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ÚJ bemutatóink: 

AZ ELVARÁZSOLT EGÉRKISASSONY 
ÍRTA: BÁLINT ÁGNES

A történetben Cukoranyó házába fogad
két csavargó kisegeret: Fánit és
Surranót. Fáni szófogadatlansága miatt
mézeskalács-boszorkánnyá változik.
Fáni, hogy mentse Surranót Hercsula
macska el l, még arra is hajlandó, hogyő
a rettent  kandúr szolgálatábaő
szeg djön. Cukoranyó mindent t vé tesző ű
a kisegerekért és sikerül megmentenie

ket a macska karmai közül, végül pedigő
Fáni a sok megpróbáltatás és kaland
után visszaváltozik kisegérré.
Dramaturg: Bencze Balázs, zene: Rossa László, díszlet: Halász G. Péter
Rendező: Szabó Zsuzsa
Videoajánló: https://youtu.be/P0xDbH3lyG8 

___________________________

A SZÖRNY, AKI ELRABOLTA A KARÁCSONYT (A GRINCS) 
Magyarországi ősbemutató 2019 decemberében!

A Grincs egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók
története, aki el akarja lopni a karácsonyt, ám
végül egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése
szívhez téríti. Vicces és szívmelengető történet a
karácsony lényegéről és az optimizmus
megtörhetetlen erejéről. A Grincs magányosan
éldegél barlangjában a Kobak hegyen, egyetlen
társasága hűséges kutyája, Max. A barlang tele van
mindenféle találmánnyal és szerkentyűvel, melyek
a házigazda mindennapi kényelmét szolgálják, így a
Grincs csak akkor látja szomszédait Kifalván,
amikor kifogy az élelemből. Kifalva minden évben
karácsonykor megzavarja hősünk magányát az
évről évre egyre nagyobb, fényesebb és hangosabb
ünnepléssel. Amikor a Kik bejelentik, hogy idén
háromszor nagyobb lesz a karácsony, a Grincs
rájön, hogy csupán egy módon biztosíthatja a
csendet és a békességet: el kell lopnia a
karácsonyt. Úgy dönt tehát, hogy Mikulásnak adja
ki magát, sőt, terveihez csapdába ejt egy nyafka
rénszarvast is, hogy legyen, aki húzza a szánját.
Eközben odalent Kifalván Cindy-Lou Ki, egy kislány,
akiben túlcsordul a karácsonyi vidámság, a
barátaival azt tervezi, hogy csapdába ejti a
karácsonyi köreit rovó Mikulást, hogy
megköszönhesse neki a sok segítséget, amit
túlterhelt édesanyjának nyújt. Ahogy közeledik a karácsony, félő, hogy a jószándékú terv ütközni 
fog a Grincs jóval ármányosabb ügyködésével.... 
(Bizonyára sokan ismerik a moziból, a televízióból az amerikai film alapjául szolgáló történetet. 
Színpadi feldogozására első ízben a Pesti Művész Színház Fogi Gyermekszínháza vállalkozik.)
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További újdonságaink:

A VILÁG LEGERŐSEBB GYEREKE (mint Harisnyás Pippi) 
zenés mesejáték

Pippi apjával, a hajóskapitánnyal járta a világ
tengereit, aki azonban egy viharban eltűnt. A
kilencéves kislány ekkor egy icipici város szélén lévő
roskatag öreg házba költözött, a Villekulla-villába. A
hajóról két holmit hozott csak magával: egy kis
majmot, Nilsson urat és egy kis koffert tele
aranypénzzel, majd vesz magának egy lovat, amit a
verandán tart és ha kedve szottyan, maga cipel. Ő
lehet a világ legerősebb gyereke. 
Astrid Lindgren nyomán. Dramaturg: Bencze
Balázs, díszlet: Halász G. Péter, jelmez: 
Reidinger Mária, zenei felvétel: Rossa László, rendező: Szabó Zsuzsa
A Színdarab bemutatását a Nordiska ApS-szal (Koppenhága) való megállapodás alapján a 
Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökséggel kötött szerződés teszi lehetővé.
Videoajánló: http://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=243241 

