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MARCZI MUZSIKA 2016/17

KONCERTÉLMÉNY ÉS TANULÁS
Zenei ismeretterjesztő sorozat kisiskolások számára, a klasszikus 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 11.00 és 14.30 órakor kezdődnek.
A négy előadásra szólóbérlet ára: 4000 Ft  Belépő egy előadásra: 1200 Ft
Kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk.
Információ: Juszcák Zsuzsa (06 70 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu)
Jegyigénylés: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

2016. OKTÓBER 27. UTAZÁS A ZONGORA KÖRÜL
Közreműködik: Görög Noémi és Görög Enikő
A kamarazenélésben a négykezes zongorajáték különleges helyet foglal el:
a két muzsikus egyidejű, koncentrált játékát jelenti, ugyanazon a zongorán.
Ez a bravúros műfaj Mozarttól Liszten át Debussyig a legnagyobb zeneszerzőket ihlette meg, így gazdag repertoárból tudott választani az a fiatal
testvérpár, akiknek itthoni és külföldi fellépéseit számos siker és díj övezi.
A koncertet egy vetítés kíséri, amely történetbe foglalja a zongora és a
klasszikus zene alakulását is, hasznos és érdekes információkkal
gazdagítva a fiatalok tudását.

67 marczi muzsika
2016. NOVEMBER 24. BETLEHEMI TÖRTÉNET
Zene: Alpár Balázs; közreműködik: a BonBon Árnyékszínház
Az ismert bibliai történet elevenedik meg különleges képi világgal, fény- és
árnyjátékkal mesélik el a szereplők Jézus születését.

2017. JANUÁR 26. ZENETÖRTÉNET VONÓSNÉGYESRE
ZENEI SÉTA A BÉCSI KLASSZIKUSOKTÓL NAPJAINKIG
Közreműködik: a Déja Vu Quartet
Balogh Ildikó – hegedű
Greksa Márta – hegedű
Rácz Gábor – brácsa
Németh Henrietta – cselló
A vonósnégyesnek, mint évszázadokon keresztül húzódó zenei műfajnak
a gyöngyszemei szólalnak meg. Haydn, Mozart, Gershwin szerzeményeit
hallhatjuk, amelyek csellóra, brácsára és két hegedűre íródtak.
2017. MÁRCIUS 9. LÚDAS MATYI
Közreműködik: a BA-LU kamarazenekar
Balogh Sándor kortárs zeneszerző művében a népszerű és tanulságos
népmesét egy olyan kamaraegyüttes szólaltatja meg, melynek zenészei a
főváros legnagyobb szimfonikus zenekarainak tagjai. A hangszercsoportok
megismerése mellett a gyerekközönség azt is megtudhatja, hogy a szereplők karakterét hogyan érzékeltetik a különböző hangszerek.

89 marczi programcsomag  komplex játszóházak

MARCZI
PROGRAMCSOMAG
Kedvezményes lehetőséget biztosítunk – három foglalkozás megrendelése
esetén – iskolai osztályoknak az iskolai oktatást, nevelést kiegészítő foglalkozásokon való részvételre.

A PROGRAMCSOMAG ELEMEI
ÉLETKORI AJÁNLÁSSAL:





KOMPLEX JÁTSZÓHÁZAK 		
1–6. osztályig
DÉLELŐTTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
1–8. osztályig
MARCZI MŰHELY FOGLALKOZÁSOK
1–5. osztályig
DRÁMAÓRÁK 			1–11. osztályig

A programcsomag részleteiről, áráról és időpontokról további információ:
Sallai Ferenc (06 20 667-2544, sallai.ferenc@marczi.hu)



KOMPLEX JÁTSZÓHÁZAK

A Tár-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület iskolai tananyagot
kiegészítő programjai. 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 „mintha térbe” helyezzük
át a tanítást.
Foglalkozásvezetők: Krista Anita, Rácz Attila, Pilinger Zsuzsa, Vágola Éva, Vörös Zsuzsa,
Zoltán Eszter, Sós Boglárka
Részvételi díj: 1200 Ft/fő

 KÖRNYEZETI NEVELÉS, NÉPHAGYOMÁNYOK
HULLADÉKOS JÁTSZÓHÁZ 1–3. osztályosoknak
A Hulladék Szövetséggel közösen kialakított játszóházunkban a mindennapi
környezetünket elemezzük. Megvizsgáljuk vásárlási szokásainkat, fogyasztásainkat, az ebből következő hulladék, szemét keletkezését, útját, hasznosítását. Játékos keretek között ismerkedünk meg a tudatos vásárlás, a szelektív
hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás szempontjaival, a csomagolóanyagokkal, csoportosításukkal, a hulladék- és szemétgyűjtés formáival, viselkedési,
vásárlási, étkezési szokásokkal. Kézműves: saját díszítésű textil bevásárlótáskát vagy italos dobozból pénztárcát készítünk.

