
GYERMEK- ÉS  
IFJÚSÁGI PROGRAMOK



RINGATÓ
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – 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 babákat is, és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen éne-
kel, játszik együtt a kicsikkel oldott, szeretetteli légkörben. A program egyaránt szól 
azoknak, akik szívesen énekelnek, vagy éppen az éneklésben bátortalanok, és épp 
ezért vagy ennek ellenére úgy érzik, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, és 
szívesen bővítenék dalkincsüket. A foglalkozásokat újszülöttkortól hároméves korig 
ajánljuk; várandós kismamákat is szívesen látunk.

Instruktor Ujvári Klára
Helyszín Erkel Színház – Bernáth büfé
almak
2021. szeptember 2-ától minden csütörtökön 11:00-től (30 perc) 

Jegyár 1000 Ft / család

HÉTVÉGI APÁS RINGATÓ
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!  

 

Hogy a hét közben intenzíven dolgozó édesapák se maradjanak ki semmi jóból, foly-
tatjuk nekik ajánlott programunkat, és 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
almak
havonta egy alkalommal, szombaton 9:30-tól (30 perc)

Jegyár 1000 Ft / család

OPERAOVI 
Engedjétek hozzánk a gyerekeket!

A Ringató korosztályából kicseperedett gyerekeknek is muzsikálni kell, sőt egyre inkább 
rá kell bírni őket az aktív részvételre, amely talán elvezet az Opera Gyer mek karába 
való felvételig is… Erre nyújt alkalmat az OperaOvi, amelyet az az üde muzsikus és 
édesanya, Ujvári Klára vezet, aki a Ringatóban is kényeztette őket. A foglalkozásokra 
szeretettel várnak minden olyan kisgyereket, aki szeret énekelni, játszani, érdeklődik a 
színpad iránt. A zenés foglalkozásokon a gyerekek zenei képességeit a játékos színpadi 
gyakorlatok és a mozgás segítségével is fejlesztik, felkészítve őket az esetleges jövőbeli 
gyermekkari munkában való részvételre. Operás témák, operamesék, balettzenék is az 
új sorozatban – az Eiffel Műhelyház csodálatos dzsungelében, az Ottrubay oázis különle-
ges, növényekkel teli környezetében, szombat délelőttökön.

Az egymásra épülő foglalkozások vegyes csoportban zajlanak és óvodáskorúak szá-
mára, 3 éves kortól 6 éves korig ajánljuk őket. Szülőket is szívesen látunk.

Óvó néni Ujvári Klára
Szakmai felelős Hajzer Nikolett, a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának vezetője
Helyszín Eiffel Műhelyház – Ottrubay oázis

szombatokon 9:30-tól (30 perc)

2021
október 16.
november 20.
december 4.

2022
január 8., 22.
február 5., 19.
március 5., 19.

április 2., 23.
május 14., 21.
június 4., 11.

Létszám max. 15 fő (óvodáskorú gyerekek kísérővel vagy kísérő nélkül)



HANGSZERVARÁZS  
Hangszercsoportok játékos bemutatása  

Közönségünket apró lépésenként tanítjuk meg a színházba járási, illetve zenehallgatási 
szokásokra. Interaktív játékok segítségével jutunk közelebb az opera- és balettelőadások 
nélkülözhetetlen alapjához: a zenéhez, vagyis az azt létrehozó zenekari hangszerekhez.

