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Danny Bain

Danny mesél –
Ez nem az apu hangja!

Illusztráció: Buzay István

Máray Mariann illusztrációival
Betűtészta Kiadó, 2015
Keménytáblás, 56 oldal

Danny Bain az Egyesült Államokban született. 2010-ben teljesen véletlenül
érkezett Magyarországra, Budapestre azóta otthonaként tekint. Afrikai történeteket mond el egyedi mesemondó stílusban, Ghánából hozott hangszerén
kísérve. Leül egy kis sámlira, a gyerekek köré gyűlnek. Figyelnek rá, a történetre, a zenére, és várják, hogy bekapcsolódhassanak. Hogy együtt „lelelézzenek″.
Egy pillanat alatt közösséget teremt. Így röpül Dannyvel az idő az előadásokon.
Nagy örömömre szolgál, hogy ezeket a meséket otthon is olvashatják-hallgathatják a kicsik és mi, szülők is. Ezt az élményt teszik teljessé Máray Mariann
illusztrációi, melyek egzotikus és mesés világot teremtenek a történetek köré.”
(Székely Andrea igazgató, Kabóca Bábszínház, Veszprém)

Marianne Poncelet

A csodafa – CD-melléklettel
Takács Mari illusztrációival
Fordította: Tóth Krisztina
Csimota Könyvkiadó, 2008
Keménytáblás, 48 oldal

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Csimota Kiadó arra szövetkezett, hogy
e gyönyörű könyv segítségével már az óvodás korú gyerekek is megismerkedhessenek egy szimfonikus zenekar összetételével, a benne megszólaló
hangszerekkel és az ezekben rejlő végtelenül gazdag kifejezési lehetőségekkel.
A mese szövege a CD-mellékleten a zenemű szerves részeként, egy narrátor előadásában hallható. Zene, szöveg és kép külön-külön is, de együtt még
inkább különleges, ám újra és újra átélhető élményt ígér.

Kertész Edina

A zenélő doboz – Pötyi és Pepita nyomoz 2.
Horváth Mónika illusztrációival
Naphegy Kiadó Kft, 2014
Puhatáblás, 90 oldal

Pötyi és Pepita két kíváncsi, mindenre elszánt kislány, akiket a Rejtélyes kulcs
című kötetből ismerhettünk meg. Ezúttal annak járnak utána, ki lopta el Hercig
kutyát és Szotyit, a kismajmot, hogy kerül egy aligátor a Pávián-sziget körüli
tóba, milyen állat Fuzika, és hogy lehet valaki három méter magas? A történetben ezúttal két ﬁú, Bódog és Galuska is csatlakozik a két kislányhoz, hogy
együtt nyomozzanak a nyári szünidőben. Lujza bűbájai ezúttal is igen jó szolgálatot tesznek, és végre kiderül, hogy miket rejt a hógömbben talált titokzatos
zenélő doboz.
Pötyi és Pepita kalandjait olyan 6-9 éves gyerekeknek ajánljuk, akik most
kezdenek önállóan olvasni. A történet a korosztály érdeklődésének megfelelő,
kedves, könnyed és fordulatos, a nyelvezete igényes, de remekül érthető,
és a szöveg szedése, tördelése is igyekszik a még gyakorlatlan olvasók
kedvében járni.

Bátky András

A világ összes kincse
Rofusz Kinga illusztrációival
Csimota Könyvkiadó, 2012
Keménytáblás, 66 oldal

Nyughatatlan Micó, igazi mesei környezetben él, az Üveghegy legtetején.
Mikor kinyitja a ládát, amiről azt gondolja, hogy a papája kincseit rejti, azok
szerterepülnek, így hát keresésükre indul. Hűséges kísérőjével, Rézcsőrűvel
tett utazása során érti csak meg, hogy papájának mi is jelenti a világ összes
kincsét. Mese-CD és mesekönyv egyben! A Sárik Péter Trió közreműködésével.
A könnyed jazzes háttérzenével kísért történetet a lemezen 7 db betétdal kíséri.

Barbara Newman

Balettmesék képeskönyve
Egmont Hungary Kft., 2011
Puhatáblás, 64 oldal

Éld át a történetek minden apró részletét, tudj meg mindent a balettról és
közben hallgasd az öt klasszikus mű legnépszerűbb dallamait, részleteket a
Csipkerózsika, a Giselle, a Coppélia, A hattyúk tava, A Diótörő művekből.
„A tánc szeretete, már kisgyermekként – születésünk óta – bennünk él. Táncolni mindenki tud és szeret! Amikor kisgyermekből, ebből a tiszta ösztönös
kis lényből kinövünk és komoly« felnőttek leszünk, csak akkor kezdünk el
kételkedni a tánctudásunkban. A mesét mindenki szereti, elszakít, kiszakít minket a való világból – és őszintén, ez felnőttként is varázslatos. Ez a gyönyörű
kis könyv, MESÉL, TÁNCOL és ZENÉL. Merjenek bátran velem, velünk táncolni!
Higgyék el csodálatos élmény! Kicsik, nagyok, ﬁúk és lányok, korhatár nélkül
ajánlom ezt az albumot az egész családnak, mert inspiráló élmény: halk zene,
anya mesél, apa táncol, nagyi álmodozik és nagyapa halkan hortyog...″
(Volf Katalin prímaballerina)