___________________________

PÁN PÉTER
mesemusical

Wendy  Darling  egy  teljesen  átlagos  londoni
családban  él  két  öccsével,  édesanyjával  és
jóravaló, de pipogya hivatalnok édesapjával.  Pán
Péter  egy  elvarázsolt  egzotikus  helyen  lakik,
Sohaországban. A titok,  hogy ott soha nem lesz
felnőtt.  Péter tud repülni és minden napja csupa
tömény kaland,  mert  van egy jó  kis  csapata  az
Elveszett fiúk, akikkel együtt harcolnak a gonosz
kalózok ellen.
Írta: Harmath Imre-Lénárt László
Videoajánló: https://youtu.be/PGwMEoTYeNE

___________________________

FRAKK, A MACSKÁK RÉME
zenés mesejáték

A  mese  a  kutya–macska  barátságra  épül.  Irma
néni és Károly bácsi két elkényeztetett cicájukkal,
Lukréciával  és Szerénkével  éli  mindennapjait  egy
falusi házacskában. A két macska rendkívül lusta
és szemtelen, ezért Károly bácsi nem kedveli őket
túlságosan.  A  gond  akkor  kezdődik,  amikor
Lukrécia  belefekszik  Károly  bácsi  karosszékébe.
Innentől  kezdve Károly  bácsi  nagyon vágyik  már
egy harcias kutyára, aki megnevelné a macskákat.
Ekkor  érkezik  Frakk,  akit  Károly  bácsi  egyik  volt
osztálytársától  kap,  és  aki  rövid  időn  belül  a
macskák réme lesz.
Írta: Bálint Ágnes 
Videoajánló: https://youtu.be/BdYcKInVB7I



_______________________________
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AZ OROSZLÁNKIRÁLY MESÉJE
gyermekmusical

A  történet  egy  kis  oroszlán  kölyökkoráról  és
felnőtté  válásáról  szól.  Egy  napon  gonosz
nagybátyja, Scar egy szurdokba csalja Szimbát
és  játszópajtását  Nilát,  mert  tudja,  hogy  arra
fog  vágtatni  egy  gnú  csorda.  Mufasa,  fia
segítségére siet. Bár Szimbát megmenti, ő maga
áldozattá válik. Scar elhiteti a kiskölyökkel, hogy
ő  a  tragédia  okozója  és  azt  tanácsolja  Neki,
hogy fusson el és soha többé ne térjen vissza.
Szimba menekülés közben találkozik össze a két
hihetetlenül  bájos  figurával,  a  varacskos
disznóval és barátjával, akikkel együtt nőnek fel.
Nila  megkeresi  Szimbát,  megérteti  Vele,  hogy a trón csakis  őt  illeti  meg, és nem felelős apja
haláláért.
Írta: Mujahid Zoltán-Lénárt László
Videoajánló: https://youtu.be/VMuD-jJqIC0

___________________________

MINDEN EGÉR SZERETI A SAJTOT
mesejáték

Téli  hóesésben  érkezik  meg  zörgő-csörömpölő
verklijével  Zakariás,  a  vándormuzsikus  a  mesebeli
városkába,  hogy  felidézze  lakóinak  a  régi  szép
időket,  amikor  még  a  világhírű  Verkli-Fehéregér
Színház  tiszteletre  méltó  direktora  volt.  Ám  egy
szomorú  napon  a  színpad  ragyogó  csillagai,  a
fehéregér  pár  és  lányuk  –  korgó  gyomrukra
hallgatva  –  megszöktek  Zakariástól,  hogy
beköltözzenek  egy  ínycsiklandó  illatú  sajtkészítő
műhelybe. A műhely addigi  lakói,  a szürke egerek
közül való Márton papa és hitvese, Lidi mama azonban nem nézték jó szemmel a betolakodókat.
Nem úgy fiuk,Soma, akit első látásra elbűvölt a bájos fehér egér kislány, Fruzsina. Vajon összeillik-
e fehér és fekete, azaz a fehér- és szürke egér?
Videoajánló: http://fogiszinhaza.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=95&Itemid=142 

