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Tütü – Színházlátogatás
 balerinákkal

ÓVODÁS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEK RÉSZÉRE

A Magyar Nemzeti Balett színházlátogatói programja folytatódik a 2018/2019-
es évadban is, a felújítás idején továbbra is az Erkel Színházban. A társulat 
óvodás csoportok és általános iskolai alsó tagozatos osztályok jelentkezését 
várja. A színházjáró túrán a gyerekek körbejárják az Erkel Színház épületét, 
bepillantanak a kulisszák mögé, és balettjelmezeket, illetve spicc-cipőket 
próbálhatnak. A program végén kis tánctanulás is várja a gyerekeket!

A program minden alkalommal 9:00-kor kezdődik.

A látogatás díja 1500 Ft/fő, a kísérő tanároknak 3 főig ingyenes a részvétel.
Maximális létszám a kísérőkkel együtt csoportonként 25 fő.

Jelentkezni a balerina@opera.hu e-mail címen lehet.

Időpontok 2018/2019-es évadra:
2018. szeptember 11., 12., 19., 20., 26., 27., 29.

2018. október 3., 4., 10., 11., 17., 18., 27., 31.

2018. november 7., 8., 14., 15., 21., 22., 24., 27., 28.

2018. december 5., 6., 11., 12., 15.

2019. január 15., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

2019. február 6., 7., 13., 14., 19., 20., 23., 27., 28.

2019. március 6., 7., 9., 20., 21., 27., 29.

2019. április 3., 4., 16., 17., 25., 30.

2019. május 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.

2019. június 5., 6., 8., 12., 13.

Fotó: Nagy Attila



OperaKommandó
A GYORS REAGÁLÁSÚ HANGTEST

Magyarország vidéki iskoláiba jut el a négyfős különítmény: áriákat, együtte-
seket énekelnek, mesélnek az opera világáról és az Opera intézményéről – 45 
percben. Néhány jelmez és kellék, no és egy zongora: ennyi kell csak a pillanat 
varázsához, akár egy tornateremben. Ám úgy jó, ha azután az élmény előbb 
az énekórákon, majd az Opera Nagyköveteinek látogatásával  is bővül, és a 
középiskolás korúak számára végül az OperaKaland Erkel színházi előadásain csú-
csosodik ki. Sok múlik tehát az Opera kvázi bohócdoktorain, a heteket átdolgozó, 
sokszor napi több előadást is abszolváló művészeken.

Közreműködik  Aczél András

Partnerünk  Filharmónia Magyarország

Fotó: Nagy Attila



Operatúra Papagenóval
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE

Az Operaház a színfalak mögött is varázslatos hely. Ebbe a rejtelmes világba 
kukkanthatnak be a gyerekek, akik A varázsfuvola kotyogó madárembere, 
Papageno vezetésével ismerkedhetnek meg az Erkel Színház és az operajáték rejtett 
titkaival. A pincétől a zsinórpadlásig számtalan meglepetés várja őket. S mire sokan 
dalra fakadtak, sok kis titokra is fény derül.

A program minden alkalommal 15:00-kor kezdődik.

Papageno  Hábetler András
Rendező  Toronykőy Attila

2018. szeptember 23. (v)
2018. október 21. (v)
2018. november 18. (v)
2018. december 8. (szo)
2018. december 15. (szo)

2019. január 13. (v)
2019. január 20. (v)
2019. február 10. (v)
2019. március 9. (szo)
2019. március 17. (v)

2019. március 31. (v)
2019. április 7. (v)
2019. április 28. (v)
2019. június 2. (v)
2019. június 9. (v)

Fotó: Csibi Szilvia

Időpontok:



OperaKaland 7.0
FIATALOK AZ ERKELBEN

A 2018/19-es tanévben hetedik évadjához érkezik az OperaKaland, Magyarország 
legnagyobb szabású színházi oktatási programja. Diákok tízezrei kelnek útra éven-
te kétszer az egész országból kedvezményes vasúti és BKK-jegyekkel, hogy életre 
szóló operaélményben részesüljenek az Erkel Színházban. A program 2014 tavaszá-
tól tovább bővült: az OperaKaland résztvevői előtt megnyílnak a közgyűjtemények 
kapui is. A kezdeményezés tehát KultúrKalanddá terebélyesedett.

Amennyiben az iskola helyi tanterve nem zárja ki az elsajátítandó tartalmak isko-
lán kívüli helyszíneken történő átadásának lehetőségét, akkor a felhívásban jelzett 
programok az adott iskola helyi pedagógiai programja szerint tanórának minő-
sülhetnek. 220 város, 750 intézmény, 260.000 diák – eddig. A mostani, Operaház 
nélküli szezonban az őszi Kalandot el kellett hagynunk, viszont megkettőzött 
szeretettel és várakozással készülünk a tavaszi találkozásra. Itt tér vissza önmagába 
az OperaKaland: újra a Háryt játsszuk, mint 2013 októberében, öt évvel ezelőtt.