Szalóki Ági

Körforgás – Dalok és mesék
– CD-melléklettel
Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2014
Keménytáblás, 48 oldal

Ebben a színes, izgalmas zenei világban ott vannak a magyar, a cigány, az
afrikai mali és a pigmeus, az indiai zenei hagyományok motívumai, valamint a
dalok merítenek a jazz és a könnyűzene világából is. A Körforgás zenei anyagát énekelt versek alkotják, többek között József Attila, Tamkó Sirató Károly,
Szabó T. Anna, Erdős Virág, Jónás Tamás és Garaczi László költeményei.
Sok új szöveg a gyerekek és felnőttek számára ismerős élethelyzetekről szól
(utazás a négyes-hatos villamoson, vagy mi történik, ha lefagy a számítógép),
de lehetőséget adnak a szerelemről, a születésről, a családról és az elmúlásról
való beszélgetésekre is. A verseket a körforgás jegyében Szabó T. Anna mesefüzére öleli körül, a kötet gyönyörű illusztrációit Kiskovács Eszter készítette.
A Körforgás családi zenés könyv – minden Cipity Lőrinc- és Gingalló-rajongó
legnagyobb örömére.

Fráter Zoltán

Mesék az Operaházból
Szegedi Katalin illusztrációival
Elektra Kiadóház, 2004
Keménytáblás, 76 oldal

A kötet a kíváncsi gyerekek számára leegyszerűsített formában, Szegedi
Katalin csodálatos, egészen egyedi hangulatot árasztó illusztrációival jeleníti
meg a zeneirodalom klasszikusait. A könyvben az alábbi zeneművek mesei
átirata szerepel: Mozart: Szöktetés a szerájból; Rossini: Hamupipőke; Prokofjev: Rómeó és Júlia; Donizetti: Don Pasquale; Cimarosa: A titkos házasság;
Csajkovszkij: Diótörő; Weber: Abu Hasszán; Rossini: A sevillai borbély; Delibes:
Coppélia.

Martina Skala

Strado és Varius
Fordította: Körtvélyessy Klára
Pozsonyi Pagony Kft, 2006
Keménytáblás, 60 oldal

Egy bűbájos mese Stradóról, a kis hegedűről, és Variusról, az öreg hegedűművészről, a barátságról – és természetesen a zenéről. A Strado és Varius négy
részből álló sorozatának első részében Stradóval együtt megismerkedünk a
hangszerekkel (a hegedűtől kezdve egészen a basszusgitárig), bebarangoljuk
Párizst és tanúi lehetünk egy barátság születésének. A sorozat további köteteiben Strado és Varius eljut Prágába, Lipcsébe és Velencébe – ahol Mozarttal,
Bachhal valamint Vivaldival találkoznak. A cseh író-illusztrátor Martina Skala
gyönyörűen illusztrált könyvét szeretettel ajánljuk minden zenét tanuló és zenét szerető óvodásnak, kisiskolásnak – és természetesen szüleiknek.

Jeli Viktória

A varázsfuvola
Rofusz Kinga illusztrációival
Pozsonyi Pagony Kft, 2015
Keménytáblás, 92 oldal

Volt egyszer egy sűrű, sötét erdő, félelmetes lények lakóhelye. Volt egyszer egy
szépséges, hős királyﬁ, Tamino herceg, aki nagy tettekre született. Volt egyszer
egy gyönyörű, szeplős királylány, Pamina, aki addig olvasta a meséket, míg ő
is egy mese hőse nem lett. Csak sajnos a királylányon összevesztek a szülei,
a Nap ura, Sarastro, és a Hold úrnője, az Éj Királynője. Még szerencse, hogy
Tamino úgyis nagyon szeretett volna megmenteni egy királylányt, és Pamina nagyon szeretett volna már valami kalandba keveredni. A szerelem pedig,
köztudomásúlag, minden akadályt legyőz. A gyönyörű hősöké éppúgy, mint a
bohókás mindennapi embereké, Papageno és Papagena szerelme. Jeli Viktória
meséjét mindenkinek olvasnia kell, mert egyszerre méltó a régi mese emelkedett hangneméhez, mély és igaz, és szólal meg egy mai gyerek számára is
érthető, élvezhető, humoros hangon. Rofusz Kinga képeit mindenkinek látnia
kell, mert ez a világ legszebb Varázsfuvolája.

