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Debreceni programok a gyereknapi hétvégén
(2019. május 24-26.)

szÍNrs pnocuurÍNÁr,q't zoiuÉnEN INGYENESEK:
GYERMEKRINGATT - KoNCERT - rÁNc - JÁrÉxos raNurÁsÁs - vgrÉrrnoó
TöBB INTÉzMÉrw xÉr,vIsnrrrÉsnNr rtnn HELYsZÍNEN:
KÖLcsEY xÖzpoxr, oÉnr lrÚznuu - IRoDALoM ueze, Au-erngnr - rnoÁvplnx,
MODEM,DMK

11.00 és 15.00 | NAGYTEREM
CSIRIBIRI - HALÁsz Juprr cyIRMEKNAPI KoNCERTIEI
https://www.f acebook.com/events/297 67 4O9 657 33238/?event_time_id=297
6140972399904
,,A dal ugyanaz marad...,, Halász fudit múfajteremtő előadásaival sok
száz,ez,er gyermek arciára csalt mosolyt az évtizedek sorián. 76 évesen
azoknak énekel, akiknek már a szülei is az ő dalain nőttek Íel. Nagy
ajáLndékot kap Debrecerr azzal, hogy éwől évre Halász fudit-koncerttel
iinnepelhet gyereknapot.
(belépődíjas, 1500-1900 Ft)

9.oo-17.00 | KoRFoLYosó. nerrazÁn rÉn
INGYENES KÍsÉnő rocrarxozÁsoK
A Kölcsey Központ körÍolyosójráLrr a Hajdú-Bihar Megyei Család EséIyteremtő és Önkéntes Ház
szervezésében étzékenyí'tő Íoglalkozások az esélyteremtés jegyében. A Csemeteliget mellett a
Debrecenimami, a Fecsegő és Tipegő Családi Napköz! a GyermekviáLros Alapítvrírry, a KreDenc, a
Magyar Reformáfus szeretetszolgálat, a Maminvent, a Pagony Gyerekkónyvesbolt és a Túl az
Tperenciián gyermekfoglalkoztatói Íogadják a kicsiket. A Ba|tazát Dezső téren elektromos kisautók és
az Európai Unió inÍormációs pontjo a Europe Direct kitelepiilése.

1o.oo lBÁLTEREM
A Kölcsey.Központ és a Ringató ajándéka a legkisebbeknek és családjaiknak:
GYERMEKNAPI RINGATó FOGLALKOZÁS kisbabríü<rrak, kisgyermekelorek hiíroméves korig. A
foglalkozást vezeti Horváth Zsuzsa Ringató-foglalkozásvezető, vendége furulya- és dudaszóval:
Dsupin Pál népzenész:
http://www.ringato.hu/ lhttps://www.facebook.com/events/3591636813923101
Mi a Ringató? Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől a kodríLtyi elvek alapjráLrr.
Dr. Gállrré Gróh Ilon4 a Ringató alapítoja így vall a programról: ,,A Ringatő családi műaészeti neaelési
prog|am. Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a részttmő felnőttek és gyerekek ótéljék a
közös játék és éneklés örömét. Mintát adnunk a szülők számára, hogy hogyan kezdődhet a csalidban a zenei
neaelés. A Ringató nem műsor, nem aalamiféle előadás! Közösen _ a résztzsnő felnőttelckel _ hozzuk létre a
foglalkozás élmény ét.,,

,'Arra a kérdésre, hogy miknr kezdődjék a gyetmek zenei neaelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése
előtt. EIső percben tréfára zlettéb de kesőbb igazat adtak. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a
magáéból epíti fe|... még toaább mennéki nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a
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gy ermek zenei neaelése.,, (Kodály Zoltán, 1948.)



