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A műsorváltozás 
jogát fenntratjuk!

2021. SZEPT. 18. (SZO) 
9:00 -13:00 CSALÁDI PROGRAMOK /népi játékok, vetítések/ 
10:30 KIPPKOPP A FŰBEN bábelőadás /Nefelejcs Bábszínház/ 
Ingyenes belépés a teljes délelőtti programra.

2021. SZEPT. 18. (SZO) 
20:00 CSÁNYI SÁNDOR - Hogyan értsük félre a nőket?
Esőnap: 2021. szept. 19. (v) 20:00 
Belépő 5.900 Ft - 6.900 Ft.

2021. SZEPT. 17. (P) 18:30 
19:30 MEGNYITÓ ÉS ÁTADÓ CEREMÓNIA 
20:00 MALEK ANDI: SOULISTIC 
Regisztrációhoz kötött, ingyenes belépés.
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Zöld színház vagyunk - ne nyomtassa ki online vásárolt jegyét, még érkezés előtt töltse le mobilkészülékére! | Bankkártyás fizetésre csak online vásárlás esetén van lehetőség. | A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 INFORMÁCIÓ    kultkikoto.hu // +36 30 66 55 989 // jegy@kultkikoto.hu 
JEGYELŐVÉTEL  kultkikoto.jegy.hu // Előadások előtt egy órával a helyszínen.

VARÁZSERDŐ ALSÓÖRS

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS KEZELÉSI KÖLTSÉG NÉLKÜL: KULTKIKOTO.JEGY.HU

SZEPT. 18. (SZO) 09:00  
CSALÁDI PROGRAMOK  
bábelőadás, népi játékok, vetítések

SZEPT. 18. (SZO) 20:00  
CSÁNYI SÁNDOR  
Hogyan értsük félre a nőket?

SZEPT. 17. (P) 20:00  
MALEK ANDI: SOULISTIC  
megnyitó ünnepség

18:30 órától kapunyitás.

19.30 órától ünnepélyes megnyitó és 
átadási ceremónia.

20:00 órától Malek Andi - Soulistic

A Soulistic a neves énekesnő és a zongo-
rista-zeneszerző, Jáger Bandi együttmű-
ködéséből jött létre 2016-ban. A formáció 
egy nagyon különleges projekt, amely a 
Gospel, a Jazz, és a Soul stílust ötvözi.
Malek Andrea és Jáger Bandi produkció-
jában kulcsfontosságú szerepet játszik az 
örömzene és a hit, ahogyan a gospelnek 
is ezek a támpillérei. Az énekesnő ösz-
szetéveszthetetlen hangja, a zenei vezető 
friss és izgalmas zenei látásmódja, vala-
mint a fantasztikus jazz-zenészekből álló 
zenekar muzsikája szép élményt ígér. 
A “Soulistic” név a lélek és a zene közötti 
szoros kapcsolatra utal.

A belépés ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött!

9.00-13.00 óráig családi játszóház
Népi játékok, kosárhinta, vetítések és iz-
galmas gyerekprogramok egész délelőtt

10.30 órától bábelőadás
Nefelejcs Bábszínház - Kippkopp a fűben
Végre elmúlt a tél! Kippkopp elindul a 
zöld réten, hogy játsszon egy nagyot. Ki 
játszik ilyet, majd megmondom milyet! 
Fogócskázzunk itt a réten, szaladjunk, 
és kacagjunk! fussunk, fussunk, kerge-
tőzzünk, nem baj ha elfáradunk! De vajon 
kivel? A szöcskékkel, vagy a hangyákkal, 
vagy a katicával? Minden kiderül a mese 
végére!

Ingyenes belépés a teljes délelőtti 
programra.

Mi a teendő abban az esetben, ha az em-
ber a szülőszoba ajtajában döbben rá 
arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem 
tud bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hi-
bánk, ha Ők rosszat álmodnak? Miért baj, 
ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, 
hogy fogytam-e? Érdemes-e, a friss jo-
gosítvánnyal vezető feleségünknek taná-
csokat osztogatni a forgalomban? Eljön-e 
az a pillanat egy nő életében, amikor azt 
mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem 
kell több. Illetve, hogy mindezek ellenére, 
miért dobban meg mégis a szívünk, ha 
belép a szobába? Nos, ezekre a kérdé-
sekre nem tud választ adni az előadás. 
Viszont számos hasonló kérdést vet fel az 
együttélés nehézségeiről, szépségeiről, 
öröméről. 
Egyszemélyes vígjáték, nyolc különböző 
karakter, hetven percben.  Csányi Sándor 
színművész előadásában. 

Jegyárak:  5.900 Ft - 6.900 Ft
Esőnap: 2021.09.19. (v), 20.00 óra
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