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A Bóbita nyáron sem pihen! A kicsiket és nagyobbacskákat hat héten át bábszínházi
tábor várja, júliusban szombat délutánonként szabadtéri vendégelőadások jönnek, a
társulat számára pedig beindul a fesztiválidőszak, sőt még Stuttgartban is fellépnek.
Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója beszélt az aktív nyári programról. (Fotó:
Bóbita Bábszínház)

      

- Éppen csak elkezdődött a nyári szünidő, ti idén is nagyon izgalmas táborlehetőséget
kínáltok a bábszínházra fogékonyaknak.

  

- Június utolsó hetében kezdődik a Játsszunk bábszínházat!  elnevezésű, évek óta népszerű
gyermektáborunk. Hat héten keresztül várjuk 6-12 éveseket erre a bábszínházi beavató táborra.
Péntekre, az egyes táborok végére a résztvevők rövid bemutató előadást készítenek a
szülőknek, ismerősöknek, ahol bemutatják, hogy mennyire ismerkedtek meg a bábszínházzal.
Ez természetesen egy játékos feladat, és a lényege az, hogy élvezzék és megszerezzék a
színházcsinálást.

  

- Főként új nevek szerepelnek a táborvezetők között. Ez nekik szintén beavatás?

  

- Az egy hetes táborok a táborvezetők számára nagyon fárasztóak és embert próbálóak, és
nem mindig tudják a színészkollégák bevállalni, az intenzív évad után inkább pihennének.
Szerencsére sok tehetséges, művészettel, bábszínházzal, pedagógiával foglalkozó fiatal van a
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környezetünkben, akik ezt örömmel vállalják. Illetve vannak Bóbitán kívüli bábművészek,
például rögtön az első párban Matta Lóránttal Szőts Orsolya, egy békéscsabai bábszínésznő
fog tábort vezetni. Az utolsó tábort pedig a szatmárnémeti bábszínházból érkező 
Bandura
házaspár tartja. Nyitottak vagyunk rá, hogy más kollégákat is bevonunk ebbe a munkába, és
eddig azt vettem észre, hogy örömmel jönnek, érdekli őket, és ez a tábornak a működését is
felfrissíti.

  

- Az egyes hetek tematikája ráadásul más és más technikára koncentrál. Melyik a
legnépszerűbb?

  

- Ez időnként véletlenül alakul, de van, hogy mi is megpróbálunk hatni a táboroztatókra, főleg,
ha még nem döntötték el, hogy milyen témához nyúlnak. Azt például tapasztalatból tudom
mondani, hogy az árnyjáték egy nagyon izgalmas, népszerű játékfajta. Idén is több tábor
programjában meg fog valamilyen módon jelenni. Természetesen megvannak a korlátok is: az
idő, a kivitelezési lehetőségek és a gyermek figyelmi korlátja. Azt szoktuk a táboroztatóktól
kérni, hogy legalább kétféle verzióval készüljenek, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a csoport
átlagéletkora az alsó vagy a felső korhatárhoz közelít. Azt rögtön az első nap felmérik, hogy
milyen a csoport összetétele, mi érdekli őket. Ez sok mindent meghatároz. Ilyenkor vagy
improvizálni kell, vagy elő kell venni egy olyan ötletet a tarsolyból, amitől valóban működik, és
ne egy kínkeserves hét elé nézzenek a résztvevő gyerekek és a táborvezetők. Hiszen a közös,
jó élmény a fontos.

  

- Ezek a táborok annyira népszerűek, hogy az első és az utolsó turnus már be is telt.

  

- Nagyon változó a kép, nem tudjuk meghatározni, hogy mi alapján választják az egyes
programokat. Van 1-2 hét, ahol még bőven van hely, viszont mások már szinte tele vannak. Ha
valaki akar, még talál kurzust.
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Az ördögszántotta hegyet idén nyáron több fesztiválon is megnézhetjük és végigkacaghatjuk
(Fotó: Mizerák Andrea)

  

  

- Miközben a Bóbita épületében a gyerkőcök ismerkednek a bábszínházzal, a társulat
elindul fesztiválozni.

