
Bizony mindannyian voltunk gyere-
kek, akik csodálkozással hallgatták a
meséket, s elképzeltük általuk a jövõt.
A mese segít feldolgozni az élménye-
ket, képzeletek világába repít bennün-
ket, egy olyan világba ahol hõsök lehe-
tünk vagy épp varázslók Mesét olvasni
csodálatos dolog, de eljátszani is remek
mulatság, fõleg ha a gyerekek is aktí-
van részt vesznek benne. 

Ezt a célt tûzte maga elé a Kisötlet Gyer-
mekszínpad mikor 2001-ben megalakult
Egerben. Tagjai hivatásos színészek, ala-
pítói Jakó Beáta és Kiss Renáta. „Azzal a
céllal kezdtünk el dolgozni, hogy olyan
elõadásokat hozzunk létre, amelyben ak-
tívan részt vehetnek a kis lurkók.“
Célközönségünk az óvodás ill. kisiskolás
korú gyerekek, akik számára úgy állítot-
tuk össze a 40 perces mesejátékainkat,
hogy egy-egy színházi elõadás részesei
legyenek. Nemcsak a mozgásba vonjuk
be õket, hanem dalocskákat énekelnek,
egyszerû koreográfiákat táncolnak ve-
lünk. A sorversennyel, labdajátékkal tar-
kított mozgásos feladatok sora, a találós
kérdések és a cselekvõ részvétel, élveze-
tessé teszi számukra a játékot. Közösen
teremtünk színházat a velünk játszó
gyerekekkel, zenés foglalkoztató mese-
játékaink aktív részesei.
A Kisötlet Gyermekszínpad már a kezde-
tektõl ún. „tájoló“ elõadásokra rendezke-
dett be, ezért az elõadások díszletei is en-
nek megfelelõen lettek kialakítva. Ezek-
nek a megoldásoknak köszönhetõen az
elõadások nagy színpadokon és mûvelõ-
dési házak kis színpadjain illetve akár
szobaszínházakban vagy éppenséggel is-
kolák tornatermében, óvodai csoport-
szobában is megtarthatóak. Elõadásain-
kat fõként Heves-, Nógrád-, Borsod- és
Pest- megyében láthatta az apró közön-
ség, számos óvodában ill. iskolában. 
A bevásárlóközpontok nagyszabású ren-
dezvényein- mint például az Agria Park,
Fóti ill. a Miskolc Cora, Miskolc Pláza, Új
Udvar Bevásárlóközpont – szintén vissza-

térõ fellépõk vagyunk. Nagy elismerés
volt számunkra, hogy Magyarország leg-
nagyobb gyermekrendezvényére a T-
HOME Gyerek Szigetre meghívást kap-
tunk, ahol két elõadásunkat láthatta a kö-
zönség öt hétvégén keresztül. A ZF Hun-
gária Kft. mikulás ünnepségein, az egri
Mátyus Udvarház rendezvénysorozatain,
a budapesti Liszt Ferenc téren megrende-
zett nagyszabású rendezvényeken vala-
mint a Diósgyõri Vár „Borsodi Fonó“
programsorozatán is számos alkalommal
szórakoztattuk már az apróságokat. 
Rendszeres meghívást kapunk Egerben a
Dobó tér színpadára is, így az Adventi és
a Középkori piac forgatagában, valamint
a Szüreti Mulatság c. rendezvényen már
több elõadásunkat láthatta az egri kö-
zönség. Októberben az Egri vár kért fel
bennünket, hogy vegyünk részt az Egri
Vár Napja c. programjukon. 
Céges rendezvényeken – különösen Mi-
kulás napján – nagyon kedveltek a Miku-
lási mesejátékok, ahol az adott munka-
hely, vagy cég ilyen formában kedveske-
dik a dolgozók gyermekeinek, így egri és
Eger környéki cégek rendezvényein is
visszatérõ vendégek vagyunk. A Kisötlet
Gyermekszínpad minden évben három
új mesejátékkal szórakoztatja az óvodás
és kisiskolás korú gyerekeket. A
2010/2011-es évad is új mesejátékokkal
kecsegtet, ilyen például a Hétpettyes me-
se, a Mikulási mesejáték melynek címe:
Kaland az Északi sarkon, és a januártól
induló mesejáték a Kobold Cipõje. Ezek
mellett természetesen számos mesénk
van még repertoáron, akár kifejezetten
ünnepkörökhöz vagy speciális rendez-
vényhez kapcsolódóan is. 
Mottónk, hogy figyeljünk a gyerekekre,
ezért munkánk során mindig a kicsik ér-
deklõdésére alapozunk. Õk a leghálá-
sabb közönség. Szerencsésnek mondhat-
juk magunkat, mert eddig csak hálás és
örömteli arcok vettek minket körül. Ez
éltet bennünket és ezért mindig új ötle-
tekkel, megújult energiával tudjuk foly-
tatni azt, amit elkezdtünk.
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„Minden felnõtt volt egyszer gyerek…“ Ugye mindenki ismeri ezt a szép Halász Judit dalt?
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