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Jártál már egyetlen éjszaka alatt 31 budapesti helyszínen?
2018. szeptember 22-én Budapest egyik legmenőbb kulturális programjára várunk.
Ha képtelen vagy élni a színpaddeszka illata nélkül,
és ebben a pillanatban is tisztán hallod az összezáródó bársonyfüggöny susogását, akkor vesd bele
magad velünk egy kalandos éjszakába! Persze akkor
is várunk, ha fogalmad sincs, mit lehet a színházon
ennyire szeretni. Kapd nyakadba a várost, és megmutatjuk neked, mitől olyan ellenállhatatlan a budapesti
színházi élet.
31 színház csatlakozott az évadnyitó színházi fesz-
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SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA 2018

A lila téglalapban a férőhelyek száma látható.

NY Az áthúzott kör azt jelenti, hogy a programnál
nincs előzetes helyfoglalás, a beengedés érkezési sorrendben történik. Ahol a kör formában pipa látható, ott előzetes helyfoglalásra
van lehetőség a www.szinhazakejszakaja.hu
honlapon szeptember 10-től 16-ig, így az adott
programra biztos a bejutás.

M

tiválhoz, így hetedik alkalommal is elképesztő programkavalkáddal várunk, délutántól egészen másnap
hajnalig. Váltsd meg karszalagod, és biztosítsd bejutásod a programokra előzetes helyfoglalással!
Azt ugyanis garantáljuk, hogy egyik programból sem szeretnél majd kimaradni! Csatlakozz a
szupercsapathoz, amely rekordidő alatt járja be
Budapest színházi tereit egy felejthetetlen hangulatú éjszakán!

S Ezzel a jellel láttuk el a vakok és gyengénlátók
számára akadálymentesített programjainkat.

A Ha ezt látod egy program mellett, akkor azt
jelnyelvi tolmács kíséri végig.
H Amelyik programnál ez a piktogram van feltüntetve, ott a nézőtérre beépített indukciós hurok
akadálymentesíti nagyothalló nézőink számára
a programot..

Ez a piktogram a mozgáskorlátozottak számára
akadálymentesített programokat jelzi.

Részletes program itt: www.szinhazakejszakaja.hu
Kövesd a Színházak Éjszakája Facebook- és Instagram-oldalát is,
hogy szeptember 22-én azonnal értesülj a meglepetésekről és játékokról:
www.facebook.com/szinhazakejszakaja
instagram.com/szinhazakejszakaja

Impresszum
Pesti Est Különszám – Színházak Éjszakája 2018
Szervező: Radnóti Miklós Színház Nonproﬁt Kft.
Felelős szerkesztő: dr. Komáromi György | Szerkesztés: Szijártó Ádám, Szokács Eszter, Katona Ágnes, Viszmeg Krisztina |
Tördelés: Kovách András | Interjúk: Molnár Ági | Interjúfotók: Egervári Réka | Layout: Szabó Márton (sabotagegraphic)
Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft. | 1013 Bp., Várkert rakpart u. 17. | Telefon: +36 1-782-9843, info@pestiest.hu
Felelős kiadó a Kft. ügyvezetője | Lapigazgató: Viszmeg Krisztina
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., 1211 Budapest, Központi út 69-71. Telefon: +36 1-278-5000 | Ügyvezető: Oláh Miklós
vezérigazgató
ISSN 1785-2315
Megjelenik 2018. szeptember 3-án 25 000 példányban

3

KÖSZÖNTŐ

szinhazakejszakaja.hu

TISZTELT
SZÍNHÁZBARÁTOK!

KEDVES OLVASÓK!
HETEDIK ÉV. AZT TARTJÁK, HA BÁRMILYEN
KAPCSOLAT ELÉRI A HETEDIK ÉVFORDULÓT,
AKKOR AZ BIZONY VÉGIGKÍSÉR MINKET
ÉLETÜNK VÉGÉIG.

Ez az éjszaka páratlan alkalom arra, hogy megmutassák magukat a budapesti színházak, a nézők betekinthessenek a kuliszszák mögé, részesei lehessenek a játéknak. Az idei programot a
színházpedagógia módszerei köré építik, a résztvevő színházak
játékos, interaktív, beavató programelemekkel készülnek, hogy
közös élménnyé váljon a játék. Az érdeklődőket valódi programkavalkáddal várják, délelőttől egészen másnap hajnalig. Lesznek
nyílt próbák, kulisszajárások, színházi városséták, közönségtalálkozók, interaktív élmények, tánc, zene és megannyi más
program.
Büszkén mondhatjuk, hogy a budapesti színházi élet kiemelkedően európai szintű, a fővárosi színházak előadásai olyan
produkciók, amelyek bármely európai színházban megállják
helyüket, amit számos alkalommal bizonyítottak is.
A Főváros vezetése fontosnak és értékesnek tartja Budapest
rendkívül színes kulturális kínálatát, ami valóban sokszínű,
hiszen megannyi elfogadható, befogadható és tolerálható
árnyalatot megjelenít. A 2011-ben a Főváros támogatásával
elindult Színházak Éjszakája páratlanul sikeres kezdeményezésnek bizonyult: a rendezvény óriási érdeklődés mellett, jó hangulatban zajlik le minden évben. A Főváros Budapestért Díjjal
is elismerte a projekt létjogosultságát, a kivitelezés színvonalát,
kulturális sokszínűségét, nélkülözhetetlenségét.
Az idei Színházak Éjszakáján részt vesz az ÁTRIUM, a Baltazár
Színház, a Bethlen Téri Színház, a Budapest Bábszínház, a
Budapesti Operettszínház, a Dumaszínház, az Erkel Színház, a
Hatszín Teátrum, a Játékszín, a József Attila Színház, a Jurányi
Inkubátorház, a Karaván Színház, a Karinthy Színház, a Katona
József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Magyar
Színház, a Momentán Társulat, az Ódry Színpad, az Örkény
István Színház, a Ferencvárosi Pinceszínház, a Radnóti Miklós
Színház, a Rózsavölgyi Szalon Arts&Café, az RS9 Színház, a
Stúdió K Színház, a Szkéné Színház, a Trafó, a TRIP, a Turay Ida
Színház, az Újszínház, a Vidám Színpad és a Vígszínház.
A Színházak Éjszakája idén is az összetartozásról, a közös játékról szól. Arról az estéről, amikor leomlik a színpadot és nézőteret
elválasztó láthatatlan fal, nem lesznek nézők és szereplők,
csupán résztvevők, akik közösen ünneplik a Színházat.
Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
Tarlós István
Budapest Főpolgármestere
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fotó: Walton Eszter

IMMÁRON HETEDIK ÉVE, HOGY A FŐVÁROS MEGRENDEZI A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJÁT, AMELYEN
IDÉN 31 FŐVÁROSI TEÁTRUM VESZ RÉSZT.

2018-ban hetedik alkalommal vágunk bele abba a közös
kalandba, amit a Színházak Éjszakája jelent.
Minket, szervezőket a rendezvény évről évre növekvő
népszerűsége, valamint a lelkes, a színház iránt elkötelezetten rajongókkal vagy ezzel a különleges világgal
épphogy csak most ismerkedő résztvevőkkel való találkozások inspirálnak arra, hogy a színházi mindennapoktól
eltérő körülmények között igazi kuriózumokkal, egyszeri
és egyedülálló programokkal lepjük meg közönségünket.
Csodás dolog, hogy a budapesti színházi élet színe-java
együtt gondolkodik ilyenkor azon, hogyan tegyük különlegessé ezt az éjszakát, mellyel izgalmas új évadot kívánunk
a színház szerelmeseinek és magunknak egyaránt.
A színház alapvető lényege, hogy az előadás játékideje alatt
a benne résztvevők – alkotók, színészek, háttéremberek,
nézők – kölcsönösen, megismételhetetlenül és visszavonhatatlanul hatnak egymásra a művészet erejével. 2018.
szeptember 22-én, szombaton minden lehetőség adott,
hogy mindenki átélje ezeket az élményeket.
Új évad, új bemutatók születnek, így a Színházak Éjszakája
is folyamatosan változik és megújul. Köszönjük Budapest
Fővárosi Önkormányzatának segítő támogatását a
rendezvényhez. 2018-ban 31 színház csatlakozott az
évadnyitó fesztiválhoz, 31 színház változatos programját
tekinthetik meg az érdeklődők, valamint szokás szerint
ízelítőt kaphatnak a színházak új évadának műsoraiból is.
Idei hívószavunk a színházpedagógia. Arra kértük a
résztvevő színházakat, hogy készüljenek játékos, interaktív, beavató programokkal, hogy a játék közös élménnyé,
valódi találkozássá váljon. Vegyen Ön is részt ezeken a
foglalkozásokon, próbálja ki, milyen az, ha a színházi
pillanat Önnel történik meg.
2018. szeptember 22-én, szombaton tehát a teendőlista a
következő:
1. Feltenni a karszalagot.
2. Feltűzni a 3 verzióban pompázó kitűzőt.
3. Felragasztani az idei újdonságot: a matricatetkót.
4. Időben elindulni és egyetlen éjszaka alatt felfedezni 31
színház titkait.
5. Végül, de nem utolsósorban: felejthetetlen élményekkel,
igazi találkozásokkal gazdagodni és elmenni a fergeteges
afterpartyba.
Komáromi György
Projektvezető
Színházak Éjszakája
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KISOKOS

KARSZALAGVÁSÁRLÁS

2018. szeptember 22. délelőttől másnap hajnalig.

HELYSZÍNEK
Átrium, Baltazár Színház, Bethlen Téri Színház,
Budapesti Operett színház, Budapest Bábszínház,
Dumaszínház, Erkel Színház, Hatszín Teátrum,
Játékszín, József Att ila Színház, Jurányi Produkciós
Közösségi Inkubátorház, Karaván Színház, Karinthy
Színház, Katona József Színház, Kolibri Gyermekés Ifjúsági Színház, Magyar Színház, Momentán
Társulat, Ódry Színpad (Színház- és Filmművészeti
Egyetem), Örkény István Színház, Ferencvárosi
Pinceszínház, Radnóti Miklós Színház, Rózsavölgyi
Szalon Arts&Café, RS9 Színház, Stúdió K Színház,
Szkéné Színház, Trafó, Trip Színház, Turay Ida
Színház, Újszínház, Vidám Színpad, Vígszínház.

BELÉPÉS KARSZALAGGAL
A Színházak Éjszakája programsorozat karszalaggal
látogatható, mely szabad belépést biztosít mind a
31 színház programjaira és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel, valamint a KÉK – Kortárs
Építészeti Központ csapatával közösen szervezett
színháztörténeti sétákra, más rendezvényre és szolgáltatásra – például BKV-ra – azonban nem érvényes.

KARSZALAGTÍPUSOK
Felnőtt:
Diák:
(10 éves kortól, diákigazolvánnyal
váltható)

Nyugdíjas
(nyugdíjas-igazolvánnyal váltható)

Gyerek
(10 éves korig)

Látás- és hallássérült,
valamint mozgáskorlátozott
(kedvezményre jogosító igazolványnyal váltható)
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2700 Ft
1500 Ft

1500 Ft

500 Ft

BEJUTÁS A PROGRAMOKRA
Az eseményen rengeteg olyan program van, melyen a
férőhelyek száma nincs korlátozva, így nem fordulhat
elő, hogy egyetlen helyszínre sem fér be az, aki karszalagot vásárolt. Vannak azonban korlátozott nézőszámú
előadások/programok, melyekre a biztos bejutás érdekében javasolt az előzetes helyfoglalás vagy pedig a
korai/időben való érkezés. A programok telített ségéről
és a szabad helyekről a Színházak Éjszakája honlapján
folyamatosan tájékozódhatsz az esemény napján.

ELŐZETES HELYFOGLALÁS
Aki időben megvásárolja a karszalagot, annak lehetősége nyílik az előzetes helyfoglalásra a programokra
való biztos bejutás érdekében. A karszalagon, illetve
az e-ticketen (voucheren) lévő számmal is lehetséges
az előzetes helyfoglalás a ﬁ x nézőszámhoz kötött
előadásokra/programokra a férőhelyek feléig: ez azt
jelenti, hogy például egy százfős nézőtéren ötven helyre lehet előzetesen helyet foglalni, és a maradék ötven
székre szeptember 22-én érkezési sorrendben történik
a helyfoglalás. Az előzetes helyfoglalás időszakában
(szeptember 10–16 között) öt programra tudsz előre
helyet foglalni a Színházak Éjszakája honlapján.

KÖZLEKEDÉS
A résztvevő színházak bármelyike könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel a belvárosból. Akik szívesen
sétálnának vagy bicikliznének a színházak között, azok
a különszámban térképet és tematikus sétautakat is találnak. Idén újdonságként a karszalaggal rendelkezőket
két csomóponton – a Madách Imre úton és a Vígszínház
előtt – várják a GreenGo sofőrös autói, hogy elszállítsák
a résztvevő színházak valamelyikébe.

ÖNKÉNTESEK
1500 Ft

fotó: Juhász G. Tamás

IDŐPONT

Karszalagot a programban résztvevő színházak
szervezési osztályán vagy jegypénztárában, illetve
a www.szinhazakejszakaja.hu és www.jegy.hu
oldalon lehet vásárolni. Az online vásárolt e-ticketet
(vouchert) is karszalagra kell váltani, melyet kinyomtatva a résztvevő színházak szervezési osztályán
vagy jegypénztárában lehet beváltani.

Az esemény napján – Színházak Éjszakájá-s pólóban
– önkéntesek segítik majd a színházak munkáját,
akik szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
Fordulj hozzájuk bátran!

MŰFAJI
HATÁROK

hogy én abban nem vagyok benne. Jeleztem, hogy
szeretnék szerepelni benne, és Kriszta (Székely Kriszta, rendező – a szerk.) javasolta, hogy legyek Koppány.

Szulák Andrea Játékszín *
Dolhai Attila Budapesti Operettszínház *

Sz.A.: A színpadi jelenlét egy eldöntendő kérdés, ha
nagyon szeretem azt, amit csinálok, akkor voltaképpen mindegy, hogy énekelek vagy prózát játszom,
egyedül lépek fel, zenekarral vagy színházi társulattal.
Mostanában nagyon boldog és elégedett vagyok,
mert rendkívül sok változatos szerepet bíztak rám, és
mindenhol mást.

A Játékszín és az Operettszínház is turnézott különböző előadásokkal a nyáron.
Sz.A.: A nyáron háromszor léptem fel Fertőrákoson,
először Feke Palival koncerteztem, aztán a Játékszín
Kölcsönlakás darabjával, majd az Operettszínház A
chicagói hercegnőjével. Ezen a nyáron megtapasztaltam, mit élhetett át annak idején Déryné, amikor
szekérrel járta az országot, és ahol lehetett, fellépett.
D.A.: Korábban is volt nyáron egy-két nagyobb
produkciónk, de most tényleg megsokszorozódott a
fellépések száma.

Mindketten szerepeltek A chicagói hercegnőben,
ami nemcsak bekerült tavaly a POSZT versenyprogramjába, de díjat is kapott.
D.A.: A darabot Kálmán Imre akkor írta, amikor már
kint élt Amerikában és megérintette a jazz. A zenéje
meghatározza a történetet, de az már egy érdekes
kérdés volt, hogy a koreográfusok mit tudnak kihozni
belőle, és végül ez volt az, amiért díjazták.

Attila, néhány éve azért hagytad abba a musicaleket, mert sok volt az operettszerepekkel együtt.
D.A.: Négy évvel ezelőtt annyira sokat játszottam a
két műfajt, hogy azt éreztem, mind szakmailag, mind
énektechnikailag felőrlődöm. Az operettet klasszikus
hangképzéssel énekeljük, míg a musicalt ösztönösen,
azzal a hanggal, amink van. Ezért hoztam azt a döntést, hogy akkor legyen csak az operett, és törekedjünk
az opera irányába, és elkezdtem klasszikus éneklést
tanulni. Amikor szóba jött, hogy az István, a király t
bemutatja a színház, akkor azt mondtam, kizárt dolog,

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 24. ÉS A 16. OLDALON TALÁLHATÓK.

