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AKCIÓS
MIKULÁSVÁRÓ PROGRAMCSOMAG
AJÁNLATAINK:
 MIKULÁS UDVARA – Mikulásváró programcsomag
Az interaktív program a Mikulás érkezését készíti elő a gyerekek számára. Rendelhető
önállóan, de javasoljuk színpadi jellegű produkcióval is támogatni a Mikulás érkezését.
A program elemei:
- HO-HO-HÓ, HOL VAN MÁR A TÉLAPÓ? Mesés kalandjáték, 5 állomással, egyedi
játékokkal, animátorokkal.
Az állomások teljesítését a küldetés teljesítéséhez szükséges információk (varázsige
részlet, dal, térkép…) megszerzésén túl egy-egy tematikus pecséttel jelezzük a Mikulás
kalandkártyán.
A Télapó házában nagy volt a sürgés-forgás, már csomagolták az ajándékokat. Virgács a
vásott krampusz, aki amúgy mindig rosszban sántikál, elhatározta, hogy az idén ő bizony
nem segít, inkább kitalált egy remek csínytettet és elajándékozta a Télapó csizmáját és az
egyik sapkáját DIDGERGŐNEK, a didergő hóembernek. Lappföldet egész évben hó borítja,
a kis hóember sokat nőtt a tavalyi év óta, így kinőtte a saját csizmácskáját is, és amúgy is
szeretett volna egy piros sapkát is Mikulásra. Amíg a Télapó a csizmáját keresgéli, addig
én lustálkodnék egy kicsit- ásított Virgács.
Nem tudva, hogy a Télapó csizmáját és sipkáját kapta meg, örömében DIDGERGŐ
nyomban el is indult és elszánkózott az Északi Sarkkockára a szép, új, piros csizmájában
és a sapkájában. Nem is sejtette micsoda kalamajkát okoz, ő csak szerette volna
meglátogatni szüleit és testvéreit a szünidőben.
A Télapó elővette a legpirosabb ruháját és előkereste a tartalék sapkáját is, de a csizmáját
sehol sem találta. Mezítláb, vagy zokniban mégsem indulhat útnak a zimankós télben.
Megfázna szegény!
De még ennél is sokkalta rettenetesebb dolog történt! A Télapó gondosan átolvasta még
egyszer az ajándéklistát, hogy egy jó gyereket se felejtsen el meglátogatni útja során, és
legbiztonságosabb helyre, a sapkájába rejtette, nehogy elveszítse. Most meg csak a hűlt
helyét lelte és nem tudta, hol keresse.
Ajjaj! Így a gyerekek hiába várják az ajándékokat, hiába viselkedtek jól egész évben,
késik az ajándékosztás napja.
Segítség kell: méghozzá a kis manóké! Gyertek kis manók! Érjük utol DIDGERGŐT! És
szóljunk neki, hogy a gyerekek ajándék listája véletlenül a sapkájában maradt.
Feladattípusok, ízelítő az állomásokból
Hó sipkás hegyek közt
Útvesztőben eltévedt, jaj, ki lesz, ki kivezet?
Játéktípus: óriás golyóvezető játék.
Hóember falva
Sok hóember egy helyen, zöldség orrú vagy helytelen?
Játéktípus: Reflex kapu + találós kérdés
Suttog a fenyves zöld erdő
A fenyves mélyén nagy a hó, ebből lesz a hógolyó.
Játéktípus: Mini golf.
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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Kéménymustra
Háztetők fölött siklik a szán, Mikulás érkezik, ajándék vár.
Játéktípus: Horgászjáték
A Jóságmérleg
Vannak jók és vannak rosszak,
Egyik vége, másik hossza,
Egyik sincs a másik nélkül
Tegyünk rendet, vita nélkül!
Játéktípus: libikóka
- Csiribiri logikai játszóház 1 fő személyzettel
Kb. 3 -5 éves kortól ajánlott
A legkisebbeken (3 év alatt) kívül minden korosztálynak ajánlott.
A fa és műanyag logikai játékok, fűzögetők, formabedobók,
Montessori és egyéb készségfejlesztő, szín és formaérzékelést
fejlesztő játékelemek, társasjátékok, melyek készségfejlesztő
tulajdonságuk miatt mindenki számára hasznosak és érdekesek.
Többféle nehézségi fokozatú játékkal készülünk. kb. 30-féle
különböző játék.
Műanyag asztalokkal, székekkel.
A program kiegészíthető felnőtteknek is jó szórakozást nyújtó IQ logic
sarokkal, melyben sokféle ördöglakattal, fa és műanyag logikai
játékkal bíbelődhetnek a szórakozni vágyók.
Vagy
- Karácsonyi Manóalkotó – kézműves foglalkozás mindenkinek
Jó érzés, mikor olyan egyszerű anyagokból - a gyerkőc keze nyomán - előbújnak a
formák…
A kreatív programok mindenkiből a legjobbat hozzák ki: fejlesztik a kreativitást, és a
kézügyességet, gyermekeknél, pedig a finom
motorikát.
Természetesen az adventi időszakban a
karácsonyhoz kötődő tárgyak elkészítése
okozza a legnagyobb örömet:
3 féle tevékenyég 3 korosztály számára
Pl.:
Hűtő mágnes festés, Karácsonyi tematikájú
képek kifestése
Karácsonyfadísz készítése száraz tésztából,
Kopogtató készítése
Papírdísz hajtogatás, Mikulás posta papírból
Terménykép készítés
A programcsomag 1 fő animátor és az anyagköltség díját tartalmazza.
(Az animátorok létszámát a vendéglétszámmal kell arányosan rendelni. Egy animátor
egyszerre 4-5 gyerekkel tud max foglalkozni, a biztosított anyagmennyiség is ezzel
arányos. Magas gyermeklétszám esetén javasolt min 2 fő kézművessel rendelni a
programot.)

