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A 26. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL GYEREKPROGRAMJAI
2019. ÁPRILIS 25–28., MILLENÁRIS, NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ

Április 25., csütörtök
Gyerek(b)irodalom, Táncszínház
13.00–14.00
Gyerek(b)irodalom

„Olvasni jó!” – Valerie Screwy és Holden Rose rendhagyó irodalomórája
(Főnix Könyvműhely)

18.00–18.30
T6 stand

#nemcsakkisvakond: ünnepélyes standmegnyitó
(Cseh Centrum, Csirimojó, Csodaceruza, Cseh Nagykövetség, Szlovák
Intézet, Szlovák Nagykövetség, Ukrán Nagykövetség)

Április 26., péntek
Gyerek(b)irodalom, Táncszínház
10.00–11.30
Táncszínház,
galéria

#nemcsakkisvakond: Furda borz filmet forgat – kézműves foglalkozás
ovisoknak és kisiskolásoknak beszélgetéssel és dedikálással
Nagy felfordulás támad, amikor világhírű filmesek bukkannak fel a
Gyertyánoserdőben. A panda, a zebra és a csóka fekete-fehér
művészfilmet szeretne forgatni. Kitaláljátok, ki kapja benne a főszerepet?
Vendégünk: Petr Stančík, író
(Csirimojó, Cseh Centrum)

11.00–12.00
Kner Imre
terem, B épület

Közönségtalálkozó és interaktív játék 10–14 éves korosztály számára a
Varázsecset című könyv írónőjével, Kitty Bich Thuy Ta-val
(Főnix Könyvműhely)

11.30–12.30
Gyerek(b)irodalom

Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás
Vajon megtalálod az elveszettnek hitt kincseket? Keress nyomokat és járd
körbe a Balatont! Rendhagyó irodalomóra Fiala Borcsával
(Kolibri Kiadó)

14.00–15.00
Táncszínház,
galéria

#nemcsakkisvakond: Szerkesszük együtt a Csodaceruzát!
A szerkesztőség munkatársaival most kipróbálhatod, hogyan készül a
magazin. Rajzolunk, verset és mesét írunk, tudományos rovatot szerkesztünk.
Szeretettel várunk minden 5–10 éves gyerekeket!
(Csodaceruza, Cseh Centrum)

15.00–16.00
Gyerek(b)irodalom

,,Mi a szavakkal szeretünk játszani… Megjelenítjük, lerajzoljuk,
mondókába, dalba foglaljuk, mesébe szőjük őket.”
A SzóKiMondóka segít abban, hogy olyan fejlesztő játékokat játsszatok,
amiket te is élvezel, gyermeked pedig észre sem veszi, hogy tanul. Közben
beszédkészsége, szókincse fejlődik és játékosan készül az olvasásra.
Énekeljünk, játsszunk, szókimondókázzunk!
(SzóKimondóka)

16.00–16.30
Gyerek(b)irodalom

BOOKR Kids Mesék Hámori Gabriellával
Ez a mesehallgatás más lesz, mint a többi! Hámori Gabriella színésznő
hangján hallgathattok történeteket, miközben a háttérben a BOOKR Kids
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Mesegyárának gyönyörű illusztrációit is nézegethetitek.
(BookR Kids)
16.30–17.15
Gyerek(b)irodalom

Cserke róka az energia nyomában – bábos öko-meskuckó foglalkozás
(Európalánta Egyesület)

Április 27., szombat
Gyerek(b)irodalom, Táncszínház
10.00–11.30
Táncszínház,
galéria

#nemcsakkisvakond: Gréta – kézműves foglalkozás ovisoknak és
kisiskolásoknak beszélgetéssel, dedikálással
Gréta, a bálna, a tenger leghíresebb énekesnője egyik napról a másikra
elveszti a hangját. A víz alatti rendelőben az állatok rájönnek, hogy mind a
tengert elárasztó szemét miatt betegek, így összefognak, hogy
cselekedjenek.
Vendégünk: Andrea Gregušová írónő, Nastia Sleptsova illusztrátor és
Zuzana Mitošinková ötletgazda
(Csirimojó, Cseh Centrum, Cseh Nagykövetség, Szlovák Intézet, Szlovák
Nagykövetség, Ukrán Nagykövetség)