10.40 IKoRFOLYOSO
BABÁK A HÁTUNKoN - KANGATRAINING Weisz-Kovács Andi csapatával
A Kanga-tréning Európa első számú szülés utiáni regenerációs mozgásprogramja, edzés az
édesanyáknak, de a kisbabrákat sem kell otthon hagyri

12,20 és!4.20 l KoRFoLYosó
OTHERHALF PRODUCTIONS
Halász Judit délelőfti koncertje utáLrr és délutríni koncertje előtt egy
vtlágsáró angliai utcaszínházi irlíivészl:rázaspifu jeleneteit láthatjuk.
2016.ban jártak legutóbb Debrecenbery idén visszatértek. Mindenki
megérti őke| angol nyelvfudás nélkül is, előadásut egyvelege a
kabarénal9 a szitlháznak és a mágikus cirkuszi világnak. Céliuk, hogy
mosolyt csaljanak az arcunkra, .. 'de hahotáznunk is szabad.
http ://www.otherhalfproductions.com/about-us/

13.00 I BENMARPAD-TEREM
ISMERD MEG A NAGYERDŐT! ...És un,oÁnrreNGJAIT!
Váradi Zoltán (Természettár) előadása
Bár az értéket nem mindig a like-jelek szifuna mutatia, a Természettiír Facebook-oldalrírrak 90.000 feletti
kedvelése beszédes. Emögött Íengeteg közvetlen ta7ákozás, teÍmészetmentő akció, a jövő
generációinak a felelősségre nevelése húzódik meg, s mindemellett az online térben ismeretátadás ezer
meg ezer tanuJni vágyónak. A Kölcsey Központ gyerekprogramjaihoz immár hozzátartozk, hogy
Természettár-előadást hallhasson az egész család' Remélhetőleg elfériink.
https://www.{acebook.com/events/rM 8386589228972 /
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16.10.18.00 |BÁLTEREM
,,40 ée 35,, - AZ ALFÖLD GYERMEKSZÍNPAD És A FŐNIX DIÁKSZÍNPAD IUBILEUMI
ÉvaoÁNlx naÚson,c'
A Debreceni Művelődési Központ csoPoÍqar/ a 40 éves AlÍöld Gyermekszínpad és a 35 éves Főníx
Ditíkszínpad számos színészt-rendezőt adott a szakmiínak. Hajdú Szabolcs, Kálloy MolnríLr Péter'
Magyar Attil4 Szabó Domokoq Vitrírryi |uhász Istvrán és sokan mások alföldes és főnixes előadásokon
edződtek. Közüliik Magyar Attila el is látogat a mostani tagok műsorára.
Jelenleg a csapat a Weöres Sándor országos Sztnjáir;zó Találkozó szegedi döntőjére készül. Szívesen
vámak rninden érdeklődőt, akár csatIakozni vágyót is. Múvészeti vezető Várhidi Attila.
https://www.f acebook.com/even ts I 1277 745062437 57 9 I

GYERMEKNAP Az ÁLLATKERTBEN És VIDÁMPARKBAN
2019. MÁJUS 25.26. SZoMBAT.VASÁRNAP

Május utolsó héwégéjér1 25-én és 26-én a
Debreceni Állatkertben és Vidámparkban a
gyermekeké a főszerep. Idén minden eddigiektől
gazdagabb kínálafta], láwányos, egész napos
ptogramokka| meglepetésekkel és a|ándékokkal
várják a gyerekeket és a családokat, a szórakozni
és kikapcsolódni vágyó Nagyközönséget!



Láthatóak lesznek az ál]atkert tavaszi bébi.bumm sztárjai. Tovább á akibővi|t Allatok akcióban Program
keretében az érdeklődőknek egyedülálló élményekben lehet részük; együtt sétálhahak a legifjabb
pápaszemes pingvinekkel, vagy részt vehetrrek a zsiráfbébi etetésén, illetve számos Íajjal testközelből is
megismerkedhetr.rek, akár a bátorságpróba keretében is.

