Vojtina Bábszínház
Az 1975 óta bábozással foglalkozó Vojtina 1993-tól Debrecen város hivatalos bábszínháza, mely nem
csupán színházi produkciókkal, de tematikus játszóházakkal és kiállításokkal is várja a közönséget. A
műsorterv gerincét a magyar népmesék jelentik, de más népek meséiből, illetve a nagy mesegyűjtők
írásaiból is válogatnak. Évadonként 4-5 előadást mutatnak be, és az előző évadokból 4-5 előadást
tartanak repertoáron. Minden esetben arra törekszenek, hogy a mesei alapprobléma a ma gyermekéhez
szóljon, az előadás színrevitele viszont minden életkor számára értelmezhető legyen.
1996-ban a színpadi játékok mellett játszószínház néven életre hívtak egy interaktivitásra épülő,
bábos eszközöket használó kamaraszínpadot. Ehhez kialakítottak egy munkacsapatot, így jött létre
az egy bábszínházon belül működő két társulat, melyek remekül kiegészítik egymást. Kezdetben
az interaktivitás, a közvetlen kontaktus, a játékba hívás és a közös bábkészítés volt a céljuk. Mára
bábkészítő, -táncoltató foglalkozásaik, kamarajátékaik is vannak, amelyek mind a színházi eszközökkel
való közvetlen nevelést, együttjátszást, közös élményszerzést szolgálják.
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„Egyszer volt, hol nem volt...” − kezdhetnék így is a mesét, mert ebben a történetben is vannak királylányok,
hercegek, sőt még egy szörny is (akit persze elvarázsoltak, és alig várja, hogy valaki feloldja a varázslatot).
Mégsem úgy történnek itt a dolgok, ahogyan egy szokásos „egyszer volt, hol nem volt” mesében lenni szokott. Persze a végén itt is minden jóra fordul, de addig mókás, váratlan és tanulságos kalandokba keverednek hőseink, és már sok mindent másképp gondolnak, mint amikor elindultak.
Paul Maar meséjét klasszikus paravános játékként álmodták a Vojtina Bábszínház színpadára, olyan pergő játékkal, ami élmény lehet óvodásnak,
felnőttnek egyaránt.
Ajánlott 3 éves kortól.
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