
szárazon, vízben vagy levegőben – megénekelnek.  
Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, 
Csukás István, Tóth Kriszta és mások verseiben szerepel 
többek között a víziló, az iguána, a birka, a cinke, a gólya, 
a rigó, a szajkó, a túzok, a teknős, a rozmár, a mackó 
és a nyuszi. A Kaláka muzsikusai bemutatják érdekes 
hangszereiket is, lehet együtt énekelni, szajkó módra együtt 
verset mondani és még közösen muzsikálni is.

Klebelsberg Kultúrkúria, 2017. november 26.

JAMES NEWTON HOWARD –  
3 DECADES OF HOLLYWOOD MUSIC
A „Micsoda nő!”, a „Hullámok hercege”, „Az éhezők viadala” 
és számos más sikerfilm zeneszerzője koncertet ad 
Budapesten. A színpadon több mint száz előadó lesz 
segítségére, a szimfonikus zenekar egy kórussal egészül ki. 
Egyes dalokat a vonatkozó filmrészletekkel illusztrálnak, és 
egy light show is érkezik a turnéval. 

Papp László Budapest Sportaréna, 2017. november 5. 

A HUGENOTTÁK
A reformáció kezdetének 500. évfordulójáról az Operaház 
Meyerbeer A hugenották című operájával emlékezik 
meg. A történet alapjául a francia vallásháborúk egyik 
legszörnyűbb eseménye, az 1572-es Szent Bertalan-éji 
mészárlás szolgált, amely során a Párizsba gyűlt francia 

KESERŰ ASZÚ – BORKÓSTOLÓVAL EGYBEKÖTÖTT 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Míg fiatalon a kalandot és a kiismerhetetlent kutatjuk 
az ellenkező nemben, úgy érett korunkra a biztonságot 
és a nyugalmat. Folyton kutatunk, kísérletezünk, 
alázatot gyakorlunk, elvárásokat támasztunk, s olykor 
még a szeretetre is jut időnk. A Hírös Gasztroszínház 
a legkiválóbb borok mellé a legkiválóbb irodalmi művekből 
válogatott a párkapcsolat bizonyos fázisait elénk táró 
jeleneteket. Az első fellángolás után mi lesz velünk? Nagy 
kortyokban gurítjuk le torkunkon a kezdetben mézédes, mára 
keserűvé vált aszút. Így kell ennek lennie? Derítsük ki együtt!

Játsszák: Bata Éva és Bárnai Péter. 
Aranytíz, 2017. november 4.

NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK? –  
A KALÁKA EGYÜTTES CSALÁDI KONCERTJE
Az előadáson a több generáció által kedvelt együttes 
állatokról szóló gyerekdarabjait hallgathatjuk meg.  
A koncerten minden az állatokról szól, a hangyától 
az elefántig mindenféle nagyságú élőlényt – éljen bár 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA —
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műfajokban (kortárs színház és tánc, cirkusz, egyéb 
innovatív műfajok). Helyszínül szolgál többek között a MU 
Színház, a Stúdió K, a Szkéné Színház, de a Művészetek 
Palotájába vagy a Várkert Bazárba is ellátogathatnak 
a nézők, ahol a Nemzeti Táncszínház szervezésében lesz 
1-1 előadás. A válogatásba olyan különleges, színházi-
nevelési előadások is bekerültek, mint Az óriás ölelése 
a Kerekasztal Társulattól vagy a Peer Gynt a KÁVÁ-
tól. A programsorozat alkalmat ad a budapestieknek 
és a fővároson kívül élőknek is, hogy pótolják azokat 
az előadásokat, amelyekről eddig lemaradtak. 

Több helyszínen, 2017. november 29. – december 2.

15. ANILOGUE NEMZETKÖZI ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL
Az Uránia Filmszínházban és a Kino moziban az elmúlt 
év legfrissebb és legjelentősebb animációs alkotásait 
mutatják be. A nyitófilm a Have a Nice Day című film-noir 
lesz, a fesztivál ideje alatt több mint 500 új animációs 
rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat a közönség, 
köztük a Your Name címűt, amely Japánban minden idők 
legnézettebb animációs filmje lett. 

Több helyszínen, 2017. november 29. – december 3. 
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reformátusokat a király beleegyezésével lemészárolták.  
A darab a francia nagyopera egyik legeklatánsabb példája, 
amely 1836-os párizsi ősbemutatója után csakhamar 
az egész világot meghódította, és azóta is a legnépszerűbb 
és legtöbbet játszott művek között tartják számon.

Erkel Színház, 2017. november 5., 9., 10.

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
A program azoknak lehet izgalmas, akik érdeklődnek 
a modellvasutak, a legóból összerakott városok 
iránt. Az 1-es Villamos Klub jóvoltából többméternyi 
terepasztalos, működő vasútmodell-bemutató várja 
a látogatókat. Lesz interaktív játszóház is Thomas vasúttal 
és favonatokkal. 

Klebelsberg Kultúrkúria, 2017. november 3–5.

DUNAPART4
A kortárs magyar előadóművészeti szemlét negyedik 
alkalommal rendezi meg a Trafó. A rendezvény fő 
célja megismertetni a Magyarországra látogató 
szakemberekkel a legutóbbi hasonló esemény óta 
bemutatott magyar előadások legjavát a legkülönbözőbb Részlet a Your Name című filmből

Részlet a Napraforgó című előadásból
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