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 Pavel Vangeli
egyszemélyes bábos

CSEHORSZÁG Pavel Vangeli egy-
személyes bábos és színját-
szó, aki bábokkal, maszkok-
kal és tárgyakkal előadott sa-
ját szerzeményeit alkotja, írja 
és rendezi. Bábozást a Prá-
gai Színművészeti Akadémi-
án (DAMU) tanult. 1989 előtt 
utcai előadóként próbálko-
zott, később a prágai Károly 
hídon dolgozva zsinórbábja-
ival továbbfejlesztette utcai 
munkásságát. Ezekből a váz-
latokból alkotta később a jól 
ismert Swinging Marionettes 
show-ját.

Poppen 
Opera Podium
HOLLANDIA A társulat Hollandi-
ában élő magyar, brazil elő-
adó- és képzőművészekből 
áll, akik elsősorban külön-kü-
lön vesznek részt a holland 
művészeti életben. Az éneke-
sek Ad Libitum Vocal Ensemb-
le név alatt gyakran koncer-
teznek is. Claudio B. Ribe-
rio saját zenekarával (Collegi-
um Musicum Den Haag) ba-
rokk zenét játszik. Horváth 
Márta munkái, gyermekfog-
lalkozásai a Zimezum báb- és 
dramatikus színházi produk-
ciók és kézműves alkotások 
műhelyében kapnak helyet. 
A bábopera (Holdhinta) meg-
születésében a találkozásuk, 
az ismeretségük játszott sze-
repet.

Szabó Balázs és 
bandája koncert
MAGYARORSZÁG Szabó Balázs 
igazi modern polihisztor: dal-
szerző-énekes, multiinstru-
mentalista zenész, bábszí-
nész és mesemondó. A köz-
kedvelt Suhancos zenekarból 
való távozása után 2009-től 
már saját bandája élén éne-
kel, gitározik, hegedül és ka-
valozik. 

 Viktor 
Antonov
OROSZORSZÁG Cirkusz zsinóro-
kon: Az ügyes mechanikus, a 
bábkészítő mester, Viktor An-
tonov előadja egyedülálló, mu-
latságos komédiáját: Az elő-
adásban – amit a közönség 
kedvence, a Bohóc nyit meg 
és zár le, beszélő madarával... 
az orrán – a világ minden táj-
áról érkezett művészek lép-
nek fel. Itt lesz a fakír, egy ak-
robata család a dzsungelből, 
egy majomtrió, egy erőművész 
egykerekű biciklin, egy kard-
nyelő, egy teve és egy gyönyö-
rű keleti lány.

Ciróka 
Bábszínház 
KECSKEMÉT Az 1986 óta hiva-
tásos bábszínház mára olyan 
sokoldalú, dinamikus intéz-
ménnyé vált, amely a keres-
let-kínálat maximális fi gyelem-
bevételével az egyéves korú 
gyerekektől a felnőttekig va-
lamennyi korosztálynak kínál 
programot. A színház állandó 
házigazdája a kétévente meg-
rendezésre kerülő Magyaror-
szági Bábszínházak Találkozó-
ja rendezvénynek, amely az or-
szág egyik legrangosabb szak-
mai fóruma. Békéscsabára 
Hamupipőke történetét hoz-
zák el.

Rokodál és 
Édeskeserű
BÉKÉSCSABA A Rokodál a Bé-
késcsabai Napsugár Bábszín-
ház tagjaiból álló banda. Hoz-
zájuk csapódik még egy es-
tére az Édeskeserű Zenekar. 
A rock és pop határmezsgyé-
jén mozgó zenekar hitvallá-
sa nem mindennapi: „Szere-
tünk kényelmetlen dolgokat 
feszegetni. Nem divat. Szere-
tünk itt élni az ország legvégé-
ben. Nem menő. Szeretnénk 
mindenkinek levetíteni a ben-
nünk lejátszódó fi lmet. Nem 
könnyű.” 
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2015. JÚNIUS 19., PÉNTEK
11 órától Lenkefi  Konrád emléktáblá-
jának avatása (Penza ltp. 1.)
15 órától Megnyitó – óriásbábos felvo-
nulás (a Csaba Centertől az Ibsen Házig)    
16–17 óra Pályi János (Kaposvár): Vi-
téz László (Andrássy út 1.)
17–18 óra Napsugár bábszínház (Bé-
késcsaba): Paradicsomleves betűtész-
tával (az Ibsen Ház udvara)
18–19 óra Balassi Táncegyüttes (Bé-
késcsaba): Ládafi a (Jókai színház)    
20–21 óra Poppen Opera Podium 
(Hollandia): L’abbraccio della Luna 
(Holdhinta) bábopera egy felvonásban, 
olasz nyelven (Ibsen Stúdiószínház)
21–22 óra Pribojszki Mátyás és ze-
nekara – koncert (a városháza udvara)
A Városházi Esték nyitó rendezvénye

