MŰSORAJÁNLÓ
„S magasra emeltem…,
hogy nagy, hogy óriás legyen.”
(Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz)

ZENÉS ÁLLATVILÁG
Dalos foglalkoztató műsor. Szoktak-e sóhajtozni a
pillangók? Miért kitűnő vadász az oroszlán? Hogy iszik a béka?
Sok kérdésre, sok érdekes választ kapnak a kis nézők. Sőt, a
vándormuzsikussal közösen megalapítják a „Csincselebombola-csim-bum-bum” zenekart is…
(A produkció több mint 100 előadást megért)
PIROSKA ÉS A FARKAS
Élő, maszkos, kesztyűbábos,
vidámsággal és humorral.
„Messze, árkon-bokron túl,
meseerdő szélen:
hol a sok madár dalolt,
trillázott meg kakukkolt:
hol volt bizony, hol nem volt:
történt réges-régen…”

paravános

játék

sok

ÁLLATMESÉK
Marionettjáték
Gárdonyi Géza négy meséje kerül színre ebben a
produkcióban: EGÉRVADÁSZAT, TYÚKANYÓ MOSTOHAGYERMEKEI, UGRI MEG BUGRI és A CINEGE. Az előadás
a legkisebbeknek, óvodásoknak és kisiskolásoknak szól. Színész
és báb együttes játékában egyszerű kis történetek elevenednek
meg arról, hogy ésszel, ügyességgel többet el lehet érni, mint
erővel; arról, hogy az anyai szeretetnek nem feltétele a vér
szerinti rokonság; arról, hogy az erős jellem nagy sérelem
esetén is képes megbocsátani; arról, hogy védenünk, szeretnünk
kell a természetet, az állatokat, mert csak így lehet szabad az
ember.
EGRI HISTÓRIÁNAK SUMMÁJA
Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekéből készült asztali
bábjáték. Ez az előadás az 1552-es nagy török ostromot, Dobó
István kapitány és katonáinak hősiességét énekli és jeleníti meg.
Tinódi művét Gárdonyi G. forrásként használta az Egri
csillagok megírásakor.
(A produkció több mint 100 előadást megért)
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BARÁTOK A NAGYVILÁGBÓL
Népek gyermekdalai vayang, kesztyűs, hátulról mozgatott
és marionett bábokkal. A 16 nép dala a magyar mellett eredeti
szöveggel is elhangzik.
… „egyúttal zenei világismeretre teszünk szert, s más zenei
nyelvek világításában a magunkét is jobban megértjük.”
(Kodály Zoltán)
BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMES
Élő-, botbábos, maszkos, paravános játék, mely több
tájegység (Balaton melletti és zalai falvak, Esztergom környéke,
Felső-Tisza vidék, Erdély) népszokásából építkezik, de ennek
színpadi továbbgondolását kínálja a nézőknek. Ökumenikus
szemléletű.

HANGSZERBEMUTATÓ
„Ütős”, „fúvós”, „húros”, „elektronikus” csoportosításban
33 kisebb-nagyobb hangszer kerül bemutatásra az ágas
csettegőtől, a sámándobtól, a furulyán, lanton, brácsán keresztül
egészen a szintetizátorig.

A HÓKIRÁLYNŐ
élő-, kép- és bábjáték
A világirodalom egyik legnagyobb meseírójának,
Andersennek gyönyörű szép történetéből készült előadás: mese
a hűségről, a barátságról, a jóságról, a szeretet erejéről.
„Az igazi irodalom egyik legnagyobb érdeme éppen az,
hogy közvetlen kapcsolatot talál a gyermek tudattalanjával."
(Bruno Bettelheim)

BOR ÉS PÁSZTORDALOK
vagy JELMEZES HÁTTÉRZENE
– vásári képmutogatóval –
Lanton, kobzon, tamburán, gitáron, kürtön,
büröksípon
szabadtéri
rendezvényekre,
várakba,
konferenciákra, fogadásokra stb.
(„Bakonyi pásztor”, „Sok részögös”, „Minden nap jó borral
kell élni”)
„SZÉL HOZOTT, SZÉL VISZ EL”
– zenés irodalmi műsor –

– dalok és énekelt versek a
szerelemről és közös dolgainkról…

(Shakespeare, Kányádi, Radnóti, József A., Kosztolányi,
Verlaine, Szabó Lőrinc, Carcassi, Aguado, Carulli, N. Yepes,
Csajkovszkij stb.)

A LÓCI SZÍNPAD-ot Lázár Attila bábszínész, zenész működteti. Pályájának főbb ismérvei:
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* Károli Gáspár Református Egyetem: színháztudomány, mesterszak, Budapest
* Mákvirág együttes: folk- és régi zene, Budapest. Ének és lant mesterkurzus, Székesfehérvár
* Harlekin Bábszínház, Eger
* Állami Bábszínház, Marosvásárhely
* UNIMA Diploma: a XIII. Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztiválon nyújtott kimagasló
teljesítményért
* Évad legjobb színésze alakításért járó díj, Harlekin Bábszínház, Eger
* Kaláka Folkfesztivál: különdíj, Diósgyőr