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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A KRAMPUSZ ÉS A ZENEDOBOZ - Mikulásváró zenés interaktív műsor kicsiknek
és nagyoknak

A Mikulás legbarátságosabb krampusza a zene imádatában él a Mikulás mellett, és egész
évben Mikulástól-Mikulásig, nap, mint nap csodálatos énekhangjával és fülbemászó
dallamokkal varázsolja el a kis manókat, kik a mikulásgyárban reggeltől estig azon
fáradoznak, hogy mire eljön a várva várt nap minden gyermeknek elkészüljön a várt
ajándéka.
A Mikulás annyira szereti a zenét és a kis zenekrampuszt, hogy megígérte neki, hogy
ebben az évben minden gyermeket személyesen felkereshet, és együtt várhatja a
gyerekekkel az Ő érkezését. Egyetlen egy kérése van a Mikulásnak, hogy mire megérkezik
a gyerekekhez minden gyermek, zenélve, énekelve várja, hisz a zene összeköti az
embereket a világ minden pontján. Így a krampusznak alig 30 perce van énekelni és
interaktív zenedobozát használva zenélni, megtanítani a gyerekeket. És láss csodát, mire a
mikulás megérkezik, minden gyermek egy hangszerrel a kezében énekelve fogadja a
várva-várt MIKULÁST!
Fellépő művészek: színművészek, hivatásos énekesek.
A műsor időtartama:30 perc+ a Mikulás (a gyerekek létszámától függően 30-40perc.)
Összesen résztvevő (nem gyermeklétszám!) 30 főig nem szükséges hangtechnika.
(Technikai igény: A műsorhoz alaphangosítás 2 mikrofon szükséges. A fellépők számára
öltöző.)
-

Mikulás ajándékosztása

A fenti mikulás programcsomag ára (budapesti kitelepítéssel)
220.000,-Ft + 27% Áfa

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
4

Green Apple Event & Catering Rendezvényszervező Kft.
Web: www.greenapple.hu E-mail: info@greenapple.hu
Tel.: +36-1-769-0752, Mobil: +36-30-664-1088

 SZÁNCSENGŐ… Komplett Mikulás váró interaktív gyermek műsor
Az interaktív program a Mikulás érkezését készíti elő a gyerekek számára.
A suszter manói - Mikulásváró interaktív élőszereplős bábmese
A Mikulás érkezését egy kb. 20 perces kis bábmese vezeti fel
„A suszter manói” Grimm mese átirata-, melynek végén a megérkezik az „igazi” Mikulás,
aki megjutalmazza őket érdemeik szerint…

Száncsengő Mikulásváró ügyességi játékok, mondókákkal, verssel ötvözve.
A foglalkozás ideje alatt az egyedi díszletek között verseket, mondókákat hallhatnak és
tanulhatnak a gyerekek, zenés kísérettel. Megismerkedhetnek a Mikulás várás
hagyományaival, történelmi, történeti hátterével. Az aktív kis lurkók alkalomhoz illő
ügyességi feladatokat oldhatnak meg a mikulás szánján, játszhatnak az ördög tekével és
akár hóembert is építhetnek.
A gyerekek találkozhatnak Mikulás rénszarvas szánjával, és két rénszarvasával is.
Fel is ülhetnek a szánra, hogy lefényképezhessék őket, ha mernek… mert ott ül az ördög
is…
A szánhoz kapcsolódó játékok: krampuszdobálás, krampuszfarok kötélhúzás, aranykarika
célba dobó a rénszarvas agancsára, és vissza kell csenniük a
krampuszok zsákjából az ajándékokat.
A játékok a rendezvény ideje alatt használhatók, igény esetén
ügyességi versenyt rendezünk melynek legjobbjai vagy
minden résztvevője kaphat ajándékot (a Megbízó biztosítja).
A program elemei, nemcsak élvezetes, kreatív játszótérként,
hanem színes látványos, egyedi rendezvény térdekorációként
is funkcionálnak egyúttal. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
szokványostól eltérő hagyományos, népies elemeket is
tartalmazó program nemcsak a gyermekek, hanem a szülők
számára is nagy élményt jelent.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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+ Mikulás ajándékosztása

A program ára tartalmazza:
- egyedi játékok
- színdarab, komplett dekorációval
- hangtechnika 2 hangfallal, Cd lejátszóval (ami max. 100-150 fős rendezvényt szolgál
ki)
- a szükséges animátor személyzet
- 1 fő mikulás
- kispárnák (kb. 20 db), térdekorációs elemek (gomba, stb..) a helyszín függvényében
- szállítási díj
A program a rendezvény tervezett időtartamához rugalmasan alakítható (kivéve a
mesejáték hossza).
A fenti komplett mikulás programcsomag ára (budapesti kitelepítéssel)
190.000,-Ft + 27% Áfa
Ehhez a programcsomaghoz igény szerint lehet egyéb kiegészítő programokat
választani: arcfestés, lufi hajtogató bohóc, tündérkert gyerekjátszó a kisebbeknek,
gyermek logikai készségfejlesztő sarok, Manóalkotó kézműveskedés, Greenbox gyerekfotó

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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MIKULÁSVÁRÓ MŰSOROK

