
A rovat támogatója a KINDER.

PAULON VIKTÓRIA:
KISRIGÓK – HÁROM GYEREK HAZATALÁL

A Kisrigók igaz történet, három gyerek hazata-
lálásának, örökbefogadásának története úgy, 

ahogyan azt el lehet mesélni. 
Csabó ötéves, Szaszka hat, Gigi még csak négy. Egyikük 
gyerekotthonban lakik, a másik kettő nevelőmamánál. Nincs 
igazi otthonuk, nincs igazi családjuk, nincsenek saját játékaik 
és szép könyvespolcuk. De nagyon bátrak, legyőznek min-
den akadályt, kicselezik a felnőtteket, átmásznak falon, ke-
rítésen, hogy összetalálkozhassanak, mert összetartoznak.

� Pozsonyi Pagony, 2017, 3490 Ft

HÉTKÖZNAPI 
(SZUPER)HŐSÖK

Ritkán irányul rájuk a 
fi gyelem, pedig fontos 

és felelősségteljes munkát 
végeznek. Ők a hétköznapok 
láthatatlan hősei – tisztán 
tartják az utcákat, felmos-
sák a folyosót, vezetik a 
buszokat és villamosokat, 
keverik a betont vagy épp 
gondozzák a betegeket. 
Azért, hogy az életünk 
kényelmesebb, jobb legyen. 
Ez a kiállítás most róluk szól. 

 � Deák 17 - Gyermek 
 és Ifj úsági Művészeti Galéria
� MÁRCIUS 20-IG
�  INGYENES 
� deak17galeria.hu

É letcéljuk a zenei műfajok széles repertoárjának be-
mutatása és ezen műfajok „megbékítése” egymással. 

A Talamba koncertjein éppúgy találkozhatunk Bach fúgáinak 
vagy Muszorgszkij Egy kiállítás képei című kompozíciójá-
nak átiratával, mint a Magashegyi Underground dalainak 
újragondolásával, jazzel, népdalokkal, afrikai törzsi ritmu-
sokkal vagy éppen pörgős balkáni dallamokkal. Műfajokat 
ötvöző muzsikusok, akik valódi 21. századi muzsikával 
szórakoztatják a közönséget itthon és külföldön egyaránt.

 � Müpa    �  FEBRUÁR 11. – 11.00 (120’)    �  1500 Ft    �  mupa.hu

Szenvedélyük:
a ritmus – Talamba
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K evesen tudják, hogy Holle anyó nemcsak a havazá-
sért, hanem a természet változásáért is felelős. Sőt, 

a földben található érceknek is ő a gazdája, ezért lesz a 
lányok jutalma az arany és a szurok. Két lány, Bella és 
Ella párhuzamos története a felnőtté válás útjáról.

 � Budapest Bábszínház
� FEBRUÁR 3. – 10.30, 15.00; 7. – 10.00, 15.00; 8. – 10.00 (90’)
� 1900 Ft    �  budapestbabszinhaz.hu
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sFARSANGI ÁLLATI 
ZENÉS ABC

B író Eszter énekesnőnek 
két saját gyermeke adta 

az ihletet, hogy az ABC betűit 
dalokon és játékokon ke-
resztül tanítsa és szerettesse 
meg az óvodás és kisiskolás 
korosztállyal. A koncerten 
közreműködik Födő Sándor 
„Fodo” és Hámori Máté.

 � Marczibányi Téri 
 Művelődési Központ 
� FEBRUÁR 3. – 11.00 (60’)
� 1600 Ft
� marczi.hu

Holle anyó 3+

CSIRIBIRI FARSANGI 
CSALÁDI DÉLUTÁN

E gész délutános szórako-
zás a Kalimpa Színház-

zal, akik A királykisasszony 
cipőjét adják elő, valamint 
farsangi mulatozás, táncház, 
ügyességi vetélkedők a 
Kolompos Együttessel.

 � Klebelsberg Kultúrkúria
� FEBRUÁR 3. – 15.00 (180’)
� 900 Ft
� kulturkuria.hu
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