Zalka Csenge Virág több, mint

ZALKA CSENGE VIRÁG

tizenegy éve éli már a hivatásos
mesemondók kalandos életét.
Beutazza a világot, történeteket

A TARKABARKA HÖLGY

gyűjt, és hazahozza őket a magyar
közönségeknek – a magyar
népmeséket pedig külföldön

Á L L AT - É S N Ö V É N Y K E R T I

népszerűsíti. Pályafutása során
dolgozott már iskolákkal,
könyvtárakkal, múzeumokkal,

MESEMONDÓ PROGRAMOK

fesztiválokkal, és sok egyéb

BARÁTSÁGOS CÁPÁK,
HARCIAS NYÚLHALAK
Történetek a világ vizeinek
lakóiról – korall-királyságoktól az
Amazonas delfinvárosaiig, a
mangrove-mocsarak tündéreitől a
tengeri teknősök
titokzatos találkáiig.

különleges helyszínnel is.

ÁLLATBŐRBEN,
EMBERTESTBEN
Ebben a csokorban olyan
mesék szerepelnek a világ
különböző kultúráiból,
melyekben emberek állatokká,
állatok emberekké változnak.
Új alakjukban különös
kalandokat élnek át, messzi
tájakat járnak be, szokatlan
barátokra tesznek szert - és
közben akarva-akaratlanul is
közelebb hozzák egymáshoz
az emberek és az állatok
világát.

ÚJ ESZTENDŐ, ÚJ BARÁTOK
Az aktuális évre Magyarországon
megszavazott ikonikus állat- és
növényfajok (Év Madara, Év
Rovara, Év Emlőse, Év Virága,
Év Fája, stb.) meséi, mítoszai, és
(néha) igaz történetei tárulnak fel
ebben a mesecsokorban.
A program minden évben
dinamikusan megújul, kibővül –
ám az elmúlt évek
nagy kedvenceinek
is akad azért hely az
újoncok között…

A világ legtöbb állatfajához
tartozik valamiféle történet. Az
emberek fantáziáját ősidők óta
izgatják a körülöttünk élő
káprázatos és titokzatos lények…

TANULSÁGOK KERTJE
Mesék, melyek kérdéseket
virágoznak, tanulságot teremnek,
és növekedni tanítanak a világ
flóráján keresztül.

MESECSOKROK 2017/2018
Kérésre minden mesemondó
előadás megrendelhető
angol és spanyol nyelven,
illetve kétnyelvű változatban
is!

Tematikus mesecsokrok
- Földrészek
- Állatfajok
- Rendek vagy osztályok
- Élőhelyek
- Évszakok
- Kultúrák
- Mesetípusok
- Tanulságok, üzenetek, értékek
alapján

ÁLLATOK NYOMÁBAN
A VILÁG KÖRÜL
Barangoljunk együtt a térképen
földünk legérdekesebb, legfurcsább,
legkülönlegesebb élőlényeinek
nyomában! Pörgessük meg a
földgömböt, és repüljünk a mesék
szárnyán távoli tájakra, ahol
megtudhatjuk, hogyan váltak a helyi
állatok olyanná, amilyennek ma
látjuk őket, mit tartottak róluk a velük
együtt élő emberek… és azt is,
melyikük volt az ügyeletes
bajkeverő a környék népmeséiben!

Előre megadott témához
új mesecsokrok
összeállítását is vállalom!

Minden mesecsokor
rugalmasan igazodik a
közönség életkorához és
érdeklődéséhez.
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