LOCSI-FECSI MANÓ
Interaktív humoros, szórakoztató mikulásváró műsor profi színművészek előadásában.
Mikor kicsik voltunk, mindig lestünk az ablakon, hogy hátha valami csoda folytán
megpillanthatjuk a nagyszakállú, piros ruhás, nagy puttonyos mikulást, ahogy bemászik a
kéményen, vagy, ha szerencsénk van, épp a házunk előtt suhan el rénszarvasai által
húzott szánjával. Benéztünk a kulcslyukon, hátha összeakad a tekintetünk mielőtt
bekopog hozzánk, vagy csak végre megláthatjuk a csodát, amire minden évben várunk, a
Mikulást.
Minden gyermekben és gyereklelkű felnőttben annyi, de annyi kérdés
motoszkál, amire szeretnénk tudni a választ. Most mindent megtudhatunk! Miben rejlik a
nagy titok! A gyerekek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy locsi-fecsi kismanó
mindent elmond a gyerekeknek, amit szeretnének tudni a mikulás házáról, szokásairól, a
nagy könyvről melyben a jó és rossz gyerekek listája van,és például, hogy miért szereti a
tejet langyosan és nem forrón. Egyetlen egy dolgunk van, locsi-fecsi manót be kell
engednünk és játszanunk kell vele, mert a játék a sok nevetés, a móka-kacagás locsi-fecsi
manónak a mindene. Annál nagyobb öröm nincs számára, mint mikor a kis lurkók szeme
csillog az örömtől, fülig ér a szájuk és jó hangosan nevetnek. És megígéri a gyerekeknek,
hogy ha a találós kérdéseire tudják a választ, ha szépen énekelnek, egy szempillantás
alatt oda hívja a csodát: A MIKULÁST.

Lehetséges Fellépő művészek:
Gerner Csaba, Várfi Sándor, Bródy Norbert, Mező Zoltán, Makrai Pál, Lőrinc Andrea,
Szabó Dorottya, Jónás Andrea színművészek.
Művészeink jelmeztervező által tervezett minőségi jelmezeket viselnek a műsoridő alatt.
A játék során a gyermekek kis meglepetést kapnak a manótól, ezért, ha a gyermekek
között cukorbeteg is tartózkodik, akkor azt előre kérjük jelezni, mert ők sem maradhatnak
meglepetés nélkül.
Technikai igény: A műsorhoz alaphangosítás 2 mikrofon szükséges. A fellépők számára
öltöző.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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 JÉGKIRÁLYNŐ ÉS A MIKULÁS
(zenés interaktív mikulásváró műsor)
A meseszép ragyogó jégkirálynő a csodálatos ruhájában, csillogó
villogó koronájával és jégpálcájával, a szél segítsége és a
hófelhőkből készült varázs szánján megérkezik a gyerekekhez, egy
csodálatos dal segítségével, hogy együtt várják a Mikulást!
Jégkirálynő a dalok segítségével beavatja a kis lurkókat a
mesebirodalom izgalmas titkaiba. A dalok segítségével közösen
hóembert készítenek és igazi jég országot építenek fel a királynő
tiszteletére. Természetesen a cipőkészítő dal hallatán a gyerekeket
felruházza, egy varázserővel melynek segítségével pillanatok alatt
fényesre suvikszolják kis cipőjüket, és este már az ablakba tehetik
és várhatják a csodát! Kipp- kopp kikopog? Suttog a fenyves zöld
erdő! Télapó itt van… és sok- sok mindnyájunknak kedves dal újra gyerekké varázsolja a
felnőtteket és a kicsik szemében megláthatjuk az a varázslatos csillogást melyre minden
szülő vágyik.
Igazi mese kicsiknek, nagyoknak és a gyereklelkű felnőtteknek kik várva várják a
MIKULÁST!
Jégkirálynő szerepében: A csodálatos hangú Lőrincz Andrea színművésznő és a
MIKULÁS
A műsor időtartama: 30 perc + a Mikulás (a gyerekek létszámától függően 30-40perc)
Összesen résztvevő (nem gyermeklétszám!) 30 főig nem szükséges hangtechnika, felette
alaphangosítás, 1 mikrofonnal.
Technikai igény: A műsorhoz alaphangosítás 2 mikrofon szükséges. A fellépők számára
öltöző.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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 A KRAMPUSZ ÉS A ZENEDOBOZ
(Mikulásváró zenés interaktív műsor kicsiknek és nagyoknak)
A Mikulás legbarátságosabb krampusza a zene imádatában él a Mikulás mellett, és egész
évben Mikulástól-Mikulásig, nap, mint nap csodálatos énekhangjával és fülbemászó
dallamokkal varázsolja el a kis manókat, kik a mikulásgyárban reggeltől estig azon
fáradoznak, hogy mire eljön a várva várt nap minden gyermeknek elkészüljön a várt
ajándéka.
A Mikulás annyira szereti a zenét és a kis zenekrampuszt, hogy megígérte neki, hogy
ebben az évben minden gyermeket személyesen felkereshet, és együtt várhatja a
gyerekekkel az Ő érkezését. Egyetlen egy kérése van a Mikulásnak, hogy mire megérkezik
a gyerekekhez minden gyermek, zenélve, énekelve várja, hisz a zene összeköti az
embereket a világ minden pontján. Így a krampusznak alig 30 perce van énekelni és
interaktív zenedobozát használva zenélni, megtanítani a gyerekeket. És láss csodát, mire a
mikulás megérkezik, minden gyermek egy hangszerrel a kezében énekelve fogadja a
várva-várt MIKULÁST!
Fellépő művészek: A zene szakértője Fehér Adrienn és a Mikulás szerepében Várfi Sándor
színművész.
A műsor időtartama:30 perc+ a Mikulás (a gyerekek létszámától függően 30-40perc.)
Összesen résztvevő (nem gyermeklétszám!) 30 főig nem szükséges hangtechnika.
Technikai igény: A műsorhoz alaphangosítás 2 mikrofon szükséges. A fellépők számára
öltöző.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
9