Andi, könnyebbséget jelent számodra a változatosság, hogy prózai darabokban és musicalekben is
játszol, jazzt, sanzont és popdalokat is énekelsz?

Hogy tudod összehangolni a koncerteket és a színházi fellépéseket?
Sz.A.: Nehezen. Az elmúlt évadban öt színházban
játszottam kilenc darabban, és ehhez jöttek a saját
koncertfelkéréseim, amiből nagyon sok van mostanában. Nehéz összehangolni a színházi és a koncertfeladatokat, plusz a magánéletemet, mert az összes
feladat közül számomra a legelső – kövezzen meg érte,
aki nem ért velem egyet – a gyerekem.

Tudjátok, milyen új bemutatóitok lesznek a következő évadban?
Sz.A.: Két új bemutatóm lesz. A Játékszínben egy
amerikai musical, a Menopauza. Tallós Rita rendezi és
négy különböző karakterű színésznő játssza: Hernádi
Judit, Pápai Erika, Tóth Enikő és jómagam. Az Operettszínház igazgatója pedig közölte velem, hogy szeretnék
újra bemutatni a Menyasszonytáncot és abban egy
fontos szerepet bíznának rám.
D.A.: Én most a színházas dolgokban nem vagyok
nagyon „előrelátó”, nem tudom, mi lesz az István, a
király után. Mielőtt ott hagytam a musicalt, nagyon sok
előadásban vittem a főszerepet, amiért rettentő hálás
vagyok, de most szeretnék egy egészséges egyensúlyra
törekedni. Szeretnék újra zenei anyagot megjelentetni
és persze koncertezni is, mert azt hiszem, ez hiányzott
a leginkább az elmúlt években.
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ÁTRIUM

ÁTRIUM
1024 Budapest,
Margit körút 55.
+36-20-382-0997
atrium@atrium.hu
www.atrium.hu
10%-os kedvezmény előadásainkra (más
kedvezményekkel nem vonható össze).
15:00–15:30
15:30–16:00
16:00–16:30
16:30–17:00

ÁTRIUM

Y

30

1

4

6

11

960

AZ ÁTRIUM TITKAI – A SZÍNHÁZ BEJÁRÁSA
Az Átrium-ház Kozma Lajos 1935-ös alkotása, a mai színház területe
eredetileg ﬁlmszínházként működött, színházi tevékenység 2012 óta
zajlik benne. Az érdeklődőket körbevezetjük a pincétől a kupoláig,
megmutatjuk a színház üzemi területeit, így közönségünk képet kaphat
arról, milyen körülmények között készülnek az előadások.

Pitypang (fotó: Bege Nóra)

atrium.hu

Az Őrült Nők Ketrece (fotó: Dudás Ernő)

A

2
34

15:00–15:40
16:00–16:40

ÁTRIUM

Y 100 M

FŐZŐCSKE ÁTRIUM MÓDRA
Fakanállal a kulisszák mögött. Pástétom leveles tésztában, tepertős
pogácsa, nokedli, meiningeni cvekedli, rizseshús, kávé – számos előadásunkban fordulnak elő különböző ételek, hol csak az említés, hol a
megjelenés szintjén is. Ezen a programon egyrészt kiváló kellékeseink
megmutatják, hogyan készülnek a színpadra kerülő ételek és italok,
másrészt nézőink elkészíthetik ezeket a valóságban is.

60

40

BALTAZÁR HÁZ/
II. EMELETI
KIÁLLÍTÓTÉR

N 100

8

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

M

BALTAZÁR HÁZ/
I. EMELETI
PRÓBATEREM

Y
15:00–17:00

923 934

134

BALTAZÁR HÁZ/
SZÍNHÁZTEREM

Y

16:00–16:40
17:00–18:30

106

BALTAZÁR
SZÍNHÁZ
1031 Budapest, Zsóﬁa utca 7.
+36-1-328-0235
info@baltazarszinhaz.hu
www.baltazarszinhaz.hu

PITYPANG – TÁNCSZÍNHÁZI ELŐADÁS
PITYPANG
G – Szerelmes versek táncba fűzve
A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló darab a magyar irodalom
szerelmes verseiből merít, amelyet a Baltazár Színház színészei által írt
szövegek és gondolatok tesznek még személyesebbé. A „pitypangolás”
egy általunk kitalált virágnyelv, amely kiválóan alkalmas arra, hogy a
szerelem témájához a kicsik számára is érthető módon közelítsünk. A
tánc nyelve pedig remek kifejezési lehetőséget ad arra, hogy hol elemelje,
hol konkrétabbá, testközelbe hozza a szerelem legkülönbözőbb dimenzióit.
Fény: Mudráninecz János.
Látvány: a másik Kiss Gabriella.
Smink, haj: Nagy Réka.
Koreográfus-rendező asszisztens: Farkas Dorka.
Rendező-koreográfus: Réti-Harmath Olívia.
20. SZÜLETÉSNAP – FILMVETÍTÉS
A Baltazár Színház idén 20 éves. Egy csodálatos, izgalmas, úttörő időszak
lezárásaként, egyben egy új korszak nyitányaként készült ez a ﬁlm,
amely a színház szellemiségét és művészi hitvallását mutatja be.
A ﬁlmet szerkesztette Elek Dóra, a társulat alapítója és művészeti vezetője, vágó Kende Júlia HSE.
PITYPANG KÉPEKBEN – FOTÓKIÁLLÍTÁS
Csóti Rebeka idén diplomázott a Budapesti Metropolitan Egyetem
fotográﬁa szakán. Másfél évvel ezelőtt egy egyetemi feladat miatt kereste
fel a színházunkat. A színészek tehetsége, kitartása és az évek során
összecsiszolódott, szeretettel teli közössége annyira magával ragadta,
hogy többet szeretett volna megmutatni belőlük. Egy éven át fotózta
a társulatot. Az így született képriport – amely a diplomamunkája is
egyben – nemcsak a színházban töltött boldog, illetve olykor szomorkás
időket mutatja be, hanem egy-egy színész magánéletébe is betekintést
nyújt.
E kiállítás képei a Pitypangg című előadást megelőző próbákon készültek.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SZÍNHÁZPEDAGÓGIA

szinhazakejszakaja.hu

BASSZUS ÉS
BARITON

Szegedi Csaba Erkel Színház *
Frech Zoltán Turay Ida Színház *

Zoltán, te prózai és zenés darabokban is játszol.
A Honvéd Férﬁ kar mellett alapító tagja vagy a
Four Fathersnek. Alapvetően színész vagy énekes
szerettél volna lenni?

tem a magyar szövegre, és megtanultam az eredetit.
Amellett , hogy jólesett , úgy érzem, a fantom felkerült
a szerepeim közé.

F.Z.: A Nemzeti Színház Stúdiójába jártam, és amikor
azt elvégeztem, volt egy hely a Honvéd Férﬁ karban.
Azt mondtam, hogy „príma, két-három évet elleszek
itt , közben erősödik a hangom, járok énektanárhoz”.
A terv tökéletes volt, de aztán úgy alakult, hogy
egy-két év után csináltunk egy kis énekegyüttest, a
Four Fatherst, amivel elindultunk. Közben kaptam
egy szereplehetőséget a Turay Ida Színháztól, ahol
szintén ott ragadtam.

Csaba, te egyáltalán nem operaénekesnek készültél.
Sz.Cs.: Én tizennyolc éves koromig református lelkész
szerettem volna lenni, de mondvacsinált okokkal
nem vettek fel a teológia szakra Debrecenben, ahol az
akkori rektor azt mondta nekem, „Csabikám, szerintem inkább énekelj”. Utána eszméletlen kacskaringós
úton kerültem a Bartók konziba, ahol kőkemény,
drákói szigorban eltöltött alapozás jött , ami után
fogadások születtek a kollegáim körében, hogy vajon
felvesznek-e majd a Zeneakadémiára.

Melyik volt az első zenemű, ami megérintett?
Sz.Cs.: A Zeneakadémia alatt a Háry János, majd a János vitézben Bagó, ami azóta is óriási szerelem, majd
közvetlenül a diploma után az Operaházban A sevillai
borbélyban Figaróval debütálhatt am tíz évvel ezelőtt .
Zoltán, a Turay Ida Színházban idén mutatt átok be
az Elvis Presley életéből készült Amerikai legenda
című zenés játékot és nyáron egy Elvis-dalokból
álló koncertet is. Ez egy személyes kötődés?

Az Operaház első idei bemutatója a Carmina
Burana lesz.
Sz.Cs.: Egyelőre én is annyit tudok, hogy őrületes
látványvilág lesz, különleges háttér, videóvetítés és
minden. Bogányi Tibor az előadás ötletgazdája és ő
is fogja vezényelni. Remélem, mi is jól el tudjuk majd
énekelni!

Zoltán, decemberben mutatjátok be a Hyppolit, a
lakáj című zenés vígjátékot, amiben a címszerepet
alakítod.
F.Z.: Nagyon örültem a felkérésnek, mert egy ikonikus, nagy sikerű darab. Fel kell kössem a gatyámat,
hiszen egy Kossuth-díjas színésznővel, Hűvösvölgyi
Ildikóval és a Jászai Mari-díjas Mikó Istvánnal lépek
színpadra.

Csaba, milyen lesz a következő évadod az
Erkelben?
Sz.Cs.: A Carmina Burana után, mivel Puccini-év van,
következik a Nyugat lánya, aztán a Bohémélet, majd
ismét megadatik, hogy a Bánk bánban énekelhetem
a főszerepet. Majd lesz Porgy és Bess, Lammermoori
Lucia, Parasztbecsület/Bajazzók, és az év végén a
Manon Lescaut, amit elvileg már az Operaház felújított épületében fogunk előadni.

ÁTRIUM
Az Átriumot működtető csapat a színházi produkciók létrehozásán túl fenntartja és működteti a Mentőcsónak
Egység ifjúsági színházi nevelési produkcióit. A Mentőcsónak színházi nevelési tevékenységéhez tartoznak
az érzékenyítő színházi társasjátékok, valamint előadások feldolgozó beszélgetésekkel, melyeknek a Jurányi
Inkubátorház nyújt ott hont. Mivel az előadások súlyos társadalmi problémákat vizsgálnak, folyamatosan
együtt dolgoznak az adott téma szakértőivel és a területen dolgozó civil szervezetekkel. Programjaik egyszerre
bírnak közösség- és személyiségfejlesztő hatással, miközben közös gondolkozásra, vélemények ütköztetésére
bátorítják a résztvevőket. Hisznek benne, hogy ez a tevékenység, a nézők ilyenformán történő megszólítása
hosszútávon társadalomformáló erővel is bírhat.

BALTAZÁR SZÍNHÁZ
A Baltazár Színház 2003 óta működteti ifjúsági programját. A „normál” középiskolák tanulóin felül fontosnak
tartják a korosztály többi képviselőinek bevonását is. Számos szervezettel és intézménnyel folytatnak együtt működést; rendszeresen fogadnak állami gondozott, tanulási- és viselkedési zavarokkal élő, illetve sérült ﬁatalokat.
A programnak köszönhetően azoknak a diákoknak is lehetősége nyílik színházi élményre, akiknek szociális
háttere ezt megakadályozza. A nyílt órák és workshopok segítségével nemcsak a felnövekvő generációt, hanem az
ő szemléletük kialakításában fontos szerepet játszó pedagógusokat és szakembereket is megismertetik a sérült
emberek társadalmi fontosságával és a Baltazár Színház ezzel kapcsolatos szemléletével. A színházi előadásokhoz
kapcsolódóan foglalkozásokat és feldolgozó beszélgetéseket tartanak a társadalmi előítéletekről.

BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ
A Mozgató a találkozások helye. Ahol történetekkel, színházzal, bábszínházzal – és ami a
legfontosabb –, egymással találkozunk. A drámaprogram oda-vissza ható folyamat, néző és
alkotó beszélget, vitatkozik, játszik, alakítja egymást. Az előadásokhoz kapcsolódó előkészítő és feldolgozó foglalkozásokra elsősorban iskolai közösségek érkeznek a színházba – 6 évestől egyetemistáig minden korosztálynak kínálnak Mozgató-programot. Felnőtt közönségüket
is szeretettel várják, nekik szól a Bábszínház 7x sorozatuk és a Nagyító-estek, melyeken az
előadások mellett kísérőprogramokon is részt vehetnek. Játékaikban mindig ott a báb. A bábot
együtt kelthetjük életre, azonosulhatunk vele, fogalmazhatunk általa. Így jönnek létre közös
történeteink. Meséljünk egymásnak, egymásról!

Csaba, neked volt már operán kívüli kalandozásod?
Sz.Cs.: Mindig is érdekelt Az operaház fantomja
musical. Most nyáron, amikor meghívtak Erdőbényére, kérték tőlem, hogy énekeljem el a fantom
áriáját, ezért miközben a Balatonon két gyerekkel
csobbantam a vízbe, letöltöttem a kott át, rákeres-

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 20. ÉS A

Mára a legtöbb színház feladatának tekinti, hogy az előadások megtekintésén túl
közös gondolkodásra és játékra is lehetőséget kínáljon a közönségnek. Gyerekek, ﬁatalok
és felnőttek egyaránt felfedezői és részesei lehetnek a színházi alkotófolyamatoknak.
Vegyél részt Te is a színházak életében!

A Bethlen Téri Színház indulása óta tart színházpedagógiai foglalkozásokat, továbbörökítve a korábbi,
táncszínházi működésének gyermek- és ifj úsági programjait. Rendhagyó irodalomórák a korabeli előtérben,
kulisszajárások és épülettörténeti séták éppúgy részét képezik működésüknek, mint a tánc/színházi nevelési
előadások vagy saját, Találkozások előadásaikhoz készült, kétlépcsős programjaik ( Mary és Max, Egy ﬁú Boszniából). Befogadó színházként rendszeresen fogadják más társulatok színházpedagógiai programjait, legyen
az beszélgetés az alkotókkal, két- vagy háromlépcsős program vagy akár komplex színházi nevelési előadás.
A Szívlapát című, leginkább színházi társasjátékra emlékeztető interaktív előadás célja,
hogy a kortárs magyar irodalmat minél több, elsősorban középiskolás ﬁ atalhoz jutt assa el.

F.Z.: Kölyökkorom óta érdekeltek Elvis Presley dalai
és a személyisége. Az évek alatt a Turay Ida Színház
oszlopos tagja lettem. Itt lehetőséget kaptam Darvasi
Ilona alapító igazgatótól, hogy Elvis életét bemutathassam. Így született meg Topolcsányi Laura tollából
az Amerikai legenda . Laurával sokat beszélgett ünk, ő
beleásta magát a témába, és így született meg a kétszemélyes darab, amiben partnerem Szilvási Judit.
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SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMOK
A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAKBAN

67. OLDALON TALÁLHATÓK.

A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAK SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMJAIRÓL A 22.,

45., 48. ÉS 53. OLDALON OLVASHATSZ.
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PROGRAMOK

1071 Budapest, Bethlen tér 3.
+36-1-342-7163, +36-20-616-1156
info@bethlenszinhaz.hu
www.bethlenszinhaz.hu,
www.facebook.com/bethlenszinhaz
Színházak Éjszakája karszalaggal
20% kedvezményt nyújtunk jegyárainkból.
10:00–23:00

BETHLEN
GALÉRIA
PIKNIK SAROK

N
10:00–11:00
13:00–14:00

SZÍNHÁZ ÉS
LAKÓÉPÜLET
20 /turnus

Y
11:00–12:00

SZÍNHÁZTEREM

Y
15:00–16:00

16:00–17:30

50

SZÍNHÁZTEREM

Y
20:30–21:00

50

BETHLEN TÉR 3.
BELSŐ UDVARA

Y
18:30–20:00

80

SZÍNHÁZTEREM

Y

50

BETHLEN TÉR

N
21:00–23:00

KÁVÉZÓ

N

12

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

5
73

7
74

8E
76

110
78

112

133

4

178

907 973

ÉPÜLETTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A 89 éves épület története (híres lakók, alaprajzok, korabeli cikkek,
fotók).

