimmetriafestés, fonalfestés,
monotípia, sablonfestés stb.) próbálhatnak ki. A kalandokhoz célszerű festős váltóruhát hozni.

OVIS
PLICCS-PLACCS
 minden kedden 16.30–17.15 és 17.30–18.15
3–5 ÉVESEKNEK

Belépő: 8000 Ft/5 alkalom (az anyagköltséget is tartalmazza)

Az ovis foglalkozásokon folytatjuk a fröcskölést,
csurgatást, nyomdázást, mázolást, de a festék
mellett előkerül a gyurma, a színes papír, az olló,
ragasztó, ceruza, zsírkréta is, vagyis egyre több eszközzel és ábrázolási technikával ismerkedünk meg
(pl. akvarell, kollázs, frottázs, monotípia, vegyes
technikák). Bábozás, mesélés, saját élményeink felelevenítése után merülünk el az alkotásban, melynek során belépünk a mesék birodalmába, közelebb
kerülünk a természethez, átéljük az ünnepeket.
Az alkotáshoz célszerű festős váltóruhát hozni.

Jelentkezés, információ: Bene Júlia (06 70 317-5199,

A foglalkozások 45 percesek. Előzetes jelentkezés szükséges!

pliccsplaccs@gmail.com)

Belépő: 8500 Ft/5 alkalom (az anyagköltséget is tartalmazza)

A foglalkozások 30 percesek. Előzetes jelentkezés szükséges!

Jelentkezés, információ: Bene Júlia (06 70 317-5199,
pliccsplaccs@gmail.com)

20

csemetekert

csemetekert

21

PLICCS-PLACCS SULI
 minden csütörtökön 16.15–17.15 és 17.30–18.30
NAGY ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK 5–8 ÉVES KORIG

CSIRI-BIRI BABATORNA
 m
 inden pénteken 9.15, 10.10, 11.10
45 perces dalolós, mondókázós, irányított foglalkozás, ahol a gyermek
a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal ismerkedhet meg. A torna
minden egyes mozzanata fejlesztően hat gyermeke mozgásfejlődésére,
mozgásérzékelésére, egyensúlyérzékére, ritmusérzékére, zenei hallására. A foglalkozáson fontos szerepet kapnak a nagy- és finommotorikus
mozgásokat fejlesztő gyakorlatok és mozgásfejlesztő eszközök.
A Csiri-biri tornán a járni tudó, izgő-mozgó kistornászokat várjuk. Mivel
tornafoglalkozásaink nem épülnek egymásra, a csatlakozás év közben
bármikor lehetséges.

Az iskola komoly váltás az óvodai évek után, megköveteli az önálló
munkát, koncentrációt, az írás elsajátítása pedig a kifinomult mozgáskoordinációt. Ezeket a célokat szem előtt tartva épül fel a foglalkozások tematikája, melyben a kifejező és ábrázoló készség, a kreativitás
fejlesztése áll a középpontban. Cél, hogy a koncentrált, precíz munkára
való képesség kialakítása mellett a szabad, önfeledt alkotás öröme se
vesszen el.
A foglalkozásokon nemcsak a hagyományos rajz- és festőeszközök
használatát gyakoroljuk, hanem különféle anyagokkal, technikákkal, a
művészi önkifejezés lehetőségeivel is kísérletezünk. Híres művészek
műhelytitkait lessük el, utazunk térben és időben, megfigyeljük a természetet, a minket körülvevő világot.

Testvérkedvezmény: 50%

A foglalkozások 60 percesek, szülői részvétel nélkül zajlanak.

Foglalkozásvezető: Orszáczky Ildikó (06 30 389-5500)

Előzetes jelentkezés szükséges!

Bővebb információ: www.csiri-biri.hu

Előzetes jelentkezés nem szükséges.
Belépő: 1500 Ft/alkalom
Bérlet: 13 000 Ft/10 alkalom (6 hónapon belül használható fel)

Belépő: 9000 Ft/5 alkalom (az anyagköltséget is tartalmazza)
Jelentkezés, információ: Bene Júlia (06 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)
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OVISULI
 minden hétfőn 9.00–12.00
ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM ÓVODÁSOKNAK
A foglalkozássorozat célja, hogy a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt
megkönnyítse az iskolakezdést. Általános iskolák tanterve alapján
összeállított foglalkozások során, tanítónk különös gondot fordít a
grafomotorika fejlesztésére, a térbeli és síkbeli tájékozódásra, verbálisakusztikus gyakorlatokra, matematikai alapok fejlesztésére (számok
bontása, relációk, szerialitás, síkidomok, pótlások, állítások), memória
gyakorlatokra, feladattartás és feladattudat erősítésére, kapcsolatteremtésre, az önismeretre, a figyelem, tolerancia kialakítására, a
speciális mozgásos feladatokra, melyek az írás és olvasás tanulásához
szükségesek. A foglalkozásokra folyamatosan lehet jelentkezni.
Jelentkezés: Ceglédi Eszter (06 70 627-5630, ovisuli02@gmail.com)
www.ovisuli.hu