1011 komplex játszóházak
FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG 1-3. osztályosoknak
Kóstolóval egybekötött interaktív foglalkozás a gyógynövényekről.
A gyerekek szagolják, tapintják a már ismert és ismeretlen gyógynövényeket. A gyógy- és fűszernövények otthoni felhasználásával is megismerkednek. Zsázsamagot, búzamagot ültetünk, saját készítésű újrahasznosított
cserépbe.
A BÚZAMAG ÚTJA 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 gabonákat, majd az elkészült lisztből kis kenyeret sütnek.
A foglalkozáson a kenyérkészítő mesterségeket (pl.: molnár, pék) és
a gabona feldolgozásához szükséges eszközöket is bemutatjuk.
MAG-MAG BÚZAMAG 1-3. osztályosoknak
Búzamag útja játszóházunk rövidített változata, melyben a gyerekek csoportokban ismerkednek meg a kenyérkészítéshez használt magokkal, a
lisztkészítés rejtelmeivel. A témához kapcsolható mondókákat és meséket is
tanulunk a foglalkozáson. Csíranövényekkel ismerkedünk és búzát ültetünk.

 TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZAK
AZ ÍRÁSBELISÉG KIALAKULÁSA 3–6. osztályosoknak
A jelektől a különböző titkosírásokig – megismerkedünk a sumer agyagtáblákkal, a papirusztekercsekkel, a pergamennel, a kőtáblákkal, a rovásírással, nyomtatási eljárásokkal, a dúcokkal, a könyvnyomtatással, a corvinákkal, sokszorosító eljárásokkal, a papírral, a tintával, az íróeszközfajtákkal.
Az olvasási módokkal, szokásokkal, az információ továbbadásának formáival
is foglalkozunk. Kézműves: dúcnyomda készítése a könyvnyomtatáshoz
kapcsolódóan.
EGYIPTOMI JÁTSZÓHÁZ 5–6. osztályosoknak
Az ókori egyiptomi kultúra megismertetése a gyerekekkel. A játszóház rejtvényfejtéssel indul, mely bevezet a hieroglifák világába. Mesterségekkel, tudományokkal, a hitvilággal és istenekkel, a művészetekkel, az építészettel is
megismerkedünk. Kézműves: levegőn száradó gyurmából amulett készítése.
ÓKORI GÖRÖGORSZÁG JÁTSZÓHÁZ 5. osztályosoknak
Hellász földjén járva megismerkedünk az ókori görög kultúrával. Dramatikus játékokkal felelevenítjük az ókori Hellász népének életét. A hitvilággal
és istenekkel, a művészetekkel, az építészettel is megismerkedünk. Kézműves: mozaikkészítés, agyagozás, vörös-fekete alakos képek készítése.

1213 komplex játszóházak
HONFOGLALÁS JÁTSZÓHÁZ 3–5. osztályosoknak
Népünk eredetének és a Kárpát-medencében való letelepedésnek játékos
felelevenítése. A foglalkozás használja a gyerekek tudását a korról, de
bőven ki is egészíti azt. Bemutatjuk a honfoglaló és letelepedő magyar nép
életmódját, a nők és a férfiak tevékenységeit. A gyerekek megismerkednek
a jurtával, a rovásírással, kipróbálhatják az íjászatot. Rovásírással díszített
zajkeltő eszközt, zúgattyút vagy kis rázódobot készítünk, köleskását kóstolunk és regös énekeket tanulunk.
LOVAGKORI JÁTSZÓHÁZ 4–6. osztályosoknak
A magyar lovagkirályok történetei szituációs ismeretátadással, mely kérdésfelvetésre is ösztönöz. Mit jelentett akkor "magyarnak", "hungarusnak",
"muszlimnak" lenni? Miért került ki annyi szent az Árpád-házból? Kik voltak
a királyok feleségei? Lovagi élet, harcok, várvédelem. Kézműves: lovagi
sisak, henin, címerpajzs és kódexkészítés.
VIGASSÁG MÁTYÁS UDVARÁBAN 3–4. osztályosoknak
Történeti keretbe foglalt műveltségi-ügyességi játék Hunyadi Mátyás uralkodásáról, mely felidézi a magyar reneszánsz korát. A játszóházban mesterségek képviselői segítségével elevenedik meg a királyi udvar. Színre lépnek
az udvari szakácsok, címerfestők és kincstárnokok. A gyerekek által ismert
mondákat és meséket is feldolgozunk. Kézműves: dúcnyomda készítése a
könyvnyomtatáshoz kapcsolódóan.

