
2017. decemberi havi műsor

2017. december 1. 11:00 óra Lúdas Matyi - Szolnoki Szimfonikus Zenekar
péntek     zenejáték

   19:00 óra Dilettánsok, dilettánsok!- Egy este a magyar irodalom
                                                                     legrosszabb verseivel
                                                                     Előadás hossza: 80 perc, felvonások száma: 1

2017. december 2. 14:00 óra Arany Lille- Lappföldi (számi) népmese
szombat                                            Előadás hossza: 60 perc, felvonások száma: 1
                                                    19:30 óra S.Ö.R- Shakespeare Összes Rövidítve

    Előadás hossza: 2 óra 10 perc, felvonások száma: 1          

2017. december 3. 19:00 óra Maradjunk annyiban  
vasárnap        Előadás hossza: 1 óra 20perc+30 perc beszélgetés a nézőkkel,
                                                                     felvonások száma: 1                                             
              
2017. december 9. 11:00 óra Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – 
szombat     mesék óvodásoknak

                                           Előadás hossza: 30-40 perc, felvonások száma: 1
                                                    15:00 óra A rendíthetetlen ólomkatona
                                                                     Előadás hossza: 90 perc, felvonások száma: 1

2017. december 10. 11:00 óra A rendíthetetlen ólomkatona
vasárnap     Előadás hossza: 90 perc, felvonások száma: 1

2017. december 11.                   19:00 óra Április Párizsban - romantikus vígjáték 
hétfő     Előadás hossza: 1 óra 30 perc, felvonások száma: 1

2017. december 12. 10:30 óra Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) - 
kedd                                                            mesék óvodásoknak 

                 Előadás hossza: 30-40 perc, felvonások száma: 1
14:00 óra A kis herceg - mese-monológ két részben gyerekeknek   

                              Előadás hossza: 2x45 perc, felvonások száma: 2 
                                                                     (15 perc szünet)

2017. december 13. 19:00 óra Halpern és Johnson – a Gólem Színház előadása
szerda     Előadás hossza: 90 perc, felvonások száma: 1    

2017. december 14. 10:30 óra Vitéz László menyecskét keres- bábjáték 3-12 éves
 csütörtök                                                   gyerekeknek

       Előadás hossza: 40 perc, felvonások száma: 1
                                                    19:00 óra G.Ö.R.CS.- Görögök Összes Regéi és Cselekedetei 
                                                                     Előadás hossza: 2 óra 10 perc, felvonások száma: 1



2017. december 16. 11:00 óra Arany Lille-  Lappföldi (számi) népmese
szombat     Előadás hossza: 60 perc, felvonások száma: 1
                                                    15:00 óra Francia rúdugrás- Szextett két részben
                                                                     Előadás hossza: 2 óra 30 perc, felvonások száma: 2 
                                                                     (15 perc szünet)
                                                     19:00 óra Francia rúdugrás- Szextett két részben
                                                                      Előadás hossza: 2 óra 30 perc, felvonások száma: 2 
                                                                     (15 perc szünet)               
                                                    
2017. december 17. 10:00 óra Miért sír a hal? - izraeli vendégelőadás
vasárnap             
                                                    12:00 óra Miért sír a hal? - izraeli vendégelőadás
                                                                    
                                                    16:00 óra Széttáncolt cipellők- zenés, táncos mesejáték az egész 
                                                                     családnak
                                                                     Előadás hossza: 2x45 perc, felvonások száma: 2
                                                                     (20 perc szünet) 
           
2017. december 18. 19:00 óra Anyám mondta- A Gólem Színház előadása
hétfő                 Előadás hossza: 80 perc, felvonások száma: 1

   
2017. december 19. 19:00 óra Tagadj, tagadj, tagadj- Orlai produkció
kedd                  Előadás hossza: 2 óra 15 perc, felvonások száma: 2
                                                                     (15 perc szünet)