BABA - ÉS
GYERMEK
HORDOZÁSI
TANÁCSADÁS

 minden hónap második hétfőjén
9.30–12.00

Várjuk azokat a családokat, akik szeretnének megismerkedni különböző
hordozóeszközökkel, megtapasztalni
használatukat, megtalálni a számukra
legmegfelelőbb hordozóeszközt. A találkozások során együtt keressük azt az
eszközt, amely a család mindennapjaiban
felmerülő igényeket kielégíti.
Hozhatják saját eszközüket is, amit már
használnak vagy éppen csak most kaptak
meg és szeretnék jobban megismerni.
A részvétel díjtalan, de előzetes jelentkezés
szükséges!
Jelentkezés, információ: Segesdi Edina
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(06 30 221-7399, edina.segesdi@gmail.com)

SZÍNJÁTÉK
DRÁMASTÚDIÓ

 ARCZIS MARGITOS CSOPORTOK
 M

minden hétfőn 15.00–18.00 – 8–11 éveseknek
minden kedden 15.30–18.30 – 10–13 éveseknek
minden szerdán 14.00-15.30 – 6–8 éveseknek
minden szerdán 15.00-18.00 – 11–14 éveseknek
minden csütörtökön 14.00-15.30 – 5–8 éveseknek
minden pénteken 15.30-18.30 – 13–16 éveseknek

Művészeti vezető:
FÖLDESSY MARGIT színművész
Személyiség- és kreativitás-fejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés, beszédtechnika,
improvizáció, ének, mozgás,
színpadi alapismeretek, játék,
játék, játék...

JELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG E-MAILBEN: marczikozossegiter@gmail.com

 S
 ZINDRÁS CSOPORTOK

 inden hétfőn 15.30–18.30 – 14–18 éveseknek
m
 inden kedden 15.00–18.00 – 9–12 éveseknek
m
minden szerdán 17.30–19.30 – 25–99 éveseknek
minden csütörtökön 15.00–18.00 – 12–14 éveseknek
minden pénteken 14.00–15.30 – 6–8 éveseknek
minden pénteken 15.30–18.30 13–15 éveseknek
minden szombaton 8.30–11.30 – 10–12 éveseknek
minden szombaton 12.00–15.00 – 14–18 éveseknek
minden szombaton 15.30–18.30 – 18–25 éveseknek
minden vasárnap 8.30–10.00 – 5–8 éveseknek
minden vasárnap 10.00–13.00 – 8–11 éveseknek
minden vasárnap 15.00–18.00 – 14–18 éveseknek

JELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG E-MAILBEN: szindra25@gmail.com
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Fotó: Makofka Sándor

KEREKASZTAL
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri
Művelődési Központ színjátszó csoportja 15–20 éves fiataloknak
és fiatal felnőtteknek, egyetemistáknak.

 minden szerdán 18.00–20.00 15–20 éves korosztály
 minden szerdán 20.00–22.00 fiatal felnőttek, egyetemisták

Gondolkodjunk, játsszunk és nevessünk együtt!
Hozzunk létre egy előadást, amiben az egész éves kísérletező és merész
munkánkat megmutatjuk. Amiben mindenki szerepel és rendez. Előképzettség nem szükséges.
Hogy miért indítunk színjátszó csoportot? Mert hisszük és tudjuk, hogy
meghatározó élmény lehet mindannyiunknak. Mi is ugyanúgy tagjai
akarunk lenni egy csapatnak, akik minden héten, ha csak két-három
órára is, de közösen játszanak, közösen kérdeznek, közösen keresnek
vagy akár közösen találnak.
Foglalkozásvezetők: Nyári Arnold és Szalai Ádám drámapedagógusok
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
Információ, jelentkezés: Szalai Ádám (06 70 368-6499, szalaiszuti@gmail.com)
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KAKTUSZ
DRÁMA- ÉS SZÍNJÁTSZÓ
CSOPORT 11–15 ÉVESEKNEK

 m
 inden csütörtökön 16.30–18.30

Közösen gondolkodunk magunkról és
a világról, kapcsolatot keresünk saját
életünk és a színház között. Játszunk,
beszélgetünk, kérdezünk és kitalálunk.
Sokat nevetünk, hallgatunk, figyelünk.
Megnézzük egymást és elmondjuk, amit
gondolunk. Nálunk ez a színház.
A csoport nyitott, itt önmagad adhatod és
kipróbálhatod magad, akár barátként is.
Foglalkozásvezetők: Juszcák Zsuzsa és
Sereglei András drámapedagógusok
Részvételi díj: 5000 Ft/hó
Információ, jelentkezés:
Juszcák Zsuzsa (06 70 335-6285)