ODA BUDA JÁTSZÓHÁZ 4-6.osztályosoknak
A foglalkozáson a török uralom idejét, a háborúkat, a két nép hétköznapjait,
az időszakból ránk maradt emlékeket vizsgáljuk. A korszakról született
irodalmi alkotásokat is felhasználjuk. A török gasztronómia ízvilágába is
belekóstolunk.

1415 komplex játszóházak

 ZÖLD MARCZI szemléletformáló környezeti nevelési foglalkozások
A különböző korosztályokkal (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.
Foglalkozásvezető: Pilinger Zsuzsanna környezeti nevelő, drámajáték vezető, kézműves

ÖKO-ART KÖRNYEZET ÉS MŰVÉSZET, ALKOSS ÉS HASZNÁLD ÚJRA!
1-12. osztályosoknak
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.
Választható kézműves: egyedi díszítésű textil bevásárló táska, papírhengerből figurák-bábok-ritmus hangszerek, italos kartondobozból pénztárca
készítése, üveg-fém-műanyag csomagoló anyagok újragondolása.

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
Mindenki otthon van valahol. Az emberek tágabb otthona a Föld, a szűkebb otthona pedig a saját házuk, lakásuk. Legtöbbet a magunk házunk
táján tudunk elérni, úgy, hogy ne a szomszéd fűje legyen zöldebb, hanem a
saját otthonunk! A foglalkozáson konkrét, lemondás nélküli praktikákkal
ismerkedünk meg, melyekkel magunkat egészségesebbé, az otthonunkat
gazdaságosabbá tehetjük, és a személyes környezetünk iránt elkötelezettebbekké válhatunk.
HA A SZELEKTÍV BESZÉLNI TUDNA… 1-6. osztályosoknak
A hétköznapi gyakorlatban már elterjedtek a szelektív hulladékgyűjtés
formái. De vajon tudjuk-e, hogy a megvásárolt és aztán a szemétbe kerülő
csomagolások milyen anyagból készülnek, és ezek közül melyiket tudnánk
igazán környezetbarát módon használni, szelektálás után újrahasznosítani?
Valóban a szelektív visszagyűjtés a megoldás, vagy létezik még ennél is jobb
kiút? A foglalkozás kitér a csomagoló anyagok fajtáira és a szemét keletkezését megelőző tudatos gondolkodás előtérbe helyezésére. Választható
kézműves: egyedi díszítésű textil bevásárló táska, papírhengerből figurákbábok-ritmus hangszerek, italos kartondobozból pénztárca készítése, üvegfém-műanyag csomagoló anyagok újragondolása.

1617 délelőtti kézműves foglalkozások  marczi műhely



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, papírmerítés,
hangszerkészítés, szövés, nemezelés, ékszerkészítés, grafikai technikák, kreatív újrahasznosítás…
Részvételi díj: 1200 Ft/fő



MARCZI MŰHELY

A Műhely célja, hogy segítséget nyújtson
osztályfőnököknek, tanároknak az iskolai
keretek közül kilépve feldolgozni
a tantárgyakhoz kapcsolódó anyagot vagy
az osztályfőnöki órák erkölcsi, etikai
kérdéseit. A foglalkozások során a diákok
képzett, gyakorlott drámatanárok
segítségével járják körül az adott témát
játékos, változatos formában. Tantárgyi
kapcsolódások: magyar, természetismeret, társadalomismeret, vizuális nevelés.
A Műhelyt vezető pedagógusok hangsúlyt
fektetnek az alapkompetenciák, önkifejezés,
önértékelés fejlesztésére. Foglalkozásaink
rugalmasan alakíthatóak az osztály
képességeihez, egyéni igényekhez.
Részvételi díj: 1200 Ft/fő

1819 marczi műhely
CSODALÉNYEK 1–2. osztályosoknak
A foglalkozás során különös, képzelt alakok világába
utazhatnak a gyerekek, ahol kalandos játékok és furcsa
képzőművészeti alkotások várnak rájuk, majd fantáziájuk
segítségével megalkothatják saját lényeiket.
Az izgalmas vizuális kalandozásban a Csipesz Alkotóműhely
pedagógusai lesznek a segítőik.