Támogatóink   MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt., BKK Zrt.,  
EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság,  
Oktatásért Felelős Államtitkárság

info  operakaland@opera.hu

OperaKaland 7.1 – 2019. április 29., 30., május 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10.  
Kodály Zoltán  Háry János 

Fotó: Nagy Attila



Mesélő Muzsika
CSALÁDI BÉRLETSOROZAT AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN

Annyiféle találkozás lehetséges a zenével: nem maradhat ki közülük a gyermek 
és a teljes szépségében tündöklő óriáshangszer, a szimfonikus zenekar sem.  
Az Erkel Színház pódiumán ülő muzsikusoktól sok titok elleshető, s innen már 
csak egy lépés, hogy a zenébe beleszerelmesedett gyerkőc a függöny felgördültét 
várja, vagy akár majd a zenekari árokba üljön…

NÉPZENE VAGY KOMOLYZENE?
A népdalok az adott nép beszélt nyelvének ritmusait, hangsúlyait, sebességét 
adják vissza, vagyis a nyelv hangjegyekké formálódik. Ezek a beszédjellegze-
tességek a népzenéből átkerülnek a műzenébe. Ezeket a hatásokat idézzük fel 
játékos formában a gyermekmondókáktól a balladákig.

2018. november 17. (szo) 10:30, Erkel Színház

KARMESTER-JÁTÉK
Miért van szükség karmesterre? Hogyan irányítja a zenekart? Tudna játszani a 
zenekar karmester nélkül is? Bárki kipróbálhatja a karmesterséget!

2019. január 26. (szo) 10:30, Erkel Színház

MESE-ZENE
A szimfonikus zenekar muzsikájában megjelennek a zenetörténet legismertebb 
mesefigurái. Hogyan tud mesélni a zene? Közösen írunk mesét egy zenére.

2019. április 13. (szo) 10:30, Erkel Színház

Moderátor  Lakner Tamás
Közreműködik   Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami 

Operaház Zenekara, Duna Szimfonikus Zenekar
Partnerünk   Filharmónia Magyarország

info  filharmonia.hu

Fotó: Csibi Szilvia



Nagytermi áttekintés
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK IFJAKNAK

A Magyar Állami Operaház nemcsak különleges sorozatokkal, de természetesen 
egész estés (vagy délelőttös) előadásokkal is várja a gyerekeket családjukkal 
együtt, és persze, az ifjakat is. Lássuk együtt, mely előadásokat javasoljuk:

ERKEL SZÍNHÁZ

John / Hall  Billy Elliot – a Musical
2018. szeptember 1–9., 2019. június 14–16., 25–30.

Mozart  A varázsfuvola
2018. december 2., 5., 7., 9.

Eagling / Solymosi / Csajkovszkij  A diótörő
2018. december 14., 15., 18–31.

Kacsóh  János vitéz
2019. március 9., 10., 17., 30., 31.

Erkel  Bánk bán
2019. március 14., 16., 21., 29., április 7.

Kodály  Háry János
2019. április 26–28.

ifj. Harangozó / Kocsák  Hófehérke és a 7 törpe
2019. június 1., 2., 5–10.

OPERAHÁZ

John / Hall  Billy Elliot – a Musical
2019. július 2-7.
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Fotó: Berecz Valter



Ringató
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! – KISGYERMEKKORI ZENEI NEVELÉS 3 ÉVES KORIG

Az Erkel színházi foglalkozásokon a legkisebb korosztály zenei nevelésére kapnak 
mintát a szülők a kodályi elvek alapján. Szeretettel várunk a Ringatóra már néhány 
hónapos gyerekeket is, és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen 
énekel, játszik együtt a kicsikkel oldott, szeretetteli légkörben. A program azoknak 
szól, akik úgy érzik, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, akik szívesen 
énekelnek, vagy éppen az éneklésben bátortalanok, és szívesen bővítenék 
dalkincsüket. A foglalkozásokat születéstől hároméves korig ajánljuk; várandós 
kismamákat is szívesen látunk.

Instruktor  Ujvári Klára
Helyszín  Erkel Színház – Bernáth-büfé

Alkalmak  csütörtökönként, 11:00 (30 perc)

Első foglalkozás  2017. szeptember 20.

Utolsó foglalkozás  2018. június 27.

Jegyár  1.000 Ft | család
Kérjük, a kimaradó csütörtökök miatt a foglalkozások pontos dátumaiért keressék 
fel a www.opera.hu honlapot!
Érkezés a megváltott jegyekkel az Erkel Színház főbejáratán keresztül.