MADARÁSZ SULI
7–14 ÉVESEKNEK
 minden hónap első csütörtökjén
16.00–18.00
Első foglalkozás: szeptember 6.

Tudnivalók és érdekességek a madarak világáról
általános iskolásoknak, minden hónap első
csütörtökjén a Marczin és harmadik szombatján
terepi körülmények között.
Madarak egyre gyakrabban fordulnak elő
az ember közvetlen környezetében, a városban,
az utcán és a házak között. Élőhelyük főként
mégis az erdő, a mező, a folyópart és még számos
hely a természetben. Egy kis türelemmel, odafigyeléssel sok-sok, színes, érdekes madárral találkozhatunk vagy hallhatjuk a hangjukat a mindennapokban
és kirándulásaink során. Ezekkel az olykor titokzatos,
sokszínű és irigyelt élőlényekkel ismerkedünk meg műhelymunkában és terepi körülmények között.
Foglalkozásvezető: Horváth Gábor madarász (horvathgabor@pullus.hu)
Részvételi díj: 3000 Ft/hónap
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NYITOTT AJTÓ
KOMPLEX KULTURÁLIS FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSSOROZAT
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT
GYEREKEKNEK ÉS FIATALOKNAK
A következő foglalkozásokat kínáljuk:
– Ünnepekhez kapcsolódó táncház és kézműves foglalkozás
– Drámajáték, színházi technikák
– Bothmer gimnasztika
– Mozgásfejlesztés, ügyességi játékok
– Kézműves foglalkozás, manuális fejlesztés
Szeretettel várunk minden iskolát, családban nevelkedő fiatalt és nyitott
érdeklődésű embert a programokra!
A foglakozásokra előzetes egyeztetés alapján lehet jelentkezni,
a részvétel díjtalan.
Információ: Bikkes Ágnes (20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)
A program a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával valósul meg.

NÉMET NYELVTANULÁS
GYEREKEKNEK
DRÁMAJÁTÉKOKKAL

7–14 ÉVESEKNEK
 minden csütörtökön 16.30–18.00

Tanuljunk németül gyorsan, hatékonyan játékkal!
Az élményszerű nyelvtanulás a legjobb módszer az idegennyelv elsajátítására. Ezen a tanfolyamon a nyelvoktatás beszédközpontú, német nyelvű drámajátékokkal, a mindennapi életben jól hasznosítható szituációs
gyakorlatokkal történik. Kicsik-nagyok együtt tanulnak, a nyelvi tudást
mindenki a saját szintjén fejleszti tanári segítséggel.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Részvételi díj: 8400 Ft/hó
Tanfolyamvezető, jelentkezés: Galai Mária drámatanár
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(06 70 705-3304, galaimaria89@gmail.com)
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MARCZI
PROGRAMCSOMAG
Iskolai oktatást, nevelést kiegészítő foglalkozások.
A PROGRAMCSOMAG ELEMEI ÉLETKORI AJÁNLÁSSAL:
 Történeti foglalkozások 3–6. osztályig
 Délelőtti kézműves foglalkozások 1–8. osztályig
 Drámaórák 3–8. osztályig
 Zöld Marczi 1–12. osztályig
További információ, időpontegyeztetés: Bikkes Ágnes
(06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

programok iskolai osztályoknak
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 TÖRTÉNETI FOGLALKOZÁSOK
Az általános iskolás korosztály számára 3-6. osztályig megújított
formában, korszerű, a gyerekek saját aktivitására épülő foglalkozásokat kínálunk.
A Tár-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület játszóházaiban az osztályok kétórás, az iskolai tananyagot kiegészítő
programon vesznek részt. A kompetenciák fejlesztésére, a gyerekek alkotó és együttműködési készségeinek megalapozására nagy
hangsúlyt fektetünk. Az ismeretszerzés játékosan történik, játszva
tanulunk és építjük be az ismereteket dramatikus eszközökkel,
időutazással.