Green Apple Event & Catering Rendezvényszervező Kft.
Web: www.greenapple.hu E-mail: info@greenapple.hu
Tel.: +36-1-769-0752, Mobil: +36-30-664-1088


MANÓ(K) A SZÁNRÓL!
Családi interaktív műsor 0-99 éves korig, zenével, mókával, kacagással 20-30 percben. A
műsorban játékos feladatokkal vonják be a gyerekeket a szereplők a mikulásvárásba.
Két tündéri manó leesett a Mikulás szánkójáról. A visszaküldésükhöz a gyerekek és a
felnőttek aktív segítsége szükséges.
A műsor legfontosabb alkotóeleme a szeretet, az ünnepi várakozás csodája, mindez
természetesen sok humorral és zenével.
Az ünnepre való készülődés a legszebb pillanatok egyike a családok életében. Ebben az
interaktív játékban, ha csak egy kis időre is a felnőttek újra gyereknek érezhetik magukat
a gyerekek pedig önfeledten játszhatnak és találkozhatnak a csodával.
A Mikulás érkezése mindig nagy izgalmat vált ki a gyerekekből, ezt a mesés pillanatot
minden évben izgatottan várják a gyerekek és a szülők is. Játékunk fő része, hogy a
gyerekeknek megjelenik a mesékből ismert két kismanó, kik egész évben a mikulás
mellett dolgoznak, hogy az ajándékokkal időben elkészüljenek a nagy napra. Ez a két kis
manó leesett a mikulás szánjáról, hogy hogyan?
Ezt humoros, tréfás történetben szintén megtudhatjuk a manóktól. A gyerekek és a
felnőttek fontos szerepet töltenek be a földre térésük pillanatától, hisz az Ő segítségükkel
térhetnek vissza a mikulás mellé, aki már aggódva keresheti őket. Mikulás mivel mindig
előre gondolkodik, elkészítette a két manónak a varázsszót, tartalmazó kártyát mely
kivágott betűkből áll. A betűk az esés következtében összekeveredtek. Minden egyes betű
egy Rímet rejt magában. Melyet a segítő gyerekek könnyedén meg tudnak fejteni.
Tapasztalatunk szerint, a gyerekek nagyon aktívak és szeretnek segíteni a két manónak,
hogy visszajussanak a Mikulás szánjára.
Minden betűt a játék során egy-egy gyermek tart, kik vicces, tréfás helyzetekbe kerülnek.
Végül természetesen a gyerekek segítségével a varázsszó megfejtésre kerül és a két
manó, visszajut a Mikulás mellé. Igény szerint a varázsszó megfejtése esetén nem csak,
hogy visszakerülnek a szánra, hanem a sok-sok kisgyerekhez megérkezik a várva-várt
Mikulás!
Hogy mi is a varázsszó? Ezt Ön is megtudhatja, ha Önöknél landol a két kis manó.
Lehetséges fellépők:
Gerner Csaba, Várfi Sándor (színművészek)
Bencze Sándor (a Sziget Színház színésze), Bródy Norbert ( Nemzeti Színház) Lőrinc
Andrea (Sziget Színház), Jónás Andrea (énekesnő)
Művészeink jelmeztervező által tervezett minőségi jelmezeket viselnek a műsoridő alatt.
Technikai igény: A műsorhoz alaphangosítás 2 mikrofon szükséges. A fellépők számára
öltöző.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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SEGÍTSÉG GYEREKEK, ELTÉVEDT A MIKULÁS!
Interaktív társasjáték, sok humorral és zenével profi színészek előadásában.
Két tündéri Manó, kik a Mikulás állandó segítői egész évben izgatottan készülnek a nagy
találkozásra a gyerekekkel. Az Ő feladatuk, hogy gondosan megtervezzék mértani
pontossággal, a Mikulás útvonalát, hogy ezen a csodálatos estén minden gyermekhez
időben eljusson. Azonban a számításukba talán visszafordíthatatlan hiba csúszott, ami
miatta a várva-várt Mikulás nem tud megérkezni a sok kis lurkóhoz, ugyanis a manók nem
számoltak a szarvasok „tankolásával” és ők letértek a helyes útról, mert a gyomrukban
csillapítatlan éhség lett úrrá. A Manók a gyerekekhez időben megérkeznek és
szégyenkezve, irulva-pirulva beavatják a gyerekeket a féltve őrzött titkukba, hogy
elrontották a Mikulás navigálását! A kedves manók mivel a humor tarisznyájuk náluk van
néhány vicces történettel, próbálják menteni a menthetőt, míg végül rájönnek, hogy a
gyerekek nem maradhatnak Mikulás nélkül. A varázstérkép segítségével-mely egy igen
izgalmas labirintusnak tűnő ám a gyerekek által jól átlátható térkép. A két manó
meghatározza a Mikulás pontos helyzetét a Mikulásnál lévő rádióvevő segítségével. A
térkép, a rádió és a gyerekek segítségével indul az izgalmas, szórakoztató játék, hogy
végre megérkezzen a csoda! Majdnem 12 lépésre van tőlünk a Mikulás, ami a térképen
nem nagy távolság, de a valóságban mérföldekre van. Minden útelágazás egy feladatot
rejt magába, hol találós kérdés, hol közös éneklés, hol egy kedves történet hol pedig… de
ez maradjon egyelőre a Manók titka, vezeti el a Mikulást a gyerekekhez, és ha a helyi
technika lehetővé teszi, akkor nem csak a Manók tudnak kommunikálni a Mikulással,
hanem a gyerekek is.
A varázslat a csoda természetesen nem maradhat idén sem el. Hisz a két furmányos manó
azon van, hogy láthassák ők is a gyerekek ragyogó arcát, sugárzó tekintetüket mikor
MEGÉRKEZIK A VÁRVA-VÁRT MIKULÁS!
Lehetséges Fellépő művészek:
Gerner Csaba, Várfi Sándor (színművészek)
Bencze Sándor (a Sziget Színház színésze), Bródy Norbert (Nemzeti Színház) Lőrinc
Andrea (Sziget Színház), Jónás Andrea (énekesnő)
Művészeink jelmeztervező által tervezett minőségi jelmezeket viselnek a műsoridő alatt.
A Műsor időtartama: 25-30 perc Színházi jelmeztervező által tervezett minőségi
jelmezeket viselnek a műsoridő alatt művészeink. A műsoridő + a Mikulással töltött kb. 30
perc /gyerekek létszámától függ/
Technikai igény: A műsorhoz alaphangosítás 2 mikrofon szükséges. A fellépők számára
öltöző.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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CSALÁDI MŰSOROK