2015. JÚNIUS 20., SZOMBAT
10–18 óra Mutatványosok (a Jókai 
színház előtti tér)

– Minicirkusz
– Cirkusz Mechanikusz
– Kádár Ferkó „Bábos” Fotószínháza
– Tekergőtér
– Mesekert
– Paprika Jancsi csúzlizdája
10–11 óra Bartha Tóni Bábszínháza 
(Göd): Paprika Jancsi – vásári bábjá-
ték (az Ibsen Ház udvara)
11–12 óra Vojtina Bábszínház (Deb-
recen) : A kis December király (Jókai 
színház)
14–15 óra Fekete Dávid (Debrecen): 
Törökvész vitéz, avagy Vitéz László 
és a törökök – vásári bábtáncoltató 
játék (az Ibsen Ház udvara)
15–15.30 Lénárt András (Tiszaal-
pár): STOP (a színház előtti tér)
16–17 óra Pavel Vangeli (Csehor-
szág): Prága, az elvarázsolt város 
(a Napsugár  bábszínház kisterme)
17–18 óra Néder Norbi (Biator-
bágy) vásári bábjátéka: Az ördög ki-

lenc kérdése, avagy bábokkal való 
játék szerelemről, házasulásról, ör-
dögi csalárdságról (az Ibsen Ház 
udvara)
18–19 óra Wayang Színház (Indoné-
zia): Az esőkirály és a szépséges Jáz-
minvirág (Jókai színház)
20–21 óra Harlekin Bábszínház 
(Eger): Hamlet (Ibsen Stúdiószínház)
21–22 óra Rokodál-koncert (a Nap-
sugár bábszínház zenekara), Édes-
Keserű-koncert (az Ibsen Ház 
udvara)

2015. JÚNIUS 21., VASÁRNAP
10–18 óra Mutatványosok (a Jókai 
színház előtti tér)
– Minicirkusz
– Cirkusz Mechanikusz
– Kádár Ferkó „Bábos” Fotószínháza
– Tekergőtér
– Mesekert
– Paprika Jancsi csúzlizdája

10–11 óra Tatay Színház (Budapest): 
Vitéz László (az Ibsen Ház udvara)
11–12 óra Viktor Antonov (Oroszor-
szág): Cirkusz zsinórokon (a Napsugár                 
bábszínház kisterme)
14–15 óra Aracs Eszter (Tiszaalpár): 
Guruló Cirkusz (az Ibsen Ház udvara)
15–16 óra Antonio Pasqualino Mu-
seo (Szicília):  Párizs ostroma (Ibsen 
Stúdiószínház)
16–17 óra Ciróka Bábszínház (Kecs-
kemét): Hamupipőke (Jókai színház)
17–18 óra Tatay Színház (Buda-
pest): Az élet kenyere (a Napsugár 
bábszínház kisterme)
19 –21 óra Szabó Balázs és bandá-
ja – fesztiválzáró program (a város-
háza udvara)

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház a műsorváltoztatás 

jogát fenntartja. 

M esevilág: megváltozik a belváros képe

Bábosok Mekkája 
Békéscsabán
  Nemzetközi bábfesztiválnak 
ad otthont Békéscsaba júni-
us 19-e és 21-e között. Kilenc 
honi társulat mellett Olaszor-
szágból, Hollandiából, Orosz-
országból, Csehországból és 
Indonéziából is érkeznek csa-
patok. Az elsősorban gyer-
meknek szóló előadások mel-
lett rengeteg kísérőprogram 
várja majd az érdeklődőket 
a Jókai színház előtti téren és 
a főtéren egyaránt. A részle-
tekről Lenkefi  Zoltánt, a házi-
gazda Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház igazgatóját kér-
deztük.

