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2017. ősz SZÍNHÁZI ESTEK A NEMZEDÉKEK HÁZÁBAN 

OKTÓBER 

27. péntek 

18.00 

 

Müller Péter: Szeretetkönyv  

Müller Péter 70. születésnapjára megjelent 

könyvéből készült zenés előadás. A 

népszerű könyvből készült zenés monológ, 

a szeretet fontosságáról a Spirit Színház 

előadásában A színésznő: Papadimitriu 

Athina. A zenész: Kutik Rezső. Rendező: 

Perjés János 

belépőjegy: 1200.- Ft 

diák-nyugd.: 800.- Ft 

NOVEMBER 

10. péntek 

18.00 

 
 

 

Wass Albert: Erdők könyve – Aranyszamár 

Bábszínház   

Egy tüneményes teremtéstörténet, 
varázslatos lényekkel, tündérekkel és 
boszorkánnyal az Aranyszamár Bábszínház 
előadásában. 
Azt tudtad, hogy a gombák nem csak úgy 
maguktól teremnek, hanem a 
Gombacsináló Manó készíti őket? És azt, 
hogy a virágokban Tündérek laknak? És 
azon elgondolkodtál-e hogy vajon a 
Vaddisznó honnan tudja, hogy az orrával 
kell túrnia a földet? És azon, hogy a 
madarak kitől tanultak énekelni? Biztosan 
eszedbe sem jut, hogy egy Tündér is lehet 
szomorú, ha elveszít valamit - mondjuk 
szép kis selyempapucsát? Valószínűleg 
azon sem töprengtél még, hogy mi történik 
azzal, aki mérges gombába harap. A 
Boszorkányra pedig - valld be - gondolni 
sem mertél eddig! Sok mindent nem tudsz 
tehát, ami egy erdőben történik. De 
megtudhatod, ha akarod. És aztán ha újra 
az erdőbe mész, Te magad is látni fogod, 
hogy minden hajszálra úgy van, ahogy 
nálunk láttad."Belépő: 500 Ft 
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NOVEMBER 

17. péntek 

18.00 

 

Színes orchideák – zenés est 

Előadja: Hűvösvölgyi Ildikó és Kautzky 

Armand 

Válogatás a két művész által kedvelt 
musicalekből, dalokból és versekből. 
Elhangzik pl. a Macskák c. musicalből 2 dal, 
de elhangzanak Ady, Remenyik, Wass 
Albert , Weöres Sándor versek, valamint a 
sok dal között felcsendül a közkedvelt 
Orchideák c. is. 

belépőjegy: 1200.- Ft 

diák-nyugd.: 800.- Ft 

 

DECEMBER 

15. péntek 

18.00 

 

Beatles Advent a The Bits-szel! Akusztikus 

Beatles Unplugged koncert Gárdonyban. 

Évzáró koncert karácsonyi hangulatban a 

Beatles slágereivel. 

belépőjegy: 1200.- Ft 

diák-nyugd.: 800.- Ft 

DECEMBER 

22. péntek 

18.00 

 

 

Pólika – a Szerb színház előadása Kovács 

Apollónia életéről (egyeztetés alatt) 

2017. január 30-án Rusz Márk Milán 

rendezésében és Varga Klári előadásában 

nem először láthattunk olyan zenés estet, 

amely valamely híresség életét dolgozza 

fel. Az Edith Piafot, Karády Katalint, majd 

Jávor Pált megidéző produkciók után most 

a Kossuth-díjas, de élete végén igencsak 

méltatlan helyzetbe kerülő, 

szeretetotthonban élni kénytelen, roma 

származású népdalénekesnő, Kovács 

Apollónia „elevenedett meg” a színpadon a 

már jól összeszokott alkotótársak 

jóvoltából 

belépőjegy: 1200.- Ft 

diák-nyugd.: 800.- Ft 
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NEMZEDÉKEK HÁZA GÁRDONY, GÁRDONYI G. U. 1. 

 Jegyek elővételben a Városi Könyvtárban vásárolhatóak. 

Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 14. 

Telefon: 22/570-067 

e-mail: gardteka@vk-gardony.bibl.hu 

Nyitva: Hétfő 13-18 ; Kedd 8-12 és 13-18; Szerda 13-18;  

Csütörtök 8-12 és 13-18; Péntek 13-18; Szombat 8-12 