2017. december 20. 10:30 óra Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén - 
szerda                                                         Sue Townsend nagy sikerű regényei alapján
                                                                    Előadás hossza: 1 óra 30 perc, felvonások száma: 1   
                                                    15:00 óra Móka Miki és barátai - játék gyerekeknek, retro felnőtteknek
                                                                     Előadás hossza: 50 perc, felvonások száma: 1     
                                                    19:00 óra Kié vagy, mondd?- zenés „seveledsenélküled” a 30-as
                                                                     évekből 
                                                                     Előadás hossza: 70 perc, felvonások száma: 1

2017. december 21. 11:00 óra Vitéz László menyecskét keres - bábjáték 3-12 éves
csütörtök                                                    gyerekeknek
                                                                     Előadás hossza: 40 perc, felvonások száma: 1
                                                    19:00 óra S.Ö.R.- Shakespeare Összes Rövidítve

                 Előadás hossza: 2 óra 10 perc, felvonások száma: 1



2017. december 22. 11:00 óra Janikovszky Éva: Az úgy volt… - mesejáték 7-13 éves
péntek                                                         gyerekeknek
                                                                     Előadás hossza: 60 perc, felvonások száma: 1
                                                    15:00 óra Móka Miki és barátai - játék gyerekeknek, retro felnőtteknek
                                                                     Előadás hossza: 50 perc, felvonások száma: 1 
                                                    19:00 óra Egy kicsit kuplézgatunk- Falusi Mariann és Lang Györgyi estje
                                                                     Előadás hossza: 2x50 perc, felvonások száma: 2
                                                                     (15 perc szünet)
                                                                                                      
2017. december 23. 11:00 óra A kis herceg - mese-monológ két részben gyerekeknek
szombat     Előadás hossza: 2x45 perc, felvonások száma: 2 
                                                                     (15 perc szünet)

15:00 óra Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) -
                                                                     mesék óvodásoknak

    Előadás hossza: 30-40 perc, felvonások száma: 1

2017. december. 27.                  11:00 óra Bíró Eszter Ünnepi Állati Zenés ABC koncertje gyerekeknek és
     felnőtteknek

szerda                                                          Előadás hossza: 65 perc, felvonások száma: 1
                                                    15:00 óra A rendíthetetlen ólomkatona
                                                                     Előadás hossza: 90 perc, felvonások száma: 1

2017. december 28. 11:00 óra Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) -
csütörtök                                                    mesék óvodásoknak       

                Előadás hossza: 30-40 perc, felvonások száma: 1
15:00 óra Bumba- 5-12 éves gyermekeknek szóló előadás

                                                                     afrikai népmesék alapján 
    Előadás hossza: 60 perc, felvonások száma: 1

2017. december 29. 11:00 óra Ann-Droid- XXI. századi Pinokkió-történet
péntek                           Előadás hossza: 50 perc, felvonások száma: 1

15:00 óra Ann-Droid- XXI. századi Pinokkió-történet
     Előadás hossza: 50 perc, felvonások száma: 1

                                                    19:00 óra Dilettánsok, dilettánsok!- Egy este a magyar irodalom
                                                                     legrosszabb verseivel

                 Előadás hossza: 80 perc, felvonások száma: 1



2017. december 30. 11:00 óra Széttáncolt cipellők- zenés, táncos mesejáték az egész 
szombat                                                      családnak

                                           Előadás hossza: 2x45 perc, felvonások száma: 2
                                                                     (20 perc szünet)
                                                    15:00 óra Kinevetsz a végén!- a Klubrádió nyilvános rádiófelvétele
                                                                     Előadás hossza: 90 perc, felvonások száma: 1
                                                    19:30 óra Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén - 
                                                                    Sue Townsend nagy sikerű regényei alapján
                                                                    Előadás hossza: 1 óra 30 perc, felvonások száma: 1   

2017. december 31. 10:30 óra Janikovszky Éva: Az úgy volt...- mesejáték 7-13 éves
vasárnap                                                     gyerekeknek
                                                                     Előadás hossza: 60 perc, felvonások száma: 1
                                                    15:00 óra Francia Rúdugrás- Szextett két részben

                 Előadás hossza: 2 óra 30 perc, felvonások száma: 2 
                                                                     (15 perc szünet)    

   

Budapest, 2017. november 6.