  — Élete nagy részét bábszín-
házban töltötte el. Miben más 
egy ilyen fesztivál, mint egy-egy 
előadás?

— Gyermekkoromtól kezdve 
mindig nagyon vártam, hogy 
újabbnál újabb előadásokat 
láthassak, de valójában azt az 
élményt nyújtottam volna na-
gyon hosszúra, amit a nem-
zetközi bábfesztiválokon kap-
tam. Napokon keresztül élvez-

hettem a csodásnál csodásabb 
előadásokat, beszélgethettem 
nálam idősebb bábosokkal, 
szórakozhattam a koncerte-
ken, a felnőtteknek szóló elő-
adásokon, megkérdeztem a kö-
zönség véleményét. Önző mó-
don a mai napig ezt az érzést 
keresem a fesztiválok meg-
szervezésekor. Mert úgy gon-
dolom, ami engem szórakoz-
tat, az majd sokaknak tetsze-
ni fog. Természetesen olyan 
előadásokat, produkciókat vá-
logattunk össze erre a három 
napra, amelyek valamilyen 
módon kiemelkedőek, műfa-
junk gyöngyszemei. Érkeznek 
hozzánk Hollandiától Csehor-
szágig különböző bábszínhá-
zak, és én csak reménykedem, 
hogy lassan múlik el ez a pár 
nap. A színház előtti téren vá-
sári bábosok, a Jókai színház-
ban és az Ibsen Házban pedig 
külföldi és magyar bábszín-
házak szórakoztatják a nagy-
érdeműt. Megváltozik a város 
képe, kicsit bábszínházzá ala-
kítjuk, hogy még vidámabb, 

még barátságosabb hellyé vál-
tozzon a mi városunk, Békés-
csaba.
— A bábozás úgy él a köztudat-
ban, mint gyermekeknek és 
gyermeklelkű felnőtteknek szó-
ló műfaj. Mégis úgy hirdetik 
a plakátokon, hogy minden kor-
osztályt várnak.

— A mostani bábfesztivál is 
gyermekorientált lesz. A bel-
földi és külföldi csapatok gyer-
mekek számára készült műso-
rokat mutatnak be a színház-
ban és az Ibsenben, ugyanak-
kor esténként külön felnőttek-
nek szóló darabokkal is talál-
kozhatunk majd. Egyébiránt 
az előadásokra a belépődíj 
800 forint lesz, de 3000 forin-
tos bérlet is váltható, amellyel 
az aznapi összes előadást meg-
nézhetjük.
— Mit ajánl még az előadások 
mellett?

— A főteret és a színház előt-
ti teret is úgy rendezzük majd 
be, hogy aki arra sétál, belép-
jen a mesék kapuján és bete-
kinthessen a bábok, mutat-

ványosok világába. A kísérő-
programok izgalmasnak ígér-
keznek, játszóház, mini cir-
kusz is lesz és Kádár Ferkó fo-
tószínházában szintén meg-
jelennek a bábok, de teker-
gőtér, mesekert és csúzlizda 
ugyancsak vár majd bennün-
ket. A bábfesztivál idején lesz 
a főtéren a Szent Iván éji tűz-
ugrás, ráadásul még koncer-
teket is terveztünk, lévén fel-
lép Szabó Balázs és Bandája, 
jön Pribojszki Mátyás és  ze-
nekara, az Édes-Keserű és 
a Rokodál zenekar is.
— Kimondhatjuk hát, hogy 
a bábművészet a reneszánszát 
éli?

— Mindenképpen. A társu-
latok egyre magasabbra te-
szik a  mércét, s a bemutatók-
nak egyre nagyobb a sikere. 
Ez a megítélésünket is javítja, 
az emberek kíváncsiak ránk, 
mert tudják, hogy jóval töb-
bet kapnak, mint egy egyszerű 
kesztyűbábos előadást. A báb-
művészet, ha gyerekeknek szól 
is, nem gyerekjáték. 

A vendéglátó Napsugár bábszínház tagjai hetek óta keményen készülnek.
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