Fotó: Csibi Szilvia



Hétvégi ringató apukákkal
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! – KISGYERMEKKORI ZENEI NEVELÉS 3 ÉVES KORIG

Hogy a hét közben intenzíven dolgozó édesapák se maradjanak ki semmi 
jóból, új programként szombaton is rendezünk Ringatót az Erkel Színházban. A 
kodályi elvekre épülő foglalkozásokra szeretettel várunk minden olyan apukát, 
aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsikkel oldott, szeretetteli légkörben. A 
programot újszülött kortól hároméves korig ajánljuk; az anyukákat is szívesen 
látjuk.

Instruktor  Ujvári Klára
Helyszín  Erkel Színház – Bernáth-büfé

Alkalmak  szombatokon, 9:30 (30 perc)

2018. szeptember  29., október 27., november 24., december 8.

2019. január 5., február 9., március 23., május 25.

Jegyár  1.000 Ft | család

Érkezés a megváltott jegyekkel az Erkel Színház főbejáratán keresztül.

Fotó: Csibi Szilvia



Hangszervarázs
HANGSZERCSOPORTOK JÁTÉKOS BEMUTATÁSA 4 ÉVES KORTÓL, ÉS KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE

Közönségünket apró lépésenként tanítjuk meg a színházbajárási, illetve zenehall-
gatási szokásokra. Interaktív játékok segítségével jutunk közelebb az opera- és 
balettelőadások nélkülözhetetlen alapjához: a zenéhez, vagyis az ezeket létrehozó 
zenekari hangszerekhez.

Házigazda  Nagy Mária, az Operaház nagykövete

Helyszín  Erkel Színház – Bernáth-büfé

Hangvilla bérlet 
(vasárnapokon, 9:00–10:00)
2018. szeptember 30. – vonósok

2018. október 28. – fafúvósok

2018. november 4. – rézfúvósok

2018. december 2. – ütősök

Hangjegy bérlet  
(vasárnapokon, 9:00–10:00)
2019. január 6. – vonósok

2019. február 3. – fafúvósok

2019. április 14. – rézfúvósok

2019. május 19. – ütősök

Bérletár  4.000 Ft | bérlet | fő
A bérlezetési időszakot követően, július 
2-től, jegyek alkalmanként is kaphatók 
1.200 Ft-os egységáron.

Érkezés a megváltott jegyekkel 
kezdés előtt 15 perccel az Erkel Színház 
főbejáratán keresztül.
(A pénztár 10 órakor nyit.)

Fotó: Berecz Valter



Csengő-bongó délután
JÁTÉKOS HANGSZERISMERTETŐ SOROZAT 4 ÉVES KORTÓL 10  ÉVES KORIG

A Csengő-bongó egy játékos hangszerismertető sorozat óvodások és kisiskolások, 
csoportban vagy szülőkkel érkező gyerekek számára. Az előadásokon az 
érdeklődők közvetlen közelségből ismerhetnek meg egy-egy hangszert és 
azok kisebb-nagyobb testvéreit. Az interaktív program karnyújtásnyira zajlik, 
és az előadás gyermeki nyelvezettel ugyan, de még a felnőttek számára is sok 
újdonságot mondhat a hangszerek világáról.

Házigazda  Nagy Mária, az Operaház nagykövete

Közreműködnek  az Opera zenekari művészei
Helyszín  Erkel Színház – Bernáth-büfé

Fakopáncs bérlet (vasárnapokon, 15:00-16:00)

2018. szeptember 30.– hegedű, brácsa, cselló és nagybőgő

2018. október 28.– fuvola és fagott

2018. november 4.– trombita és harsona

2018. december 2.– ütősök

 

Fülemüle bérlet (vasárnapokon, 15:00-16:00)

2019. január 6. – gitár és hárfa

2019. február 3. – klarinét és oboa

2019. április 14. – kürt és tuba

2019. május 19. – zongora

Bérletár  4.000 Ft | bérlet | fő
A bérletezési időszakot követően, 

július 2-től, jegyek alkalmanként is 

kaphatók 1.200 Ft-os egységáron.

Érkezés a megváltott jegyekkel  

kezdés előtt 15 perccel az Erkel Színház 

főbejáratán keresztül.  

Fotó: Berecz Valter



További információ:

Operaház Értékesítési Centrum

1061 Budapest, Hajós utca 13–15. / földszint I. (90-es kapucsengő)

Telefon: +36 1 332 7914

Nyitvatartás: hétköznap 10:00–17:00 óra között

E-mail: jegy@opera.hu

www.opera.hu/ifjusagi-programok

 

Felelős kiadó: Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója

Grafika és tipográfia: Mátai és Végh Kreatív Műhely

Fotók: Berecz Valter, Csibi Szilvia, Nagy Attila

Médiapartnerek:


