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Ha nem akar lemaradni egy utolérhetetlenül érdekes, 
színes és fantasztikusan változatos színházi utazásról … 
ha részese kíván lenni egy felejthetetlennek tűnő egyhetes 
programsorozatnak … ha néhány nap alatt nemcsak a földet 
akarja megkerülni, hanem az emberi lélek és fantázia mélyebb 
zugaira is kíváncsi… ha a játékot, a verset, a táncot, a bábot és 
minden Zene-bonát hallani, látni, sőt érezni szeretné, akkor irány 
… Valahol Európában, egy dunántúli, festői szépségű kisváros, 
KAPOsVáR! Itt kezdődik május első hetében a IV. kaposvári 
GyerMekszÍnHázi BiennáLé.

az utazás élményt kínál kicsiknek, nagyoknak, vidámságra 
és szomorúságra vágyóknak! olyan útitársaink lesznek, 
mint Phileas fogg, a világcsúcstartó, Nemecsek Ernő, a hős 
közlegény, ott lesz jános vitéz, a szarvaskirály, egy igazi élő 
félőlény, egy Csip-csip bolha, Petruska és Pulcinella. … tovább 
is van … még! megismerkedhetünk Egy egér naplójával, a 
szent családdal, azzal, aki nem akar boszorkány lenni, a klamm 
háborújával. s ott, csakis ott és csak önöknek lesz látható 

„a játék
az különös.

Gömbölyű és gyönyörű,
Csodaszép és csodajó,
Nyitható és csukható…

(Kosztolányi Dezső)

Diótörő ferenc és a nagy szalonnaháború, a Kalandozás a 
tükörben, a Négyszögletű Kerek Erdő, Leander és Lenszirom, 
a Csontketrec, a Kócsag és a suttogó füzesek … és jön még A 
kiskakas gyémánt félkrajcárja, a Kőbéka, és ott lesz csak igazán 
Hétszerszép világ!

igazi kihívásnak ígérkezik ez az utazás! Csupa kaland és 
felfedezés vár Önre, vár Rád, akiről ez az egész utazás szól! 
igen! Pisti, jancsi, julcsi, Tercsi, Fercsi, óvodában, iskolában, 
kiscsoportban, nagycsoportban, 4.c-ben, 8.d-ben és anyu 
ölében.  
szeretném, hogy a mesés utazás során igazi önfeledt 
gyerekként tudnátok érezni, látni, sírni, vágyakozni, álmodozni, 
elérzékenyülni, felháborodni, elkomorulni, fantáziálni. a 
játéK és VARáZsLAt hősévé és áldozatává válni, mert itt a 
bolyongás nem fátum, hanem a magunk keresésének kivételes 
pillanata.

Az utazást szervező AssItEj magyar Központ megbízásából 
kaposi józsef, a program válogatója, a kiérdemesült hajósinas 
és sok minden egyéb ami, mint tudjuk, mind csak mellékszál.

Kaposi József
a versenyprogram válogatója, 

drámapedagógus, rendező, a Keleti 
István Alapfokú művészeti Iskola és 

szakközépiskola igazgatója

JÁTÉK ÉS VARÁZSLAT
LAST MINUTE
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PLAYING AND MAGIC
LAST MINUTE
The game is special
it is round and beautiful
magnificent and lovely
may be opened and closed… 
(from a poem by Dezső Kosztolányi)

If you don’t want to miss out on a peerlessly interesting, colorful and fantastically varied theatrical journey … If you want to become 
part of an unforgettable weeklong series of programs … If you don’t just want to go around the world in a couple of days but are also 
interested in the deeper corners of the human soul and imagination … If you would like to hear and see and what’s more feel the 
performances, the poems, the dance, the puppets and all the music-making, then head for … a picturesque small town somewhere in 
europe in the Transdanubian area: kaPosVár! it is here the 4th CHiLdren’s THeaTre BiennaLe of kaposvár will begin in the 
first week of may.

This journey offers adventures to small ones and grownups, to cheerful and people craving something sad! We’ll have such traveling 
companions as Phileas fogg, the World record holder, Ernő Nemecsek, the heroic private, we’ll have Courageous john, the Deer King, 
a true, genuine frightened Creature, a Pinching flea, Petruska and Pulcinella. … And there is more …! We can get acquainted with the 
diary of a Mouse, the Holy Family, the one who doesn’t want to become a witch, and klamm’s War. and you’ll be the only ones to see 
Francis nutcracker and the Great Lard War, adventures in the Mirror, the Four-cornered round Forest, Leander and Linen Petal, Bone 
Cage, herons and Whispering Willows … And then comes the Diamond half-Crown of the Little Rooster, and the stone frog. that’ll 
really be a seven Times Beautiful World!

This journey promises a real challenge! it’s all adventures and discovery that awaits you, who this whole journey is about! yes! stevie, 
johnny, jane and mary, be it in kindergarten, school, in first grade or in third grade in class 4c or 8d or in your mommy’s lap.  
i would like you all to feel, see, cry, crave, dream, be touched, be indignant, become sad of daydream as enthusiastic children do. To 
become the heroes and victims of PLayinG and MaGiC. 
on behalf of assiTej Hungarian Centre, the organizers of the journey: józsef kaposi, selector of the program, retired grummet and ... 
a lot of other things …. Which, as we know are only by-plots.

József Kaposi
selector of the main programme, dramateacher,
director, director of the keleti istván art  school


