KÉRVÉNY
Tisztelt Mészáros László Elnök Úr!
Baranyai Anita vagyok az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesülettől. Azért fordulok
Önhöz, mert színházunk 2017.11.11-én ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Ferencvárosi
Művelődési Központban és ezen rendezvény megvalósításához szeretnénk anyagi támogatást kérni
a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságtól.
Színházunk bemutatása:
Az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület egy 20 éve működő, ferencvárosi székhellyel
rendelkező utazó bábszínház. Célunk a kultura éltetése és eljuttatása olyan helyekre is, ahol
egyébként nem jut idő/energia/pénz a bábszínházi látogatásra. 2016-ban az Aranyszamár
Színháznak 153 előadása volt, ebből 14 külföldön, az év során több mint 100.000 km-t tettünk
meg(szerencsére nem szamárháton...:)
Színházunk 1997 óta működik a gyermekek szolgálatában, 2007 óta Ferencvárosi székhellyel
rendelkezünk. A kerület rendezvényein rendszeresen fellépünk, a kerületi bölcsődékben,
óvodákban, művelődési házakban, szabadtéri rendezvényeken számos alkalommal a meghívottak
között vagyunk.
A 2017.11.11-én megrendezésre kerülő 20. születésnapi rendezvényen egész nap izgalmas
programokkal várjuk nézőinket, hogy méltón ünnepelhessük velük ezt a fontos napot.
A program leírása:
10h-Körforgás-rezgék kicsiknek
Babaszínházi előadás 0-4 éves korig
Szöveg nélküli, hangokra, ritmusokra, zenére épülő előadás a legkisebbeknek
14h-Hivatalos megnyitó
Köszöntőt mond: Kállay Gáborné Ferencváros alpolgármestere
Dr. Sirató Ildikó irodalom-és színháztörténész
15h-Nemes Nagy Ágnes-Szabó Attila: Az aranyecset
Bábelőadás 5 éves kortól
Szádeli a kisfiu varázsecsetet kap, s minden amit aztán rajzol vele életre kel. Csodálatos történet a
jó és a rossz harcáról, modern környezetben./ tárgy-báb- cirkuszi játék/
17h-Eszter-lánc mesezenekar
Interaktív koncertet adó mese-zenekar gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek

18h30-Lélektükör
Kerekasztal beszélgetés a gyermeki lélekről, a mesékről, azok vizuális és zenei megjelenítéséről.
A beszélgetésben részt vevők:
Dr. Kádár Annamária-pszichológus, írónő
Berg Judit-József Attila-díjas író
Rofusz Kinga-képzőművész, illusztrátor
Aki a zenei aláfestést adja:
Szirtes Edina Mókus-zenész, zeneszerző, énekes

Egész napos programok:
1.Aranyszamár Színház kiállítása: betekintést nyerhetünk a kulisszák mögé. Ha tudni szeretnéd,
hogy mik az alkotási folyamat fázisai, akkor egy előadás gondolatának megszületésétől a színpadra
állításáig megmutatjuk a különböző fázisokat.
2.Bábozás: különböző technikáju bábok mozgatásának kipróbálása.
3.Interaktív társasjáték: Kalandos utazás „szamár földön”.
4.Szamár simogató
5.Piross Orr Bohócdoktorok Alapítvány műsora
6.Kézműves foglalkozás/ Napszekér Alapítvány
7.Játszóház kicsikre hangolva/ Artcsooka
8.Maminbaba-hordozós latin fitnesz bemutató
9.Babahordozó bemutató
Tisztelettel kérem az Elnök Urat, hogy amennyiben lehetősége van rá és fontosnak tartja színházunk
működését, akkor támogassa a rendezvényünket, hogy méltó módon ünnepelhessünk
Ferencvárosban.
Igényelt támogatás: 300.000 Ft
Köszönettel és tisztelettel:
Kelt: Budapest, 2017.10.16.
Baranyai Anita