KINCSKERESŐ 3–5. osztályosoknak
A magyar népi kultúra világában kalandozunk olyan
módon, hogy a gyerekek élményszerűen találjanak rá
a benne rejlő értékekre. Megismerkedünk azzal, hogyan
nőttek fel a falusi gyerekek régen, és miként nevelődtek
a munkába, hogyan teltek a hétköznapok és az
ünnepek. Régi motívumok felhasználásával alkotunk
saját kincseket.
Foglalkozásvezetők: Bauer Eszter néprajzkutató
és Hevesi Andrea vizuális nevelés tanár

2021 drámaórák



DRÁMAÓRÁK

A foglalkozásokat vezetik: Lukács Gabriella és Robin László drámapedagógusok
Részvételi díj: 1200 Ft/fő

BÁTORSÁGPRÓBA – BÁTOR ÉS KALAMÓNA TÖRTÉNETE
Színházi nevelési foglalkozás 1−3. osztályosoknak
Farsang ideje van. Erzsók néni, János bácsi és Borcsa kiszebábot készít a
tél, a baj, bánat, betegség elmulasztására. Amíg dolgoznak, mesét mondanak. A mese megelevenedik: Bátor és Kalamóna, a sárkány küzdelmét
láthatjuk. A nézők Bátor testvéreinek szerepébe lépve a főhőssel együtt
győzik le a sárkányt.
Szereplők:
Borcsa, Gyöngy, Kalamóna		
Baráti Judit
Bátor, Mostoha			
Lukács Gabriella
Torda, Napkirály			
Robin László
Rendezte				Lukács Gabriella
Az előadás elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

2223 drámaórák
NAHI ÉS A NÉMA FALU 3–5. osztályosoknak
A drámafoglalkozás Ámosz Oz: Hirtelen az erdő mélyén című regénye
alapján a toleranciáról, a másság elviseléséhez szükséges kompromisszumkészségről szól.

MÁR NEM OTT ÉLEK
Színházi nevelési előadás 8-9-10. osztályosoknak Sherman Alexie: Egy indián naplója című regénye alapján.
Közös gondolkodás és játék a sztereotípiákról, a kirekesztésről, az asszimilációról és a különféle kultúrák együttélésének nehézségeiről.

VESZÉLYES VIZEKEN 4. osztályosoknak
Két utasszállító hajó gyorsasági versenyéről játszunk. A szereplők dönteni
kényszerülnek: vállalják-e a jégheggyel való összeütközés kockázatát a győzelem érdekében. Mit tegyünk, ha egy nagy jutalommal kecsegtető verseny
mindannyiunk – és mások – életének kockáztatásával jár?

Játssza: Csiby Gergely e.h.

VÉSZKIJÁRAT
Komplex drámafoglalkozás 5-8. osztályosoknak az osztályon belüli megfélemlítésről. Egy olyan közösségről játszunk, 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?
ÚT AZ ISMERETLENBE
Komplex drámafoglalkozás 7−9. osztályosoknak az együttműködésről és a
következetességről. Az újkori hajósok számára nagy kihívásokat tartogat
a tenger, és nagy jutalmat ígér a királynő. Vállajuk a kalandot, de vajon a
döntéseink során hűek tudunk-e maradni a kitűzött célokhoz?

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella drámatanár
Az előadás időtartama: kb. 150 perc

A VILÁG LEGDRÁGÁBB NYAKÉKE 10–11. osztályosoknak
A történelem egyik leghihetetlenebb csalásáról játszunk. Egy szélhámosnő–
Rohan bíborost és az udvari ékszerészt rászedve – Marie Antoinette nevében
megvásároltatta a világ legdrágább nyakékét. Rohannal, akit a királyné soha
ki nem állhatott, elhitette,hogy az uralkodónő pártfogoltja, sőt, titkos megbízottja lett. A csalás mint jelenség: mozgatórugói, mikéntje; tudatos kommunikáció: a befolyásolás eszközeinek ismerete, felismerése és használata.
MOLDVAI TÖRTÉNET 10–11. osztályosoknak
A szerelem mindent legyőz? De mi van, ha mégsem? Egy fiatal szerelmespár
történetén keresztül nézzük meg, milyen buktatói lehetnek egy kapcsolatnak. Rómeó és Júlia története egy kicsit ma, egy kicsit közelebb hozzánk.
Lehet-e jó vége?