N
11:00–18:30

3

BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ

A vihar (fotó: Éder Vera)

BETHLEN TÉRI
SZÍNHÁZ

Békés Pál: Egy kis térzene (fotó: Deák Szabolcs)

szinhazakejszakaja.hu

KÉZMŰVESKEDÉS ÉS INTERAKTÍV JÁTÉKOK
A színház előtti füves területen gyerekeknek és felnőtteknek egész nap.
(esőhelyszín: Galéria)
HÁZ- ÉS KULISSZAJÁRÁS A PINCÉTŐL A BUNKERIG, A BETHLEN
TÉR 3. SZÁMÚ HÁZBAN (INDULÁS A SZÍNHÁZBÓL)
Barangolás a 89 éves épület rejtett zugaiban és a színházban, kulisszatitkokkal és régi történetekkel Kellér Dezsőtől Békés Pálig.
MARICA BÁBSZÍNHÁZA / CIPŐMESE – SZERELMETES TULIPÁNTOM
Különleges animáció tárgyakkal, bábokkal, zenével és szerelemmel
fűszerezve, 50 percben, 3-99 éveseknek.
SZÍVLAPÁT – RÉSZVÉTELI VERSSZÍNHÁZ
Előadja: Igó Éva és Zoltán Áron. Az azonos című versantológia alapján
rendezte: Dézsi Fruzsina és Gerencsér Anna.
A Bethlen Téri Színház és a Manna közös, Találkozások programjának
előadása. (14+)
GANG SZÍNHÁZ / BÉKÉS PÁL: EGY KIS TÉRZENE
Színház a gangon! Békés Pál színműve a nyitottságról, az életigenlésről
és a zene erejéről, melynek helyszíne valóban egy VII. kerületi társasház. Rendező: Kroó Balázs
A Pulzus Társulás és a Bethlen Téri Színház produkciója.
SPIRITA TÁRSULAT / iiJOBS – NYILVÁNOS PRÓBA
Bepillantás a színfalak mögé: a társulat felújítópróbát tart, melynek lényege a rég játszott jelenetek felelevenítése, átrendezése, mely sokszor
vicces pillanatokhoz vezet, így egyaránt szórakoztató és izgalmas a
nézők számára. Rendező: Egressy G. Tamás
TŰZZSONGLŐR BEMUTATÓ A BETHLEN TÉREN
Bárány Gergely, a Spirita Társulat tagja játszik a tűzzel a Bethlen téren.

105
73

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

6

923

10:00–11:00

ELŐCSARNOK

Y 150 M
11:00–19:00

ELŐCSARNOK

N 200 M
12:30–13:15 13:00–13:45
13:30–14:15 14:00–14:45
14:30–15:15 15:00–15:45
15:30–16:15 16:00–16:45
16:30–17:15 17:00–17:45
17:30–18:15 18:00–18:45
13:45–14:15 14:45–15:15
15:45–16:15 16:45–17:15
17:45–18:15

11:15–11:45 12:15–12:45
13:15–13:45 15:15–15:45
16:15–16:45

18:30–19:30 19:30–20:30

TELJES ÉPÜLET

Y

12

NAGYSZÍNPAD

Y 150 H
KEMÉNY
HENRIK TEREM

Y

36

M

KEMÉNY
HENRIK TEREM

Y
21:00–22:00

BAKELIT PARTY
Válogassunk együtt a színház bakelitgyűjteményéből (Karády, Bilicsi,
Kazal, Janis Joplin, Simon and Garfunkel, Beatles, ABBA, LGT és még
több 100 külföldi és magyar lemez vár).

4

76

20

ORSZÁG LILI
STÚDIÓ

Y 100

Nagyszínpad, Ország Lili Stúdió:
1062 Budapest, Andrássy út 69.
Kemény Henrik Terem:
1064 Budapest, Vörösmarty utca 31.
+36-1-461-5090, +36-1-342-2702
info@budapest-babszinhaz.hu
www.budapest-babszinhaz.hu,
www.facebook.com/babszinhaz

TÍZÓRAIZZ VELÜNK!
Kakaó és kalács party keretében közös tízóraizásra hívjuk
a családokat, hogy személyesen találkozhassanak kedvenc
bábﬁguráikkal és a Bábszínház művészeivel.
KÉSZÍTSD EL, VIDD HAZA!
Bábos-kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
egész nap.
KULISSZAJÁRÁS – BÁBSZÍNHÁZ 7X
A nagy sikernek örvendő bábszínházi kulisszajárás állomásain ezúttal a különböző bábtechnikák világába kalauzoljuk
el vendégeinket. A program résztvevői a Bábszínház zegzugos folyosóit járva most is betekinthetnek a műhelyekbe, a
színfalak mögé és más titkos helyiségekbe.
SZÍNPADTECHNIKAI SHOW
Bemutató a bábok, paravánok, fények, hangok és zsinórok
működéséből vagy „nem működéséből”.

KUFLIK
A Színház- és Filmművészeti Egyetem 2. éves bábszínész-rendező hallgatóinak előadása Dániel András népszerű meséiből.
VIHAR ELŐTTI CSEND
Játékos felkészülés „A viharra” – színházpedagógiai program
felnőtteknek.
A VIHAR
Nyílt próba a Budapest Bábszínház idei első bemutatójához
kapcsolódva, 16 éven felülieknek, vezeti Szikszai Rémusz.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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www.szinhazakejszakaja.hu

A BUDAPESTI SZÍNHÁZAK
LEGFONTOSABB NÉZŐI
A GYERMEKEK!
Mi indokolja évről évre a
Színházak Éjszakája létjogosultságát?

fotó: Leiner András

SZBA: A Színházak Éjszakája
immár hetedik alkalommal
kerül megrendezésre, és az elmúlt
években már számtalanszor bizonyított a, hogy mennyire szeretik a
fővárosiak. A nézőszám évről évre
emelkedik, a tavalyi fókuszban kifejezett en a ﬁ atalok felé történő nyitás
állt, amelynek része az idei téma is,
hogy egészen a gyermekkortól kezdve
próbáljuk mindenkivel megszerett etni
a színházi előadásokat. Továbbá az is
több résztvevőt vonzott , hogy az esemény
saját dallal is jelentkezett , a szervezők
kicsit játékosabbra vett ék a ﬁ gurát, a mott ó
például a „Rakjuk össze!” felszólítás volt, amit
Puskás Peti zenekara, a The Biebers dalban is
megénekelt. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy
a programok nagyon hamar megtelnek, érdemes
előre regisztrálni, és öröm látni, hogy mennyien
állnak sorban a fővárosi színházaink előtt , hogy
beleshessenek a kulisszatitkokba, a nyílt olvasó- és
jelmezpróbákba, premier előadásokba, illetve idén a látogatók drámapedagógiai foglalkozáson is részt vehetnek.
Ez az éjszaka igazán különleges élményt ad, hiszen ilyenkor
a színész és a néző között leomlik a színpadot és nézőteret
elválasztó „láthatatlan fal”, és együtt ünneplik a színházi
évadnyitó ünnepet!
A tavalyi Színházak Éjszakája, amelybe oly sok munkát fektetett
minden szereplő, hogy egy még frissebb és még nagyobb elérésű igazi
egész estét betöltő fesztivál jöhessen létre, a MagyarBrands díjában is
részesült idén. Ez az elismerés egyaránt szól az eseménynek, a munkatársak
kiváló PR- és marketingmunkájának, de legfőképpen a fővárosi színházaknak,
melyek a budapesti kulturális élet legizgalmasabb és legszínesebb szegmensét alkotják. Az esemény főtámogatójaként pedig szívből örülünk ennek a sikernek, hiszen

14

FEJEZETCÍM
INTERJÚ

ISMÉT MEGRENDEZÉSRE KERÜL A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A
FŐVÁROSI SZÍNHÁZAK RÉSZVÉTELÉVEL. A FESZTIVÁL IDEI
ÉVI FÓKUSZÁRÓL, A SZÍNHÁZPEDAGÓGIA JELENTŐSÉGÉRŐL
BESZÉLGETTÜNK DR. SZALAY-BOBROVNICZKY ALEXANDRÁVAL,
A HUMÁN FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESSEL.

a növekedő látogatószám mellett mi sem támasztja alá
a rendezvény fontosságát, magas szakmai színvonalát,
mint ezek a neves elismerések. A Színházak Éjszakája
mára egy kiváló, ismert márkává alakult.

A Színházak Éjszakája idei fókuszában a
színházi drámapedagógiai került, amely része
a fiatalok felé történő nyitásnak. Ön miképpen
látja ennek a területnek jelentőségét?
SZBA: Az ifjúsági programok elsődleges célja a színház
mint társadalmi és művészeti jelenség mélyebb megismertetése, a színházi élmény befogadásának tanítása,
a „nézni tudás” színházi értelemben vett fejlesztése. Az
értő nézővé nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, és
azt hiszem, nagyszerűen jeleskednek ebben a fővárosi
fenntartású színházaink.
Például a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházunk már
egészen a csecsemőkortól kínál színházi programot.
Magyarországon gyakorlatilag elsőként, 2002-ben indított a el azt a programsorozatát, melynek elsődleges célja,
hogy a korábban két, egymástól elváló világban létező
színházi alkotó és a ﬁatal néző találkozzon és beszédbe
elegyedjen egymással.
A színházpedagógia területe virágzik a fővárosi
teátrumainkban, lassan nincs olyan színház, amely ne
rendelkezne – egy- vagy többlépcsős – drámapedagógiai programmal. A Fővárosi Önkormányzat kiemelten támogatja ezen célok megvalósulását, a színházak beavató
és osztálytermi programjait, hogy a színház még hangsúlyosabban meg tudja szólítani a ﬁatal közönséget.
Hiszen közös célunk, hogy a felnövekő generáció sokféle
színházi stílusban ott honossá válva és az élő színház, a
bábszínház, az opera és a mozgásszínház nyelvét megismerve, megszeretve válasszon majd felnőtt színházat.
Reményeink szerint ezeknek a ﬁataloknak felnőtt ként
is igényük lesz a színházra, nézők maradnak egész
életükben. Azt hiszem, ennél fontosabb missziónk nem
is lehetne.

Melyek a Főváros idei évi kulturális célkitűzései?
SZBA: Kiemelt feladatunknak tekintjük a ﬁatal tehetségeink támogatását, ezért is írja ki a Főváros immár
negyedik éve, idén ősszel is a Staféta Pályázatot, amelynek célja, hogy a kisebb produkciók és a pályakezdő
ﬁatal tehetségek is bemutatkozási lehetőséghez juthassanak, ezzel is színesítve Budapest kulturális életét.
Budapest visszavonhatatlanul elkötelezett a kultúra
támogatása iránt, de a város nemcsak támogató, hanem
valódi partner is, fontosnak tartjuk patronálni azon fővárosi kulturális eseményeket, amelyek minőségi kulturális
tartalmat kínálva szórakoztatják a városlakókat és az ide
látogató turistákat egyaránt. A legjobb példa a fővárosi
Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFé Budapest rendezvény, amely lényegében olyan produkciókat juttat el a
hazai közönséghez, vagy olyan előadások, inspiratív programok bemutatását támogatja, melyek egyébként nem
lennének elérhetőek. Ez a két rendezvény már több mint
fesztivál: művészeti seregszemle, bemutató, workshop,
amely helyzetbe hozza a budapesti társulatokat, intézményeket és a ﬁatal tehetségeket, amellett, hogy kulturális
nagyköveti szereppel bír.
Mindezek mellett új kulturális kezdeményezéseket is
felkarolunk, mint például a
Budapest Dala, a Kávéházak éjszakája vagy A zene
éjszakája – csak klasszikusan
rendezvényt.
Úgy gondolom, kiemelten fontos,
hogy megőrizzük és megmutassuk fővárosunk, hazánk kulturális
gazdagságát gyermekeinknek, mert
velük, általuk lehet Budapest élhető
és fenntartható ott honunk! Büszkék
vagyunk Fővárosunkra, és nap mint nap
azért dolgozunk, hogy még szerethetőbbé és
élvezhetőbbé tegyük ezt a várost.
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PROGRAMOK

5

BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ
Szervezési- és Közönségkapcsolati Irodánk
folyamatos akciókkal várja Önöket a
Fesztivál ideje alatt!
11:00–11:45

CSILLÁRTEREM

Y
12:15–13:00

40

M

KÁLMÁN IMRE TEÁTRUM

16:30–17:30

HÁZI SZÍNPAD

Y

KÁLMÁN IMRE TEÁTRUM

RAKTÁRSZÍNHÁZ
500 folyamatos

N

beengedés mellett
18:00–19:00

Y

19:30–20:30
22:00–23:00

N 895

23:00–00:00

RAKTÁRSZÍNHÁZ

30

NAGYSZÍNPAD
/előadás

Y

RENDHAGYÓ SZÍNHÁZI MUNKARENDI ÉRTEKEZLET –
EXTRÁKKAL

KEDVENCEINK KEDVENCEI
Teátrumi talkshow. Közreműködik: Dolhai Attila, Földes Tamás,
Janza Kata, Siménfalvy Ágota, Szabó P. Szilveszter.

6

13:30–14:30

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ

Y 240 M S

15:30–16:30

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ

Y 240 M S

17:30–18:30

VIZUÁLIS MŰTŐASZTAL
A Semmelweiss című opera, oratórikus kórkép
élőképes programja.

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ

Y 240 M S

TINDER-TOJÁS
Felméri Péter, Ács Fruzsina, Lakatos László, Musimbe Dávid Dennis.

VÉTKEZŐK VIADALA
Janklovics Péter, Elek Péter, Ráskó Eszter, Szabó Balázs Máté.

HÁZTARTÁSI SZEX! – PÁRKAPCSOLAT 40-IG ÉS TÚL
Szobácsi Gergő és Szupkay Viktor közös estje.

BACKSTAGE
Betekintés a kulisszák mögé játékmestereink vezetésével
2-2 csoportban. 30 fő/csoport.

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ

Y 240 M S

KÍVÁNSÁGSZATYOR PISTIVEL
Bellus István önálló estje.

„HOSSZÚ AZ ÉJSZAKA, NE MENJEN MÉG HAZA…”
Gálaműsor színházunk sztárjaival. Közreműködik: a Zenekar,
Énekkar, Balettkar és a Musical Együttes.

M

NEW GENERATION – ISMERETLEN ISMERŐSÖK
A Pesti Broadway Stúdió nemrég végzett és jelenlegi
növendékeinek különleges musicalválogatása.

M

KÁLMÁN IMRE TEÁTRUM

N 250 M

A sorban állóknak 30% kedvezményt biztosító
kupont osztunk, ami a Corvin Dumaszínház, a
Kompót Dumaklub és a DEKK 2018. szeptemberi és októberi előadásaira érvényes.

914 914/A 923 950

19:30–20:30

A SZÍNHÁZ TERÜLETEIN

70

4

6

DR. SEMMELWEIS IGNÁC RENDEL
Közreműködik: Szabó P. Szilveszter.

70

18:00–19:00
21:00–22:00

00:00–02:00

M

RAKTÁRSZÍNHÁZ

Y

6

923

SZÁLLJ FEL, SZABAD MADÁR!
Tánctanítás az István, a király
y produkció koreográfusaival
2 csoportban. 40 fő/csoport.

40

N 158 M
17:00–22:00

4

78

DUMASZÍNHÁZ

1082 Budapest, Corvin sétány 1/b.
+36-1-788-7260, +36-30-680-5263
jegyfoglalas@dumaszinhaz.hu
www.dumaszinhaz.hu

OPERETT ANZIX
Zenés színházpedagógiai foglalkozás 10 éves kor felett
Kékkovács Mara vezetésével. Közreműködik: Bordás Barbara.

N 158 M
16:00–16:40
17:00–17:40

105
70

SZÉLFÚTTA CSODAMUZSIKA
Mesés színházpedagógiai foglalkozás 8 éves korig Kékkovács
Mara vezetésével. Közreműködik: Bordás Barbara.