A gyermeknapi programkavalkád minden perce taltogat meglepetést. Lesz kézrnűves kuckó, arcfesté'
virágkötészet gólyalábasok, íjászbemutató, ökojátszóház, bábszírházt előadások, parádés
táncprodukciók és zenés- interaktív gyermeKoglalkozások'
Mindemellett az ország egyetlen vidámparkjának valamennyi játékgéPe garantálja az önÍeledt,
Íelhőtlen szórakozás örömét a héwége mindkét napjáo szombat és vasámap 9.18 óÍái8.
Ráadásul a gyermekek hétvégéjén a 14 éven aluli fiatalok számáta a Vidámparkba való belépés
ingyenes. Sőt a Vidámparkban az első kör az állatkerti belépővel érkező gyerekeknek is ajiándék az
általuk választott élményelem bármelyikén!

A programokon való részvétel a normál belépőjegy megváltását követően díjtalan!

Részletes programajárúó:

MÁrus 25.' szoMBAT
o 9:00 - 18:00 - Látványetetések (Allatkert)
o 9:00 _ 18:00 _ Kézműves Kucko, arcfestés, csilliímtetoválás (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előfti tér)
o 9:O0 _ 1.8:00 _ Zöld Kör Egyesület, Ökokuckó (Á atkert, Totem park)
o 9:00 _ 12:00 _ DEKOM Karitatív sátor (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előtti tér)
. 11:00 _ Bíró Imre interaktív népzenés gyermekÍoglalkozás (Vidámparl Elvarázsolt kastély előtti tér)
o 13:00 - 18:00 - Fehér]ófia Egyesület _ íjászbemutati íjászverseny (Vidámpark, KRESZ páIya)
o 13:30 - 14:30 - ort-Iki gólyalábasok vásári komédiája (Vidámpark)
o ,]'6:30 _ 17 :30 _ Miki Mini Zoo Party (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előfti tér)
. 17:30 _ Feeling TríLrrcstudió parádés tiárrcprodukciója (Vidámpar( Elvarázsolt kastély előtti tér)

o 9:00 _ 18:00 _ Látványetetések (Allatkert)
. 9:00 _ 18:00 _ Kézműves Kucko, arcfestés, csilliárntetoválás (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előtti tér)
o 9:00 _ 18:00 _ Debreceni Cicavilág Egyesület (Allatkert, Gibbonház)
o 9:00 _ 18:00 _ Zöld Kör Egyesület, tkokuckó (Állatkert, Totem park)
o 9:00 - 11:00 - Tűzoltóbemutató (Vidámpark, KRESZ pálya)
o 10:00 - 11:00 - Széltolók Zenekar interaktív gyermekmúsora (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előtti
tér)
o 10:00 _ 14:00 _ Virágkötészet, virágkoszoru készítése (Allatkert, Totem park)
o 11:00 - 12:00 - Miki-Mini Zoo Party (Vidámpark" Elvarázsolt kastély előfti tér)
o 13:00 - 14:00 - Kíváncsi Katica.koncert (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előtti tér)
o 13:00 - 18;00 - Fehérlófia Egyesület _ íjászbemutató, íjászverseny (Vidámpark, KRESZ pálya)
. 14:30 _ LESZDANCE tánccsoport parádés táncprodukciója (Vidámpark, Elvarázsolt kastély előtti
tér)

A programváltozás jogát fenntartjuk.
További inÍormációk: https://www.facebook.com leventsl320867525261555l '.
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GYEREKNAP-D

1o.00.18.oo I MEDGYESSY FERENC EMLÉKKIÁrlÍrÁs trovane
NaTre .a. vreNló uovmneN
Közös gyereknaPi játékÍa vámak minden kíviírrcsi kis és nagy manót

május 26-án a szetvezők a Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás udvarán.

TaliáLrr sokan nem tudjrík, ám a mesés helyszín földalatti üregében egy

sárkány lakik, s neki köszönhető a szivárvény születése' Gyereknapon a

kicsik találkozhatrak a barátságos óriással sőt sarkánytojást is

készítheürek maid a délelőtt 10 órától egészen este hatig tartó manómóka

napján.