Házigazda Nagy Mária brácsaművész
Közreműködnek a Magyar Állami Operaház Zenekarának művészei
Helyszín Eiffel Műhelyház – Hevesi háziszínpad

szombati vagy vasárnapi alkalmak 11:00 órától (60 perc)

2021. október 17. (v) – vonósok
2021. december 5. (v) – fafúvósok
2021. december 19. (v) – ütősök
2022. január 15. (szo) – rézfúvósok

2022. február 12. (szo) – vonósok
2022. március 12. (szo) fafúvósok
2022. április 9. (szo) – ütősök
2022. május 29. (v) – rézfúvósok

Jegyár 1200 Ft / fő

CSENGŐ-BONGÓ DÉLUTÁN 
Játékos hangszerismertető sorozat  
                

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

Házigazda Nagy Mária brácsaművész
Közreműködnek a Magyar Állami Operaház Zenekarának művészei
Helyszín Erkel Színház – Bernáth büfé

vasárnaponként 15:00 órától (60 perc)

2021. november 14. – gitár
2021. november 21. – hárfa
2021. december 12.–  zongora
2022. január 9. – klarinét, oboa
2022. január 30. – kürt, tuba
2022. február 6. – fuvola, fagott

2022. február 20. – ütősök
2022. február 27. – zongora
2022. március 6. – hegedű, brácsa,
2022. március 27. – cselló, nagybőgő
2022. április 24. – trombita, harsona
2022.május 15. – ütősök

Jegyár 1200 Ft / fő

MESÉLŐ MUZSIKA
Családi bérletsorozat az Erkel Színházban

A Filharmónia Magyarország Mesélő Muzsika bérlete olyan különleges, három izgalmas 
koncertből álló zenei élmény, ahol Lakner Tamás játékos elemek segítségével, fantaszti-
kus stílusérzékkel moderálja a gyerekek nyelvére fordított komolyzenei produkciókat.

Moderátor Lakner Tamás
Helyszín Erkel Színház / Operaház

KIS TÖRTÉNETEK NAGY ZENESZERZŐKRŐL
Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara
2021. november 7. (vas) 10.30, Erkel Színház 

ÉNEKELNI JÓ!
Közreműködik a Nemzeti Énekkar
Karnagy Somos Csaba
2022. március 12. (szo) 10:30,  
Erkel Színház

HANGZÓ VILÁG – HANGZÓ ZENE 
Közreműködik a Szent István Filharmonikusok
2022. május 28. (szo), 9.45, 12.00, Operaház 

Jegyár 2900 Ft / fő

A koncertek a Filharmónia Magyarország Nkft. szervezésében valósulnak meg.
info filharmonia.hu



TÜTÜ 
Színházlátogatás balerinákkal

A Magyar Nemzeti Balett színházlátogatói programja a 2021/2022-es évadban az 
Opera ház korszerűsítése alatt az Erkel Színházban folytatódik. A szervezők óvodás 
csoportok és általános iskolai alsó tagozatos osztályok jelentkezését várják. A szín-
házjáró túrán a gyerekek körbejárják az Erkel Színház épületét, bepillanthatnak a ku-
lisszák mögé, végül jelmezpróba és egy kis tánctanulás várja őket. A program minden 
alkalommal 9:00-kor kezdődik.

Információ és jelentkezés balerina@opera.hu

2021
szeptember 3., 21., 23., 28.
október 5., 7., 12., 14., 19.
november 4., 9., 16., 18., 
23., 25.
december 7., 17.

2022
január 11., 13., 18.
február 1., 3., 15., 17., 26.
március 8., 10., 17., 22., 
24., 29.

április 5., 7., 26., 28.
május 3.,5., 10., 11., 17., 19., 
24., 26.
június 1., 8.

A látogatás díja 1500 Ft / fő

A kísérőtanároknak 3 főig ingyenes a részvétel.  
A csoportok maximális létszáma (kísérőkkel együtt) 25 fő.

OPERAJZ 
Rajzóra az Operában

Ybl Miklós 200. születésnapján indította programját a Magyar Állami Operaház. 
Évek ig, egészen az Operaház felújítás miatti bezárásáig sikerrel üzemelt, a rajzot taní-
tó pedagógusok és a diákok is nagyon szerették, ha a gyönyörű, különleges vonalveze-
tésekkel ékes palota tereiben, lépcsőin leülhettek, és a kihelyezett rajzórán vázlatokat 
készíthettek, művészettörténeti ismereteket szerezhettek – és mindezt megtoldotta 
a Ház egy kis tízóraival is az osztály számára. Az OpeRajz most folytatódik: az Eiffel 
Műhelyházban már ősztől lehet rajzórákat tartani, az Operaházban pedig tavasztól, 
bármely tanítási nap délelőttjén. (Az Opera egyszerre két-két osztály tud fogadni.)