Walt Disney dalok

Összeállítás a legismertebb Walt Disney rajzfilmek dalaiból, többek között: Aladdin,
Oroszlánkirály, Kishableány, Pokehontasz, Herkules, valamint ismert mese musicalekből:
Padlás, Dzsungel könyve, Diótörő és Egérkirály.
A gyermekek, és felnőttek részére összeállított zenei anyag a mesék legkedveltebb dalait
tartalmazza.
Fellépő művész lehetőségek:
Lőrinc Andrea / Sziget Színház művésznője, a Padlás című musical Nagymamája/
Bordás Barbara/ Fővárosi Operett színház, valamint a Sziget Színház Színésznője, a
Dzsungel könyve színpadi változatának Bagírája/ vagy
Várfi Sándor /Sziget Színház, valamint a Pódium Színház színésze, A Dzsungel könyve
színpadi változatában Csill a keselyű Megszemélyesítője, valamint a Padlás című musical
T-Müllerje/ vagy
Jónás Andrea /énekesnő/
Gerner Csaba / színművész, az Egér király megszemélyesítője/
Mező Zoltán / a Társulat tagja, valamint a Padlás című musical Törpéje/Lőrinc Andrea / A
Sziget Színház színésznője/

A műsor időtartama: 40 perc
Technikai igény:
A helyszínnek megfelelő hangosítás, 3 db vezetékes vagy URH mikrofon, 1-2 monitor, CD
lejátszó, ének effekt, technikai szakember.
A műsor nagyobb produkció-látványigény esetén táncosokkal együtt is
rendelhető.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
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MESÉS PARTY…VAGY ESTI MASHUP? NEM EGY ÉS UGYANAZ?

…Egy ködös hajnalon - a felnőtté-válást elkerülni vágyó –muzsikusok nosztalgiázva
gondoltak vissza gyermekkoruk kedvenc mese-főcímzenéinek felejthetetlen dallamaira. A
nosztalgia hevében elhatározták nem hagyják az enyészet kegyetlen karmai közé jutni
eme alkotásokat. Azzal sarkon fordultak és nyomban megalkották az új műfajt, melynek
neve: Esti Mashup!
A Macskafogó hiphop verzióban, a Mekk Mester ska-metálban, a Süsü reggae-ben, a
Csipet Csapat intelligens pszichedelikus jazzrock újragondolásban. Máig is élnek…
Videók:
http://www.youtube.com/watch?v=TzZHkyB-rVw
http://www.youtube.com/watch?v=4eith0Xmuts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4eith0Xmuts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XN8g0HgpEmk
http://www.youtube.com/watch?v=1BaDGnLhT7U&feature=player_embedded

Bővebb információ a zenekarról:
A zenészek zeneakadémiát végzett magasan képzett muzsikusok, akik a komolyzenei
igényesség mellett a jazz szabadságát és az örömzenélés spontán energiáit is fontosnak
tartják, így rendszeresen muzsikálnak könnyűzenei produkciókban is.
A műsor elsősorban ötletesen kitalált, műfajokon átívelő feldolgozásokból, paródiákból áll,
amelyekben mai köntösbe bújtatva régi mesefilmek főcímzenéi köszönnek vissza. Ezek
mellett a zenekar lendületes saját számai is elhangzanak, amelyek egyszerre virtuózak és
szórakoztatóak.
A Fele Királyság mesehősök karaktereit, jeleneteket, főcímek dallamait vegyíti egy-egy
számon belül
is, amelyből izgalmas és humoros találkozások születnek, zeneileg és színpadi showként
is.
Max műsoridő: 1 - 1,5 óra.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
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EGYÉB PROGRAMOK:


BOHÓCMŰSOROK

Interaktív műsorok, a gyerekek aktív részvételével.
Műsoridő: 1 fő 20-40 perc, 2 fő 40-50 perc
Létszám: 1-2 fő
Zenei kíséret: cd-ről, 2 hangfalas alaphangosítás szükséges!