Kata Borsa

A varázsfuvola
Hajnalka Szimonidész Kovács illusztrációival
Holnap Kiadó, 2016
Keménytáblás, 68 oldal

Varázslatos könyvet tart kezében a kedves olvasó, kemény fedele alatt ott
várakozik a herceg, akire számos mesebeli kaland és az igaz szerelem vár,
és a hátsó borítóra ragasztva egy kis papírtok, ami Mozart muzsikáját rejti.
Az elvarázsolt fuvola meséje az emberségről, a szeretetről szól és arról,
hogy a világ jó, és a gonosz soha nem győzedelmeskedhet benne.

Tótfalusi István

Operamesék CD-ROM
Kossuth Kiadó, 2013

Tótfalusi István évtizedek óta népszerű könyvében az operairodalom legnépszerűbb remekeit írta meg meseszerűen. A hangoskönyvön Rost Andrea
négyet mesél ezek közül. Világhírű énekesnőnk hangját, előadásait felidézve
talán nem tűnik túlzásnak: ezúttal is ritka élményben lehet részünk.
Tartalom: A varázsfuvola; Turandot; A sevillai borbély; Figaro házassága

A sziklavirág - Jávai mesék és legendák
Kiss Márta illusztrációival
Fordította: Kiss Márta
Naphegy Kiadó Kft, 2008
Keménytáblás, 100 oldal

Élt egyszer egy ﬁatal magyar festőművész, akinek a festészet mellett a zene
volt a másik szenvedélye, és mivel nagyon vonzották a keleti kultúrák, egy
napon elindult Jáva szigetére gamelán zenét tanulni. Indonézia különös világa
azonnal rabul ejtette, így amikor két év után elérkezett a hazatérés pillanata,
elhatározta, hogy hoz magával valamit otthonról az itthoniaknak. Így született
meg ez a könyv, amely jávai meséket és legendákat gyűjt csokorba, ahogy azt
egy európai művész látja. Az alkotó tehetségét mi se bizonyítja jobban, mint
hogy a képek a jávaiak szemében hitelesen jávaiak, az európai olvasónak pedig
segítenek életre kelteni azt a világot, amely bár távoli és titokzatos, valahogy
mégis oly ismerős...

Reviczky Béla

Dudák-dobok-dalok – muzsikás mesék
Rózsavölgyi és Társa, 2007
Keménytáblás, 160 oldal

Aki játszik valamilyen hangszeren, az bizonyára ismeri a hangszerében rejlő lehetőségeket, és fáradhatatlanul kutatja annak titkát, hogyan hozhatná ki a legtöbbet kedves hangszeréből. Mert az nagyon fontos, hogy csak a tökéletesen
végrehajtott tetteknek van győzelemhez segítő erejük. A mesebeli zenészek
is csak tökéletes mesterségbeli tudással tudják elérni vágyott céljaikat. De az
is sok minden tanulhat e mesegyűjteményből, aki maga nem játszik valamely
hangszeren, de ismeri azt a csodát, amikor egy fölcsendülő dallam vagy ének
hatására megváltozik körülötte a világ: olyan dolgokat lát és hall, amilyeneket
zene nélkül talán soha nem látott vagy hallott volna. Mert a mese és a zene
ilyen: fölfedi és nyilvánvalóvá teszi az élet legrejtettebb titkait. (Boldizsár Ildikó)
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Steven Isserlis

Miért csapott
Beethoven a lecsóba?
Rózsavölgyi és Társa, 2014
Puhatáblás, 160 oldal

„Talán ismered azt az érzést, amikor van két barátod, akik még soha nem
találkoztak, de biztos vagy benne, hogy jól kijönnének egymással, és minden
vágyad, hogy végre összeismerkedjenek – hogy aztán reményeid szerint első
látásra megkedveljék egymást. Nos, ez volt az igazi oka annak, hogy megírtam
ezt a könyvet. Én magam elég szerencsés voltam, hogy gyerekkoromban találkozhattam« ezekkel a zeneszerzőkkel – e zseniális, olykor hihetetlenül nehéz
természetű, máskor nagyon szórakoztató, de mindig csodálatosan elevennek
ható emberekkel. És azt akartam, hogy te is megismerd őket, és életre szóló
barátságot köss velük. A könyvben megpróbáltam a lehető leghitelesebb lenni.
Szerencsére semmi szükség nincs rá, hogy a zeneszerzőkkel kapcsolatban a
fantáziámra hagyatkozzak – ők maguk sokkal meglepőbb dolgokat produkáltak, mint bármi, amit ki tudnék találni.″ (Steven Isserlis)

Steven Isserlis

Miért hordott póthajat Haydn hajdanán?
Rózsavölgyi és Társa, 2016
Puhatáblás, 324 oldal

Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a világhírű csellista, Steven Isserlis gyerekeknek írott második könyvéből, amelyben hat további kedvenc zeneszerzőjét mutatja be szórakoztató és olvasmányos módon. Nemcsak a zeneszerzők életútját ismerhetjük meg a kötetből, hanem valódi portrét is rajzol róluk
Isserlis, aki abban is segít az olvasónak, hogy mely művek meghallgatásával
érdemes kezdeni a komponistákkal való ismerkedést.