VÁLASZTHATÓ TÉMAKÖRÖK:
Honfoglalás
Hunyadi Mátyás kora
Lovagkor
Írásbeliség kialakulása
Ókori görögök
Ókori rómaiak
Ókori Egyiptom
Részvteli díj: 1200 Ft/fő
További információ, időpont
egyeztetés:

Kapcsolódó tantárgyi ajánlás:
– természetismeret, környezetismeret, etika, biológia, földrajz,
projekt és témahetek, országos fenntarthatósági témahét
– t örténelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika,
hon és népismeret

Bikkes Ágnes (06 20 486-8903,
bikkes.agi@marczi.hu)
Foglalkozásokkal kapcsolatos
tájékoztatás:
Tár-s Egyesület (06 70 608-7992,
tarsegyesulet@gmail.com)
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 DÉLELŐTTI KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁSOK
Ünnepekhez, jeles napokhoz
kapcsolódó hagyományos kézműves tevékenységek megismerését és a mai kor izgalmas,
kísérletező technikáit kínáljuk
a hozzánk ellátogató osztályoknak bontott csoportban,
2 foglalkozásvezetővel.
Foglalkozások: kerámia, tűzzománc, ékszerkészítés, szövés,
nemezelés, gyertyamártás,
keresztszemes hímzés, varrás,
grafikai technikák…
Részvételi díj: 1200 Ft/fő, tűzzo
mánckészítés esetén + anyagköltség
További információ, időpont egyeztetés:
Bikkes Ágnes (06 20 486-8903,
bikkes.agi@marczi.hu)
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 DRÁMAÓRÁK
A drámaórák hozzásegítenek ahhoz,
hogy egy-egy téma valódi élménnyé
váljon a gyermekek számára, élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat,
hozzásegítve őket saját gondolataik,
ötleteik kifejezéséhez és gyakorlati
megvalósításához. A játék személyiség- és kreativitásfejlesztő hatása
jelentős, jellegzetessége továbbá, hogy
a munkálkodás csoportban zajlik, így
közösségi célzatú. Ezen kívül a reális
énkép kialakítására, az érzelmi élet
gazdagítására törekszik és arra, hogy
a felfedezés és helyes döntés örömét
biztosítsa a gyermekek számára.
A foglalkozásokat vezetik: Robin László
drámapedagógus és Zboray Antónia
Részvételi díj: 1300 Ft/fő

NAHI ÉS A NÉMA FALU
3–4. osztályosoknak
Az óra a toleranciáról, a másság elviseléséhez
szükséges kompromisszumkészségről szól.
A drámaóra Ámosz Oz: Hirtelen az erdő mélyén
című regényének alapötletére épül – egy olyan
faluról szól, ahonnan egy éjszaka elvándorolt az
összes állat, az örökké gúnyolt Nahi vezetésével.
VÉSZKIJÁRAT
Komplex drámafoglalkozás 5-8. osztályosoknak
az osztályon belüli megfélemlítésről
Egy „másik” iskola „másik” osztályáról játszunk,
egy olyan közösségről, ahol az osztály egyik tagja
rendszeresen zaklatja a közösség egy másik
tagját. Meddig tarthat az elnéző magatartás? Hol
húzódik a felesleges árulkodás és az áldozattá
válás határa? Mit tehet a közösség, ha azt túllépi
a támadó?

További információ, időpont egyeztetés:
Bikkes Ágnes (06 20 486-8903,
bikkes.agi@marczi.hu)

programok iskolai osztályoknak
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 ZÖLD MARCZI

külön feltüntetjük a foglalkozás árát.)

BÚZAMAG ÚTJA
KOMPLEX JÁTSZÓHÁZ
1–3. osztályosoknak
Kenyeres játszóházunkban elkísérjük
a búzát a magvetéstől az aratáson
át a kenyérszelésig. A kicsik életkori
igényeihez igazodva mesés bevezetővel kezdődik a játszóház, sok éneket,
mondókát tanulunk és mozgásos
népi gyermekjátékot próbálunk ki.
A gyerekek tapintják, ízlelik, és saját
maguk őrlik a különböző gabonákat,
majd az elkészült lisztből kis kenyeret sütnek. A foglalkozáson a kenyérkészítő mesterségeket (pl.: molnár,
pék) és a gabona feldolgozásához
szükséges eszközöket is bemutatjuk,
valamint a kenyérhez kapcsolódó
mesék-mondókák-játékok gyűjteményét is hazavihetik a gyerekek.