BŰVÉSZMŰSOROK

Vidám, zenés és jó kedélyű interaktív bűvészelőadás közvetlen a gyerekeknek, közvetve a
szülőknek. időtartama: kb. 30 perc (további igény szerint: 20-45 perc).
(technikai igény: hangosítás, mikrofon, állvány, cd-lejátszó, öltöző)

BÁB ÉS MESE ELŐADÁSOK
(2 hangfalas alaphangtechnikával):
Bábelőadások a legkisebbeknek (0-5 éves korig)
A születés után fontos, hogy a baba bőséges
ismereteket gyűjthessen változatos környezetéből. A
csendes nézegetés mellett minden más készség
fejlesztése is segíti a látás fejlődését, ami a gyerek
pszichikai, mentális fejlődésének elválaszthatatlan
része. Mutassuk meg neki, milyen érdekes világban él.
Nyugodtak lehetünk, nincs kárba veszett szó, akkor sem, ha ő még egyáltalán nem, vagy
nem szavakkal válaszol az őt érő külső ingerekre, képi hatásokra.
Előadásaink válogatásakor olyan meséket kerestünk, amiben olyan hősök, figurák, állatok
elevenednek meg , amik közel állnak a legkisebbekhez ebben az életkorban. A figurák és
díszletek méretei, színei, kidolgozása, az előadások zenei megoldásai mind- mind azt a
célt szolgálja, hogy a gyermek minél több hasznos összefüggést ismerjen meg. A szülő és
az előadás segítségével gyorsabban, könnyebben építse be az új ismereteket és
képességeket.
1. A kelekótya kiskakas - zenés bábmese (25 perc)
„Zengett a kukorékolás, a Nap felszökkent az égre, az udvar lakói
Összeröffentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
– Milyen szépen kukorékol! – súgták-búgták, röfögték és cincogták.
A kiskakas büszkén nézett le rájuk s így szólt.
– Fölébresztettem a Napot! Én egyedül! Én, a kiskakas! Kukuriku! Kukuriku!”
2. A három pillangó - zenés bábmese (25 perc)
„Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a
verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben.
De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar.”
Nagy színpadi előadások (minden korosztály számára)
1. Ördöngös mese
Zenés, interaktív bábelőadás (40 perc) Három magyar népmese átdolgozása: A rátóti
csikó tojás, Jankó és az ördög, Az egyszeri asszony
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
Az ajánlatban szereplő egyedi programok jogvédettek.
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„- Hé, feleség, nehogy közel menj a gödörhöz, mert beleesel.
De bizony az asszony azért is közelebb ment.
- Vigyázz, feleség, ne essél bele a gödörbe!
De az asszony csak azért is beleesett. Az ember bizony otthagyta, elment haza. Az
asszony eleget akart kijönni, de nem tudott. Egyszer azt mondja magában:
- Bárcsak valaki, az ördög innen kivinne!
Hát ott terem az ördög, s azt mondja neki:
~ No, azért jöttem, hogy kivigyelek. Ülj fel a hátamra!
Az asszony bizony felült, az ördög kiviszi. „

3. Itt a király, hol a király
Zenés, interaktív bábelőadás (40 perc) Három magyar monda Mátyásról királyról:
Egyszer volt Budán kutya vásár, Mátyás és Kinizsi, A kolozsvári bíró
„Hogy Miért is hord az ember álcát?
Olyan rút, hogy szégyelli az arcát,
Vagy haja helyett madár fészek
Tán úgy berúgott bortól részeg
Vagy csupán van egy titka ,
s hogy ezt senki meg ne tudja
szakad posztót vesz magára
és úgy megy bele a világba”
Az önálló műsorokhoz rendelhető.


MIKULÁS

Ebben az esetben Ő a klasszikus módon köszönti a gyerekeket
(is), elmeséli honnan jött, hová tart, megígérteti mindenkivel,
hogy legalább olyan jó lesz jövőre, mint amelyen az elmúlt évben
volt. Meghallgatja a kedves verseket, énekeket, (ha szeretnék)
felolvassa a rövid, és nem túl negatív jellemzéseket, kiosztja az
ajándékokat, akár név szerint (amennyiben nem túl sok gyermek
van), majd elbúcsúzik.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
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GREEN BOX FOTÓZÁS GYEREKEKNEK



Élmény + ajándék 2in1
15x10 cm helyszíni nyomtatással igény szerint előre gyártott brandingelt
képkerettel.
Képkeret:
Egyedi brandingelt papír képkeret 15x10 cm méretű fotóhoz.
Emlékkép fotózás kitűző-készítéssel:





Arcfestés

Gyermekeknek, és felnőtteknek egyaránt ajánlható. Hipoallergén festékekkel készülnek a
művek. Lehet teljes arc vagy arcra motívumok festése, igény, vagy előzetes egyeztetés
függvényében.


Csillámfestés

Az ausztriai testfestő fesztiválon méltán közönségdíjas termék nemrég érkezett
Magyarországra! Mind gyermekeknek mind felnőtteknek mutatós, szép „ajándék”. Egy
hétig fent marad a bőrön, száradási ideje, pedig alig 1-2 perc. A különleges ragasztó
lehetővé teszi, hogy a minta 100 %ig csak csillámmal legyen feltéve.


Tetoválásfestés
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
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Mindenki eljátszott már a gondolattal, hogyan is mutatna egy tetoválás a testén. Nagyon
sokan szívesen kipróbálnák, mégsem vállalkoznak rá, mert a tetoválást visszavonhatatlan
lépésnek érzik. No ezért van akkora sikere minden rendezvényen a tetoválásfestésnek!
Profi szakemberek készítik el a kívánt helyre a kívánt mintát, mely valódi tetoválásnak
látszik, mégis, néhány nap múlva már nyoma sincs.
A tetoválásfestés készülhet hagyományos kézi festéssel, mely teret enged a művész
egyéni stílusának, de lehetővé teszi a katalógusból választott minta megjelenítését is.
Rendezvényeken azonban az airbrush technika a leglátványosabb, mert retuspisztollyal,
sablonok alkalmazásával rövid idő alatt sok-sok vendéget lehet teljesen élethű
tetoválásokkal díszíteni. Ha az első napon nem éri víz a mintákat, akár 3-4 napig is
díszelegnek a bőrön!


