
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. február 18. (csütörtök) 13.30 

Ágacska 

A Pódium Színház előadásában 

Gabó-Manó, festő és az Ő játszótársai gyönyörű csodákat varázsolnak:  

"Játsszuk azt, hogy erdő vagyunk, zöld levélből van a hajunk, testből testbe 

száll a lélek, ami holt volt, vígan éled."  

Gomba, virág, lepke, béka lesz a játszótársakból, a tárgyak életre kelnek... 

A festő viharos szelet fúj, s a szél letöri Ágacskát a fáról...  

Kacsák totyognak be hápogva, Pösze egér fúj harcias indulót, mindnyájan 

futnak, lebegnek, elbolondoznak Ágacskával, aki nagyon-nagyon szeretné 

tudni, hogy voltaképpen ki is ő. Nem virág, nem gomba, nem lepke, nem 

ember és nem is kacsa, hanem kicsoda? Nézzük meg együtt a mesét! 

 

2016. március 10. (csütörtök) 13.30  

Többsincs királyfi 

A Magyar Népmese Színház előadásában 

A csodatévő liliom gyermekkel ajándékozza meg Solomon király feleségét. Óvják még a 

fúvó széltől is, de mikor felcseperedik, a királyfi útnak indul. Többsincs királyfi álmában 

megjelenik Gyöngyvirág királykisasszony. Rögtön beleszeret és elindul kedves szolgájával, 

hogy megkeresse. Számtalan kalandba keveredik, míg a sárkány legyőzése után végül 

elnyeri választottját. 

 

 

2016. április 14. (csütörtök) 13.30 

Vuk 

A Pódium Színház előadásában 

Vuk, a rókakölyök nyolcadmagával jött a világra egy tóparti "rókavárban". A rókaszülők 

szürkülettől hajnalhasadtáig vadásznak, hogy az örökké éhes apróságokat jóllakassák. A 

rókacsaládot egy vadász és kutyája elpusztítja. Egyedül Vuk éli túl a támadást. Vuk örökölte 

nagyapja legendás hírű vérét, szimatát, vadászösztönét. Nagybátyja, a magányos Karak 

pártfogásába veszi, s a kis rókát könnyedén tanítja meg a szabad portyázók életének minden 

fortélyára. Vuk remek tanítvány, s hamarosan túltesz tanítómesterén. Egyik éjszakai 

zsákmányszerző körútjuk során a vadász kertjébe is eljut, s rátalál Cselére, a rókalányra, majd 

Karak segítségével kiszabadítják a fogságból. Nemsokára Karak is áldozatul esik az emberek 

vadászszenvedélyének. Így Vuk és Csele együtt éli tovább a vadonbéli állatok szabad, veszélyekkel 

teli, de mindenképpen csodálatos életét. 

 

Az előadásokra bérlet váltható. A három előadásra szóló bérlet ára: 2100 Ft (3 x 700 Ft) 

Az előadásokra a szólójegyek ára: 800 Ft / előadás 
 

Érdeklődni lehet: Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár, Palotás 

Telefon: 32/480-223 Mobil: 30/7684014  


