


A Mikulás várása minden gyermek számára tele van izgatottsággal és bol-
dogsággal. Amíg a gyerkőcök a Mikulást várják, addig a Mikulás két fő se-
gédje gondoskodik a jó hangulatról. 

Interaktív zenés, táncos műsor , melyben a gyerekek hangszerek segítségé-
vel közös dalt komponálnak meg a Mikulásnak, majd Nelly manó vezetésé-
vel a gyerekek közösen megtanulnak egy „Mikulás váró táncot”.

A tánc betanulása után következik a „Mikulás már a házunk felett” - éne-
kes produkció. A Mikulás érkezésekor a gyerekek közösen előadják a mű-
sorban tanultakat.

A produkcióban elhangzott dalokat Szabó Ricsi előadásában hallgathatják 
meg a gyerekek. Szabi Ricsi az X Faktor tehetségkutató verseny 4. élő adá-
sáig jutott. Csodálatos hangjával elbűvöli a résztvevőket. A tánc betanítá-
sát, egy okleveles tánctanár végzi, aki jelenleg is több iskolában tanít és 
készít fel versenyekre gyerekeket.

A műsor időtartama: 40-45 perc

1. Zenés Mikulás várás  és csomagosztás
- Játékos - zenés ráhangolódás - a Mikulás fogadása

A műsorban elhangzott 
dalok listája:

Santa Claus is coming to town, Jingle Bell, Nótás Mi-
kulás, Jingle Bell rock



Az előadást követően a Mikulás segédei 
a gyerekek nevét olvasva a Mikulás egy-
két szép szó mellett átadja a gyerkőcök-
nek a csomagokat. Kis létszám esetén 
személyes jellemzés felolvasása is le-
hetséges.

A csomagot minden gyerek számára a 
megrendelő biztosítja. A csomagok biz-
tosításával cégünket is megbízhatja, de 
ennek költségét a program ára nem tar-
talmazza.

Mikulás köszöntése -     Csomagok kiosztása

Csomag ára: nettó 110.000 Ft
Áraink az Áfa-t, valamint az útiköltséget nem tartalmazzák!

(Áfa: 27% ; Útiköltség 110 Ft/km)



Kézműves foglalkozás*
Arcfestés, csillámtetoválás* 
Mikulás dalok tanulása Szabó Ricsivel
Mikulás váró tánc tanulása Nelly Manóval
Tánc bemutatása a szülőknek és a Mikulásnak
Mikulás csomagok kiosztása
Mini diszkó

* A kézműves foglalkozás, valamint az arcfestés költ-
sége 50 fő számára elegendő kelléket tartalmaz.

 A táblázatban szereplő időpontok csak iránymuta-
tók, melyek a megrendelő idényei szerint módosítha-
tók. 

A programokkal kapcsolatos információkról az 1. cso-
magban olvashatnak!

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 17:00

17:00 – 17:30 

2. Mikulás napi csomag

Csomag ára: nettó 300.000 Ft
Áraink az Áfa-t, valamint az útiköltséget nem 
tartalmazzák! (Áfa: 27% ; Útiköltség 110 Ft/km)



Gólyalábas Manó Műsor VAGY Bábszínház
Arcfestés, csillámtetoválás* 
Kézműves foglalkozás*
Mikulás dalok éneklése Szabó Ricsivel
Tánc bemutatása a szülőknek és a Mikulásnak
Mikulás érkezése, csomagok kiosztása

* A kézműves foglalkozás, valamint az arcfestés költ-
sége 50 fő számára elegendő kelléket tartalmaz.

Csomag ára: nettó 400.000 Ft
Áraink az Áfa-t, valamint az útiköltséget nem 
tartalmazzák! (Áfa: 27% ; Útiköltség 110 Ft/km)

Bábszínház „A titokzatos hóember”

A bábtársulat különleges előadással kedveskedik kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Az előadást élőszereplős műsorok és bábos 
elemek ötvözésével álmodták meg. Az előadásban elhangzanak 
Kányádi Sándor, Weöres Sándor versei, valamint Tóth Anna me-
séje a nagy pocakú hóemberről, akinek minden reggelre eltűnik a 
répaorra.

14:00 – 14:30

14:30 – 16:30 

14:30 – 16:30 

15:30 – 16:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:30

 A táblázatban szereplő időpontok csak iránymuta-
tók, melyek a megrendelő idényei szerint módosítha-
tók. A programokkal kapcsolatos információkról az 1. 

csomagban olvashatnak!

Gólyalábas Mikulásváró Krampusz és Manó Műsor
Interaktív Óriás Mutatványos Mikulásváró Gólyalábas műsora kö-
zönség folyamatos bevonásával. Az érkező vendégek köszöntése, 

invitálása. Időtartam: 30 perc

3. Mikulás nap Bábszínházzal 
VAGY Gólyalábas musorral
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