M

CSILLÁRTEREM

Y
15:00–15:30

50

Rebecca

1065 Budapest, Nagymező u. 17.
+36-1-312-4866, +36-1-353-2172, +36-1-269-0118
jegy@operett.hu
www.operett.hu, www.facebook.com/operettszinhaz

Viszontlátás (fotó: Kállai-Tóth Anett)

szinhazakejszakaja.hu

21:30–23:00

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ

Y 240 M S

MOGÁCS-LABOR
Mogács Dániel önálló estje.

TEÁTRUMI ÉJSZAKA
Táncos mulatság és karaoke party művészeink közreműködésével.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

16

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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VÍGAN ÉS
SZABADON

Szilágyi Csenge Vígszínház *
Makranczi Zalán Karinthy Színház *

Zalán, azt olvastam, hogy „karinthys” lettél?
M.Z.: Amennyire én látom, Marci (Karinthy Márton –
a szerk.) úgy gondolja, hogy aki valaha is dolgozott a

Vettetek már részt színházpedagógia foglalkozásokban? Foglalkoztatok már gyerekekkel?

Az Ördögkatlanon és Kapolcson,
a Művészetek Völgyében jártunk.

Karinthyban, az már „karinthys”, és tényleg nagyon
helyesen mindenkinek kint van a fotója, aki már fellépett náluk. Én a Bunburyben fogok szerepelni ősztől.

Akkor nem akarod feladni a szabadúszó létet?
M.Z.: Egyáltalán nem. Mióta szabadúszó lett em, pont
annyi munkám van, amennyit szeretnék. Van egy
csomó futó előadásom, és hihetetlenül élvezem, hogy
kinyitom a naptáramat, belenézek, és egyik előadásnál sem szorul össze a gyomrom, hogy úristen, ma
ezt kell játszanom.

Csenge, te 2015 óta a Vígszínház társulatának
tagja vagy. Jól érzed magad?
Sz.Cs.: Volt egy időszak, amikor nem nagyon találtam
a helyem a társulaton belül, de most azt érzem, hogy
a csapat megint kezd összerázódni. Nekem ideális
az előadásszámom, 16-17, maximum 20, és nagyon
élvezem, hogy változatos darabokban szerepelek.

Mindketten ﬁ atalon kerültetek Budapestre.
Furcsa volt?
Sz.Cs: Én gyerekként, tizenkét évesen kerültem fel
Pestre. Velem volt ugyan a bátyám, de ő is tizennégy
volt, kollégiumban laktunk és a hétvégéken hazavonatoztunk.
M.Z.: Nekem csak annyiból volt furcsa, hogy én
Miskolcon egy burokban nevelkedtem, és azt hitt em,
hogy drogozni csak a TJ Hookerben drogoznak
Amerikában. Felkerültem Pestre, és akkor jött ek
szembe velem olyan dolgok, amikről addig fogalmam
sem volt.

M.Z.: Mi Kecskeméten az Arany János Program
keretében foglalkoztunk szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekekkel, ezenkívül tizennégy magyar
börtönben adtuk elő a Fiú a tükörből című művet, ami
a családon belüli erőszak témakörét járta körbe, és
szintén izgalmas misszió volt. Egyébként táboroztatt am már gyerekeket, sőt Kecskeméten csináltunk
egy kurzust tanároknak, és pedagógusnapon együtt
léptünk fel velük. Álltak velünk a függöny mögött
remegő térdekkel, és mondták, hogy ezt aztán soha
többet! Viszont onnantól kezdve elkezdték színházba
hordani az osztályukat.
Sz.Cs.: Én egy kicsit még távol tartom magamtól az
egészet, mert azt érzem, hogy nincs mögöttem annyi
tudás, de abszolút célom, hogy egyszer foglalkozhassak gyerekekkel.

Tudjátok már a jövő évadotokat?
Sz.Cs.: Mi A diktátorral kezdünk, amiben ifj. Vidnyánszky Att ila lesz Chaplin, én pedig a szerelme.
Utána a nagyszínpadon lesz a Liliom, abban leszek
Julika, ami Att ila első nagyszínpadi rendezése lesz.
M.Z.: Nekem ami egyelőre biztos, az a Bunbury a Karinthyban, utána pedig lesz egy hosszabb projekt, amiről még nem beszélhetek, mert tiltja a szerződésem.

M.Z.: Nagyon sokáig úsztam, aztán átvett ek a
vízilabda szakosztályba, de kiderült, hogy ott tíz
edzés van egy héten, mire anyám mondta, hogy az
biztos, hogy nem fog menni, mert a tanulás rovására
menne. Utána rájött , hogy mégsem volt jó ötlet, hogy
ott hon ülök, és talált nekem egy amatőr színjátszó
csoportot.
Sz.Cs.: Az egyik meghatározó élmény tizennégy
évesen az Összpróba tábor volt. A Trefortba jártam
gimnáziumba, és másfél évvel az érett ségi előtt már
nagyon tudatosan készültem a Színművészetire.
Kitűnőre érett ségiztem és elsőre felvett ek.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 74. ÉS A

ÖRDÖGKATLAN
Mezítlábas szabadság, ismeretlen ismerősök, színház,
zene és játék, erről szólt az Ördögkatlan Fesztivál.
A Színházak Éjszakája standjánál sokan megfordultak
Nagyharsányban. Kicsik és nagyok, játékos kedvűek,
érdeklődőek, felfedezők, mindent tudók, színházszeretők
és alkotni vágyók egyaránt.
Történeteket gyűjtöttünk a fesztiválról, benyomásokat,
érzéseket és gondolatokat arról, hogy kinek mit jelent a
Katlan. Közösen alkottunk, verset írtunk és lerajzoltuk a
Katlant. Beszélgettünk a színházpedagógiáról, játszottunk
és ismeretségeket kötöttünk.
Voltak, akik már hallottak a színházpedagógiáról, és
olyanok is, akik most találkoztak vele először. Voltak,
akik már vettek részt interaktív programokon, és olyanok is, akik mindig csak tervezték. Amiben mindenki
egyetértett, hogy ott lesznek a Színházak Éjszakáján, ahol
számos hasonló élmény vár rájuk. FODOR FANNI

A játszók páronként húzhattak cetliket, amiken drámai
párosok neve és a hozzájuk kapcsolódó fontos történés
állt: pl. Vladimir és Estragon várják Godot-t; Bánk leszúrja
Gertrudist stb. Az emblematikus jeleneteket állóképeken kellett megjeleníteni, ezekhez csatoltunk még
odaillő idézeteket is. (Személyes kedvencem volt, amikor
Beckett „hősei” elmélyülten nézték a Színházak Éjszakája
molinóját, és megbeszélték, hogy elmennek a programra.
Remélem, betartják a szavukat. :) )
Máskor Kinga vagy Domi kalapjára tűztem egy-egy ismert
drámai alak nevét, ők pedig arra kérték a járókelőket,
magyarázzák el nekik, kinek a nevét viselik éppen.
Mindezeken túl pedig folyamatosan gyűjtöttük a jobbnál
jobb fesztiválos történeteket – szerelmekről, koncertekről,
padlásra belógásról, ágy alatti krokodilokról stb. Ezekről
szeptember 22-én néhány színházban több is megtudható majd.
Köszönjük, hogy ott lehettünk, hogy volt kikkel játszani!
Találkozzunk a Színházak Éjszakáján! VÁGI ESZTER

KAPOLCS – MŰVÉSZETEK VÖLGYE
Július 25–27-én Kapolcson, a Művészetek Völgyében
csaptunk némi hírverést a Színházak Éjszakája programjának. Mivel ebben az évben a színházpedagógia lesz
a kiemelt téma, a főszervezők felkértek néhány, ezen a
területen dolgozó szakembert, hogy segítsenek saját szakmájuk felől is megközelíteni a szeptemberi eseményt.
Így kerültem, illetve kerültünk Kapolcsra két Katona
Klub-os ﬁatallal, akik segítettek kiötleni, majd lebonyolítani a programot. Kapolcsra érve megkerestük a fesztiválirodát, majd ottani segítőnkkel felkutattuk a tervezett
játékokhoz leginkább alkalmas helyszínt. Mi lettünk a
kakukktojás az árusok hosszú utcájában, a patak mentén.
Sikerült is feltűnést kelteni azzal, hogy két színes molinó
között egy bársonyos puhaságú pokrócon mi mégsem
portékákat árulunk. Mindhárom nap több órát töltöttünk
a helyszínen, ez idő alatt játszottunk, beszélgettünk az
arra járókkal, lelkesen osztogattuk a Színházak Éjszakája
idei kitűzőit, és jó néhány tetoválás is elkelt.

Hogy lettetek színészek?
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32. OLDALON TALÁLHATÓK.
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ERKEL SZÍNHÁZ

1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
+36-1-332-6150
info@opera.hu
www.opera.hu

7

10% kedvezmény Színházak Éjszakája
karszalaggal egy alkalommal a 2018/19-es
évad bármely előadására.
22:00–02:00

ELŐCSARNOK

5

7

110

112

1066 Budapest, Jókai u. 6.
+36-1-999-9570
teatrum@hatszin.hu
www.hatszin.hu

178

907 908 931 956 973 990

OPERATIPPTÚRA
Tízpróbás operatotó nem csak rettenthetetlen rajongóknak: tippeljen
helyesen érdekes operaügyi kérdésekben, majd találja el a gonoszokat, és
ajándék CD-vel jutalmazzuk!

NM

HATSZÍN
TEÁTRUM

Maradjunk annyiban

Gianni Schicchi (fotó: Nagy Attila)

szinhazakejszakaja.hu

4
70

78

10:00–11:00

ELŐCSARNOK,
KODÁLY-TEREM

NMS

22:00–02:00

BERNÁTH-BÜFÉ

N

23:00–23:45
00:00–00:45
01:00–01:45

120

SZÍNPAD

Y 380 M
S (előre jelzett
igény esetén)

HANGHATÁROZÓ
Mi fán terem a hőstenor? Az egyes énekhangfajokat családfába rendezve
az Előcsarnokba ültettük, hogy jól hallható és látható módon eligazítást
nyújtsanak az énekhangok világában. Egyben saját hangját is felmérheti
végre a Kodály-teremben, sokat hallott korrepetitorunk szakértő
segítségével. Ha mindezzel nem érné be, színezzen koloratúrszopránokat
festőmesterünkkel!
OPERAKARAOKE
Nem kell Florence Foster Jenkinsnek lennie ahhoz, hogy kedvenc
operaslágereit (meg)értő közönség előtt adhassa elő! A csodálatos
Bernáth-büfé karaokeklubbá alakul, ahol Kristóf István énekművész
vezetésével a legnépszerűbb áriák és duettek közül válogathat.
PINGPANGPONG – PUCCINI-HŐSÖK A KÖZÖNSÉG KEZÉBEN –
INTERAKTÍV OPERAELŐADÁS
Az idei évadban Puccinié a főszerep: mind a tizenkét operáját műsorra
tűzi a Magyar Állami Operaház. Éppen ezért – áttekinthetően, dióhéjba
sűrítve – megismertetjük nézőinket a Puccini-operák tipikus karaktereivel és életük jellemző kérdéseivel, melyekben azonban a döntés
most a közönségre hárul: a vázolt megoldási lehetőségek közül a
nagyobbat dobó csapat választhat.
Szerencse, eleve elrendeltetés vagy szabad akarat – a szerelmes
Puccini-hősök Önöktől várják sorsuk alakulását, jobbra vagy rosszabbra
fordulását.
Rendező és narrátor: Aczél András

A PROGRAM IDEJE ALATT AZ ELŐCSARNOKBA ÁTRENDEZETT MŰVÉSZBÜFÉ VÁRJA KEDVES
VENDÉGEIT (FIGYELEM! ÜGYELŐK HALLÓTÁVOLSÁGBAN!)
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105

923 979
SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
11:00–11:40

22:00–02:00

6

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
12:00–13:00

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
17:00–18:00

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
19:00–20:00

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
20:00–21:00

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
21:00–21:45

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
21:45–22:30

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M
22:30–24:00

SZÍNHÁZTEREM

N 238 M

8

Váltsa meg jegyét a Hatszín Teátrum előadásaira szeptember 22-én, a Színházak Éjszakája
napján 20%-os kedvezménnyel a helyszínen
vagy online!
DÉLELŐTTI „HATSZÍNEZŐ”
A Manócska Társulat meséje a legkisebbeknek a Színházak Éjszakája
reggelén.
MESÉK NEMCSAK BEZÁRT VILÁGBAN ÉLŐKNEK
A Gólem színház csendes meséi autista gyerekek számára, de nem csak
nekik.
TE ÉRTED A GYEREKED?
Részlet az Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén
című ifjúsági előadásból, majd beszélgetés a kamaszainkról szakember
segítségével.
AMI AZ ELŐADÁSBÓL KIMARADT
A Gólem Színház Zs-kategória, avagy önfeledt zsidózás revüvell című
előadás kimaradt jelenetei egyetlen alkalommal!
MILYEN A JÓ NÉZŐ?
Stratégiai szerepjáték a Manna Produkció A Grönholm-módszerr előadásának szakértőivel.
NE MARADJUNK ANNYIBAN!
Szalai Kriszta, a Maradjunk annyiban című monodráma írója és előadója
a hajléktalanságról beszélget, a vendég Lakatosné Juditka, akiről az
előadás szól.
A VÁRI
Vári Évával beszélgetünk – az Orlai Produkció beszélgetése.
FELHANGOLVA
Nagy Dániel Viktor és Hrutka Róbert közös koncertje.
KICSIT KUPLÉZGATUNK, MOST KICSIT MÁSKÉPP
Falusi Mariann és Lang Györgyi kuplézgat meglepetésvendégekkel.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMOK
A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAKBAN

Lovas Dániel Stúdió K Színház*
Krausz Gábor Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház*

KARAVÁN SZÍNHÁZ
A Karaván Színház színházpedagógiai munkásságának két fő iránya a
hátrányos helyzetű ﬁ atalokra koncentráló tandíjmentes színészi tehetséggondozás, valamint a ﬁ atalok színházat kedvelő és értő nézővé nevelése. Ennek része, hogy az előadást feldolgozó program követi, valamint
iskoláknak visznek komplex nevelési projekteket, melynek keretei között a
tanulók kipróbálhatják a különböző előadóművészeti ágakat. A ﬁ atalok aktív
részeseivé válhatnak az alkotói folyamatoknak. Jelenleg egy színházi nevelési
előadásuk van műsoron ( I’m online), melynek témája az iskolai és internetes
zaklatás, és mely végén megoldásfókuszú beszélgetést tartanak.

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
A Katona József Színház Behívó elnevezésű programjának keretében többféle foglalkozást
ajánl az érdeklődőknek. A legﬁatalabb – 8-13 éves – korosztályt a Kerülj beljebb! „színházi
játszótérre” várják. Diákoknak és felnőtteknek is szól az a háromlépcsős színházpedagógiai
program, mely az előadásokhoz kapcsolódóan kreatív színházi játékokat és beszélgetéseket
foglal magába. Hosszú távú színházpedagógiai projektjük a Katona Klub, ahol a résztvevők a színház
előadásaiból kiindulva saját gondolataikat, a témához kapcsolódóan írt szövegeiket öntik színházi
formába. Felnőttnek szóló színházi workshopon vehetnek részt azok, akik színházi játékokon, beszélgetésen
keresztül szívesen nyernének bepillantást a színészi munkába és gondolkodásmódba. Az idei évadban pedig
néhány év után idén újabb osztálytermi előadást készítenek. Továbbiak: behivo.hu, facebook.com/behivo

KOLIBRI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ
A 2002/03-as évadtól a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház sokáig egyedülálló kezdeményezése volt, hogy
színházi nevelési programokkal várja a ﬁatalokat. A program határozott célja, hogy az előadások után a
közönséggel együtt, beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt, remélve, hogy ez a játék valódi
közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást. A tavalyi évadban összesen 326 színházi nevelési programot
tartottak. Ez 8919 gyerekkel történő találkozást jelent. Országosan 156 intézménnyel ápolnak szakmai
kapcsolatot. Programtípusaik: színházolvasó program, iskolai feldolgozó órák, színházi előadásokat kísérő
drámafoglalkozások, osztályterem-színházi előadások. Programvezető: Gyevi-Bíró Eszter.