___________________________

AZ ÖRDÖG HÁROM ARANYHAJSZÁLA
GRIMM zenés mesejátéka

Hajdanában,  réges-régen  egy  szegény  asszonynak
fiacskája  születik.  Megjósolják  róla,  hogy  amint  a  fiú
felcseperedik, elveszi a király lányát feleségül. Hamarosan
a  király  fülébe  is  eljut  a  hír,  aki  dúl-fúl  mérgében  és
mindent elkövet, hogy a jóslat ne teljesülhessen be. Végül
a fiút azzal a lehetetlennek tűnő feladattal bízza meg, hogy
hozza el az ördög három aranyhajszálát a királyi udvarba.

Videoajánló: https://www.youtube.com/watch?v=xsdBHcNEG5U
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Ifjúsági előadás
MÁRTÍROK (1956-ra emlékeznek fiatalok)
ifjúsági musical 2 részben

A  darab  történetében  egy  művelődési  házban  fiatal
művészcsemeték  készülnek  egy  előadásra  1956-ról,
amikor a szomszédos bankot rablótámadás éri. A múlt és
a  jelen  furcsa  összhatása.  A  fiatalok  az  életükért
játszanak.  A darabot  Harsányi Gábor Jászai Mari-díjas
színművész írta és rendezte. A művész a darabért 2012-
ben  állami  kitüntetésben  részesült,  az  1956-os
Emlékérmet vehette át. 

___________________________

Repertoárunkon találják még:

Harsányi Gábor CSETLŐ-BOTLÓ FAJANKÓ
zenés mesejáték

Túró Király udvarában történt az eset. Banyanyanya, a boszorka
elrabolta  Szépek  szépe  hercegnőt  és  a  banyatanyára  vitte.  Volt
nagy sírás-rívás a királyi házban! Az eset miatt tilos volt a nevetés
a királyi udvarban. Itt élt egy legény, a Jankó, akit úgy csúfoltak:
Csetlő-Botló Fajankó.  Szerény  volt  és  csendes,  szorgalmas  és
rendes,  minden  kiesett  a  kezéből,  izgult,  összeakadt  a  lába,
dadogott, makogott, elzsibbadt a szája. Egyszer a Fővezér mégis
rajta kapta Jankót, amint nevetett, ezért az a király elé hurcolta.
Közben az udvarban mindenki zokogott a királylány miatt. A király
kihirdette:  aki  kiszabadítja  a  lányát,  neki  adja  a  királyságát  és
persze  a  hercegnőt  feleségül.  Csetlő-Botló Fajankó  is  elindult
szerencsét  próbálni.  Ami  ezután  történt,  az  majd  kiderül  az
előadáson.

Videoajánló: https://youtu.be/UtEHCt5txbw 

___________________________
 

Harsányi Gábor CSENGŐ-BONGÓ KIRÁLYSÁG
zenés mesejáték

Volt  egy  ország,  messze  innen,  ahol  mindenki
énekelt. Daloltak a fák, a hegyek, dalolt az ég is.
Ám egy napon a gonosz varázsló átkot bocsátott
le  rájuk.  Elnémult  a  dal.  Némaságban,  zene
nélkül  éltek  az  emberek.  Csengő-Bongó királyfi
elindult,  hogy  megküzdjön  a  Rettenetes-
Rettentővel. Az öreg Jós megjósolta, csak akkor
jár  sikerrel,  ha  megtalálja  a  párját  a  sötét
erdőben. Ezer veszély,  szörnyetegek leselkedtek
rá, de tudta, hogy az erdő közepén várja a párja.
De várta ám a Rettentő is, varázzsal, haraggal! 



