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Mutatványosok

Tekergőtér
A Tekergőtér játszóteret 2009 tavaszán hozták létre azzal a céllal, hogy a játszás örömét ötletes, 
szórakoztató és kivitelezésében is egyedülálló, színvonalas játékokkal varázsolják felejthetetlenné.
A Tekergőtér egyedi tervezésű és kivitelezésű játékok gyűjteménye. Olyan játszótér, ahol a gyerekek és 
játékos kedvű szüleik egyaránt jól szórakozhatnak és próbára tehetik ügyességüket. Ezen a játszótéren 
lehet tekerni-forgatni-húzni-tolni-billenteni-fújni − és főleg − gurítani. A szabályok minden esetben 
egyértelműek, a sikerélmény és a jó hangulat garantált.

Langaléta Garabonciások
A Langaléta Garabonciások sok éve járják már az országot-világot gólyalábaikon, s ejtik ámulatba a 
tisztelt „kurta lábú” publikumot.  Vásári komédiáikat nemcsak a hazai fesztiváljaink (Nyírbátori Szár-
nyas Sárkány Fesztivál, Mesterségek Ünnepe, Egri Várjátékok, Diósgyőri Várjátékok, Budapesti Tava-
szi Fesztivál stb…), de Európa számos más városa is (Berlin, Bernau, Bern, Prága, Ljubljana, Lublin, 
Gyergyószentmiklós, Ulm, Koppenhága, Udine, stb…) élvezhette már.  Együttesük négy tagot számlál. 
Eszközeik óriásbábok, mímes játékok, hangos muzsikálások s ravasz szófacsarások.  Vezetőjük Gulyás 
László táncos, zenész, szófaragó s a többiek: Ambrus Kristóf akrobatikus ügyességű láblóbász, Nagy 
Sándor fúró-faragó kézműves, Orbán Dénes néprajzos, zenész.

Paprika Jancsi csúzlizdája
Megálmodója s létrehozója Bartha Tóni. Fesztiválok háttérprodukciójaként működik immáron majd-
nem 20 éve. A játékot egy hoppmester irányítja, teszi hangulatossá. 
Paprika Jancsi csúzlizdájában csúzlival és dióval kell lőni egy körbe forgó szerkezetre, amin bábok van-
nak. A szerkezetet külső segítséggel hozzuk működésbe (velocipéd vagy kecske vagy bicikli), amit az a 
vendég üzemeltet, akinek sikerült eltalálni valamelyik bábut.  

Kádár Ferkó „bábos” fotószínháza
A fotós öltözéke már önmagában is � gyelemfelhívó; az elegáns zakó, a mellény, a keménykalap s túl 
ezen a korábban oly különleges mesterség minden kellékével felszerelt helyszín (a fekete lepellel takart 
doboz-gép) a régi fényképezés tökéletes illúzióját kelti.
A korabeli életképek speciális ponyvára kinagyított hátterével különleges fotók készítésére nyílhat le-
hetőség, „beállítva” a képbe a korhű kosztümbe öltöztetett fotóalanyokat. Az illúziókeltést szolgálják az 
egyes képekhez használható odaillő, választható öltözékek, tárgyak, továbbá a beöltözést, kellékezést 
segítő parasztmenyecske.
A képek megvárhatók, a helyszínen rögtön kinyomtatjuk, 13 x 18-as méretben.