További információ, időpont egyeztetés:

Foglalkozásvezetők: Krista Anita,

SZEMLÉLETFORMÁLÓ KÖRNYEZETI
NEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK
A különböző korosztályokkal (nagycsoportos ovistól középiskolás korig) arra keresünk válaszokat, hogy az ember mindennapi tevékenysége során miként viszonyul a környezetéhez.
A foglalkozások ötvözik a drámapedagógiát, mozgásos játékokat,
szemléltető tanítást, a kis és egész csoportos feladatmegoldások rugalmas váltakozását. A témák feldolgozásában szerepet kap a játék,
a mese, rajzos feladatok, kézművesség tárgykészítés formájában,
valamint helyenként az ételkészítés és kóstolás is. Az adott csapatra
rugalmasan alakíthatóak a témák, 70-120 perces időtartammal.
Kapcsolódó tantárgyi ajánlás: természetismeret, környezetismeret, etika, biológia, földrajz, történelem, magyar nyelv és irodalom,
vizuális kultúra, technika, hon és népismeret, projekt és témahetek,
országos fenntarthatósági témahét
Foglalkozásvezető: Pilinger Zsuzsanna környezeti nevelő,
drámajáték vezető, kézműves
Részvételi díj: 1200 Ft/fő (Kivéve a Búzamag útja, ahol

Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

Pilinger Zsuzsa, Zoltán Eszter
A foglalkozás ára 45.000 Ft/osztály,
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résztvevői létszám max. 40 fő

ÖKO-ART KÖRNYEZET ÉS MŰVÉSZET, ALKOSS ÉS HASZNÁLD ÚJRA!
1–12. osztályosoknak (ovisoknak is)
Abból, ami kidobásra kerülne, kreatív, alkotó, fantáziadús módon
készíthetünk valami egyedit. Gondolkodjunk, mielőtt megvesszük és
gondolkodjunk, mielőtt kidobnánk: tudnánk-e újra használni?
A foglalkozás a kézműves tevékenységen keresztül inspirál kritikus
és egyben alkotó gondolkodásra. A művészet eszközeivel és az újból
felhasznált anyagból készülő tárgy alkotásával véleményt nyilváníthatunk, hatást gyakorolhatunk a környezetünkre.
REKLÁM ÉS FOGYASZTÁS, TUDATOS VÁSÁRLÁS
4–12. osztályosoknak
Biztos, hogy meg kell venned? Tuti, hogy szükséged van rá? Tudod-e,
hogy a vásárlásoddal mi mellett döntesz, és mit támogatsz? A foglalkozás ezekre a kérdésekre is keresi a választ a fogyasztói társadalom,
a vásárlási szokások és egyéni motivációk tükrében.
ZÖLD OTTHON ÉS KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS
1–8. osztályosoknak (ovisoknak is)
A foglalkozáson konkrét, lemondás nélküli praktikákkal ismerkedünk
meg, melyekkel magunkat egészségesebbé, az otthonunkat gazdaságosabbá tehetjük, és a személyes környezetünk iránt elkötelezettebbekké válhatunk.
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HA A SZELEKTÍV BESZÉLNI TUDNA…
1–6. osztályosoknak (ovisoknak is)
A hétköznapi gyakorlatban már elterjedtek a szelektív hulladékgyűjtés formái.
A foglalkozás kitér a csomagoló anyagok fajtáira és a szemét keletkezését
megelőző tudatos gondolkodás előtérbe helyezésére.
FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
1–4. osztályosoknak (ovisoknak is)
Kóstolóval egybekötött interaktív foglalkozás a gyógynövényekről. A gyerekek
szagolják, tapintják a már ismert és számukra még ismeretlen gyógynövényeket, megismerkednek az otthoni felhasználás lehetőségeivel, saját filteres
teakeveréket állítanak össze és gyógyteát is kóstolnak.
MAG-MAG BÚZAMAG
1–3. osztályosoknak (ovisoknak is)
A gyerekek megismerkednek a kenyérkészítéshez használt magokkal, a lisztkészítés rejtelmeivel. Csíranövényekkel is ismerkedünk, búzamagot ültetünk
saját készítésű újrahasznosított cserépbe.

SZÍNHÁZI NEVELÉS
A Marczibányi Téri Művelődési Központ húsz esztendeje kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését.
Saját erőforrásaink és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a II. Kerületi
Önkormányzat támogatásával szervezünk színházi nevelési előadásokat.
A hétköznap délelőttönként, 2–3 órás időtartamban megvalósuló színházi nevelési előadások páratlan közösségi és szociális élményt jelentenek
a hozzánk érkező általános és középiskolai osztályoknak.
A foglalkozásokon mindig csak egy osztályt tudunk vendégül látni előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után.
Információ: Csomos Zsuzsanna (06 20 514-6203; csomos.zsuzsanna@marczi.hu)

KEREKASZTAL SZÍNHÁZI NEVELÉSI KÖZPONT
06 30 497-9207, kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu
www.kerekeasztalszinhaz.hu

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ hazánk első színházi nevelési
társulata. Küldetésük olyan színházi előadások megvalósítása, amelyek
interaktív módon vetnek fel – életkortól függetlenül mindenki számára
érdekes – társadalmi és erkölcsi kérdéseket.