Előzetes bejelentkezés pedagógusok számára operajz@opera.hu

2021 októberétől (Eiffel Műhelyház)
2022 áprilisától (Operaház)

OPERATÚRA PAPAGENÓVAL
Általános iskolás gyermekek részére

Az Opera világa varázslatos hely. A gyerekek a Túravezető mondandójába folya-
matosan belekotyogó, A varázsfuvolából eléjük toppanó madárember, Papageno kísé-
retében ebbe a titokzatos világba kukkanthatnak be, és megismerhetik az Erkel Színház 
és az operajáték rejtett titkait. A pincétől a padlásig, a büfétől a színpadig rengeteg meg-
lepetés várja őket. S mire sokan dalra fakadnak, számos kis titokra fény derül.

Túravezető Aczél András
Rendező Toronykőy Attila
Papageno Fülep Máté

Helyszín Erkel Színház

szombatonként 15:00 órától

2021
szeptember 25.
október 16.
november 13., 20.

2022
december 11., 18.
január 8., 15.
február 5., 19., 26.

március 26.
április 9., 30.
május 21.

Jegyár 2000 Ft / fő



(K)EIFFEL, JANCSI!
Vidám Háry-túra a csarnok tereiben

Nemcsak felnőtteket, de a jövő operabarátait és nézőit, az óvodásokat is szeretnénk megis-
mertetni az Eiffel-csarnok belsejével, az ott berendezett operai labirintussal.  
A hagyományos típusú, a csarnokban zajló műveleteket bemutató épülettúrákból kíván 
gyermekelőadássá kiemelkedni a (K)Eiffel, Jancsi!, amely az öreg Háry elbeszélését vegyíti 
a túravezető személyével, és nemcsak az épület különleges funkciói tűnnek elő a közel egy 
kilométeres túra alatt, de a Háry-történet főszereplőivel is találkozunk. Kodály-népdalokra 
épülő muzsikája, az Eiffel-csarnok játékos-dramatikus megismerése és a Berecz András 
által szerzett míves szövegátirat emlékezetes eleme lesz a részt vevő gyerekek és szülők, 
nagyszülők operai élményeinek.

A meseszöveget írta Berecz András
Öreg Háry / Túravezető Aczél András
Rendező Magyar Orsolya
Gyülekező Eiffel Műhelyház – Feketeházy terasz

2021 novembertől minden hónap második szombatján 9:30-tól

A programot 3-7 év közötti gyermekeknek ajánljuk, előzetes regisztráció javasolt. 
A túracsapatok maximum 30 gyermekkel indulnak el. A szülők a Látogatóközpontban, 
kényelmes körülmények között várakozhatnak, vagy kisebb gyermekekkel együtt is 
haladhatnak a csoport mögött. A program időtartama kb. 50 perc, hossza 888 méter.

O/ENCIA MONA DANIVAL
Mesék és zenék mindenen túlról

A Magyar Állami Operaház új gyermeksorozata ambiciózus célt tűz ki maga elé: az opera 
és a balett irodalmán, muzsikáin, történetein és figuráin át megismertetni a kisebbekkel 
a nagyvilágot. Mona Dániel zenetörténész, több más ismeretterjesztő sorozatot is visz, 
ugyanakkor az Opera munkatársa hosszú évek óta: rá vár a feladat, hogy minden tapasz-
talatát, az Opera jelmezeit, kellékeit és muzsikusait, énekeseit, táncosait összeszedve és 
az Eiffel Műhelyház termeiben vándorolva bejárassa a nagyvilágot a gyerekekkel.