ERKEL SZÍNHÁZ – MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
Az Operaház kiemelt köznevelési programja, az OperaKaland az ország minden részéről várja a középiskolás
diákokat. A 2013-ban útjára indított Opera Nagykövetei Program célja, hogy az opera és a balett műfaját
a művészember személyes tapasztalatain keresztül ismertesse meg a diákokkal. Jelenleg 27 művész járja
fáradhatatlanul az országot – a program indulása óta közel 5000 előadást tartottak az opera és a balett műfajok
megismertetése érdekében. Az OperAkadémia az Operaház akkreditált pedagógus-továbbképzése. Az OpeRajz
program keretében budapesti általános iskolás osztályoknak nyílik lehetősége múzeumpedagógus vezetésével
megcsodálni az Operaház épületét, majd a páholyokba ülve, színpadi jelenetet álmodva rajzolni. Ezeken kívül az
Opera olyan ifjúsági programokat is kínál, mint a Csengő-bongó délután, a Hangszervarázs, az Operatúra vagy
a Tütü.
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GONDOLKODÁSRA NEVELÉS
Régóta ismeritek egymást. Honnan is?
K.G.: Mindkett őnknek Nagy Mari volt a színészmesterség tanárunk és dolgoztunk is együtt . Mondhatni, egy alomból vagyunk.

Dani, te hogy kerültél a Stúdió K-ba?
L.D.: Amikor a Stúdió K-ból 2006-ban kivált a
Hólyagcirkusz, akkor új embereket kerestek, és én is
így kerültem a csoportba.

Gábor, te eleve gyerekszínházban akartál
játszani?
K.G.: Bevallom, eleinte nem nagyon érdekelt a gyerekszínház. Inkább a próza érdekelt, és azóta is főleg
a prózai szerepek találnak meg.

Mindketten szerepeltetek már bábos darabokban.
Hogy sajátított átok el a bábozást?
K.G.: A Kolibriben igazán nagy talentumú emberek
vannak ebből a közegből, és egyrészt ﬁ gyelhetjük,
hogy ők hogy csinálják, másrészt merünk kérdezni
is.
L.D.: A Stúdió K-ban a Diótörő Ferenc és a nagy
szalonnaháború volt az első bábdarab, amiben
szerepeltem, és nagyon keményen készültem rá. Én
is sokat tanultam az idősebbektől, de nálunk például
nagyon sokszor előfordul, hogy letesszük a bábot és
megcsináljuk mi magunk a mozdulatot, hogy lássuk,
körülbelül hogy is néz ki.
K.G.: Nagyon sok mindent meghatároz, hogy milyen
bábot kapsz. Minden egyes bábbal új kapcsolatot kell
létesíteni. Most van egy kedvencem, Juri, az óriás
császárpingvin a Mágikus állatok iskolájá ban, és
már úgy vagyok vele, ha leveszik a darabot, valahogy hazaviszem.

Dani, a Stúdió K-ban Németh Ilona fantasztikus
bábjait használjátok. Van kedvenced?
L.D.: Nagyon sok van, például az új darabban, az
Odüsszeuszban, aminek a Színházak Éjszakáján lesz
a nyilvános főpróbája, szerintem a Küklopsz lesz a
kedvencem.

Gábor, nálatok milyen programok lesznek a
Színházak Éjszakáján?
K.G.: Lesz egy Dráma-társas-játék felnőttek
számára, aztán A herceg úrfi vizsgája , ami egy
szabad drámás játék, este pedig a Visszatérő című
előadás, amit drámafoglalkozás követ középiskolásoknak.

Az idei Színházak Éjszakája témája a színházpedagógia. Mindketten szerepeltetek már ilyen
előadásokban, foglalkozásokban.
K.G.: A Kolibri volt az első kőszínház, amelyik
elkezdett drámapedagógiával foglalkozni. Az első
személyes élményem a Klamm háborújá hoz köthető.
Azonnal elirigyeltem azt a fajta közvetlen kapcsolatot, ami egy ilyen előadás alkalmával létrejön a néző
és a színész között .

Dani, te a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
és a Stúdió K színházpedagógia előadásában
szerepeltél.
L.D.: A Szélben szállók egy TIE (theatre in education)
előadás, ami úgy épül fel, hogy bizonyos részenként
megszakítjuk a darabot, és a résztvevők különböző
feladatokat kapnak. Ezért az előadás mindig változik,
ami természetesen tőlünk is igényel némi drámapedagógusi képességet.
K.G.: Nagyon fontosnak tartom, hogy bejött a
drámapedagógia Magyarországra, mert a mai tizenévesek talán úgy tanulnak meg színházba járni, hogy
nemcsak élvezik, de interpretálják is a darabot, és
arra is rájöhetnek, hogy számít a véleményük.
L.D.: Jó, ha a ﬁatalok nem úgy találkoznak a színházzal, hogy az „szent és érthetetlen”, ahogy a Nézőművészeti Főiskolában elhangzik, hanem segítséget
kapnak ahhoz, hogy elgondolkodjanak. Szerintem a
színház nagyon jó terep arra gyereknek, felnőtt nek
egyaránt, hogy mialatt szórakozik, kikapcsolódik,
egy kicsit elgondolkodjon magáról és a világról, ami
körülveszi.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 36. ÉS A 59. OLDALON TALÁLHATÓK.
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PROGRAMOK

9

1066 Budapest, Teréz krt. 48.
+36-1-331-8925
info@jatekszin.hu
www.jatekszin.hu
15:00–19:00

15:00–21:00

15:30–16:30

4

6

72

73

9

26

91

191

226

Lucifer show, Fehér Anna (fotó: Kállai-Tóth Anett)

JÁTÉKSZÍN

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

szinhazakejszakaja.hu

JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

1134 Budapest, Váci út 63.
+36-1-270-7514
szervezes@jozsefattilaszinhaz.hu
www.jozsefattilaszinhaz.hu

291

914 914/A 923 931 934

1

30

KULISSZAJÁRÁS
Betekintés a függönyön túlra. Informatív túra a kulisszák mögött meglepetésvendégekkel, 45 percenként induló, harminc fős csoportokban.

15:00–15:30

Y

70

TURNÉBUSZ
A Játékszín és a Karinthy Színház között ismét útnak indul a Turnébusz,
melyen közkedvelt színművészek társaságában utazhatnak. A járat 15
órakor indul a Játékszíntől, majd óránként kel útra egyik színháztól a
másikig egészen 22 óráig.

15:00, 15:30,
16:00 ÉS 16:30

MESEDÉLUTÁN
Üljenek fel varázsszőnyegünkre, és ismerkedjenek meg Hapci Benő,
Mirr-Murr, Pom Pom és Oriza-Triznyák kalandjaival!

16:00–17:30

BOCK SZÍNPAD
50

M

15:30–16:30 és
18:00–19:00

17:00–18:00
17:00–17:45

BOCK SZÍNPAD

Y

50

VERS A’LA CARTE
Hirtling István interaktív, szórakoztató verses estje, remek színészekkel.
Szem nem marad szárazon!

M

BOCK SZÍNPAD

Y
19:00–19:45

50

+ kutyák

NAGYSZÍNPAD

Y 300 M
21:00–22:00

17:45–20:00

NAGYSZÍNPAD

Y 300
M
20:00–20:45

HÁZIBULI
Csonka Pici slágergyűjteménye.

M

NAGYSZÍNPAD

Y 300 M

DOGSTORY
Hozd el kedvencedet és együtt főszereplők lehettek! A Dog Story stábja
hiányos, az űrt a közönség soraiból pótoljuk. Ezúttal a négylábúakat is
várjuk!
MENOPAUZA
Betekintést nyerhetnek a fantasztikus négyes titkaiba. Hernádi Judit,
Pápai Erika, Szulák Andrea és Tóth Enikő az évad első bemutatójára
készül. Menopauzaa – nyílt próba.

ELŐCSARNOK

18:00–18:45

KÁVÉZÓ

NMS
ELŐCSARNOK

Y 100 M S
KÁVÉZÓ
50

MS

ELŐCSARNOK

N 100 M S
STÚDIÓ
70

KIÁLLÍTÓTEREM
50

S

NAGYSZÍNPAD

Y 440 M H

KAMARA VARIETÉ
Megelevenedik a múlt, bűvészek, táncosok, akrobaták és még sok meglepetés vár Gálvölgyi János vezényletével.

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

Jegyvásárlási kedvezmény az egyes
programokhoz kapcsolódóan.
Részletek a helyszínen.

KULISSZAJÁRÁS
Ismerd meg színházunk épületét színészeink vezetésével!

30

ELŐCSARNOK

N 100 M S
100 férőhelyek száma

120

Y

Y
19:00–20:30

115

MEGNYITÓ. LUCIFER SHOW – EGYVELEG
Részletek a Lucifer show
w című történelmi revüből; dalok a XX. századból
– az Ujjé, a Ligetben-től a Ringasd el magad
d-ig.

Y

21:00–22:00

24 JELMAGYARÁZAT:

106

N 100 M S

Y
17:45–18:15

18:00–19:00

34

901 918 937 950 950/A

Y

Y

26

10

RAPID RANDI SZÍNÉSZEINKKEL
Ismerd meg kedvencedet 5 percben!
II. DIÁK SLAM POETRY
Kicsit vers, kicsit rap, kicsit színház 3 percben.
IRKA – IRODALMI KÁVÉHÁZ – SOROZATINDÍTÓ ELŐZETES
Rejtő Jenő klasszikusa, a Vesztegzár a Grand Hotelben
n zenés vígjáték
decemberi bemutatója kapcsán Spilák Klára kérdezi az előadás alkotóit.
A TALÁNY AKUSZTIK KONCERTJE
Zenés kortárs irodalom.
MENNYIT ÉR A SZERELEM?
Az erkölcs és a jólét vásznon és színpadon. Beszélgetés a Veszek egy éjszakát
főszereplőivel – ﬁlmvetítéssel. Közreműködik: Kovalik Ágnes, Fila Balázs,
Ujréti László, Chajnóczki Balázs, Pikali Gerda. Film: Tisztességtelen ajánlat.
BESZÉLGETÉS A DIE PÄPSTIN – A PÁPANŐ MUSICAL KAPCSÁN
Készülő bemutatónkról Szokolai Brigitta dramaturg beszélget vendégeinkkel: Jankovics Marcell, Bihari Puhl Levente és Hargitai Iván (rendező).
DIE PÄPSTIN – A PÁPANŐ (MUSICAL) – NYÍLT PRÓBA
Magyarországon elsőként látható szeptember 29-től a József Attila
Színházban Dennis Martin Die Päpstin – A pápanő
ő musicalje. A darab központi kérdése a mai nők számára is aktuális: család vagy karrier? Hogyan
képes a XXI. századi nő egyszerre több társadalmi szerepben is megfelelni?
„AZT CSINÁLOK, AMIT ÉN AKAROK”
Koncert színészeink kedvenc dalaiból.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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A NÉZŐK
BEVONÁSA

Török Tímea Trafó, Gondolat Generátor
Harsányi Bence Momentán Társulat

Timi, a Trafó színházpedagógiai programjának, a
Gondolat Generátornak az egyik drámainstruktora vagy. Hogy néz ki a Trafóban ez a program a
ﬁ atalok számára?
T.T.: Jelenleg a Tótferi című darabhoz van három-

néven tartott unk, ami során kéthetente egy téma
alapján játszott unk.

lépcsős programunk, illetve szeretnénk a következő
évadban egy táncos előadáshoz is csinálni egyet.
Emellett tavaly indult egy középiskolásokból és egyetemistákból álló csoportunk, akikkel egy éven át heti
egyszer találkoztunk, majd év végén csináltunk velük
egy előadást.

Új kezdeményezés, hogy a tanárok felől közelítetek…
T.T.: Ez igazából inkább arról szól, hogy a tanárok
megismerjék, hogy mit is csinálunk. Úgy látjuk, hogy
talán nem is gondolnak arra, hogy az előadásaink
érdekesek lehetnének a diákjaiknak. Inkább viszik el
őket egy klasszikus darabra.

Bence, a Momentánnak is több ilyen jellegű
projektje van.

FEJEZETCÍM

Bence, folytatódik az Örkényben az Imprós ﬂessback sorozatotok?
H.B.: Igen. Egy adott örkényes előadás után az Örkény
színészei, a Momentán imprósai és műsorvezetője
a közönség ötletei alapján játszanak, és körbejárjuk
a témát. A közös játék, monológok, új történetek
révén jobban meg lehet ismerni a szereplőket, azok
indítékait.

Kapolcson csináltatok egy szappanoperát, az
Éjjel-nappal Momentánt. Folytatjátok?
H.B.: Igen, ez az első improvizált szappanopera
Magyarországon. Most behozzuk a színházunkba is.
Ugyanígy megy tovább a mozis tematikájú Rendezők
Viadala aztán folytatjuk a zenés kísérleti előadásunkat, Szőke Szandrával és Pirisi Lászlóval. A Színházak
Éjszakáján pedig lesz egy olyan programunk, ahol a
nézőkkel együtt játszunk.

Timi, nálatok milyen programok vannak még?

H.B.: Idén is elindítunk tanárok számára egy projektet, mert azt gondoljuk, hogy a jókedv, a felszabadultság, az imprós készségek nekik, az ő közvetítésükkel
pedig a diákoknak is nagyon hasznosak. Eddig is
számos, az oktatást érintő projektünk volt, amibe nagyon sok minden beletartozik, például a biztonságos
internethasználat, ezt a programot meg is mutatjuk a
Színházak Éjszakáján.

T.T.: Van a NézőPont eseményünk, amit mi közönség-össze-találkozónak neveztünk el, mert az a
célunk, hogy a közönség beszélgessen és kérdéseket
tegyen fel. Emellett vannak különböző műfajokat
érintő pályázataink is középiskolásoknak és felnőtteknek, amikre pályaműveket várunk.

Vannak olyan programjaitok, ahol meghívott
szakértők részvételével zajlik az imprós előadás.
H.B.: Amikor egy adott témához kapcsolódik az előadás, akkor szeretjük, ha jelen van egy szakértő, aki
szakmailag kézben tartja és segíti az előadást.

Timi, a Trafóban milyen új projektjeitek vannak?
T.T.: A legújabb dolog, amivel pont a Színházak Éjszakáján is játszunk egy kicsit, az a közösségi színházi
projektünk, ami a #mindenkitörténet nevet viseli.
Ehhez nyáron kezdtünk el történeteket gyűjteni a
húszévességről, annak apropóján, hogy idén lesz húszéves a Trafó, és a születésnapi ünnepségére készül
majd ebből egy előadás.

Közös pont az életetekben az Örkény Színház.
Timi, részt veszel még az Iram programjaiban?
T.T.: Táboroztatt am velük közösen a nyáron, illetve
idén lesz az Örkénynek egy felnőtt programja, amit az
egyik ott ani munkatárssal közösen fogunk tartani.
Ez ahhoz lesz hasonló, amit mi az egyetemen SzínPro
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15:00–20:00

JURÁNYI LABOR,
II. EMELET

N

16:00–18:00

50

M

SZÍNHÁZTEREM,
ALAGSOR

Y 100 M

18:00–20:00

KAMARATEREM,
MAGASFÖLDSZINT

Y

60

4
39

KARAVÁN
SZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY 12

Spiró György: Prah (fotó: Boda Ágnes)

1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
+36-70-777-2533
juranyijegy@gmail.com, juranyititkarsag@gmail.com
www.juranyihaz.hu

(fotó: Dömölky Dániel)

JURÁNYI
PRODUKCIÓS 11
KÖZÖSSÉGI
INKUBÁTORHÁZ

6

960 990

2
83

A VÉRÜNKET ADJUK!
Te is vedd véresen komolyan az ügyet és csatlakozz! Véradás a Pesti
Est, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Jurányi Ház szervezésében.

