
 

 

 

    

Programok gyerkőcöknek  
 

A kisebbek ezúttal sem maradnak ki a jóból… Interaktív és furfangosan humoros 

bábelőadásokkal készülünk, kifejezetten gyerekeknek szóló koncerten bátorítunk majd 

mindenkit közös éneklésre, a fesztivál bűvésze pedig meglepetéseket varázsol majd a 

gyerkőcök kezébe, apa poharából meg eltünteti a bort, mielőtt Paprika Jancsi csúzlijával 

kilőnék a kezéből az egészet…  

A bűvész trükkös mutatványai és a csúzlizda mellett egész napos programjaink még a Ládafia 

Műhely kosaras körhintája, a Tekergőtér sok-sok ügyességi játéka (amelynél sokszor a szülők 

is leragadnak:), a kreatív játszóházunk, ahol az arcfestés által inkognitó módra válthatunk, 

illetve a fa építésű játszóterünkön is csinálhatják a gyerekek annak az ellenkezőjét, amit a 

szüleik mondanak… Idén is készülünk pecsétgyűjtő füzettel, amelynek segítségével akár az 

összes programot be lehet majd járni, a pecsétek összegyűjtésével és beváltásával pedig 

különféle meglepetések üthetik a kisebbek markát.  

  

Bábelőadásaink  

Kalamajka Bábszínház: Okoska botocska  
  

Időpont: 11:00  

Helyszín: KISFALUCSKA UDVARHÁZ & BISZTRÓ  

  

Tüskeböki, a sündisznócska és Ugribugri a nyulacska kalandjai elevenednek meg az Alma és az 

Okoska botocska című mesékből készült előadásban. A meséket élőzenés dalbetétek 

színesítik, így a legkisebb korosztály számára is élvezhető ez a bájos, kisgyermekek számára is 

könnyen befogadható állatmese.  



 

 

 

A mese a kis kerti eszközök segítségével megismerteti a gyerekekkel a kerti munkák világát, az 

erdei történeten belül pedig elkalauzolja kis nézőit a gombák és erdei állatok világába.  

  

Bőrönd Ödön Bábtársulat: Lúdas Matyi  
Időpont: 13:00  

Helyszín: KISFALUCSKA UDVARHÁZ & BISZTRÓ  

  

Egy fiatal társulat vagyunk, de egyre cseperedünk. A Lúdas Matyi alap történetét adjuk elő 

ördögien fűszerezve … angyalian bemutatva.  

  

Kalamajka Bábszínház: A kismalac és a farkasok  
Időpont: 16:00  

Helyszín: BODROG BORMŰHELY  

  

Ki ne ismerné a hős kismalac meséjét, aki ügyessége és okossága révén elbánik a mihaszna 

farkasokkal?  

Medve apó a Malackánál tesz látogatást és kukoricát visz ajándékba. Útközben találkozik 

Tohonyával, a mihaszna, lusta farkassal, aki a szép sárga kukoricacsöveket, aranynak véli. 

Tohonya elhatározza, hogy megszerzi a kukoricát, és elkezdődik a kalandokban gazdag 

történet. A mesét kézzel készült eszközök, kiegészítők sokasága színesíti.  

 

 



 

 

 

Egész napos programjaink  

  

Ládafia Műhely - Kosaras Körhinta  
Időpont: 11:00-18:00  

Helyszín: BODROG BORMŰHELY  

  

A Ládafia Bábszínház 2001-ben indította útjára első faszerkezetes, kézzel hajtható körhintáját, 

mely régi malommechanikák elveit használva épült fel fafogaskerekes Szarvasos hintának. Ezt 

követően született meg a kosaras körhinták gondolata, melyekkel az országban elsőként járták 

a városokat, falvakat. A fesztiválra a Banyaforgóval készülünk…  

  

Tekergőtér - Ügyességi játékok   
Időpont: 11:00-18:00  

 Helyszín: KISFALUCSKA UDVARHÁZ & BISZTRÓ  

  

 A Tekergőtér egyedi tervezésű és kivitelezésű játékok 

gyűjteménye. Olyan játszótér, ahol a gyerekek és játékos 

kedvű szüleik egyaránt jól szórakozhatnak és próbára 

tehetik ügyességüket. Ezen a játszótéren lehet tekerni, 

forgatni, bökdösni, pöckölni, billenteni, fújni és főleg 

gurítani. A szabályok minden esetben egyértelműek, a 

sikerélmény és a jó hangulat garantált.  

A Tekergőtér játszóteret 2009 tavaszán hoztuk létre azzal a 

céllal, hogy a játszás örömét ötletes, szórakoztató és 

kivitelezésében is egyedülálló, színvonalas játékokkal 

varázsoljuk felejthetetlenné.  

 

  



 

 

 

 

 

Paprika Jancsi csúzlizdája  
Időpont: 11:00-18:00  

Helyszín: SEVEN HILLS DISTILLERY  

  

Hölgyeim és Uraim! Csak közelebb, közelébb! Megérkezett Paprika Jancsi Csúzlidája! “Az 

elfeledett Boldog Békeidők vásári vurstlis hangulatát visszaidéző, egyedülálló mechanikus 

szerkezet.” Egy majd’ egész napos feledhetetlen produkció, mindenkinek! Mindössze le kell 

billenteniük a bújócskázó bábokat, a csúzliból kilőtt diók segítségével. Akinek ez sikerül, 

jutalmat kap, aki pedig mellé lő, az tekerheti e nemes szerkezetet!  

  

Balázs András bűvész  
Időpont: 11:00-18:00  

Helyszín: PETŐFI UTCA (és a fesztivál teljes területe:)  

  

 
A leghihetetlenebb dolog az, amikor a varázslat a néző szemei előtt történik meg. Bűvészkedés 

testközelből, amikor egy karnyújtásnyira vagy a néző kezében történik meg a varázslat. 

Közvetlen élmény, melyben közelről tapasztalhatják meg a bűvészet által alkotott csodákat.  

  

 



 

 

 

 

 

Játszóház & Arcfestés  
Időpont: 11:00-18:00  

Helyszín: KISFALUCSKA UDVARHÁZ & BISZTRÓ  

 
  

Idén sem marad el kreatív játszóházunk, ahol az arcfestés által inkognitó módra válthatunk, 

illetve a fa építésű játszóterünkön is csinálhatják a gyerekek annak az ellenkezőjét, amit a 

szüleik mondanak…:))  

  

  

  

 


