Szentendrei Lurkócia Gyereknap
2019. május 21. kedd, 08:15

Időpont: május 26.
Helyszín: Szentendre, több helyszín
Szentendre egy napra ismét Lurkócia Gyermekállammá alakul át. 8 állomáson, 8 minisztérium,
valamint számos izgalmas program: koncert, bábelőadás, kézműves foglalkozások,
pihenő-sziget, játszópark, sportprogramok, logikai játékok és a helyi sport- és táncegyesületek
bemutatói várják a gyermekeket és családokat. A rendezvény ingyenes.

A rendezvény alatt gasztronómiai kiállítókkal, játék- és könyvvásárral is várjuk a látogatókat.
A Czóbel parkban megrendezésre kerülő vasárnap most is minőségi szórakoztatást, interaktív
programokat kínál a gyerekközönségnek és a családoknak.
Szentendre egy napra ismét Lurkócia Gyermekállammá alakul át, amit -akárcsak egy igazi
országot- minisztériumok irányítják majd. A gyerekek nyolc állomáson tehetik próbára
ügyességüket, kreativitásukat, leleményességüket. Az állomásokon pecsétet gyűjtenek
Lurkócia Útlevel-ükbe, amiket aztán kisorsolunk, és értékes ajándékokat osztunk ki a
szerencséseknek.

Információ: szentendreprogram.hu
FB oldal: Szentendrei Gyereknap
PROGRAM
A JAPÁN KERT KÖZELÉBEN
10:00 Zenés- mondókás foglalkozás babáknak és anyukáknak, apukáknak, nagyszülőknek.
Hangszeres muzsikával, Ölbéli játékokkal, magyar népdalokkal, jártatókkal egy örömteli és
bensőséges, oldott hangulatban, Balázs Marietta vezetésével.
SZÍNPADI PROGRAMOK
10:00 A Broadway Musical Stúdió műsora
11:00 Gyurka citerája – a Majorka Bábszínház előadása
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12:15 A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat kutyás bemutatója
12:40 A Táncvarázs Tánciskola bemutatója
13:00 A Csipkefa Népzenei és Improvizációs Klub és a Budapesti Bartók konzi műsora
13:30 A Csillagszeműek bemutatója
14:15 A Diamond Cheer Dance TSE Cheerleading produkciója
14:35 A Diótörő Balett Tánciskola bemutatója
15:00 A Welldance Sporttánc Egyesület fellépése
16:00 A Buborék Együttes koncertje
17:00 A Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll TSE műsora
17:30 Útlevél-sorsolás, majd fesztiválzárás
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Gasztronómiai vásár
Édesség, hideg-meleg ételek, gyermekbarát italok.
Lurkócia nedű
Az Édeni Édességek szeretettel kínálja – csak ezen a napon – Lurkócia lurkóit a fesztivál italát:
az epres-fehércsokis hideg csokoládét! A neve egyszerűen Lurkócia
Könyv- és játékvásár
LURKÓCIA GYERMEKÁLLAM
8 állomáson 8 minisztériummal, számos izgalmas játékkal – többek között kalandparkkal,
mászófallal, foot golffal, biliárdfocival, népi játékokkal, kosaras körhintával –, mentőkutyás
bemutatóval, különböző vetélkedőkkel és kézműves foglalkozásokkal vár mindenkit idén is a
Szentendre gyerekállama!
Járd végig Lurkócia minisztériumait, gyűjtsd össze az összes pecsétet, írd az útlevél hátuljára
az adataidat, és dobd be az útleveled az Offline Centerben, a pultnál elhelyezett dobozba,
17:20-ig! 17:30-kor gyere a nagyszínpadhoz, ahol értékes nyereményeket sorsolunk ki!
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