Böszörményi Gyula

Zsóﬁ és az ősboszorkány
Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2008
Keménytáblás, 688 oldal

Botlik Zsóﬁ átlagos budapesti lány. Látszólag. Aki azonban ismeri a sámánok, táltosok, vagyis a dob szavával révülő bűbájosok világát, az jól tudja,
hogy Botlik Zsóﬁ valójában Farkas Húga, másnéven Büvellő, a Rontásűzők és
Szörnyszivatók Árnyjurtájának tanulója. E vaskos kötetben az olvasó mindjárt
három történetet talál. Látszólag. Aki azonban elolvassa, az hamar rájön, hogy
a ﬁatal, tapasztalatlan, de nagyon is talpraesett rontásűző lánynak valójában
mindhárom kaland során ugyanazzal a rettenetes ellenféllel kell szembenéznie. Ő Lúdvérc, az ősboszorkány, aki még soha nem engedte ki élve a karmai
közül azt, akire rontást kívánt szórni. E könyv lapjain pedig Büvellőre veti ki
bűvhálóját, hol a csodákkal teli erdélyi Havasokban, hol a rémségekkel zsúfolt Boszorkánypláza sötét folyosóin, hol pedig az ártó és segítő szellemektől
nyüzsgő Tetejetlen Fán! A Gergő és az álomfogók c. nagysikerű regénysorozat
főhősének húga, Zsóﬁ, akit a Világfán Büvellőként (a lány, aki bűbájjal játszadozik) ismernek önálló kalandjai. Révülj vele Te is a varázslatos Erdélyben, a
Boszorkányplázában és a Tetejetlen Fán!

Ismeretterjesztő

ZENE
9–12

éveseknek

6–10

éveseknek

6–10

9–12

éveseknek

12 +

éveseknek

Arne Svingen

Magas Cé
és jobbhorog
Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2014
Puhatáblás 256 oldal

A Magas cé és jobbhorog arról szól, hogy legyen bátorságunk ütni.
Pontosabban, hogy legyen bátorságunk nem visszaütni. Mert fura dolog, mikor
az ember bokszolni jár, otthon meg áriákat énekel. A tizenhárom éves Bart
szerint az élet egy cseppet sem lesz jobb attól, ha pesszimistán állunk hozzá.
Pedig neki tényleg nincs könnyű dolga: egy régi, koszos bérházban lakik, csupa
kétes szomszéddal, és az anyjától sem számíthat sok segítségre... A barátai
is különösek: a titoktartásra képtelen, de gyönyörű Ada, és Geir, akinek mindig
olyan zavart a tekintete. Fontos napok históriája ez, melyeken minden
egyszerre történik, és melyek után már semmi sem olyan, mint azelőtt. Bart
története felemelő és kegyetlen. Pont, mint az élet. A szerzőről: 1967-ben
született Norvégiában, Oslóban. Újságíró, író. Gyermek- és ifjúsági irodalom
kategóriában Norvégia egyik legolvasottabb szerzője. Különböző műfajokkal
kísérletezik. Ír riportkönyvet, regényt és ﬁlmforgatókönyveket is. Több írását
megﬁlmesítették. Járja Norvégia iskoláit, rendhagyó irodalomórákon saját
művei mellett a világirodalmat is népszerűsíti. Célja, hogy ne csak a lányok
olvassanak, hanem a ﬁúk is. Mégpedig értékes irodalmi műveket.
Egy sor irodalmi elismerés tulajdonosa. 2012-ben jelölték a Brage-díjra,
amit 2005-ben egyszer már megkapott.
Patrizia Rinaldi

Piano forte
Pongrác Kiadó, 2013
Keménytáblás, 168 oldal

A kisregény színhelye egy kisváros, egy hely a világban, ahol az egyetlen
lehetőség a törvénytisztelet, és a lázadás egyetlen megengedett módja: igaz
emberként cselekedni. Néhány gyereket és ﬁatal zongoratanárukat (elválaszthatatlan korcs kutyájával, Eneával együtt) földrengés zárja el a külvilágtól:
rájuk omlik az iskola. Feszültséggel és izgalommal terhes napok következnek,
amelyekben kiderülnek a gyengeségek, de kiből-kiből új, nem sejtett képességek és erőforrások is előbukkannak. Végül az érzelmek, a barátság, a zene és
az életszeretet ereje kerekedik felül.

