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A Tarkabarka Hölgy 

Zalka Csenge Virág tizenegy éve éli a hivatásos 
mesemondók kalandos életét. Járja a világot, 
történeteket gyűjt, és hazahozza őket a magyar 
hallgatóknak – a magyar népmeséket pedig 
külföldön népszerűsíti. Mesemondó 
mesterdiplomáját és doktori fokozatát az 
Egyesült Államokban szerezte.  

 

Mítoszok, legendák, tündérmesék 

Ritka magyar népmesék 

Tanagyaghoz szerkesztett programok 

Ókori és középkori eposzok 

Történelmi hagyományőrző előadások 

Multikulturális mesecsokrok 

 

Mesemondó előadások magyar, angol, és 
spanyol nyelven! 

 

Kapcsolat 

E-mail: zalkacs@gmail.com 

Telefonszám: 70/246-0820 

Honlap: www.zalkacsenge.hu  

Blog: tarkabarka.blogspot.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesemondók Márpedig 
Vannak 
A nemzetközi mesemondás világa 

Pont Kiadó, 2016. 

• Fesztiválok, konferenciák 
• Helyszínek és lehetőségek 
• Magyar mesék külföldön 
• Útmutató kezdő 

mesemondóknak 
• Meseforrások 
• Tíz mese a mesemondásról 
 

„A mesemondás sokféle, és pont 
ettől jó.”  

Új mesecsokrok 2017-ben 

A Vidám Királyfi és a Lánghajú Lány: Kárpátaljai népmesék 

Válogatás Pályuk Anna 19. századi ruszin-magyar mesemondó 
egyedülálló (és máig kiadatlan) népmeséiből. Jól ismert motívumok 
keverednek bennük váratlan fordulatokkal, színesen különleges 
szereplőkkel, és mélységes emberszeretettel. 

A Démon Fia és a Sárkány Lánya: Történetek a perzsa Királyok 
Könyvéből  

Egész órás előadás a klasszikus világirodalom egyik leggyönyörűbb 
szerelmi történetéből. Születhet-e szerelem egy elátkozott herceg és egy 
számkivetett királylány között?  

Rózsakert a Havasokban: Középkori német legendák  

Egész órás mesemondó kaland a Dietrich-mondakör világában, ahol egy 
legendás, tűzokádó germán király és egy rettenthetetlen törpekirálynő 
lép különös szövetségre. 

 

. 

A hegyektől az óceánig: Negyvennégy európai népmese 

Az Európai Bizottság 2018-at a Kulturális Örökség évének nyilvánította. 

Európa sokszínű kulturális palettáját ünneplik a mesék is: A kontinens 

minden országából egy-egy. Közös barangolás Európa térképén, mesés 

megállókkal, játékos elemekkel, határtalan történetekkel. 

Tanulságok kertje 

Mesecsokor iskolák számára természetről, környezetvédelemről, és a 

minket körülvevő növényvilág csodáiról. Történetek, melyek kérdéseket 

virágoznak, tanulságot teremnek, és növekedni tanítanak a világ 

flóráján keresztül. 

Határtalan Karácsony 

Téli, ünnepi, karácsonyi történetek Európai különböző kultúráiból, és a 

világ többi tájáról. Kitáruló tündérdombok, kincset rejtő almafák, 

titokban megszólaló háziállatok, és a Szenteste megannyi más csodája…  

További programok: www.zalkacsenge.hu/mesecsokrok 