őIménat ezen o hétaégén még hótom wogram:

15.00 | DÉRI MÚZEUM, DÍSZTEREM
FELESÉGEK FELESÉGE
Enüékműsor a 190 éve született és 150 éve elhunyt Szendrey fúIia emlékére.

Közremúködnek: Tallián Maríann, Léuár BaIázs szlnmíivészek és Csörsz Rumen István régizenész

A részvétel díjtalan!

2019. MÁrus 25. SZoMBAT
10.00.16.00 | DÉRI MÚZEUM
DÉRI.NAP
Déri Frigyes gyiíjteményét bemutató előadások és tárlawezetések

14.00-16.00 l DÉR] MÚZEUM, DÍSZTEREM És zorret ra1os TEREM
A ,,KossuTH L Alos AzT ÚaENTE..." '49-Es EMLÉKKIÁLLÍTÁs rrNIsszÁzsl
Előadások és tiírlatvezetés bícsiztat1a a ,,Debrecer! a szabadság fővárosa,, című rendezvénysorozat

keretében nyitott időszaki kiá[ítást.



S 24.26. PENTEK-VASARNAP

A hagyomiányos vasámapi Gyerek.nap helyett rendhagyó módon a MoDEM idén három napon
keresztíil várja változatos programokkal a fiatalokat.
Pénteken második alkalommal rendezzük meg az étzékenyítés jegyében a xozÖs naPot, a szombati
nyitónapon Elektronikai bütykölde és interaktív tárlatvezetés várja a gyerekeket, vasámap pedig Csőke
Kitti tart kivételes Firkalak Íoglalkozást a nagyszabású MÁNIA kiállításon.
www.modemart.hu

9 és19 &aközött I MODEM
II. ÉRZÉKENYÍTŐ NAP
A közelítés jegyében május 24.én, pénteken újabb
Kozos naoot rendeziink a MoDEM-ben és várunk
mindenkit, aki szívesen vesz
veltink, művészetpedagógusokkal és vendégeinkkel
,,máriás,, tevékenységekhez vagy mozdtllatokhoz
kapcsolódó művészeti foglalkozásokor9 egy könnyed délutráni konceÍten vagy táncoktatáson.

óvodás és iskolás csoportoka| osztályokat is szeretettel várurrk mar délelőtt 9 órától' Ezen a napon
minden érdeklődő gyerek és felnőtt szrírnára valamennyi PÍogÍam nyitott és ingyenes, valamint a
rászoruló osztályoknak ingyenes buszjáratot biztosífunk.

Programok:
9.00 - 14.00: ALKOSSUNK EGYUTT!
Miívészeti foglalkozások kicsiknek és nagyoknak'
Vezetik: az lgazgyöngy Alapítvrány pedagógusai; Láposi Terka művészeti vezető (Vojtina
Bábszinház); Schopp trdikó művészetpedagógus (Műcsamok); Szabics Átgnes képzőmíivész,
múvészetpedagógus (Budapest Galéria); CsőkeKittí művészetpedagógus (MoDEM)
11.00: ÁLLJUNK TALPRA! _ trínc mindenkinek a Debreceni Népi Együttessel
18.00: NANA VoRTEX - koncert a Íogadótérben

2019. MÁIUS 25. SZoMBAT
14.00t MoDEM
ELEKTRoNIKAI BÜTYKÖLDE GYEREKEKNEK A
H AN GF EGW EKEI( NYTTóNAPIÁN

Az elektronikai bütykölde Íoglalkozásai során a
részwevők egyszeríi áramkörök összeállításától
kezdve hang-, motorvezérlők programozásií,rr
keresztiil gyakorlatot szereznek csinald magad (DiY) elektronikai PÍojektek kidolgozásiához. Ajánljuk
elektronikai kütyiik, zajkeltő eszközök, interaktív alkotások irránt érdeklődőknel különösen pedig
iskolásoknak és szüleiknek.
A foglalkozást a PIE Múvészeti Kar Elektronikus zenei médiaművészet szakos hallgatói és oktatói
vezetik' Lebonyolító a Moiré Kulturális Egyesület.
16 óÍátő| pedig a Hangfegyuerek háiom páIyakezdő művészének iKrasz Ádám, Kophelyi Diiniel és

1eneses Ádám) közös zenei performansza látható a kiálLítótérben.