2425 színházi nevelési előadások

SZÍNHÁZI NEVELÉS
A Marczibányi Téri Művelődési Központ húsz esztendeje kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését. Megkérdőjelezhetetlen érdemünk és vitathatatlan szerepünk van abban, hogy
Magyarországon létezik a színházi nevelés és színházi nevelési társulatok
működnek. Megalakulásuk óta támogatjuk az első hazai színházi nevelési
csoport, a Kerekasztal Társulás működését.
Saját erőforrásaink és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a II. Kerületi
Önkormányzat támogatásával szervezünk térítésmentes színházi nevelési
előadásokat.
A 2015/16-os évadban 83 színházi nevelési előadás valósult meg intézményünkben, ez 2324 fő diák és 122 fő pedagógus részvételét jelenti.
A II. kerületi oktatási intézmények mellett számos fővárosi és vidéki iskolával folyamatos, aktív kapcsolatban állunk. 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 színházi nevelési előadás magas művészi színvonalon kidolgozott színházi
részből, jelenetekből és a nézők aktív részvételére épülő feldolgozó részből
áll.

A foglalkozásokon mindig csak egy osztályt tudunk vendégül látni előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után. Az évad során – a II. kerületi
iskolákon kívül – az ország minden területéről fogadunk iskolai osztályokat,
az általános és középiskolák teljes életkori tartományának tudunk színházi
nevelési programot kínálni.
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: Juszcák Zsuzsa
			
(juszcak.zsuzsa@marczi.hu, 06 70 335-6285)

KEREKASZTAL SZÍNHÁZI NEVELÉSI KÖZPONT
06 30 497-9207; kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu
www.kerekasztalszinhaz.hu
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ hazánk első színházi nevelési társulata. Előadásaik interaktív módon, a drámapedagógia eszköztárát is használva vetnek fel olyan társadalmi és erkölcsi kérdéseket, melyek életkortól
függetlenül mindenki számára érdekesek. A fiatalok nem egyszerűen nézői,
hanem alkotó résztvevői a színházi eseménynek; véleményük, ötleteik, személyes megjegyzéseik meghallgatásra találnak és hozzáadódnak a közös
játékhoz. A társulat munkája a különböző színházi formák és pedagógiai
módszerek kölcsönhatására épül.

2627 színházi nevelési előadások  KEREKASZTAL

fotó: Kopasz Zsolt
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MÉZESKALÁCSHÁZ
1-2. osztályosoknak, 120 perc egy szünettel
Az előadás a Grimm testvérek klasszikusának, a Jancsi és Juliska történetnek
újszerű feldolgozása.
Minden gyerek legalapvetőbb félelmeit
fogalmazzák meg az ismert mesében a
Grimm testvérek, és így lehetővé teszik,
hogy biztonságos keretben foglalkozhassanak nehéz kérdésekkel a legfiatalabbak. A Kerekasztal színházi nevelési
programjában szeretné az előadás nézőinek lehetővé tenni, hogy közösen megértsük, mi történhet, ha egyszer „bekopogtat
az ablakon a nyomorúság”. Vendégeinkkel együtt látunk neki, hogy a történet
elveszett szereplőit útbaigazítsuk.
Szereplők: Buzási Fanni, Lipták Ildikó, Nyári
Arnold, Sára Eszter
Író: Hajós Zsuzsa
Díszlettervező: Mindák Gergely
Dramaturg: Sebők Bori
Konzulens: Cecily O’Neill
Rendező: Bethlenfalvy Ádám

