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Nincs
semmi
baj 
(Fodor Ákos: Három negatív szó)

Az előAdó művészet – és művészetpedAgógiA kApcsolAtA A 
tehetséggoNdozó muNkA NApi gyAkorlAtábAN:  versmoNdás 
- mese és prózAmoNdás. 
A versekre épülő drámAjátszó–szíNjátszó és bábos 
előAdások létrehozásáNAk kérdései; A versszíNház.

A Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon, a Kecskeméti Színjátszó Műhely, 
a Báron Bábos Műhely és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely 
közös rendezvénye

PrOgrAMOK: 
9 órától regISztrácIó

9.30 MegNYItó 
„Szono mama” (éppen ilyen), verSSzínház haiku verSekre 

előadják: a „Katonás” színjátszók: Molnár Alexandra, Sáfár Adél, Szalai Katalin, 
Szappanos Janka, Szigeti-lőrincz laura,  Papp zsófia, török Bálint
rendező: OrBáN eDIt drámapedagógus

köSzöntő három hangra… 
Józsa katalin (kecskeméti Drámapedagógiai műhely)
Sárosi gábor (kecskeméti Színjátszó műhely)
Szirtes Józsefné (Báron Bábos műhely)

mŰhelyFoglalkozáSok,  előaDáSok

10.00 - 11- 30
a kacatok nem vacakok (*)
versfeldolgozás óvodásokkal. 
előadó: KuNNé DAróK ANIKó óvoda- és drámapedagógus

10.00 - 13.00
Játék a Semmivel …(*)
bábos műhelyfoglalkozás - Vezeti: léNárt ANDráS bábművész  
(A foglalkozáson max. 20 főt tudunk fogadni, ajánlott a kényelmes, tréning öltözék)

 
11.30 – 13.00
verSSzínház avagy a verSekre épülő SzínJátSzáS(*)
előadó: OrBáN eDIt drámapedagógus, színjátszó rendező

„törJön iS minD ég Felé az, ami gyöngy...”
A sikeres vers- és prózamondás tanítása  az általános iskolában (*)
előadó: KulcSár MArIANNA drámapedagógus, szaktanácsadó

20.
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13.00 – 14.00 eBéDSzÜNet 

14.00 -16.00 
 a BeSzéD mŰvéSzet-e ? (*)
 A beszédtechnika szerepe a színpadi beszéd kialakításában, a vers-, mese- és próza-
mondásban.  előadók: gereBeN ANItA és KerN zSOltNé logopédusok és beszédtanárok

verSmonDó óvónők éS tanítók....(*) 
avagy hogyan őrizhetők meg a versmondói készségek; miként  maradhat  vers – és 
mesemondás az életforma része felnőttkorban is.
előadó: FeHér éVA főiskolai tanársegéd, színjátszó csoportvezető 

(A *-gal jelölt programok párhuzamosan kerülnek megrendezésre.)

16.30 
Játék a Semmivel

léNárt ANDráS bábművész pódiumjátéka; az elődadás a művész ajándéka a 
módszervásár résztvevői számára 

17.00 
verSmonDáS – költő Szemmel 
Kerekasztal beszélgetés arról, hogy mi késztet bennünket a versek mondására, 
hogyan segíthetjük a gyerekek és  fiatalok közönség előtti  bemutatkozását.
VeNDégÜNK BuDA FereNc  Kossuth - és József Attila - díjas költő

18.00 
a módszervásár zárása terített asztal mellett.
Hangulatok, képek a 2015. évi Fantázia drámajátszó táborról 

a módszervásár keretében megtekinthető a kecskeméti Szc 
kandó kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolájának kondor Béla 
művészeti tagozata diákjainak versillusztráció kiállítása. 

Művésztanár: SzIKOrA IMre grafikus

A rendezvényen szakmai kiadványok vásárlását biztosítjuk.
részvételi díj (ebéddel): 1900 Ft
részvételi díj (ebéd nélkül): 1000 Ft

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges az egyes műhelyfoglalkozások 
korlátozott  befogadóképessége miatt. Regisztráció: www.kio.hu; www.hirosagora.hu
A Versmondók találkozója c. rendezvényünk megvalósításában résztvevő szakemberek 
számára az előadásokon való részétel ingyenes – regisztrálniuk viszont szükséges.

Információ:
Józsa Kata (katalin.jozsa@hirosagora.hu) 
zum erika (erika.zum@hirosagora.hu)

támogató: Nemzeti Kulturális Alap

híröS agóra - iFJúSági otthon, kecSkemét, koSSuth tér 4.  www.kio.hu