Közreműködnek az Opera zene-, ének- és táncművészei
Mesélő Mona Dániel
Rendező Harangi Mária
Helyszín Eiffel Műhelyház – Hevesi háziszínpad

2021 októberétől az adott hónap második vasárnapján 11:00 és 15:00 órától (60 perc)

2021.  október 10. 
december 12.

2022.   január 16. 
február 13. 
március 13.

április 10.
május 8.

Jegyár 2000 Ft / fő

JÁNOS VITÉZKE
Aki nagyban vitéz, kicsiben is vitéz!

Petőfi irodalmi hőse Kacsóh Pongráctól kapott olyan muzsikát, amely nekünk, magyarok-
nak a legkedvesebb. Jelen műsorunk a jövőt kívánja alapozni: olyan rendszeres matiné-
előadásokat kínálunk, melyek később az Eiffel Műhelyház mellé épülő Közlekedési  
Múzeumba érkező családok számára is kiváló zenés kikapcsolódást nyújthatnak.  
Az Opera Gyermekkarának szólistái, valamint kis kardalosai és persze a vendégek mind 
Andrássy Frigyes szerkesztő-mesélő vezetésével teszik meg Petőfi és Kacsóh szereplői-
nek útját egy rövid órában.

Kacsóh János vitéz

János vitéz, Iluska, Bagó, a Francia király és a Francia királylány szerepében  
a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának szólistái (karigazgató Hajzer Nikolett)
A Nyáj, a Haramiák, a Huszárok, az Óriások és a Tündérek szerepében  
a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei (művészeti vezető Radina Dace)

Közreműködik Andrássy Krisztina (zongora, ének)
Szerkesztő, mesélő Andrássy Frigyes (gitár, ének)
Koreográfus Vetési Adrienn
Rendező Harangi Mária

Helyszín Eiffel Műhelyház – Hevesi háziszínpad

Alkalmak 
az adott hónap harmadik vasárnapján 11:00 és 15:00 órától (60 perc)

2021
november 21.

2022
január 23.
február 20.
március 20.

április 17.
május 15.

Jegyár 2000 Ft / fő



ERRE VARRJ GOMBOT!
Kézügyesség, opera és balett az Eiffelben

Az Opera vadonatúj Műhelyháza olyan manufaktúráknak is otthont ad, amelyek a kéz-
ügyesség finom mozdulatait igénylik. A két nagy varroda, a kalapos, a parókás és a ci-
pészműhely szakavatott kollégáinak segítségével olyan tanfolyamot szervezünk, amely 
minden műhely életébe betekintést ad, és közben egy-egy mesterfogásra meg is tanítja 
a benevező gyerekeket. A programra felső tagozatos gyermekeket várunk.

Háziasszony Bernáth Éva operaénekes
Szakmai vezető Weigand Lívia, a jelmezműhelyek vezetője
Helyszín Eiffel Műhelyház – Márk jelmezcsarnok

2021 októberétől minden hónap első szombatján 11:00 órától (60 perc)

FESTÉKTÜSSZENTŐ
Képzőművészet és opera az Eiffelben

Aki még nem látta, annak muszáj bejárnia az Opera festőtermét – és ez az Eiffel Mű-
helyházban található. Itt készülnek a hatalmas operaházi, Erkel színházi és Bánffy 
termi színpadok díszletei, a díszletelemek festései. Az Opera műhelyében festőművé-
szek dolgoznak, és szívesen tanítgatják festeni a gyerekeket, ráadásul magában az Oláh 
Gusztáv festőteremben! A programra felső tagozatos gyermekeket várunk.