11:00–11:45

SZAPPANBUBORÉKOS PIZSIPARTY –
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK 3 ÉVES KORTÓL
Közös családi rongyrázás a kedvenc slágereinkre.

13:00–14:00
15:00–16:00

4

SZÍNHÁZTEREM

N

Y 100 M

28 JELMAGYARÁZAT:

100 férőhelyek száma

M

SZÍNHÁZTEREM

N

30

M

SZÍNHÁZTEREM

N
SZÍNHÁZTEREM,
ALAGSOR

30

„FÜGGÖK A SZEREN”
Az érdeklődők egy színházi nevelési műhelymunkában vehetnek részt, ahol a kamaszok droghoz való viszonyát vizsgáljuk.
Foglalkozásvezetők: Pass Andrea, Réti Adrienn.
19:00–20:15

20:30–21:15

6

923 979 979/A

A CSATORNA: SPECIÁLIS KÜLÖNKIADÁS
Kimaradt jelenetek, kulisszatitkok, meglepetés TV-műsor A csatorna
című produkció alkotóival, Egger Gézával, Göndör Lászlóval, Hajmási
Péterrel, Kuna Károllyal és Laboda Kornéllal. Bolond, ötletes, bizarr és
pofátlan egyveleg a televíziózás életéből.

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

30

M

15

115

1092 Budapest, Ráday u. 34.
+36-30-867-3804
karavanma@gmail.com
www.karavanma.hu

BANYAMESÉK
Élőzenés mesejáték óvodásoknak és kisiskolásoknak. Két székely és egy
orosz népmesét láthatnak a gyerekek. A meséket bábok segítségével
adják elő a színészek.
Játsszák: Deák Fruzsina, Horváth Kristóf, Nyári Pál, Tari Teri.
Rendezte: Tóth Géza.

I’M ONLINE
Ifjúsági darabunk nagyon kényes és egyre égetőbb kérdésekkel szembesíti a nézőket: az előadás témája az iskolai és az internetes zaklatás.
Az előadás elsődleges célcsoportja a zaklatásoknak leginkább kitett
általános iskolás és középiskolás korosztály. A darab főszereplője Pálma,
a 15 éves roma kamaszlány. Nemcsak életkora, hanem széthulló családja,
a származásával kapcsolatban soha el nem kezdett beszélgetések miatt is
rendkívül sérülékeny. Amikor a család új helyre költözik, Pálmát váratlanul
egyre durvább, egyre fokozódó iskolai és internetes zaklatássorozat éri.
Játsszák: Lovas Emília, Figeczki Vanda, Bakondi Jázmin, Pászik Cristopher,
Baranyi Csaba.
Rendezte: Tóth Géza.
PRAH
A Prah
h két szereplőjével, egy házaspárral megtörténik az, amiről a legtöbben csak álmodunk: Öttalálatosuk van a lottón. Álmodozni könnyű,
örülni viszont nehéz. Kakaó-Prahos dobozba dugják az öttalálatos
szelvényt. A félelmetes fecni felszakítja bennük a mérgező múltat.
A házaspár nem tud mit kezdeni az ölébe hullott lehetőséggel: hisz már
nem vásárolhatják vissza az elmúlt éveket, és már nem válthatják meg
a közös jövőjüket sem.
Játsszák: Nyári Szilvia, Nyári Oszkár
Rendezte: Tóth Géza.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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www.szinhazakejszakaja.hu

A Pesti Est és a urányi Ház bemutatja:

INTERJÚ
INTERJÚ

Te is vedd véresen komolyan és csatlakozz!!

1 véradás 3 megmentett élet
Időpont: 2018. szeptember 22., 15–20 óra, Színházak Éjszakája
Helyszín: Juranyi Ház, Budapest, II. kerület Jurányi utca 1.

30

31

PROGRAMOK

13

1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
+36-1-203-8994, +36-1-783-5030
info@karinthyszinhaz.hu
www.karinthyszinhaz.hu
Szeptember 22-én minden előadásunkra
20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen.
09:00–09:50
10:00–11:00
11:00–12:00

NAGYSZÍNPAD

Y

13:00–14:30

50
30

S

NAGYSZÍNPAD
HÖKÖM STÚDIÓ

Y
16:00–16:30
18:00–18:30
20:00–20:30
16:30–17:30

30

S

BUSZJÁRAT

Y

70

NAGYSZÍNPAD

NAGYSZÍNPAD
HÖKÖM STÚDIÓ

Y
20:00–21:30
20:00–21:30

30

S

NAGYSZÍNPAD

UZSONNA KEDVENCEDDEL
A Tanár Úr, kérem!! csapata megpróbál palacsintát sütni.

JEL SZÍNHÁZ
Mire kell ﬁgyelni, hogy a halló és a nehezen vagy egyáltalán nem halló
nézők szórakozása ne szenvedjen csorbát? Dányi Krisztián és Hegedűs
Katalin jjeltolmács, 2 színész és 2 jjelenet.
HA LENNE MÁS IS ...AVAGY A FÉRFI ÉS A NŐ DALBAN
Gubás Gabi és Szabó Győző zenés estje.

Y 230 M
18:00–19:30

EBÉD KEDVENCEDDEL
Balázs Andrea és Árpa Attila készíti el a Színházak Éjszakája ebédjét.

VACSORA KEDVENCEDDEL
Kerekes József készíti el a Színházak Éjszakája vacsoráját.

Y 230 M

PISZKOSAK KONCERT
A Karinthy Színház és a Nézőművészeti Kft. közös koncertje.

NAGYSZÍNPAD

TANÁR ÚR, KÉREM! AZ ÉJSZAKÁBAN

Y 230 M
23:00–00:00
00:00–00:30

NAGYSZÍNPAD

Y 230 M

„EZ CSAKIS ANNAK SIKERÜLHET, AKI MEGPRÓBÁLJA.”
A Tudás 6alom Csoport előadása. Vezetőjük Horváth Kristóf „Színész Bob”.

NAGYSZÍNPAD

KULISSZAJÁRÁS KARINTHY MÁRTONNAL

N
32

20

S

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

7
133E

178

15:00–16:30

8E

15

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

108E 110

907 908
80

M

15:00, 17:00,
18:30, 20:00

Y

18:00, 20:00,
22:00

N 368 M H

18:00, 20:00,
22:00

Y

SUFNI
50

NAGYSZÍNPAD

KAMRA
99

10:00–13:00

HARIS KÖZ

Y
13:00–14:30

HARIS KÖZ

Y
15:00–17:00

20

HARIS KÖZ

Y

17:00–18:30

20

40

HARIS KÖZ

Y

20

112

956 973

ELŐCSARNOK

N

BUSZJÁRAT A JÁTÉKSZÍNBE
A Karinthyból könnyedén a Játékszínbe.

S

Y 230 MA
18:00–19:30

KAMRA

SZINKRON SZÍNHÁZ
A Csengetett, Mylord?-sorozat a Karinthy színpadán.

Y 230 M
16:00–17:00

REGGELI KEDVENCEDDEL
Reggelit készít Karinthy Márton és családja.
VAJON ÉPÍTHETÜNK-E EGY ÉLETET HAZUGSÁGRA?
Bunbury, avagy Szilárdnak kell lennii nyílt próbája.

HÖKÖM STÚDIÓ

Y
15:00–16:00

S

NAGYSZÍNPAD

N
13:00–14:30

30

1052 Budapest, Petőﬁ Sándor u. 6.
+36-1-317-4061, +36-1-266-5200

49

918

INDULJON JÓL A REGGEL!
Jóga Szirtes Balázzsal, Bozó Andreával. Szükséges: kényelmes ruha és matrac.

20

HÖKÖM STÚDIÓ

Y

19
7

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ, SUFNI

(fotó: Dömölky Dániel)

KARINTHY
SZÍNHÁZ

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

szinhazakejszakaja.hu

115

14

1052 Budapest, Ferenciek tere 4.
+36-1-318-2487
szervezes@katonaszinhaz.hu
www.katonajozsefszinhaz.hu

JÓ KÉRDÉS – „HÍRES VAGY, HOGYHA EZT AKARTAD” –
ÉS HA VALAKI NEM AKARTA?
A Magyar Színházi Társaság és a Színház folyóirat beszélgetéssorozata.
LENGYEL TÉVÉSZÍNHÁZ
Kortárs lengyel darabok a ﬁlmvásznon.
KRITIKAKRITIKA
Elegáns mondat egy színésztől, ha azt mondja: „én nem foglalkozom a
kritikával”. Biztos, hogy nem mond teljesen igazat. Már e mondat kiejtésével is ezt teszi. Mi a Színházak Éjszakáján felvállaljuk, hogy kicsit azért
foglalkozunk vele.
ANNA WAKULIK: ARATÁS – LENGYEL FELOLVASÓSZÍNHÁZ
Anna Wakulik Aratáss című drámájának felolvasószínházi változata
Rajkai Zoltán rendezésében.
A dráma egy apa, a ﬁa és egy nő szerelmi háromszögét mutatja be.
A kortárs lengyel dráma nagyfokú érzékenységgel reagál a valóságra,
mondanivalója folyamatos gondolkodásra készteti a közönséget.
KERÜLJ BELJEBB!
A Behívó színházpedagógiai programja, színházi játszótér 8-13 éveseknek.
MOZGÁSTRÉNING
A Behívó színházpedagógiai programja.
RENDSZERVÁLTÓ TÖRTÉNETEK
A Behívó idei évadának egyik fókusztémája a rendszerváltás és annak
hatása a mai magyar társadalomra.
Mindenkinek van története a rendszerváltás idejéből, ha nincs, akkor
hallott valamit a nagyszüleitől, szüleitől. Nézzünk vissza együtt mindarra, ami akkor történt!
IMPRÓ FESZTIVÁL
A Behívó színházpedagógiai programja. Közös improvizáció a Katona
színészeivel. Csókolózás egy ismeretlennel, akivel később összekötöd az
életed; spontán zenélés; éjszakai darázsvadászat – nyáron fesztivál-történeteket gyűjtöttünk. Most el is játsszuk őket!

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SZÍNHÁZ MINT
TRAMBULIN
Mérai Kata RS9 Színház*
Hábermann Lívia Vidám Színpad *
Kroó Balázs Bethlen Téri Színház *
Hosszabb-rövidebb ideig mindannyian szerepeltetek a Barátok közt sorozatban. Kata, te sok éve
alakítod az egyik főszereplőt, Berényi Julit, közben
talán kevesen tudják rólad, hogy például az RS9
Színház darabjaiban, életében is részt veszel. Nem
akartad elengedni a színházat?
M.K.: Eleve úgy szerződtem annak idején, hogy ne
kelljen feladni a színházat. Sokan mondták nekem,
hogy jó dolog a sorozatlét, csak mindent föl kell adni
miatt a. Amikor Kalamár Tamás felhívott , hogy lenne
Juli szerepe, akkor azonnal mondtam neki, hogy én
egyetlen dolgot tudok magamról, hogy ha le akar
kötni, akkor a legrosszabbat teszi velem, mert fél év
múlva menekülőre fogom majd a dolgot. Egyrészt
nem bírom a kötött séget, másrészt szükségem van a
színházra is.

Heti szinten mennyi munka egy napi sorozat?
M.K.: Ez változó, sok mindentől függ, például, hogy
mennyire írják hangsúlyosra a karaktert, mennyire
fontos éppen a története, vagy van-e valaki, akinek
lejár a szerződése, esetleg új ember jön. Van olyan,
hogy akár több blokkba is beleforgatunk egy időben,
ezt mindig a gyártás határozza meg.

Ti hogy csöppentetek bele?
K.B.: Én Sztárek Andreával dolgoztam együtt , rajta
keresztül ismertem meg Rozgonyi Ádám producert,
aki behívott . Egy „futókalandot” alakított am, de
nagyon érdekes volt belecsöppenni egy ilyen jellegű
sorozatba.
H.L.: Engem egy konrét szereppel kerestek meg.
Akkor még teltebb voltam, és nekik pont erre a karakterre volt szükségük.

Az, hogy sokat fogytál, változtatott a karaktereken, amiket játszol?
H.L.: Mindenen változtatott . Számomra a legtöbbet
a mindennapi életemhez tett hozzá, de szakmailag
is változtatott a karakteremen. Ez a változás például
Gizusba, a Csak színház és más semmiben alakított
karakterembe belefért, de a Barátok köztben játszott
szerepembe feltételezem, már nem. Ettől függetlenül

34

nagyon izgalmas utazás volt számomra, kétszer is feltűntem egy pár epizód erejéig. Most nyáron forgatt uk
a Csak színház és más semmi negyedik évadát, amit
szintén nagyon élveztem.

Az RS9 is kicsit kapcsolódási pont. Kata, te hogy
kezdtél el ott játszani?
M.K.: Amikor feljöttem Kecskemétről Budapestre,
nagyon közel laktam az RS9-hez. Elindultam az
éjszakába, látt am, hogy itt egy színház, lementem, elkezdtem fröccsözni Balkay Gézával, majd előadásokra
járni és végül ott ragadtam.

Lesz új darabod az RS9-ben?
M.K.: A Végképp című darabot fogjuk bemutatni decemberben, ami egy nagyon izgalmas négyszereplős
darab. Valamint a Vallai kertben játsszuk novembertől az Őnagysága kabaréja című kétszereplős „öltözői
cívódást”.

Balázs, nektek is van előadásotok, amivel felléptek
az RS9 Vallai kertben.
K.B.: Igen, az Andaxinház Suttogók előadásával
szoktunk fellépni. Ez egy József Att ila versekből álló
előadás, zenei betétekkel.

Lívia, te főleg vígjátékokban, bohózatokban szerepelsz. Tudatosan ezen a vonalon indultál el?
H.L.: Ez igazából véletlenszerűen jött . Már a Tűzvonalban című sorozatban is komikus karaktert alakított am, most a Csak színház és más semmiben is és a
Vidám Színpadon is hasonló szerepeket játszom.

A következő évadban lesz új bemutatód?
H.L.: Jövőre diplomázom a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, ahol színészként egy önálló est, azaz
monodráma lesz a diplomamunkám.

Balázs, a Bethlen Téri Színházban játszotok a
Pulzus Társulással, aminek van egy nagyon izgalmas kezdeményezése, a Gang Színház. Ez hogyan
indult?
K.B.: Úgy indult, hogy 2010-ben névlegesen létrehoztuk a Pulzus Társulás nevű projektszínházat.
A Merlinből indultunk, aztán kis kitérőkkel eljutott unk a Bethlen Téri Színházba. 2014-ben jött az

ötlet, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk VII. kerületi
társasházak belső udvarán játszani előadásokat. Darabválasztásnak szinte adta magát Goldoni Terecske
című vígjátéka. Szerencsére olyan sok szeretetnek
és megbecsülésnek örülhetett a Gang Színház első
projektje, hogy idén folytathatjuk. Békés Pál Egy kis
térzene című darabját játszott uk már tízszer, és fogjuk még, már biztosan tizenkétszer szeptemberben.

Ebben van egy kis célzott közösségépítés is, nem?
K.B.: Ez a Gang Színház missziója. Hogy egy olyan
közösségi élményt adjunk, mondjuk, két szomszédnak, akik közül az egyik utoljára '72-ben, az
általános negyedik osztályban volt színházban és
a szomszédjának, akinek, mondjuk, színházbérlete
van, és közben nem tudják a másik nevét és köszönni is ritkán szoktak egymásnak. Reménykedünk
benne, hogy ez a közösségi élmény közelebb hozza
őket egymáshoz.

Lívia, te a színészet mellett gyerekekkel is foglalkozol. Ez hogy jött?
H.L.: Földessy Margitnál kezdtem a színészkedést,
majd tíz évig az ő drámapedagógiai asszisztense
voltam, mielőtt önjáró lett em. Csináltam az Óbudai
Társaskörben egy kis stúdiót, a Szín-tér Stúdiót,
ahol már negyedik éve foglalkozom gyerekekkel,
emellett rendszeresen hívnak a Korda Stúdióba is,
ahol például kétnyelvű, angol–magyar táborokat
tartok vagy a Da Vinci Kids tv-csatorna égisze alatt
foglalkozásokat.