2829 színházi nevelési előadások  KEREKASZTAL
TÜKÖRVÁROS
3-4. osztályosoknak, 150 perc egy szünettel
“Öt éve történt, amikor harmadikba mentünk… Daledon király
felkelt, felvette kedvenc álruháját és elhatározta, hogy kimegy a
piacra… Szokás ide, szokás oda, Daledonnak az volt a szokása, hogy
figyelte az embereket…”
Az előadás középpontjában a manipuláció témája áll. A program
különlegessége, hogy a gyerekek – a színész-drámatanárokkal
együtt – végig szerepben követik és alakítják az eseményeket.
Magyarország első olyan TIE programja, ami
a folyamatdráma módszerére épül, melyben a gyerekek
nem csak döntési helyzetekbe kerülnek, hanem valódi felelősséget
kapnak a történet alakításában.
Az előadás Mikó Csaba Tükörváros titka c. regénye alapján,
a könyv motívumainak felhasználásával készült.
Szereplők:
Lunarda: Markó-Valentyik Anna e.h.
Kató: Jobbágy Kata
Amira: Lipták Ildikó
Tihón: Nyári Arnold
Forgatókönyv: Hajós Zsuzsa, Kárpáti István
Dramaturg: Cecily O’Neill
Rendező: Kárpáti István

fotó: Jókuti Fruzsina

Hágen: Árvai Péter

3031 színházi nevelési előadások  KEREKASZTAL
A SZÉTTÖRT TÁL
10-13 éveseknek, 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. Edward Bond ezt
a kérdést teszi fel sajátosan sűrű és széles összefüggésrendszert megnyitó színházában.
„Nem akarok olyan népmesét vagy tündérmesét, ami
úgy magyarázza meg az életet, hogy leegyszerűsíti.
A fiatalok nem vennék komolyan.” (Edward Bond)
Szereplők:

fotó: Sára Eszter

Anya:Lipták Ildikó
Apa: Nyári Arnold
Lány: Pájer Alma e.h.
Fiú: Farkas Atilla
Rendező: Chris Cooper, Big Brum TIE Co., UK

3233 színházi nevelési előadások  KEREKASZTAL
SZÉLBEN SZÁLLÓK
5-7 osztályosoknak, 120 perc egy szünettel
„A Szélben szállók kőkemény, megrendítő dráma, amiben
érintőlegesen vagy mélyrehatóan olyan (tabu)témák kerülnek
megtárgyalásra, mint az árvaság, az intézeti lét, a cigány
származás, a csonka család és hasonlók. A játszók a maguk
írta-alakította, a közönség reakcióit bizonyos, előre meghatározott pontokon drámatanári segédlettel gördülékenyen
magába építő történetben mindezekről hétköznapi módon
beszélnek és beszélgetnek.”
(Jászay Tamás)
Szereplők: Bagaméry Orsolya, Nyakó Júlia, Lovas Dániel,
Homonnai Katalin, Spilák Lajos, Pallagi Melitta, Tárnoki Márk
Írta: Hajós Zsuzsa és Kárpáti István
Zene: Spilák Lajos

fotó: Jókuti Fruzsina

Rendezte: Kárpáti István

3435 színházi nevelési előadások  KEREKASZTAL
KÉKSZIGET
8-9. osztályosoknak, 120 perc
A történet középpontjában a kommunikációs akadályok állnak. A színészdrámatanárok a résztvevőkkel közösen derítik fel, hogy mi akadályoz
bennünket abban, hogy szót értsünk egymással? Hogyan lehet leküzdeni
ezeket az akadályokat? Milyen stratégiákat tudunk alkalmazni? Mit jelent
ragaszkodni egy stratégiához és mit jelent feladni azt?
Szereplők: Farkas Atilla, Hajós Zsuzsa, Jobbágy Kata, Lipták Ildikó, Nyári Arnold
Író: Kárpáti Péter  Dramaturg: Bodor Panna eh.  Látványtervező: Szabados Luca
Rendező: Kárpáti István és Kárpáti Péter

CSEND

14-16 éveseknek
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ új előadása Balázs
Béla Csend című meséje alapján készült. Egy fiú, Péter útját
követhetjük, mely során saját félelmei elől menekülve keresi
önmagát, helyét a közösségben, az életben. Az identitáskeresés, a hangos, zajongó világ, mint az elmélyülés, a magam
megtalálásának akadálya, a megfelelési, beilleszkedési vágy
és az ambíciók összeütközésének vizsgálatára vállalkozunk a
résztvevőkkel.
Szereplők: Kárpáti Pál, Lipták Ildikó, Nyári Arnold, Pájer Alma eh.
Író, dramaturg: Bíró Bence  Rendező: Szenteczki Zita eh.
A HOSSZABBIK ÚT