A 2018/2019-ES ÉVAD SZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁSAI
FOGSÁGBAN
1–2. osztályosoknak, 120 perc egy szünettel
Az előadás a hatalom kérdéskörét vizsgálja Andersen A császár új ruhája
című meséje alapján.
Szereplők: Bethlenfalvy Ádám / Farkas Atilla, Hajós Zsuzsa, Lipták Ildikó, Nyári
Arnold  Díszlet: Braun Orsolya, Jelmez: Szabó Zsuzsa  Rendező: Perényi Balázs

MILENDA
3–4. osztályosoknak, 120 perc egy szünettel
Neil Gaiman Coraline és a titkos ajtó című regénye alapján. A 10 éves
Milenda szüleivel új városba, új házba költözik. Az ezzel járó változás nem
csak a lánynak, de szüleinek is nehézségekkel jár. Amíg a család felnőtt
tagjai elszigetelődve, magukban próbálják megoldani a költözéssel és az új
élettel felmerülő problémákat, addig Milenda egy másik világot fedez fel…
Szereplők: Horváth Dóra m.v., Kárpáti Liza m.v., Kőszegi Judit m.v., Farkas Atilla
/ Szalai Ádám, Manyasz Erika m.v., Lovászi Edina m.v., Füsi Anna, Lakatos Dorina
m.v.  Látványtervező: Jobbágy Kata, Tárnoki Tamás  Zenei munkatárs: Bojkovszky
Tamás, Bojkovszky Zsolt  Dramaturg: Kárpáti Liza  Színházi nevelési konzulens:
Hajós Zsuzsa, Farkas Atilla, Farkas-Sára Eszter  Rendező: Lakatos Dorina
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A SZÉTTÖRT TÁL
3–5. osztályosoknak, 150 perc egy
szünettel
Egy város valamikor a jövőben.
Szellemváros. Az utcák néptelenek.
Csupán egy kutya és egy lámpaoszlop
emlékeztet a valamikori civilizációra.
Nincsenek újságok. Nincs TV.
Az emberek nem tudják, mit gondoljanak. Küzdelem az élhető jövőért, a
képzelet erejéért, ami képes megváltoztatni az életünket…
Az előadás célcsoportja az a korosztály, mely a felnőtté válás azon
szakaszában van, amikor a Ki vagyok
én, és ki akarok lenni? kérdése válik
központivá.
Szereplők: Lipták Ildikó, Nyári Arnold,

A HETEDIK ÉGIG
7–8. osztályosoknak, 90 perc szünet
nélkül
A Bohócok a Láthatáron Csoporttal
koprodukcióban készült előadás
Főhősünk, Bibi 29 éves. Cigánylány.
9 éve nem járt a szülőfalujában.
9 éve nem találkozott az édesanyjával. Semmit nem tud róla. Pedig
semmi különös nem történt közöttük,
nem titkolóztak egymás előtt, nem
vesztek össze, csak egyszerűen így
alakult, élték a saját életüket.
Az előadást Holdosi József
Cigánymózes című kisregénye ihlette.
A történet az identitásváltás, az
elszakadás és hazatalálás témakörét
járja körül.

Pájer Alma / Bagaméry-Nagy Orsolya

Szereplők: Manyasz Erika, Feuer Yvette 

Farkas Atilla  Író: Edward Bond 

Szöveg, a színészek improvizációi alapján:

Fordító: Bethlenfalvy Ádám  Design:

Hajós Zsuzsa  Rendező: Hajós Zsuzsa 

Ceri Townsend  Asszisztens: Hajós Zsuzsa

Dramaturg: Farkas-Sára Eszter

 Rendező: Chris Cooper
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KÉKSZIGET
7–9. osztályosoknak, 150 perc egy szünettel
Egy család egy kis lakásban. Anya és két
gyerek, a 14 éves Julcsi és a 27 éves Kristóf.
Nem is, mert valójában három. Csak Petra,
a középső már elköltözött. Tulajdonképpen lehetne négy is, mert Janka, Kristóf
barátnője viszont ott él velük. Meg valahol
apa is van. Csak nem itt. A nagymama meg
fölöttük lakik. Éldegélnek, míg Julcsi meg
nem nyer egy pályázatot a meséjével és a
hozzá készített rajzaival. Két hétre elutazhat egy nemzetközi táborba. Ettől aztán
felborulnak a „békés” mindennapok.
13–15 éveseknek szóló történetünk középpontjában a kommunikációs akadályok
állnak.
Szereplők: Farkas Atilla, Hajós Zsuzsa, Jobbágy