A Stúdiódban mivel foglalkozol?
H.L.: Kreativitás-, készség- és személyiségfejlesztéssel. Tanultam pszichodrámát, illetve a színészet
mellett tréner is vagyok felnőtt ek számára. Mindig
is nagyon érdekelt a pszichológia, ami szerintem a
színészetben is fontos.

Balázs, te a Nyitott Kör Egyesületben foglalkozol
színházi neveléssel. Mesélnél egy kicsit róla?
K.B.: Az a lényege, hogy nemcsak egy előadást
kapnak a gyerekek és ﬁ atalok, hanem vagy egy feldolgozó rész párosul hozzá vagy fésűs rendszerben

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 58.,

illeszkedik bele. Most egy új csapatt al indulunk el
szeptemberben, nagyon jó színészekkel és drámatanárokkal, és idén három új bemutató lesz. Azok
az előadások, amik most futnak az önazonosság, a
kirekesztett ség, a felnőtt é válás és a hatalom kérdéskörével foglalkoznak, de például lesz egy olyan
előadásunk, ami az internetes zaklatásról fog szólni.

Lívia, mennyiben más az, amit te csinálsz a
gyerekekkel?
H.L.: A Stúdiómban az a célom, hogy olyan komfortos közeget alakítsak ki a gyerekek számára,
ahol megnyílhatnak és önmaguk lehetnek. Fontos,
hogy megtanuljanak jól kérdezni, hogy kíváncsiak
legyenek egymásra, és hogy a lehető legpontosabban
ki tudják fejezni magukat és meg tudják fogalmazni a gondolataikat. Szerintem csodálatos, hogy a
színpad és a színház erre mennyi lehetőséget képes
teremteni. A gyerekek alapvetően kíváncsiak, és ez
egy olyan trambulin, ami segíti őket ebben.

Mit csináltok a Színházak Éjszakáján?
H.L.: A Vidám Színpad programjában gyerekek
számára készülök kreatív és interaktív játékokkal
és sok nevetéssel. Nagyon szeretem a szabad asszociációs játékokat, és ez most különleges helyzet lesz,
mert a gyerekek feljöhetnek a színpadra, a szülők
pedig – akiket szintén be fogok vonni ebbe a játékba
– nézhetik őket a nézőtér soraiból.
K.B.: Mi a Gang Színház-as előadást mutatjuk be a
Bethlen Téri Színház házában.
M.K.: Az RS9-ben ezt Lábán Kati mindig sokáig
titokban tartja, de általában reggeltől éjszakáig
szokott tartani nálunk a program. Tavaly a Folyóügy
bemutató jó apropó volt a nézők bevonására. Az
előadásból eljátszott unk két jelenetet, ami után
megpróbáltuk a nézőket rávenni arra, hogy ők is
mondjanak olyan szituációkat, amik megtörténtek
velük. Ebben először kicsit félve vett ek részt, aztán
alig tudtunk elmenni, mert a végére mindenki el
akarta mondani a saját történetét. Szerintem most
is lesz valami hasonló.

71. ÉS A 12. OLDALON TALÁLHATÓK.
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PROGRAMOK
FEJEZETCÍM

szinhazakejszakaja.hu

1061 Budapest, Jókai tér 10.
+36-1-311-0870, +36-1-312-0622
info@kolibriszinhaz.hu
www.kolibriszinhaz.hu
15:00–17:00

70

ELŐCSARNOK

N
17:00–18:30

4

SZÍNHÁZTEREM

ELŐCSARNOK

Y
21:00–23:00

50

78

105

923 979

MESEOLVASÁS – KICSIKNEK NAGYOKTÓL
3 helyszínen hallgathatnak mesét művészeinktől a gyerekek.

50

Y 200 M

19:00–20:30

6

DRÁMA-TÁRSAS-JÁTÉK
Társasjáték felnőtteknek, mely keretében a Klamm háborújaa, a
Nincsenapám, seanyám
m és a kettős:játék
k előadásunk problémakörét
dolgozzuk fel játékos formában színházi nevelési szakembereinkkel és
művészeinkkel.
A HERCEG ÚRFI VIZSGÁJA
Szabad drámás játék színészeinkkel.

M

SZÍNHÁZTEREM

Y 200 M

VISSZATÉRŐ
Czukor Balázs rendezése a színház alapítótagjainak személyes élettörténeteiből meríti anyagát. Az előadás azt a kérdéskört járja körül,
hogy mennyiben határozzák meg életünket szüleink cselekedetei és
elvárásai, miként módosul a szülőkhöz és a gyerekkori élményekhez
fűződő viszonyunk az évek során, és miért érdemes, ha egyáltalán
érdemes, felfedni és megérteni a korábbi események hátterét. Az
előadást követő drámafoglalkozáson színházi nevelési szakembereket
bevonva az alkotók a felnőtt nézőinkkel közösen keresik kérdéseikre
a választ.

MAGYAR
SZÍNHÁZ

Utánképzés (fotó: Juhász Éva)

15
Nizsai Dániel

KOLIBRI
GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI
SZÍNHÁZ

1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
+36-1-341-3849
titkarsag@mszinhaz.hu
www.pestimagyarszinhaz.hu
4

6

73

74

13:30–14:15

7

8

110

907 973

76

NAGYSZÍNPAD

Y 650 M S
14:00–14:45
14:45–15:30
14:00–15:30

PRÓBATEREM

Y

14:30–16:00
16:00–17:30
15:00–15:45
16:30–17:15

80

NAGYSZÍNPAD

Y

50

NAGYSZÍNPAD

Y 650 M S A

15:00–19:00
ÓRÁNKÉNT

Y

16:00–17:00
17:30–18:30

Y

16:00–17:00

40

SZALON

Y

GOBBI KLUB
50

M

PRÓBATEREM
40

SZALON

Y 100
17:30–18:30

SZALON

Y 100
23:00–23:30

SZÍNHÁZTEREM

N 200 M
00:00–01:00

SZÍNHÁZTEREM

N 200 M

36 JELMAGYARÁZAT:

100 férőhelyek száma

A KOLIBRI FÚVÓSOK KONCERTJE
Színészeink évek óta játszanak fúvós hangszereken előadásainkban,
most ízelítőt adnak tudásukból, slágerekkel színezve.
RETRO DIAFILMVETÍTÉS
A Színházak Éjszakáján immár hagyománnyá vált kolibris program,
melyben a diaﬁlmek művészeink hangján elevenednek meg Kecskeméti Gábor zenei aláfestésével.

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

18:30–19:30
20:30–22:00
19:00–22:00

SINKOVIT
SINKOVITS
N
SZÍNPAD

Y 100
NAGYSZÍNPAD

Y 100 M
19:00–19:45

GOBBI KLUB

Y
19:30–20:30

50

M

PRÓBATEREM

Y

112

80

16

15% kedvezmény aznap a színház
saját előadásaira a jegypénztárban váltott
jegyekre.

IDŐFUTÁR – NYÍLT PRÓBA
Tasnádi Csaba rendezővel, az Éj Királynőjével, Kempelen Farkassal és a
21. század gyermekeivel.
SZEREPCSERE BENKŐ NÓRÁVAL
Színházi játszóház diákok számára színiakadémistákkal, improvizációval.
SZABÓ MAGDA ÖRÖKSÉGE – TÜNDÉR LALA
A készülő előadás díszlet- és jelmezterv elfogadó értekezlete, majd
beszélgetés Szabó Magda jogutódjával, Tasi Gézával.
SZÍNHÁZI MESTERSÉGEK BEMUTATÓJA
A színházi kalandtúrán megismerhetik a háttérdolgozók munkáját.
FOLYTASSA, CICERÓ!
A friss bemutatónkhoz kapcsolódó játékból kiderül, mi az a minisztériumi érzékiség, mit súg az audionarrátor és mit jelez a jelnyelvi tolmács.
ÖLTÖZŐI BESZÉLGETÉSEK
Sándor Erzsi partnerei: Haumann Péter és Zalán János, Hámori Ildikó és
Dániel Vali, Béres Ilona és Fodor Tamás, Tahi József és Tóth Éva.
CSALÁDI JÁTSZÓTÉR ÉS FOLYTASSAM, HÖLGYEM/URAM?
Színházpedagógia a családi szerepekről kiskorúaknak, majd pikánsabb
témák feldolgozása a 18+ korosztály számára.
SUNCITY-KARAOKE
A Holnap Tali!-musical slágereivel te lehetsz a parti sztárja!
OPERA-LIGHT
Opera? Komolyan? Komolyan, komolytalanul! A VOCALISE előadásában.
OCCIDENTAL EXPRESS
A Trap Door Theatre társulat nyílt próbája és előadása. A próbára tolmácsot biztosítunk, az előadást angolul értő nézőinknek ajánljuk.
FOLYTASSA, CICERÓ!
Az előadás korlátozott számban karszalaggal is megtekinthető.
ÍRÓSZOBA
Tasnádi Istvánnal és Egressy Zoltánnal beszélget Vasvári Judit.
UTÁNKÉPZÉS ITTAS VEZETŐKNEK
Mindenki elmesélheti kedvenc autós sztoriját – a színészek is.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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EMELD KI A TÁBLÁZATOT A FÜZETBŐL!
20 óra

21 óra

20:00 Kritikakritika

22 óra

23 óra

0 óra

Színház

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ

22:00 Kritikakritika

20:00 Lengyel tévészínház
20:00 Anna Wakulik: Aratás
izsgája

22:00 Anna Wakulik: Aratás
23:00–23:30
A Kolibri
Fúvósok
koncertje

21:00–23:00 Visszatérő

00:00–01:00 Retro
diaﬁlmvetítés

KOLIBRI GYERMEKÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ

20:30–22:00 Occidental Express

Utánképzés
nek

MAGYAR SZÍNHÁZ

ró!

21:30–22:30 Late Night
RögvEst

20:00–21:00 RögvEst

MOMENTÁN
TÁRSULAT

22:30–00:00 1089 (Színház az orrod
hegyén)
21:00–22:00 Aki kérdez:
Mácsai Pál

ÓDRY SZÍNPAD
(SZÍNHÁZ- ÉS
FILMMŰVÉSZETI
EGYETEM)
ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ

Tribádok éjszakája

FERENCVÁROSI
PINCESZÍNHÁZ

20:00–21:00 Biopon és
Borsodi – amik bűnbe
visznek
Eleven

00:00–01:00 Rómeó
és Júlia

21:00–22:30 A SZAKÉRTŐK Zenekar

20:00–21:30 17 doboz cigi

RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ
RÓZSAVÖLGYI
SZALON ARTS&CAFE
RS9 SZÍNHÁZ

21:00 Egy perccel tovább

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
21:00–23:00 PHOENIX – ongoing performansz

TRAFÓ

22:00–04:00 Színházak Éjszakája Afterbuli
21:00–22:00 Egy óra a
Maladypével

TRIP SZÍNHÁZ
TURAY IDA SZÍNHÁZ

20:20 Elvisre emlékezünk, közönségtalálkozó

ÚJSZÍNHÁZ

20:00–22:00 Török Ádám és a Mini
20:00–20:50 Tökéletes
esküvő

ház)

21:00–22:00 Min nevet
a Vidám Színpad közönsége?

22:00–22:30
Egy csók és
más semmi

VIDÁM SZÍNPAD
VÍGSZÍNHÁZ
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A PROGRAMOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁHOZEMELD KI A TÁBLÁZATOT A FÜZETBŐL!
Színház

ÁTRIUM

15 óra előtt / 15 óra

16 óra

15:00–17:00 A színház bejárása

17 óra

18 óra

19 óra

20 óra

21 óra

22 óra

23 óra

0 óra

Színház

ÁTRIUM

17:00–18:30 Főzőcske Átrium módra

15:00–17:00 Pitypang képekben – fotókiállítás

BALTAZÁR SZÍNHÁZ

15:00–15:40 Pitypang –
táncszínházi előadás

16:00–16:40 Pitypang –
táncszínházi előadás

BALTAZÁR SZÍNHÁZ

16:00–16:40 20. születésnap – Filmvetítés
10:00–23:00 Épülettörténeti kiállítás
10:00–11:00, 13:00–14:00
Ház- és kulisszajárás

BETHLEN TÉRI
SZÍNHÁZ

16:00–17:30 Gang Színház

20:30–
21:00 Tűzzsonglőr
bemutató

18:30–20:00 iJobs – nyilvános próba

11:00–12:00 Cipőmese –
Szerelmetes Tulipántom

21:00–23:00 Bakelit party

BETHLEN TÉRI
SZÍNHÁZ

11:00–18:30 Kézműveskedés és interaktív játékok
15:00–16:00 Szívlapát –
részvételi versszínház
10:00–11:00 Tízóraizz
velünk!

BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ

18:30–20:30 Vihar előtti csend

21:00–22:00 A vihar

11:00–19:00 Készítsd el, vidd haza!

BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ

11:15–16:45 Kuﬂik
12:30–18:45 Kulisszajárás – Bábszínház 7x
13:45–18:15 Színpadtechnikai show
11:00–11:45 Szélfútta
Csodamuzsika

BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ

16:00–16:40 Szállj fel,
szabad madár!

16:30–17:30 Kedvenceink
kedvencei

12:15–13:00 Operett Anzix
15:00–15:30 Rendhagyó
színházi munkarendi
értekezlet – extrákkal

DUMASZÍNHÁZ

17:00–17:40 Szállj fel,
szabad madár!

22:00–23:00 „Hosszú az
éjszaka, ne menjen még
haza…”

19:30–20:30„Hosszú az
enjen még
éjszaka, ne m
haza…”

18:00–19:00 Dr. Semmelweis Ignác rendel

23:00–00:00 New
Generation – Ismeretlen
ismerősök

00:00–02:00 Teátrumi
Éjszaka

BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ

21:00–22:00 Backstage

18:00–19:00 Backstage

17:00–22:00 Vizuális műtőasztal
17:30–18:30 Háztartási
szex! – Párkapcsolat 40-ig
és túl

13:30–14:30 Tinder-tojás

19:30–20:30
t Pistivel
Kívánságszayor

21:30–23:00 Mogács-labor

DUMASZÍNHÁZ

15:30–16:30 Vétkezők viadala
22:00–02:00 Operatipptúra
22:00–02:00 Hanghatározó

ERKEL SZÍNHÁZ

ERKEL SZÍNHÁZ

22:00–02:00 Operakaraoke
23:00–23:45 PingPangPong
10:00–11:00 Délelőtti
„HATSZÍNEZŐ”

HATSZÍN TEÁTRUM

17:00–18:00 Ami az
előadásból kimaradt

19:00–20:00 Milyen a
jó néző?

20:00–21:00 NE maradjunk annyiban!

21:00–21:45 A Vári

11:00–11:40 Mesék
nemcsak bezárt világban
élőknek

00:00–00:45, 01:00–01:45
PingPangPong

22:30–24:00 Kicsit kuplézgatunk, most
kicsit másképp

HATSZÍN TEÁTRUM

21:45–22:30 Felhangolva

12:00–13:00 Te érted a
gyereked?
15:00–19:00 Kulisszajárás

JÁTÉKSZÍN

20:00–20:45 Menopauza

JÁTÉKSZÍN

15:30–16:30 Mesedélután
15:00–15:30 Megnyitó.
Lucifer show

JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

21:00–22:00 Kamara
Varieté

15:00–22:00 Turnébusz
17:00–17:45 Vers a’la carte
16:00–17:30 II. Diák Slam Poetry

17:45–18:15 A Talány
Akusztik koncertje

17:00–18:00 IRKA –
Irodalmi Kávéház

15:00–17:00 Kulisszajárás

18:00–19:00 Házibuli

19:00–19:45 Dogstory
19:00–20:30 Die Päpstin –AApápanő

21:00–22:00 „Azt csinálok, amit én akarok”

JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

18:00–18:45 Beszélgetés
18:00–19:00 Rapid Randi
színészeinkkel

15:30–16:30 Rapid Randi színészeinkkel

17:45–20:00 Mennyit ér a szerelem?