Lufi varázs program

Lufi hajtogató bohócunk a gyerekek legnagyobb örömére a lufikból csodálatos
kézügyességgel varázsol kis állatokat, virágot, vagy éppen lézerkardot, kinek-mit kívánság
szerint – ezek természetesen hazavihetők.), aki azokat a gyerekeket foglalja el, akik már
megkapták a csomagjukat.
1 fő lufi hajtogatóval, 300 db lufival (alapcsomagban)



ZSONGLŐR Játszóház:

Készségfejlesztő
gyerekfoglalkozás,
egy
igényes,
tudományosan
összeállított
eszközparkkal,
egyensúlyi
és
zsonglőreszközök
széles
választékával,
képzett
animátorokkal.
Kicsik és nagyok most egyaránt betekintést nyerhetnek a cirkusz világába, próbára tehetik
ügyességüket ebben a varázslatos játszóházban!
 KARÁCSONYI MANÓALKOTÓ
kézműves foglalkozás mindenkinek
Jó érzés, mikor olyan egyszerű anyagokból - a gyerkőc keze nyomán előbújnak a formák… A kreatív programok mindenkiből a legjobbat
hozzák ki: fejlesztik a kreativitást, és a kézügyességet, gyermekeknél,
pedig a finom motorikát.
Természetesen az adventi időszakban a karácsonyhoz kötődő tárgyak
elkészítése okozza a legnagyobb örömet:
3 féle tevékenyég 3 korosztály számára:
- a legkisebbeknek rajzolási, festési, színezési lehetőség
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, szerződéskötésig minden kötelezettség nélküli.
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- a nagyobbaknak kreatív alkotómunka 2 féle választható tevékenységgel
Az animátorok létszámát a vendéglétszámmal kell arányosan rendelni. Egy animátor
egyszerre 4-5 gyerekkel tud max foglalkozni, a biztosított anyagmennyiség is ezzel
arányos. Magas gyermeklétszám esetén javasolt min 2 fő kézművessel rendelni a
programot.
 Tündérkert bébi- és kis gyermekjátszó
Játékcsomag 2-9 éves korig
Játékaink a gyermek mozgáskultúráját, térérzékelését,
koordinációs
készségét,
testének
megismerését,
kézügyességet és logikát fejlesztenek. A színes, sokrétű
játék kavalkád garantált jó szórakozást jelent a
csöppségeknek!
A Montessori és egyéb készségfejlesztő eszközök
(percepció, finom motorika, konstruáló, vizuális nevelés)
egyéb fa puzzle-k és sokféle gyermekjáték.
Pl.: babák, építőkockák, formabedobók, Montessori
tornyok, öltöztető játék, dominó, puzzle, angol puzzle…
Mozgásos játékok: Hintaló, Ugráló póniló, krokodil
libikóka, fa kakashinta, bújócskás házikók, labdazóna,
bújócskák…
20 nm gyermekszőnyeggel, babaházzal
(Nem gyermekmegőrző!)
Nagyobb gyermeklétszám esetén min. 2 fő animátor szükséges.


Csiribiri logikai játszóház

Kb. 3 -5 éves kortól ajánlott
A legkisebbeken (3 év alatt) kívül minden korosztálynak ajánlott.
A fa és műanyag logikai játékok, fűzögetők, formabedobók, Montessori és egyéb
készségfejlesztő, szín és formaérzékelést fejlesztő játékelemek, társasjátékok, melyek
készségfejlesztő tulajdonságuk miatt mindenki számára hasznosak és érdekesek.
Többféle nehézségi fokozatú játékkal készülünk. 20-30-féle különböző játék.
A programhoz a helyszín függvényében kis gyermek műanyag asztalokat és székeket is
biztosítunk.
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Beltérre is telepíthető légváraink:

szalon 5×5×3m
mauglis 3×3×3,2m
Felfújható golyós medence 5m5m×3,9m magas

MESÉS KALANDJÁTÉKOK, KALANDTÚRÁK
 LOVAGI TORNA

Ötállomásos erő, ügyességi és logikai próbatétel. A lovagok a
játék végén oklevelet kapnak, mely tanúsítja, hogy kiállták a
próbatételeket.