Rendező, színházi nevelési szakember: Hajós Zsuzsa  Dramaturg: Sára Eszter

Szereplők: Hay Anna m.v., Farkas Atilla, Fábián Gábor, Hajós Zsuzsa,

Szereplők: Manyasz Erika, Feuer Yvette

Lipták Ildikó, Nyári Arnold
Rendező: Gigor Attila

fotó: Tóth-Ridovics Máté

Szöveg, a színészek improvizációi alapján: Hajós Zsuzsa

11-12. osztályosoknak, 180 perc egy szünettel
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központés a Szputnyik
Hajózási Társaság előadása Nick Hornby Hosszú út lefelé c.
regénye nyomán készült. 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.

fotó: Kaposi László

A HETEDIK ÉGIG
13-15 éveseknek
A Bohócok a Láthatáron Csoporttal koprodukcióban készült előadást Holdosi
József Cigánymózes című kisregénye ihlette. A történet az identitásváltás, az
elszakadás és hazatalálás témakörét járja körül. Mi a felelősségünk abban,
hogy mi lesz belőlünk, milyen felnőtté válunk? Mi épül be észrevétlenül
mindennapjainkba, és mi tudatosul mindabból, amit otthonról hozunk? Haza
lehet-e menni 9 év után? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem?

3637 Partvonal Műhely előadásai
PANKA ÁLOMORSZÁGBAN
Interaktív mese az alvásról, élőzenével, mondókával 3-6 éveseknek
Az álmok világába mindenki szeretne eljutni, de van egy bökkenő, az elalvás!
Panninak ez nehezen megy, de kalandos útja végén megtalálja kedvenc
játékát is, Boldizsárt.
Játsszák: Dézsi Éva Darinka, Szalay Zsófia, Borbély Richárd, Szilvási Dániel
Mozgás: Resetár Dániel
Zeneszerző, rendező: Szilvási Dániel
A játékidő 35 perc, mely a 25 perces előadásból és az azt követő közös játékból áll.
Belépő: 1000 Ft  Kísérő pedagógusoknak tiszteletjegyet biztosítunk.
Jegyigénylés, információ: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

CSUKÁS ISTVÁN – DARVAS FERENC: ÁGACSKA
Interaktív, zenés játék 5-9 éveseknek, 90 perc egy szünettel
Játszótérre alkalmazta: PartVonal Műhely 2014.
Díszlet- és jelmeztervező: Juhász Kati
Koreográfus: Fosztó András  Zenei korrepetitor: Darvas Ferenc
Rendező: Quintus Konrád
Játsszák: Holczinger Szandra, Jászberényi Gábor, Gerner Csaba, Szilvási Dániel,
Quintus Konrád
Belépő: 1500 Ft  Csoportos belépő 10 fő fölött: 1200 Ft
Kísérő pedagógusoknak tiszteletjegyet biztosítunk.
Jegyigénylés, információ: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)
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3839 Partvonal Műhely előadásai
W. SHAKESPEARE: RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Beavató színházi előadás 12-18 éves diákoknak, 80 perc
Interaktív színházi előadás Ruszt József beavató színházi hagyományai
alapján. Az előadás sajátossága abban rejlik, hogy a Moderátor a történetet
egyes pontokon megállítja és a nézőkkel közösen megvitatnak bizonyos
kérdéseket, vagy a színházi jelrendszer érdekességeit fedezik fel.
Játsszák: Quintus Konrád, Szilvási Dániel, Lestyán Luca, Sákovics Eszter,
Resetár Dániel, – Előd Álmos, Cselle Gabriella, Bergendi Áron
Jelmeztervező: Kárpáti Enikő  Játéktér: PartVonal Műhely
Moderátor, rendező: Quintus Konrád
Belépő: 1500 Ft  Csoportos belépő 10 fő fölött: 1200 Ft
Kísérő pedagógusoknak tiszteletjegyet biztosítunk.
Jegyigénylés, információ: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

BÁNK AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTT
Beavató színházi előadás középiskolásoknak, 80 perc
Katona József műve formai és nyelvi szempontból is komoly kihívás a mai
néző számára. Az előadás anélkül, hogy a mű értékei veszendőbe mennének
– a fiatal nézők számára is érthetővé és átélhetővé teszi a történetet.
Egy bírósági tárgyalás keretei között keressük és vizsgáljuk a miértek és
hogyanok bonyolult összefüggéseit.
Belépő: 1500 Ft  Csoportos belépő 10 fő fölött: 1200 Ft
Kísérő pedagógusoknak tiszteletjegyet biztosítunk.
Jegyigénylés, információ: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

középiskolai osztályoknak hétköznap délelőtt