10.00–11.00
Gyerek(b)irodalom

Mesedélelőtt a Pagonnyal
Bemutatkoznak Harcos Bálint Dorka és az elgurult gomb, Sylvia Plath A
mindegy öltöny Dániel András rajzaival, T.S. Eliot Macskák Varró Dániel és
Havasi Attila fordításában
Résztvevők: Harcos Bálint, Dániel András, Varró Dániel és Havasi Attila
Moderátor: Stiglincz Milán
(Pagony Kiadó)

11.00–12.00
Gyerek(b)irodalom

LÜK játszóház
Szeretettel várjuk az 5-10 éves gyerekeket egy kis játékra a gyereksarokban,
ahol kipróbálhatják a népszerű miniLÜK játékot. A játék fejlesztői segítenek
a korosztályoknak megfelelő füzetek kiválasztásában, majd némi gyakorlás
után egy rögtönzött helyi LÜK-bajnokságot is rendezünk. L(ogika)
Ü(gyesség) K(itartás) – Játszva leszel okosabb!
Játékvezető: Bertalan András
(Móra Kiadó)

11.30–12.30
Táncszínház,
galéria

Geronimo és Tea – előadás és játék
Ismerkedj meg személyesen kedvenc mesehőseiddel, akik megtanítanak,
hogyan köszönj a világ különböző tájain, fejts meg egy szuper kvízt és hozd
el a legújabb könyved, mert Tea és Geronimo dedikálják neked!
(Kolibri Kiadó)

13.00–13.30
Gyerek(b)irodalom

Legyél te is sztár! A milliomos szamár – Könyvbemutató a szerzővel, Kertész
Edinával, minikoncert és közös rajzolás az illusztrátorral, Hajba Lacival
(Manó Könyvek)

14.00–14.45
Gyerek(b)irodalom

Mégis ki kérdezne egy kandúrt – zenés könyvbemutató
Gyertek el és ismerjétek meg ti is Arisztotelészt, új könyvünk gyönyörű
macskafőszereplőjét Környei Alice zenés-mesés, interaktív
könyvbemutatóján. Mindenkit szeretettel várunk ezen a vidám délutánon!
(Naphegy Kiadó)
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15.00–16.00
Gyerek(b)irodalom

Érezd magad RÉM JÓL!
Ismerkedés és rajzolás Memóval és Pirivel, a Rém-Jó Könyvek sorozat
főszereplőivel.
Résztvevők: Bosnyák Viktória író, Dudás Győző grafikus és Knézics Anikó
(Móra Kiadó)

15.00–16.00
Táncszínház,
galéria

#nemcsakkisvakond: Szerkesszük együtt a Csodaceruzát!
A szerkesztőség munkatársaival most kipróbálhatod, hogyan készül a
magazin. Rajzolunk, verset és mesét írunk, tudományos rovatot szerkesztünk.
Szeretettel várunk minden 5–10 éves gyerekeket!
(Csodaceruza, Cseh Centrum)

16.00–16.30
Gyerek(b)irodalom

Készíts színes unikornist!
Unikornis égen, földön – mese a szerzővel, Bosnyák Viktóriával, közös
unikorniskészítés az illusztrátorral, Rippl Renátával
(Manó Kiadó)

16.30–17.00
Gyerek(b)irodalom

Gryllus Vilmos a színpadon
(Central Kiadói Csoport)

17.00–18.00
Gyerek(b)irodalom

Napraforgók – Dalok és versek kicsiknek és nagyobbaknak
(Napraforgó Kiadó)

Április 28. vasárnap
Gyerek(b)irodalom, Táncszínház
10.00–11.00
Gyerek(b)irodalom

Mesedélelőtt és Ringató a Pagonnyal
Bemutatkoznak Agócs Írisz lapozói és Czernák Eszter-Mayer Tamás Sári és
Berci című könyve
Résztvevők: a szerzők és az illusztrátor
Moderátor: Hazay Ancsa és Fegyvári-Huszár Janka
(Pagony Kiadó)