  

- Így van, ráadásul június végén-július elején egyszerre két fesztiválon fogjuk képviseltetni
magunkat! Június 30-án indul Győrben a Győrkőcfesztivál, ahova minden évben visszahívnak
minket. Idén külön megtiszteltetés ért minket, a nagyszabású megnyitó programjába bekerült az
új, gólyalábas előadásunk, Az ördögszántotta hegy. Ezt még szombaton is játsszuk, valamint
a Lovagi torna nevű interaktív játszóterünket is visszük. Közben Pécsett elkezdődik a Zsolnay
Fényfesztivál, itt a megnyitóhoz kapcsolódva egy esti óriásbábos felvonulásunk lesz, majd a
zárónapon, vasárnap este a Széchenyi téren előadjuk Az ördögszántotta hegyet. Ezért komoly
logisztikai feladatot kell megoldanunk, hogy mindenhol ott tudjunk lenni. Szerencsére a
játékoknál és az óriásbábos felvonulásnál is számíthatunk olyan drámatagozatos diákokra,
szabadúszó kollégákra, akik besegítenek nekünk.

  

- Ez után jön némi pihenő?

  

- Nem sokat fognak a kollégák pihenni, ugyanis utaznak Stuttgartba, az ottani Magyar Intézet
meghívására adják elő A bűbájos lakatot július 9-én. Nagyon örvendetes a magyar kultúrát
bemutató külföldi szervezetekkel való kapcsolat. Ígéretes ez a szereplés, úgy tűnik, hogy több
Magyar Intézet érdeklődését is felkeltettük. Bízom benne, hogy a tavasszal elmaradt tallini út
ősszel szintén megvalósul, ugyancsak az ottani Magyar Intézet szervezésében. Miután onnét
visszatértünk, a kollégák számára ténylegesen lesz pihenő.
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  A bűbájos lakat ezúttal Stuttgartban mutatkozik be és ismét láthatjuk az Ördögkatlanon (Fotó:Bóbita Bábszínház)    - Visszatérve a Bóbita épületébe, pontosabban a szabadtéri színpadra, idén júliusban istöbb vendégjátékot fogadtok.  - Három júliusi szombaton 17 órai kezdettel idén is várjuk a gyerekeket és szüleiket a Síppal-dobbal-bábbalsorozat keretén belül a szabadtéri színpadi előadásokra. Elsőként, július 8-án Rongy Elek, a példaképcímű darabjával a békéscsabai Napsugár Bábszínház lép fel, ami külön öröm számunkra,hiszen ritkán jutnak el Pécsre. Az idei évben nagyon jól sikerült az általuk szervezett bábosdrámaíró verseny, ennek vonzataként hívtuk meg őket. Majoros Ágit is már régóta szerettükvolna vendégül látni, hiszen a Zsolnay Negyedben levő új helyünkön még nem játszott,régebben, a felnőttbábfesztiválokon lépett fel több alkalommal is. Július 15-én a Százszorszép Bóbiskacímű egyszemélyes játékát adja elő nekünk, amellyel így bővítjük a repertoárunkat. A sorozatjúlius 22-én ér véget az Álomzug Társulás produkciójával, akiknek az előadásait a pécsiközönség nagyon megszerette. A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barackcímű darabjuk volt már nálunk, de ez olyan cím és előadás, amit érdemes pár évente elhozni,és a gyerekek örömmel jönnek el rá egy nyári délutánon.  - Hogyan fejezi be a Bóbita a nyarat?  - Augusztus elején, az Ördögkatlan Fesztiválon négy előadásunk lesz, három helyszínenjátsszuk Az ördögszántotta hegyet, ami teljes mértékben oda való, hiszen Harkány ésNagyharsány környéke a legenda szülőhelye, Kiss Móniék, az Ördögkatlan főszervezőiörömmel csaptak le rá. A másik darabunkkal, A bűbájos lakattalis maradunk az ördögöknél, ami szintén Baranyához kapcsolódik. Ez lesz augusztus elején,majd a 20-ai hétvégén jön a Szamárfül Fesztivál, ott is játszani fogunk, illetve helyszínként aprogramokban közreműködünk. Az azt követő héten pedig már elkezdődik az új évad.
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