_______________________________
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ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI ÉS TÜNDÉRSZÉP ILONA 
zenés népmese

Árgyélus  és  Ilona,  a  jóságos  lány  találkozásáról,
szerelméről,  felelősségükről  szól  a  mese.  Árgyélus
királyfi  furfanggal  küzd  az  útját  keresztező
ellenségekkel, Ilona szívével és eszével segíti társát. A
történet egy aranyalmafánál kezdődik, mely éjjelente
virágba  borul  és  termést  hoz.  Az  almák  azonban
rendre eltűnnek reggelre, hiába őrizték. Varjú képében
jön el Tündérszép Ilona. Sok-sok viszontagság után, a
királyfi  legyőzi  ellenségeit  és  egymásra  találnak  a
szerelmesek. 

Videoajánló: https://youtu.be/bTMMUnl8DbU

___________________________

NILS HOLGERSSON CSODÁLATOS UTAZÁSA 
zenés mesejáték

Nils  teljesen  hétköznapi  kisfiú,  eltekintve  attól  a  rossz
tulajdonságától,  hogy  rendszeresen  kínozza  családi
gazdaságuk állatait. Amikor egy napon a szülei elmennek
otthonról,  egy  kismanó  bukkan  fel,  akit  Nils  ugyancsak
elkap és kínozni kezd. A manó hiába rimánkodik, Nils nem
engedi szabadon. Gonoszsága elnyeri méltó büntetését, a
manó törpe méretűvé varázsolja, és ettől kezdve megérti
azt is, miről beszélnek az állatok.

Videoajánló: https://youtu.be/bXEV9lptTD8

___________________________

A KIS HABLEÁNY 
zenés mesejáték

Ariel,  a  kis  hableány,  apja,  Triton  király  víz  alatti
birodalmában él, de minden gondolatával az emberek
közé  vágyódik.  Kis  barátjával  és  egyben
cinkostársával,  Ficánkával  megpróbálnak  minél
többször  felúszni  a  vízfelszínre,  hátha  látnak  valami
érdekeset az emberek világából. Egy alkalommal nagy
vihar  támad  és  egy  emberekkel  teli  hajó  a  vihar
markába  kerül.  Ariel  kimenti  a  hajón  utazó  Erik
herceget és attól fogva menthetetlenül beleszeret, csak
a hercegre tud gondolni minden pillanatában



Videoajánló: https://www.youtube.com/watch?v=wSK_7JLVZRw

_______________________________
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MICIMACKÓ MESÉI 
gyermekmusical

E  bájos  mesét  bizonyára  minden  kisgyermek  ismeri  már,  de
most végre színpadon is életre kel e csodás történet, melyben
találkozhatunk  Micimackóval,  Malackával  és  a  Százholdas
Pagony többi lakójával.

Videoajánló: https://youtu.be/CnQ2Y48ViGA

___________________________

VUK 
gyermekmusical

A  mese  egy  kis  róka  kalandos  életéről  és  mindennapi
megpróbáltatásairól szól. Ő Vuk. Egyik este Vuk apja vadászni
indul,  hogy zsákmányt szerezzen családjának.  A kicsi  Vuk is
menne apjával  vadászni,  de apja ezt még a kora miatt nem
engedi  meg  Neki.  Kis  hősünk  viszont  roppant  kíváncsi,  így
titokban apja nyomába ered.

___________________________

RIGÓCSŐR KIRÁLY 
zenés mesejáték

Kelemen  király  palotájába  sorban  érkeznek  a  kérők,  ám  a
kevély Anna királykisasszony mindegyiket kikosarazza. Ekkor
érkezik meg Roland király – a szomszéd birodalom ura – akit a
királykisasszony,  szakálla  miatt  Rigócsőr  királynak  nevez el.
Kelemen  király  látja,  hogy  leánya  mennyire  hiú,  csak  a
szépség  és  az  öltözködés  érdekli.  Így  megfogadja,  hogy
hozzáadja a lányát az első jöttmenthez, aki az útjába akad.