ZÉRÓ TOLERANCIA
10–12. osztályosoknak
Minden középiskolás és a környezetében
élő felnőtt tisztában van a határfeszegetés fejlődéslélektani szerepével és fontosságával, mégis mindennapos konfliktusokat okoz annak megélése.
A szabad szellemiségéről híres középiskola diákjai egy éjjel felmásznak az iskola
homlokzatára, és az ott álló két szobor
gyerekalakot felöltöztetik, az iskola
címerére pedig feliratot akasztanak: zéró
tolerancia.
A középiskolások számára készülő
színházi nevelési előadás középpontjában
társadalmi és interperszonális szerepeink és státuszaink állnak, egyben górcső
alá veszi az iskolarendszert is.

Kata, Lipták Ildikó, Raubinek Lili/Farkas-Sára

Szereplők: Jobbágy Kata, Lipták Ildikó, Szabó

Eszter  Író: Kárpáti Péter  Dramaturg: Bodor

Zoltán mv., Szalai Ádám, Téri Gáspár mv. 

Panna eh.  Látványtervező: Szabados Luca 

Látvány: Veronika Keresztesová mv.  Író: Zsigó

Rendező: Kárpáti István és Kárpáti Péter

Anna mv.  Dramaturg, színházi nevelési konzulens: Lipták Ildikó  Rendező: Kárpáti Pál mv.
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A HOSSZABBIK ÚT
11–12. osztályosoknak,
150 perc egy szünettel
Nick Hornby Hosszú út lefelé c. regénye nyomán a Kerekasztal Színház és a
Szputnyik Hajózási Társaság koprodukcióban készült előadása. Négy ember találkozik egy toronyház tetején. Négy teljesen
különböző karakter, akik csupán egyetlen
dologban hasonlítanak egymásra: úgy érzik, hogy az életük olyan válságba került,
melyből nincs kiút.
Az előadás Magyarország első, kimondottan fiatal felnőttek számára készült
színházi nevelési programja. A történet
reflektál a minket körülvevő világra,
a résztvevők reflektálnak a történetre,
a reflexió a történet részévé válik, így
az előadás minden alkalommal változik,
alakul, új életre kel.

PUSZTAI MESSIÁSOK
11–12. osztályosoknak, 150 perc
egy szünettel
Négy ember élete fenekestül
felfordul, amikor belép az életükbe András, a nyugalmazott
filozófia professzor. Saját életük
felől mások élete felé fordulnak,
ettől a naptól a segítés tölti ki a
mindennapjaikat, de ez a segítés nem mindig a hagyományos
eszközökkel történik…
Az előadás középpontjában a
segítés és a társadalmi hasznosság kérdésköre áll.

Szereplők: Hay Anna m.v., Farkas Atilla, Fábián

jós Zsuzsa  Rendező: Farkas Atilla

Szereplők: Jelinek Erzsébet, Réti
Adri, Boros Ádám, Fejér Máté 
Riporter: Ivák Bence  Operatőr:
Farkas-Sára Eszter  Jelmez:
Pogács Zsuzsi  Író, dramaturg: Ha-

Gábor, Hajós Zsuzsa, Lipták Ildikó
Nyári Arnold  Rendező: Gigor Attila
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PARTVONAL MŰHELY
A PartVonal Műhely 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a Nemzeti
alaptanterv változó és változatos irodalmi anyagát – a színházművészet
segítségével – megismertesse a fiatalokkal.
Belépő: 1600 Ft / fő / előadás
Csoportos belépő diákoknak (10 fő fölött): 1200 Ft / fő / előadás
A kísérő pedagógusoknak tiszteletjegyet biztosítunk.
Jegyigénylés: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ
beavató színházi előadás 11–15 éveseknek
Jancsi, a szegény, pásztorfiú, szeretne boldog lenni
szerelmével, Iluskával. Kényszerű vándorlása után,
számtalan próbatételen túljutva érkezik meg Tündérországba, ahol megtalálja szerelmét és az örök boldogságot.
Az út a fontos, vagy a cél? Milyen lehet Tündérország?
Lehet-e örökké boldogan élni? Ezekre és ehhez
hasonló kérdésekre is próbálunk választ találni.
Szereplők: Szilvási Dániel, Holczinger Szandra,
Básti Andrea, Madár Tamás, Szegedi Tamás 