1. Malomkőgurítás
A „nehéz malomkövet" egy akadálypályán keresztül kell visszajuttatni a kezdőpontba a
korosztálynak megfelelő idő alatt. Az út libikókán és páncélos vitézek között vezet. Nagy
malomkő a nagyobbaknak, kisebb a kicsiknek.
2. Maradj a nyeregben
A jó lovag ügyesen üli meg a lovat. A játék alapja a klasszikus hordólovaglás, de itt
nyeregben ülve kell
bizonyítani.
3. Bajvívás
Igazi erőpróba a bajvívás. Most páncélos sisakban szűk résen át lát csak a lovag, alatta
lova, kezében
Bajvíváshoz szükséges lándzsa. Két rúd közé kifeszített kötélen páncélos vitézek várják a
lovagi bajvívást. A játék lényege három nekifutásból kell az ellenfelet eltalálni.
4. „Karikás”
A lovagnak a karddal is jól kell bánni. Falovon ülve, Karddal kell a vesszőkarikákat elkapni,
amit a játékvezető, vagy a szülő dob a próbatevő felé.
5. Lovag puzzle
Régi, míves képkeretben kell összerakni a középkori lovagról festett képet darabjaiból,
hiszen nem csak
Az erő, de a megfigyelés és eszesség is lovagi erény.
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 UTAZÁS A MESÉK VILÁGÁBA…
Ötállomásos mese túra, ahol a sárkányt győzhetik le a próbálkozók. Az állomásokon a
játékos feladatok sikeres megoldásának jutalma egy mondat darab, amiből a játékos
hasznos információhoz jut a sárkány legyőzéséhez és a királylány megmentéséhez.
A játék során, a menetlevélen található térkép segíti a feladat
megoldását. A menetlevél az utolsó állomáson elnyert, királylányt
ábrázoló matrica beragasztásával nyeri el a végső formáját.
1. Vártorony
A „hűvös „, sötét vártoronyban a falakra írt, rajzolt krónikák arról
mesélnek, hogy valahol egy sárkány elrabolt egy királylányt .
Amennyiben a játékos minden képrészletet megtalál, megtudja mi
vár rá a további állomásokon. A keresésben egy fáklya
(zseblámpa) segíti.
2. Banya-tanya
Ebben a mesében is van egy jóságos boszorkány, aki a kondérjában kotyvasztja a
varázsfőzetet. A játék lényege a próbálkozó korának megfelelő távolságból beledobni a
hozzávalókat a kondérba.
3. Manók völgye
A manók virágos kertjében a virágszirmok alatt egy varázsszó lapul. Ezt a szót kell adott
idő alatt megkeresni.
4. Barlang labirintus
A mesehősnek sok akadállyal kell szembenéznie útja során. A mocsáron át fatalpak
segítségével juthat el a barlang szájához. A barlang labirintusában a megfelelő út
megtalálása eredményeképpen a falon újabb mondat töredéket talál a bátor próbálkozó.
5. Sárkányfölde
Az összegyűjtött információkat összerakva a sárkány legyőzésének már nincs akadálya.
Amennyiben megtalálja az elrejtett varázskardot és a sárkány fejét veszti a királylány
megmenekül.


HO-HO-HÓ, HOL VAN MÁR A TÉLAPÓ?

Mesés kalandjáték, 5 állomással, egyedi játékokkal, animátorokkal.
Az állomások teljesítését a küldetés teljesítéséhez szükséges információk (varázsige
részlet, dal, térkép…) megszerzésén túl egy-egy tematikus pecséttel jelezzük a Mikulás
kalandkártyán.
A Télapó házában nagy volt a sürgés-forgás, már csomagolták az ajándékokat. Virgács a
vásott krampusz, aki amúgy mindig rosszban sántikál, elhatározta, hogy az idén ő bizony
nem segít, inkább kitalált egy remek csínytettet és elajándékozta a Télapó csizmáját és az
egyik sapkáját DIDGERGŐNEK, a didergő hóembernek. Lappföldet egész évben hó borítja,
a kis hóember sokat nőtt a tavalyi év óta, így kinőtte a saját csizmácskáját is, és amúgy is
szeretett volna egy piros sapkát is Mikulásra. Amíg a Télapó a csizmáját keresgéli, addig
én lustálkodnék egy kicsit- ásított Virgács.
Nem tudva, hogy a Télapó csizmáját és sipkáját kapta meg, örömében DIDGERGŐ
nyomban el is indult és elszánkózott az Északi Sarkkockára a szép, új, piros csizmájában
és a sapkájában. Nem is sejtette micsoda kalamajkát okoz, ő csak szerette volna
meglátogatni szüleit és testvéreit a szünidőben.
A Télapó elővette a legpirosabb ruháját és előkereste a tartalék sapkáját is, de a csizmáját
sehol sem találta. Mezítláb, vagy zokniban mégsem indulhat útnak a zimankós télben.
Megfázna szegény!
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De még ennél is sokkalta rettenetesebb dolog történt! A Télapó gondosan átolvasta még
egyszer az ajándéklistát, hogy egy jó gyereket se felejtsen el meglátogatni útja során, és
legbiztonságosabb helyre, a sapkájába rejtette, nehogy elveszítse. Most meg csak a hűlt
helyét lelte és nem tudta, hol keresse. Ajjaj! Így a gyerekek hiába várják az ajándékokat,
hiába viselkedtek jól egész évben, késik az ajándékosztás napja.
Segítség kell: méghozzá a kis manóké! Gyertek kis manók! Érjük utol DIDGERGŐT! És
szóljunk neki, hogy a gyerekek ajándék listája véletlenül a sapkájában maradt.
Feladattípusok, ízelítő az állomásokból
Hó sipkás hegyek közt
Útvesztőben eltévedt, jaj, ki lesz, ki kivezet?
Hóember falva
Sok hóember egy helyen, zöldség orrú vagy helytelen?
Suttog a fenyves zöld erdő
A fenyves mélyén nagy a hó, ebből lesz a hógolyó.
Kéménymustra
Háztetők fölött siklik a szán, Mikulás érkezik, ajándék vár.
A Jóságmérleg
Vannak jók és vannak rosszak,
egyik vége, másik hossza,
egyik sincs a másik nélkül
tegyünk rendet, vita nélkül!
Egyéb tematikus kalandjáték feladattípusok, ízelítő az állomásokból:
Hópihe tánctanoda
Hópihécske táncra perdül. Fényruhája meg se rezdül…
Segíts Mikulásnak!
Háztetején kémény,
Ablakban a csizma,
Kandallón a zokni
Mikuláskor mind-mind
Az ajándékot várja.
Szán-vadászat
Felhők között repül a szán szarvas húzza vagy repülő tán?
Zsákba macska
Sajtba bújt a kisegér. Zsákban macska, mit ígér?
Krampuszdobáló
Ahhoz hogy bejuss a házikóba, meg kell küzdened a csintalan krampuszokkal.
Időkerék
Tik-tak, tik-tak jár az óra, körbejár a mutatója.
Azt hirdeti minden reggel, ki korán kel aranyat lel.
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