Videoajánló: https://www.youtube.com/watch?v=jByV-vlmRXw
___________________________

A FUTRINKA UTCA LAKÓI 
zenés mesejáték

A  mindig  kedvesen  morgolódó  Morzsa  kutya  mellett
megelevenednek Futrinka  utca  karakteres  lakói.  Liba  Leontin
aki  Sün  Sámuel  szerkesztőségében  dolgozik,  az  Egerentyű
család, akiknek kiszemelt helyére költözik a kényes Cicamica, a
bájos esetlenke Böbe baba és a szélhámos Sompolyogi róka. A
mesejáték  bonyodalma  akkor  kezdődik,  amikor  a  békés



Futrinka utcába beköltözik Cicamica, és Sompolyogi ármánykodására kolbászból  fonat magának
kerítést.
Videoajánló: https://www.youtube.com/watch?v=l8p5uw4eIME

_______________________________
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SÜSÜ, A SÁRKÁNY 
mesejáték

Süsü  a  híres  egyfejű,  egy  jóindulatú  sárkány,  akit  eredeti
hazájában,  a  többfejű  sárkányok földjén  gyakran  kigúnyoltak
egyetlen feje miatt. Süsü egy légynek sem tudna ártani, így az
ellenséget  is  inkább  meggyógyította,  amiért  apja  a
Sárkánykirály mérgében kitagadta. Süsütől az emberek eleinte
rettegnek és azt hiszik, hogy a királykisasszonyt jött elrabolni.
Szerencsére  összetalálkozik  a  kóbor  királyfival  az  Útilapu
Birodalom  legkisebb  fiával,  akivel  életre  szóló  barátságot
kötnek. 

Videoajánló: https://youtu.be/dafXU5hqr3k 
___________________________

SUSZTER ES A KARÁCSONYI MANÓK 
zenés mesejáték

Szegénységben, de szeretetben telnek Marci bácsi és Matild néni
napjai.  Marci  bácsit  valaha  a  vidék  legjobb,  legkeresettebb
suszterének tartották. Aztán elszegényedtek. Ekkor toppan be a
házukba három kis manó, akik az éjszaka leple alatt elkészítik
Marci  bácsi  helyett  a  cipőt.  Másnap  reggel  az  öregek  nem
hisznek a szemüknek. Nem akarják elhinni a csodát. A cipőt a
Nagyságos  Virgonc  Elemér  Úr  veszi  meg,  aki  olyannyira
elégedett, hogy bőségesen megfizeti az árát. Így már két cipőre
való bőrt tud venni Marci bácsi. Amint éjfélt üt az óra, a manók
ismét megérkeznek, elkészítik a cipőket, és ez így megy egészen

addig, amíg Matild néni tanácsára meg nem lesik, ki a titkos jótevőjük.
Videoajánló: https://www.youtube.com/watch?v=5eqQQtHO5mA

___________________________

EZÜSTMACKÓ 
gyermekmusical

A  történet  főhőse  Pali,  aki  kishúgával  éli  a  kisgyermekek
mindennapi életét. Elérkezik a december 6-a. Reggel a gyerekek
vidáman kutatják a csizmájukat, hogy mit hozott nekik a télapó.
Pali egy csodálatos Ezüstmackót kap, húga Fruzsi egy babát. Fruzsi
azonban hamar elszomorodik,  mert Ő is  olyan mackót szeretett
volna,  mint  amilyet  a  testvére  kapott.  Pali  elhatározza,  hogy
meglepi testvérét.

___________________________

TÉLAPÓ KARÁCSONYI RÉNSZARVASA 
zenés mesejáték

Rudolf a kis rénszarvas piros orral születik, emiatt társai sokat
csúfolják. Már-már elbújdosna a világ elől, amikor barátokra
lel, akik nem bántják azért, mert más mint a többiek. Barátai
segítségével  legyőzi,  sőt  jószívűvé  változtatja  Mikulás  ősi

https://youtu.be/dafXU5hqr3k


ellenségét Viharellát. Hóvihar miatt csak Ő vezetheti a Mikulás szánhúzóit, mivel sokat csúfolt orra
messzire világít. A Karácsony így meg lesz mentve, és a kis rénszarvasból hős lesz.