Háziasszony Zavaros Eszter operaénekes
Szakmai vezető Resz Miklós szcenikai vezető
Helyszín Eiffel Műhelyház – Oláh festőterem

2021 októberétől minden hónap második szombatján 11:00 órától (60 perc)

OPERAKOMMANDÓ
A gyorsreagálású hangtest

Magyarország vidéki iskoláiba látogat el a 5 fős különítmény, az Operakommandó: 
áriákat, duetteket énekelnek, mesélnek 45 percben az opera világáról és az Opera in-
tézményéről. Néhány jelmez és kellék, no és egy zongora: bárhol elég ennyi a pillanat 
varázsához, még akár egy tornateremben is. Sok múlik tehát az Opera kvázi bohóc-
doktorain, a heteket átdolgozó, sokszor napi több előadást is megvalósító művészeken, 
akik egy szórakoztatóan interaktív és felettébb rendhagyó tanórán vonják be az opera 
világába a zenére fogékony gyermekeket.

Főkommandós Aczél András
Partnerünk Filharmónia Magyarország Nkft.

OPERAKALAND 
Belépés csak gimnazistáknak!

2013 tavaszán indította el nagyszabású középiskolai programját az Opera. Hét szezon 
alatt közel 300 000 diák tekintett meg 15 különféle dalművet és balettet. A  Lázár Ervin 
Program létrejöttével az intézmény is megújítja saját OperaKalandját. Az Operaház újra-
nyitásától a diákokat – természetesen elkötelezett pedagógusaik és vállalkozó szellemű 
szülők kíséretében – az Ybl-palota nyilvános főpróbáira várjuk, a legjobb helyekre tehát, 
rendkívül kedvező áron. Mivel azonban ezek esti előadások, az utazást megoldani nem 
tudó, ám a programra jelentkező iskolák, osztályok számára az Opera díjmentesen bizto-
sítja saját digitális csatornáján keresztül az adott produkciók felvételének rendelkezésre 
bocsátását. Ezek a kópiák kifejezetten e pedagógiai célra készülnek hangi és feliratos 
narrációval, kvázi rendezői kommentárként.

Info operakaland@opera.hu

Erkel Hunyadi László (narrátor: Ókovács Szilveszter)
2022. március 11. (p) 19:00

Gershwin: Porgy és Bess (narrátor: Almási-Tóth András)
2022. április 29. (p) 19:00

Seregi/Prokofjev Rómeó és Júlia (narrátor: Solymosi Tamás)
2022. május 20. (p) 19:00



CSONTVÁRY PROGRAM
Egyetemisták Csontváryval a magyar kultúra útján

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága 2019 decemberében indította útjára 
a programot, melynek keretében először az akkor 250 éves Semmelweis Egyetem 
hallgatói vehettek részt hét vezető kulturális intézmény programjain, részben 
egyetemi, részben állami finanszírozással. A program célja az egyetemi hallgatók 
széles körű műveltségének elmélyítése, a magyar kultúra vezető intézmények 
programjainak segítségével.
2020 őszén a Magyar Állami Operaház három különböző produkcióját nézhették 
meg a jelentkezők – térítés nélkül –, melyek előtt Mona Dániel zenetörténész tartott 
felkészítő előadást. 2021-ben a pandémia miatt online előadásokat sugároztunk a 
program keretében, szép sikerrel. A SE mellé csatlakozott a kezdeményezéshez a 
gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, illetve „vendégként”, korlátozott 
számban megtekinthették előadásainkat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói 
is. A  sikeres próba következtében a 2021/2022-es évadban már mindhárom egyetem 
felkínálja hallgatóinak – kreditpontot érő tárgyként – a Csontváry Programot. A fia-
tal értelmiségiek háromféle előadásunk közül választhatnak majd, melyeket immár 
élőben tekinthetnek meg játszóhelyeinken. A  felkészítés és a szövegfeliratozás to-
vábbra is magyar és angol nyelvű, tekintettel arra, hogy számos idegenajkú hallgató 
is érdeklődik a magyar kultúra iránt, és felveszi a tárgyat.