MOLIERE: TARTUFFE
beavató színházi előadás 14 éven felülieknek
Taruffe veszélyt jelenthet bármely ember számára, aki úgy érzi, hogy
valami hiányzik az életéből. A „tartüffök” ezt a valamit, ezt a vágyat
ismerik fel és elégítik ki úgy, hogy közben rabjukká teszik áldozatukat és
elveszik mindenüket.
Az előadás fókusza a fiatalokra helyeződik, akik nem tudnak, nem mernek, nem tanulnak meg kiállni magukért, a nekik tett ígéretekért.

Zene: Fekete János Jammal  Mozgás: Jakus Szilvi 
Jelmez: Juhász Kati  Báb: Tóth Zsuzsa 
Drámainstruktor: Szegedi Tamás 
Rendező: Quintus Konrád
Az előadás időtartama 90 perc
szünet nélkül.

Tartuffe: Resetár Dániel
Az előadás további szereplői: Cselle Gabriella, Básti Andrea, Szilvási Dani, Bergendi
Áron, Hernádi Szabolcs és még sokan mások.  Rendező: Quintus Konrád
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Fotó: Kállai-Tóth Anett

MARCZI MUZSIKA
KONCERTÉLMÉNY ÉS TANULÁS
Zenei ismeretterjesztő sorozat kisiskolások számára, a zene műfajairól, hangszerekről és zenetörténetről. A fiatal közönséget elismert
művészek közreműködésével, az élő zene varázsával és társművészetek
segítségével vezetjük be a zenei műfajok sokszínű világába.
A sorozat szerkesztője, moderátora: Lukácsházi Győző
Az előadások csütörtöki napokon 9.00, 11.00 és 14.30 órakor kezdődnek.
A négy előadásra szólóbérlet ára: 4000 Ft
Belépő egy előadásra: 1200 Ft
Kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk.
Információ: Csomos Zsuzsanna (06 20 514-6203, csomos.zsuzsanna@marczi.hu)
Jegyigénylés: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

2018. november 8. csütörtök 9.00, 11.00 és 14.30
BA-LU EUFÓRIKUSOK
A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA, A BÉKA ÉS AZ ÖKÖR
A mesék zenei adaptációi rengeteg humorral, idézettel igyekeznek
visszaadni az eredeti történet legjavát. Matuz Gergely kedves zenéje, a
történetek időtállósága és a profi előadásmód kiváló lehetőséget nyújt
ahhoz, hogy valaki örök barátságot kössön a klasszikus zene világával.
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2019. január 17. csütörtök 9.00, 11.00 és 14.30
VENTOSCALA SINFONIETTA – PINOCCHIO
Pinocchio jól ismert történetét, ahol az emberré váló fabábú története
nemcsak izgalmakban, érzelmekben gazdag jelenetekben bővelkedik, de elbeszéli azt is, mitől is válik az ember emberré, a Ventoscala
Sinfonietta mutatja be Nógrádi Péter zenéje alapján.
2019. február 28. csütörtök 9.00, 11.00 és 14.30
SZEDER & LÓCI – DALSZERZŐ!
A könnyűzene világa két fiatal énekes-gitáros dalszerző interaktív előadásában: miből szülessen a sláger? Mire van szükség egy slágerhez?
Kriszti és Lóci egy interaktív, 50 perces előadás során készíti el az idei év
legnagyobb slágerét a gyerekekkel közösen, amiből az is kiderül, hogy ki
mindenkiből lehet dalszerző.
2019. április 4. csütörtök 9.00, 11.00 és 14.30
MEZÍTLÁBAS ZENÉSZEK –SZÍNEZZ ZENÉT A SZABADBAN!
A Mezítlábas Zenészek célja, hogy a fiatalok egy mese keretein belül,
különböző zenei és képi játékok segítségével ismerkedjenek meg a koncertet kísérő vetített műalkotásokkal. Az audiovizuális játék a zene eszközeivel teremti meg egy adott képi világ kreatív átélésének lehetőségét.
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TEREMBÉRLÉS

TARTALOMJEGYZÉK

Nagymáté Edina 06 20 526-0628; nagymate.edina@marczi.hu (céges és magán rendezvények)
Turcsányi Nikolett 06 20 479-3150; turcsanyi.nikolett@marczi.hu (Tanfolyamok)
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