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A nyúl és a róka
Nyúl Úr bajsza megremeg? Tapsi-talpa bizsereg? 

Nem más jön akkor erre, mint Róka Úr személyesen! 

 

De egyet se féljetek: Rémusz bácsi örökzöld meséiben 

a furfangos Nyúl mindig túljár a Róka eszén, kicselezi 

jobbról és kicselezi balról, a Róka egy mesében se éri 

utol, hiába feni rá a fogát.  Csalhatja szurokba, 

csábíthatja bálba, Nyúl Úr mindig átlát a szitán nála és 

megleckézteti a ravasz Rókát a Gardrób Művészeti 

Csoport élőzenés, interaktív mesejátékában.  Az 

előadást 5 és 8 év közötti gyerekeknek ajánljuk.



Kálóczi Orsolya – Nyúl

Géczi Zoltán – Róka 

Nagy Judit – fuvola 

Richter Dorottya – cselló 

Emszt András – zongora 

Szöveg: Tóth Réka Ágnes 

Zene: Emszt András   

Rendező: Géczi Zoltán 

Konzulens: Haik Viktória és 

Takács-Kiss Zsuzsanna 





A Gardrób Művészeti Csoportot azzal a 

szándékkal hívtuk életre, hogy gyerekeknek 

szóló és őket megszólító élőzenés előadásokat 

hozzunk létre. A gardróbos szellemiséget, a 

gyerekektől érkező nyitottság és őszinte 

visszajelzések formálják. Az elmúlt négy évben 

sok száz gyermekhez jutottunk el 

előadásainkkal. 

Folyamatosan bővülő repertoárunkon magyar 

népmesék és más klasszikus művek 

szerepelnek. 

A Gardrób mára tapasztalt gyermekszínházi 

alkotók, színművészek, táncművészek és 

zeneművészek alkotóhelye.

Nagy Judit 

fuvolaművész, művészeti vezető 





Technikai igények
Játéktér: 

6 x 6 méter 

Nézőtér gyerekeknek: 

6 x 5 méter közvetlenül a játéktér előtt. Székek 

nélküli tér, a gyerekek pokrócokra, szőnyegekre, 

párnákra ülnek 

Nézőtér a szülőknek, kísérőknek: 

A gyerekek mögött székeken ülnek, ezeket kérjük 

több sorba bekészíteni. 

Az előadás max. 80 gyerek (+ kísérő) játszható 

A játék- és nézőtér egy közös térben lévő egységet 

képez (szükség esetén, egy nagyobb színpadon is 

előadható, melyen a gyerekek is helyet kapnak). 

Fénytechnika: 

Lehetőség szerint az adott helyszín 

világítóeszközeinek használata – egyszerű, a 

játékteret kiemelő színházi fény beállítása. 

Az előadás nappali vagy teremfényben is előadható. 



Kapcsolat
Közönségszervező: 

Varga Renáta 

+36703716266 

gardrob.szervezes@gmail.com 

 

Művészeti vezető: 

Nagy Judit 

+36703209607 

gardrob.art@gmail.com 

 

facebook/gardróbművészeticsoport 

 

www.gardrobcsoport.hu 


