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ifj. Mlinár Pál – Falusi László: Ládafia című mesedarab 2013-ban lett bemutatva
Békéscsabán, a Jókai Színházban. Ezt követően láthatta a közönség Szarvason a Cervinus
Teátrumban, a Szarvasi Víziszínházban, Orosházán, Békésen, Budapesten a Hagyományok
Házában, Salgótarjánban a Zenthe Ferenc Színházban. A 43 előadást közel 15.000 néző
láthatta. Többségében óvodás és általános iskolás gyermekek, de nagy létszámú felnőtt
közönség részére is tartottunk előadást. Utoljára 2017-ben láthatta a közönség a darabot.

Visszajelzéseket és igényeket is figyelembe véve, a 2020-ban létrehozott Viharsarok
Táncszínház társulata a támogatási időszakban felújította a darabot. Ehhez szükséges volt a
meglévő koreográfiák átdolgozása, a jelmezek, díszletek és kellékek átalakítása, felújítása, új
kosztümdarabok, lábbelik beszerzése. A próbák a Balassi Bálint Táncművészetek Házában
voltak, mely a Viharsarok Táncszínház székhelye és állandó próbahelye. A felújított
mesedarab Mezőkovácsházán, a Kalocsa Róza Művelődési Központban lett bemutatva.

A mesedarab felújítási folyamata az alábbi terv szerint valósult meg:
-

rendező koreográfus, jelmeztervező, díszlettervező egyeztetése a megvalósítandó
változtatásokról, munkafolyamatok megtervezése és megszervezése

-

társulat részére anyagtanulás és koreográfiák felújítása, változtatások betanítása, darab
közbeni háttér feladatok (díszletrendezés, színpadkép-változás, öltöztetés) kiosztása

-

díszletek, kellékek, óriásbáb karbantartása, átfestése

-

kosztümök felújítása, szükséges lábbelik, jelmezek beszerzése

-

kosztümös öltözős próbák díszletben

-

a felújított produkció házi bemutatójának felvétele

-

közönség előtti bemutató

ifj. Mlinár Pál – Falusi László: Ládafia című mesedarab szinopszis:
„Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl…”. Ugye, mindenkinek ismerősek
ezek a sorok? Egy varázslatos utazásra hívjuk az ifjú – és már nem is annyira ifjú –
közönséget a régmúltba, a mesék meghatározhatatlan idejébe.

Nyissuk ki együtt a nagy meseládát, és engedjük abból kiszabadulni a már jól ismert
szereplőket: a gonosz boszorkányokat, a félelmetes Sárkányt, Szusznyavári Bercebúzt, az
álomszuszék királyt feleségestől, és gyönyörűséges lányát, Dorottya királykisasszonyt, a
látszólag bátor, de valójában anyámasszony-huszárokat, a tréfás kovácsmestereket, valamint
magát a láda fiát, Szerencsés Dánielt. Táncoljuk végig Dániel kalandjait a sötét erdőtől a
királyi udvaron át a félelmetes Sárkány birodalmáig, hogy aztán a végén… De ez már legyen
meglepetés – akkor is, ha tudjuk, a mesék általában jól szoktak végződni! Bízzunk benne,
hogy most sem lesz ez másként!
Az előadás időtartama: 65 perc

Alkotók:
Dramaturg: ifj. Mlinár Pál
Jelmeztervező: Mlinár Péter
Díszlettervező: Lenkefi Zoltán
Zeneszerző: Falusi László
Rendező koreográfus: ifj. Mlinár Pál

A mesedarab népzenei és néptáncos alapokra épül, de ugyanakkor a tartalom kifejtésére
használt kortárs formanyelvet is felhasználta.
Teret adott a gyermeki reakcióknak, nyelvezete, története a gyermeki lélekhez formált. Az
előadásban az archetipikus szereplők, a gonosz és a jó megjelennek, és a mese folyamán
feltártak tanulságokat.
Az előadás nagy előnye volt, hogy aktivitást és figyelmet igényelt. Több érzékszervünkre is
hatott (hanghatások, zene, fények, nem beszélve a táncosok, zenészek játékáról).
A mesedarab a nemzeti hagyományokból építkezve teremtett színvonalas művészi produkciót.

A projekt célcsoportja 3-14 éves korosztály volt, de felnőtt közönség, a családok részére is
kellemes kikapcsolódást nyújtott.

A felújított darab házi bemutatóját követően az országban még 12 helyszínen, 13 alkalommal
lett bemutatva több mint 2700 néző láthatta.

Szereplők:
Szerencsés Dániel:

Mlinár Péter

Dorottya Királykisasszony:

Kis Anna Borbála

Szusznyavári Bercebúz király:

Vig Péter

Szusznyaváriné, királynő:

Földes Roxána

Huszárkapitány, udvari ifjú:

ifj. Mlinár Pál

Boszorkány, udvarhölgy, sárkány:

Mlinár Zsuzsa

Boszorkány, udvarhölgy:

Tóth Luca

Boszorkány, udvarhölgy:

Balla Lili

Kovács, huszár, udvari ifjú, postás: Gáspár Bendegúz
Kovács, huszár, udvari hoppmester: Oláh Dániel

A Balassi Közalapítvány, a Viharsarok Táncszínház társulata nevében is köszönetét fejezi ki a
Nemzeti Kulturális Alap Táncművészeti Kollégiumának a 2021. évben nyújtott támogatásáért.

Fotók

Fotók a bemutató előadásról
Mezőkovácsháza 2021. 07. 15.

