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Ha színvonalas, élő gyermekkoncertet szeretne óvodásoknak
vagy kisiskolásoknak,

SZABÓ CSILLA ÉS
ZENEKARA

SZABÓ CSILLA ÉS ZENEKARA biztosan jó választás!

"Halihó!" című gyermekkoncert
A koncert zenei anyaga a Valami mindig szép című gyermekalbum
dalaira épül (Fonogram-díj, Az év gyermek albuma). Színvonalas,
lírai, humoros és a magyar népdalok világával összecsiszolt dalok
szólalnak meg élőben, csaknem egy órában.
Szabó Csilla tapasztalatai: több éves közös munka Halász Judittal,
koncertturnék az erdélyi Böjte Csaba féle árvaházakban, tv-s és
rádiós szereplések, gyógyítás zenével budapesti gyerekkórházakban,
a platina lemezes Honfoglalás.
A zenekar tagjai:
JENEI SZILVESZTER (dalszerző, előadóművész, akusztikus és
elektromos gitár, ének, az Illés, a Generál, a Kormorán egykori
tagja)
KÖLLŐ TAMÁS (a country zene megszállottja, hangszere a dob,
"fegyvere" a humor)
VÖRÖS ANDOR (dalszerző, hangszerelő, Steel gitár, billentyű,
mandolin, harmonika, ének, a Bojtorján együttes egykori tagja)
SZABÓ CSILLA (dalszerző, basszusgitár, ének)
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HOLDONMACSKA
ZENEKAR

BÓBITA ZENEKAR
A BÓBITA ZENEKAR 1997-ben alakult azzal a hiányt pótló céllal,
hogy vidám, játékos műsoraival aktív programot kínáljon az
óvodák és iskolák gyerekközönségének.

A HOLDONMACSKA zenekar saját dalainak érzelemvilágával,
témáival és

Az együttes akusztikus műsorával folyamatosan jelen van a
művelődési központok és fesztiválok színpadain. A lendületes
műsorok hangulata egyszerre bensőséges és vidám; a játékok és
dalok könnyen az előadások részévé varázsolják a gyerekeket.

hangszerelésével igyekszik elvarázsolni a gyerekeket és a
gyermeklelkű
felnőtteket. A repertoárban helyet kapnak olyan klasszikusok is,
mint a Süss fel nap, Esik az eső, Virágéknál ég a világ..., - kibővítve,
átdolgozva. A gyerekek mellett a felnőttek is aktív résztvevői
lehetnek a műsornak.

Műsorok:
 Csodálatos állatvilág
 Indul a mesevonat
 Bolond bál (farsang)
 Jöjj el Mikulás
 Ezüstszánkó
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NAPRAFORGÓ
MESESZÍNHÁZ

INTERAKTÍV
GYEREKMŰSOROK –
bábokkal, élő szereplőkkel

Interaktív zenés mesejátékok!
Műsorok:
 CSODAFURULYA
 ELVARÁZSOLT KIRÁLYFI
 VITÉZ KATINKA
 LÚDAS MATYI
 HOL VAGY NYUSZI? AVAGY A HÚSVÉTI KALAND
 ÓZ, A VARÁZSLÓ
 TÉLORSZÁGI KALAND
 TÜNDÉRMANÓ
 BOLONDÓCI BOLDIZSÁR - Mátyás király udvari
bolondjáról
 UTAZÁS MESEORSZÁGBA

és sok-sok zenével
Az Ebengubák bábkoncert sajátos egyedi stílusát a folk-világzene
és a magyar hagyományok ötvözése adja. Jellemzője a magával
ragadó előadásmód, a zenei és színpadi humor. Főszerepben a 9
magyar kutyafajta.
Műsorok:
 Madarak és fák - dalok madarakról és fákról, a bennünket
körülvevő természetről óvodásoknak és kisiskolásoknak.
 Noé bárkája – bibliai történeteket feldolgozó gyerekelőadás.
 A Macskamese bábelőadás a barátságról szól népi
hangszerek segítségével.
 Az 1000 bocs! egy báb-vígjáték minden korosztálynak,
mese-koncert-báb-cirkusz.
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MASNI ÉS POCÓ
Mihályi Rékát a Fonogram díjas Group'n'Swing zenekar
énekesnőjeként, a Ridikül c. műsor főcímdalának előadójaként,
valamint a Barátok Közt sorozat Váradi Jankájaként ismerhette meg
a közönség.
'Masni és Pocó' című albuma 2015-ben jelent meg Dr. Kádár
Annamária gyermekpszichológus ajánlásával. A dalok szórakoztató
szövegei és profi zenei aláfestése mellett az előadást két
bábművész játéka is kíséri. A műsor minőségi szórakozást kínál
kisgyermekeknek és családoknak.
Karácsonyi rendezvényeken az előadáson elhangzó saját dalok
kiegészülnek néhány jól ismert ünnepi dallal is.
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