# silr,ii:
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10.00 | MoDEM
MÁNI,A MANó -cytnrxNaPl FIRKALAK
Az oriás-hegy csúcsán éldegélt egy kicsiny manó, aki miíníákusan gÉjtötte maga kóré a tárgyakat.
Semmit sem szeletett kidobni, úgy gondolta, biztos jó lesz még valamire. Nagyon magányos volt, ezért
mindig próbált valamilyen érdekes elÍoglaltságot találni magának. Eleinte az erdőben összegyűjtött
fenyőfák tűIeveleit rendszerezte, később a régi kikopott nadrágjainak a levágott szátáthimezgette,Igy
telt az idő napról napra, éwől évre. Viszont eljött az a pillana| amikor a kis manót már semmi sem
tette boldoggá. Ezért eldöntötte, hogy barátokat szeJetr"re maga köré gyűjteni. De még sosem csinált
ilye| így nem nagyon tudja, hogyan is kezdjen neki.

Az aktuális kiállításainkhoz kapcsolódó alkalmak során a gyerekek játékos Íeladatok közben
ismerkedhetrek meg a művészek murrkáival. Az alkotásokhoz szőtt fikttv mesék és az &zékenyítő
feladatok révén a résztvevők a múvészetek irrárrt még nyitottabbak' Íogékonyabbak lehetrrek, ezá|tal a
mindennapok és az iskolai munka során is köruryebben, határozottabban fejezhetik ki gondolataika!
érzéseike! önmagukat.
Mindhárom esemény ingyenes.

A Debreceni Művelődési Központ 2019-ben már 14. alkalommal, 22 helyszínen szetvezi meg - aZ
egyiittműködő parhrerekkel - közösen a gyermeknaphoz kapcsolódó Viárosrészi családi programokat.
Idén sem maradhatlrak el a színpadi produkciók, kézműves foglalkozások - a kézműves mesterek és
népi iparmúvészek közreműködésével -, főzőversenyek, ügyességi játékok és a kisebbek nagy örtimére
az ingyenes ugrálóvárak.

2019. MÁrus 24. PÉNTEK
1 0.00-13.00 | T imárház-Kézmíivesek Háza
WESSELÉNYI-LAKóTELEPI csALÁDI DÉLELőTT

2019. MÁrus 25. SZoMBAT
10.00-12.oo I Ifjúság Utcai Tvoda
IFJÚSÁG UTCAI GYERMEKNAP

2019. I\,liruS 2s. SZOMBAT
10.00-18.00l Debrecerr, Liget tér
GYERMEKNAP A LIGET TÉREN

2019. MÁrus 25. szoMBAT
14.30-18.00 l úkerti Szrírrkódomb
ÚIKERTI GYERMEKNAPI csALÁDI DÉLI.]"rÁN És xozÖssÉcr ÜNNnp

10.00 | Debrecen-fózsa Sportcerrtrum
GRUNDAVATó És lTzsn GYERMEKNAP
Együttműkiidő paÍtneÍ: !ózsAI KÖZössÉG És rErnr,ÜrÉsFEJLEsZTő EGYESÜLET, JóZSAI
INTÉZMÉNYEK

2019. MÁrus 25. SZoMBAT
15.00-18.00l Homokkerti Kö zősségi Ház
HoMoKKERTI csALÁDI DÉIUTÁN

s 25. SZOMBAT


