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Mikropódium Családi Bábszínház: Árnyékok játéka 
Bábkészítéssel és játékkal összekötött, kizárólag egy család számára tartandó árnyékjáték. 
A család tagjai maguk készíthetik el az árnyjáték� gurákat. Esetleg egy már kész � gurát kiválasztva egy 
kis árnyékszobába vonulva megnézhetnek egy rövid árnyjátékos jelenetet, majd a gyerekek maguk is 
játszhatnak szüleiknek, testvéreiknek, esetleg a meghívott barátaiknak. Az előadás körülbelül 5 perc 
hosszú, így a közönség hamar cserélődik. A játék csodája az árnyjáték varázsa, a családi együttlét, együtt 
játszás. A kis műsorral, bábkészítéssel megtanult fogások otthon is folytathatók, hasznos családi játékká 
alakulhatnak. 
Az interaktív játékot 4 éves kortól ajánljuk.

Mikropódium Családi Bábszínház: Jövendőmondó színház
A Mikropódium Családi Bábszínház új dialógusszínházi előadása. 
A Karzat Színház ötlete alapján indult útjára a Jövendőmondó színház című előadás.
„Hiszed, nem hiszed? Látogass el hozzánk, és mi átadjuk neked az univerzum mágikus üzenetét.”
Az interaktív játékot 14 éves kortól ajánljuk.

Mikropódium Family Puppet � eatre: Game of Shadows
Shadow play with puppet making and games, exclusively for one family.
Members of the family can make the shadow � gures themselves. Alternatively, choosing a ready  made 
� gure they can go to a small shadow room to see a short shadowy play, then the kids can play for their 
parents, their siblings, or for their invited friends. � e performance is about 5 minutes long, so the 
audience changes quickly. � e miracle of the game is the charm of the shadow play, family togetherness, 
playing together. � e lessons learned with small plays and puppet making can be continued at home, 
and can turn into a useful family game.
� is interactive game is recommended from 4 years of age.

Mikropodium Family Puppet � eater: FORTUNE-TELLING THEATER
� e New-Dialogue-� eatrical Presentation of the MIKROPÓDIUM Family Puppet � eater.
Based on the idea of the Gallery � eater, the performance of the Fortune-telling � eater launched.
“Do you believe it, or not? Visit us and we will give you the magical message of the “universe.”
We recommend the interactive game from the age of 14.
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