MEZŐ FERENC PROGRAM
Pilot program az élsportolókért

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága 2021 tavaszán hirdette meg a progra-
mot, amelynek célja a fiatal sportolók megismertetése a magyar kultúra értékeivel. 
Reménység szerint a résztvevők nemzeti identitása erősödik, esetleg ráébrednek a mű-
vészet lélekre gyakorolt pozitív hatására is. Így sportpályafutásuk során akár hasznát 
is vehetik a magas fokú művészet nyújtotta lelki segítségnek. A 2021/2022-es évadban 
nagyobb létszámban, több sportág akadémiájáról várunk részt vevő fiatalokat.

LÁZÁR ERVIN PROGRAM
Fiatalok az Eiffelben

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága 2019 őszén hirdette meg azt a nagyszabású, 
több milliárd forinttal finanszírozott programot, amely korszakos jelentőségű az általános 
iskolás gyermekek magas szintű kultúrához juttatása tekintetében. Az opera és balett a nyol-
cadik osztályosok programjában szerepel, így az ország minden területéről jönnek hozzánk 
a végzősök, hogy élőben gazdagodjanak – többségük számára teljesen újfajta – színházi él-
ménnyel. 2020 tavaszán hirdettük meg először a Lázár Ervin Programba kiajánlott ifjúsági 
előadásainkat. Sajnos a pandémia miatt a programot jórészt online tudtuk lebonyolítani, 
de így is 27 000 nyolcadikos látta előadásainkat. A 2021/2022-es évadban 60 előadást 
ajánlunk a program keretében hozzánk érkező nyolcadikosoknak és kísérőiknek az Eiffel 
Műhelyház Bánffy termében.

Operakoktél (Mozart A színigazgató / Menotti A telefon) 
2021. október 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22.
2022. március 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., május 4., 5., 6.

Háziasszony  Bátor Anna szakújságíró és Keszei Bori operaénekes
Helyszín  Eiffel műhelyház – Bánffy terem



Programjainkról és további ifjúsági műsorainkról részletesen a  
2021/2022-es Műsorkalendáriumból, valamint weboldalunkról tájékozódhat: opera.hu.
 

A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.

Fotók: Berecz Valter, Nagy Attila, Rákossy Péter

Médiapartner

KISHATTYÚK TAVA
Kicsik. Kacsák? Kecsesek!

A fehér és a fekete hattyú története maga a klasszikus balett. Ha Csajkovszkij csodálatos 
muzsikája és az Opera balettegyüttese mellett felnövő kis táncosok mutatják be a balet-
tek balettjét, az joggal tarthat számot a legkisebb – óvodás, kisiskolás – korosztály ér-
deklődésére. A cselekmény mindössze egy órában foglalja össze a legszebb pillanatokat, 
a kis nézők pedig akár vállalkozó kedvű szüleikkel együtt vehetnek részt az interaktív 
balettmakettban. Amikor pedig eljön az ideje, igazi profi táncművészek is belépnek a te-
rembe, hogy szemtől szembe láthassuk a Herceget az őt kísértő légies Hattyúlányokkal.

Közreműködnek a Magyar Nemzeti Balettintézet (MNBI) növendékei és  
a Magyar Nemzeti Balett táncművészei

A meseszöveget írta Szabó Bori 

Mesélő Megyimórecz Ildikó operaénekes
Rendező Radina Dace
Koreográfus / Balettmester Chernakova Olga, Kirejko Dmitrij, Kovács Dénes, Kőszegi Katalin, Mráz Kornélia, 
Radina Dace, Tarasova Kateryna

Herceg Kóbor Demeter
Odett/Odile Konstantinova Anastasiia
Rothbart Radziush Mikalai
Királynő Kőszegi Katalin

Helyszín Eiffel Műhelyház – Hevesi háziszínpad

2021 októberétől minden hónap első vasárnapján 11:00 órától (60 perc)

Jegyár 2000 Ft / fő