10.30–12.00
Táncszínház,
galéria

Csodaország – lengyel folklór kicsiknek és nagyoknak
Kreatív műhely gyerekeknek Marianna Oklejak lengyel illusztrátor
vezetésével (7–12)
A „Cuda wianki” kifejezés olyan lengyel dolgokat jelent, amelyek
szokatlanok, rendkívüliek, egyediek. Ilyen szokatlan és egyedülálló
Marianna Oklejak gyerekeknek és felnőtteknek szóló könyve, amely
egyszerű történetek és hagyományos motívumok újszerű felhasználásával
mutatja be kicsiknek és nagyoknak a lengyel kultúra gazdagságát.
Marianna Oklejak (1981) több, hazájában rendkívül sikeres gyermekkönyv
szerzője; a Varsói Képzőművészeti Akadémia grafikus szakán végzett,
könyvtervezésre és illusztrációkra szakosodott. Könyvillusztrációkat,
plakátokat, hanglemezborítókat tervez.
A 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében bemutatásra kerülő
Csodaország – lengyel folklór kicsiknek és nagyoknak című kiállítás most
annak a könyvnek a varázslatos világába enged bepillantást, amelyet
Lengyelországban 2005-ben az év könyvévé választottak képeskönyv
kategóriában.
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(Lengyel Intézet)

11.00–11.30
Gyerek(b)irodalom

Zenés-mesés ízelítő Bíró Eszter Időradír című könyvéből
Közreműködik: Bíró Eszter (énekesnő), Födő Sándor "Fodo" (zeneszerző, ütős)
és Hámori Máté (gitáros)
(Móra Kiadó)

11.30–12.10
Gyerek(b)irodalom

10 éves a Kerekítő – Jubileumi zenés mesemóka kerekítő manóval
Kerekítő manó óvodásoknak szóló könyvei és mondókás köteteink
nyomán, mondókák és dalok közt kalandozunk, meseszálat gurigatva,
hangszerjátékkal színesítve.
Előadók: J. Kovács Judit báb, furulyák; Gyulai Csaba kalimba, daff, cajon,
résdob
(Móra Kiadó)

12.10–13.00
Gyerek(b)irodalom

Csütörtök, a kisördög – Varró Dániel legújabb mesehősét a szerző és az
illusztrátor, Agócs Írisz mutatja be
(Jelenkor Kiadó – Diafilm)

13.00–13.45
Gyerek(b)irodalom

A Sipirc!, az Oroszlán úr sörénye és a Bújócska című Csimota Kiadónál
megjelent Papírszínház-mesék bemutatója
A Japánból eredő és igen népszerű Papírszínház a mesekönyvet mintegy
színházzá alakítja. (5 éves kortól)
Mesélő: Zsigmond Tamara
(Csimota Kiadó)

14.00–15.00
Gyerek(b)irodalom

Játékos-verses foglalkozás Nyulász Péterrel
Az óvodás és kisiskolás korosztálynak szóló játékos-verses foglalkozás a
Zsubatta!, valamint a Miazami, a Miazmég és a Kiazaki című kötetek
alapján. A gyerekekkel kicsit tornázunk, sokat játszunk, megtanulhatnak
egy-egy verset, rajzfilmeket vetítek és persze játszunk a kitalálósokkal."
(Móra Kiadó)

15.00–15.50
Gyerek(b)irodalom

Kalandozások a ruhásszekrényen túli birodalomban – Fergeteges Narniakvíz kicsiknek és nagyoknak Bartha Álmos nemzetközi kvízmester
vezetésével
(Harmat Kiadó)

16.00–16.30
Gyerek(b)irodalom

Az ügyetlen bohóc – mesék örökmozgóknak Balázs Ágnessel
(Móra Kiadó)

16.30–17.30
Gyerek(b)irodalom

Bosnyák Viktória-Dudás Győző: Pacák a pácban
Mennyi minden lehet egyetlen paca? Írjuk együtt a meséket! Alkoss, mesélj
és fedezd fel az apró részleteket! A szerzők együtt játszanak, mesélnek a
gyerekekkel
(Kolibri Kiadó)
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Kiállítások
T21
Táncszínház,
galéria

Csodaország – lengyel folklór kicsiknek és nagyoknak. Oklejak Marianna
illusztrátor kiállítása
(Lengyel Intézet)