JURÁNYI
INKUBÁTORHÁZ

20:30–21:15 A csatorna:
speciális különkiadás

15:00–20:00 A vérünket adjuk!
16:00–18:00 Szappanbuborékos pizsiparty –
kicsiknek és nagyoknak 3 éves kortól
11:00–11:45 Banyamesék

KARAVÁN SZÍNHÁZ

19:00–20:15 Prah

KARAVÁN SZÍNHÁZ

13:00–14:00, 15:00–16:00
I’m online
09:00–09:50, 10:00–11:00
Induljon jól a reggel!

KARINTHY SZÍNHÁZ

JURÁNYI
INKUBÁTORHÁZ

18:00–20:00 „Függök a szeren”

20:00–21:30 Piszkosak koncert

11:00–12:00 Reggeli
kedvenceddel

16:00–17:00 Uzsonna
kedvenceddel

18:00–19:30 vacsora kedvenceddel

13:00–14:30 Vajon
építhetünk-e egy életet
hazugságra?

16:00–16:30
Buszjárat

18:00–18:30
Buszjárat

20:00–20:30
Buszjárat

18:00–19:30 HA LENNE MÁS IS
...avagy a Férﬁ és a Nő dalban

20:00–21:30 Tanár úr, kérem! az
éjszakában

23:00–00:00 „Ez csakis
annak sikerülhet, aki
megpróbálja.”

00:00–00:30 Kulisszajárás Karinthy Mártonnal

KARINTHY SZÍNHÁZ

13:00–14:30 Ebéd
kedvenceddel
15:00–16:00 Szinkron
Színház

40

16:30–17:30 Jel Színház
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A PROGRAMOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁHOZ
Színház

15 óra előtt / 15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

INTERJÚ

19 óra

10:00–13:00 Kerülj
beljebb!
13:00–14:30 Mozgástréning

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ

17:00-18:30 Impró fesztivál

15:00–16:30 Jó kérdés – „Híres vagy,
hogyha ezt akartad” – és ha valaki nem
akarta?

18:00 Kritikakritika

15:00 Lengyel tévészínház

17:00 Lengyel tévészínház

15:00–17:00 Rendszerváltó történetek

KOLIBRI GYERMEKÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

18:30 Lengyel tévészínház
18:00 Anna Wakulik: Aratás

15:00–17:00 Meseolvasás – kicsiknek nagyoktól

17:00–18:30 Dráma-társas-játék

13:30–14:15 Időfutár

16:00–17:00 SunCity-karaoke

17:30–18:30 Opera-light

14:00–14:45, 14:45–15:30
Szerepcsere Benkő
Nórával

16:00–17:00 Családi
JátszóTér és Folytassam,
Hölgyem/Uram?

17:30–18:30 Családi
JátszóTér és Folytassam,
Hölgyem/Uram?

Filmművészeti Egyetem)*

18:30–19:30 Occidental
Express

19:30–20:30
ittas vezetők

14:00–15:30 Tündér Lala
14:30–16:00 Színházi
mesterségek bemutatója

Zsigmond Emőke Örkény István Színház *
Szalay Bence Ódry Színpad (Színház- és

19:00–20:30 A herceg úrﬁ v

16:00–17:30 Színházi mesterségek
bemutatója

15:00–15:45 Folytassa,
Ciceró!

19:00–19:45 Írószoba

16:30–17:15 Folytassa,
Ciceró!

Emő, neked ez volt a második évadod az Örkényben. Hogy kerültél oda?
ZS.E.: Felhívtam Palit (Mácsai Pál igazgató – a szerk.)

19:00–22:00 Folytassa, Cic

15:00–19:00 Öltözői beszélgetések
11:00–12:30 Biztonságos
internethasználat

MOMENTÁN
TÁRSULAT

17:00–18:00 Rendezők
Viadala

18:30–19:30 Lev&Te

13:00–14:00, 14:00–15:00
Impróworkshop kicsiknek–nagyoknak

A VÉLETLEN
SZEREPE

15:30–16:30 re:Verze
15:30–16:30 Tessék!

ÓDRY SZÍNPAD
(SZÍNHÁZ- ÉS
FILMMŰVÉSZETI
EGYETEM)
ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ
FERENCVÁROSI
PINCESZÍNHÁZ
RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ
RÓZSAVÖLGYI
SZALON ARTS&CAFE

18:00–18:45 Barangolás

17:00–18:00 Aki kérdez:
Mácsai Pál

15:30–17:00 KÖZ-BEJÁRÁS

16:30–17:30 Interaktív színházi játszótér a Madách téren

19:00–20:00 Aki kérdez:
Mácsai Pál

17:30–24:00 KÖZ-JÁTÉK: Színházi játékok felnőtteknek

13:30–14:10 Kirág-lak
14:15–15:45 Essünk
bűnbe!

19:15–20:45
16:00–16:50 A jövőnk felé

17:00–18:30 Beszélgetés a börtönszínházról

16:30–17:30 Színész
leszek. Egy óra alatt.
15:00–15:45 „Átváltozások deszkára” kiállításmegnyitó

16:00–17:30 Tényleg te döntesz?

13:30–14:30 Nők, akiktől
menőbb a magyar ﬁlm

16:45–17:30 Mindenki
másképp egyforma

19:30–20:30
hangok

18:00–19:00 Így írtok Ti
18:00–19:30 Menni vagy maradni?
17:45–18:30 A Puskaporos
utca titkai

RS9 SZÍNHÁZ

16:00 Maszkfestés gyerekeknek

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ

11:00–12:30 Odüsszeusz
bolyongásai

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

12:00–16:45 Keress! Találj! SzkéNézz!

TRAFÓ

16:00–17:30 Játsszunk húszévességet!

19:00 KEAN

18:30–19:30 Állambiztonsági történetek

10:00–22:00 Hajómakett-kiállítás

TRIP SZÍNHÁZ

14:00–15:00 Beszélgetés –
előadásrészlet
15:00–17:00 Felolvasószínház
19:00–20:10 Lara De Mare:
Amerikai legenda

VIDÁM SZÍNPAD
VÍGSZÍNHÁZ
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14:00–16:10 Kulisszajárás

16:00–17:00 Felújítópróba 17:00–18:30 Győzd le az Újszínház
másként
színészeit!
16:00–16:50 A kiskakas
gyémánt félkrajcárja

Az Örkényben főszerepet játszott ál az Üvegbúrában. Hogy jött, hogy színre vigyétek Sylvia Plath
regényét?

Zs.E.: Igen, abban az évben vettek fel az egyetemre,
akkor még az Új Színház stúdiójába jártam. Iszonyú
érdekes volt belecsöppenni ebbe a világba. Mintha
más nyelven beszéltek volna körülöttem. És tényleg
más nyelven beszélnek! A legutóbbi forgatásomon
például ezt hallott uk a vevőből: Cica, hozd a törpét!
Mondanom sem kell, hogy ebből a mondatból csak az
ige jelentette azt, ami.

Zs.E.: Úgy három évvel ezelőtt felhívtam Kristófot
(Widder Kristóf, a darab rendezője – a szerk.), hogy
csináljunk valamit közösen, mondta, hogy olvassam
el az Üvegbúrát, mert én jutott am róla az eszébe.
Elolvastam, aztán tálaltuk Palinak, hogy miért is
szeretnénk megcsinálni, ő pedig azt mondta, hogy
rendben van.

Sz.B.: Van egy baráti társaság, akik kitalálták, hogy
kimennek Prágába, de az utolsó pillanatban kiderült,
hogy az egyik lány nem tud velük menni, ezért éjszaka felhívtak, hogy ráérek-e. Kimentünk Prágába, és a
fotók felkerültek az egyik lány Facebook oldalára, aki
kapcsolatban volt a castingdirektorral. Ő szúrt ki az
egyik képen, és elhívott a castingra.

Idén végzel. Van már elképzelésed róla, hogy a
színház terén merrefelé szeretnél elindulni?

TURAY IDA SZÍNHÁZ
ÚJSZÍNHÁZ

Mindketten erősen indultatok. Emő, te még nem
is jártál a Színművészetire, amikor szerepeltél a
Halálba táncoltatott leányban.

Bence, te másodéves voltál, amikor megkaptad
A Viszkis főszerepét. Hogy kerültél a képbe?

14:45–15:30, 15:45–16:30 A nagy
meggyőzés

18:30–19:30 A Nagy
ho-ho-ho horgász
előkészítése

16:50–17:30 17:30–19:00 Próbáld ki magad a
Színészszínpadon!
simogató
19:00 Bűn és bűnhődés

és mondtam, hogy szeretnék velük dolgozni. Abban
az időben kerestem azokat a helyeket és lehetőségeket, amik érdekeltek. Azon a nyáron csináltam az
Utas és holdvilágot a Gyulai Várszínházban, utána a
Budaörsi Latinovits Színházban szerepeltem az Ármány és szerelemben, aztán a Belvárosi Színházban a
Római vakációban. Később bekerültem a Forte Társulat Toldi előadásába a Tháliában, aztán megcsináltam
velük a Bűn és Bűnhődést is.

Sz.B.: Jó kérdés. Most egy kicsit el is kezdtem
pánikolni, ráadásul a múltkor Szász (Szász János –
rendező, az SZFE tanára – a szerk.) is elkapott , hogy
van-e valami színházi munkám, és mondta, hogy egy
kicsit félt, hogy a ﬁlm és a sorozat (Egynyári kaland –
a szerk.) miatt mindenki csak ebben tud majd velem
kapcsolatban gondolkozni, szóval a színházi vonalon
még el kell indulnom.

Bence, visszatérve A Viszkisre, milyen volt életed
első nagyjátékﬁlm-forgatása?
Sz.B.: Életem legkeményebb féléve volt a felkészülés
időszaka, hokiedzésre jártam, gyúrtam, meg kellett
szerezni a jogsit, közben bejártam aludni az órákra.
A forgatást viszont már nagyon élveztem. Az egész
iszonyúan jól szervezett volt, és nagyon jó hangulatban zajlott .

Tudod, hogy mi lesz az utolsó vizsgadarabotok?
Sz.B.: Az utolsó évünkben egy produkció lesz, amit
Kemény Lili fog rendezni, de azt hiszem, hogy még
nem szabad róla beszélni.

Emő, neked milyen lesz a következő évadod?
Zs.E.: Befejezzük a Secondhandet Bagossy Lászlóval,
Kovács D. Danival és a kettejük által vezetett rendezőhallgató osztállyal. Majd jön hozzánk Mohácsi János
Patikát rendezni, abban Kati leszek, majd Ascher
Tamás az Éjjeli menedékhelyet, abban Natasa. Azután az évad végén Bodó Viktorral egy zenés darabot
csinálunk.

19:00 Audiencia (Pesti Szín
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SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMOK
A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAKBAN
fotó: Dumaszínház

ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ

JÓINDULATÚ
PROVOKÁCIÓ
Bellus István Dumaszínház*
Mucsi Zoltán Szkéné Színház*
A közönség mindkettőtöket elsősorban a humoráról
ismer, ennek megfelelően fel is címkéznek benneteket. Milyen a viszonyotok ezekkel a címkékkel?
B.I.: Érdekes, hogy egy humoristától egy burkoló is
elvárja, hogy vicces legyen minden helyzetben, ugyanakkor azon nem gondolkozik el, hogy ő mit tenne, ha
épp tankoláskor kérné meg a benzinkutas, hogy rakjon
már le pár négyzetméter járólapot, de azonnal. Ez már
így alakult ki, kulturáltan, kedvesen kell az ilyen helyzeteket kezelni.
M.Z.: Az én esetemben nyilván meghatározóak a
ﬁlmszerepek, illetve a Scherer Péterrel készült közös
videók, és hát nem lehet ugyanazt a számot produkálni
a nézőtéren, mint az interneten. Biztos vagyok benne,
hogy vannak olyan ﬁlmrészletek a különböző közösségi
oldalakon, amiket azok is megnéznek, akik vagy nem
ismerik a teljes ﬁlmet, vagy nem láttak még színpadon. De nem gondolkodom ezeken a címkéken, hiszen
ezeket óhatatlanul ráragasztják az emberre, és vagy
rajta maradnak, vagy másfélék kerülnek rá a következő
munka során.

A stand up-nál folyamatosan ﬁgyelni kell a közönség reakcióját, de a Nézőművészeti Kft.-nek
is van jó néhány előadása, amitől nem idegen az
interakció. Milyen élményeitek vannak ezzel kapcsolatosan?
B.I.: A legtöbb előadáson a közönség ﬁgyel, és nevet,
ha olyat hall, de az sem kizárt, hogy célzott kérdésekre
nemcsak magasra nyújtja a kezét, hanem hozzá is fűz
valamit, amitől színesebb, rögtönzésre lehetőséget adó
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szituáció kerekedhet. Természetesen olyan is akad,
amikor, mondjuk, egy falunapon a helyi vicces ember
folyamatosan kommentálja az előadást.
M.Z.: A színházban mindig van veszélye az interakciónak, mert bár jóindulattal és humorral, de mégiscsak
provokáljuk a nézőket, de azért az esetek túlnyomó
részében ez nagyon jól szokott elsülni. Igyekszünk a
próbák folyamán bombabiztosan kialakítani, hogyan
irányítjuk az egyes interakciókat, muszáj tudnunk,
hogy hová fog vezetni az adott jelenet. Ettől függetlenül
persze néha aknára is léphet az ember, de ez tényleg a
legritkább eset.

Azt, hogy mikor léptek aknára, tudjátok objektíven
értékelni? Kritikusok vagytok önmagatokkal szemben?
M.Z.: Mondhatnám azt, hogy elfogulatlan vagyok, de
nem veszek jegyet magamra. Mindig van egy ﬁgyelő
szem, a rendezőé, és hát az ember mégiscsak érzi, ha
jobban ment egy előadás, vagy felpezseg egy jelenet,
és akkor igyekszik utánajárni, hogy mitől jött létre, és
hogyan is lehetne hosszútávon működtetni.
B.I.: Sok poénnal úgy vagyok, hogy legelőször tetszik,
és ha a közönségnek is bejön, akkor még jobban tetszik
nekem is. Összességében vannak nagyon jól sikerült
előadások, de olyan is akad, ahol a megfelelő feltételek hiányában nem tudja az ember százszázalékosan
átadni azt, amit szeretne.

A következő évadra mivel készültök?
B.I.: Folytatódik az önálló estem a Kompót Dumaklubban, fellépek a Corvin Dumaszínházban és Dombóvári
István estjének házigazdájaként az ország számos
Dumaszínházában láthat a közönség. Természetesen
a Showder Klub őszi évadában és a Rádiókabaréban is
találkozhatnak velem.
M.Z.: Háy János darabja, A lány, aki hozott lélekből
dolgozott bemutatója szeptember 12-én lesz a Szkénében, utána az Átriumban fogok dolgozni, és jelen állás
szerint még két Szikszai Rémusz-előadásban veszek
részt. DÉZSI FRUZSINA

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 17. ÉS A
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Az ÖrkényKÖZ teret kínál a közönségnek és a színházi alkotóknak a közös gondolkodásra. Beszélgetésekkel,
workshopokkal, játékokkal és alkotóműhelyekkel várják azokat, akik aktívan szeretnének részt venni az Örkény életében,
vagy csak kíváncsiak az alkotófolyamatokra. Többek között nyílt próbákkal, színházi játékokból felépülő ráhangoló
és előadáselemző workshopokkal várják a felnőtt közönséget. A közönség gondolataiból építkezve improvizálnak a
színészek előadások után, a most induló KÖZ-MŰHELY-ben pedig a város lakóit hívják közösségi alkotásra. Az IRAM
ifjúsági program keretén belül tartanak színházlátogatás előtt ráhangoló foglalkozásokat iskolai csoportoknak, a
KAPTÁR KÖZÖSSÉG-hez kapcsolódó diákok pedig végigkísérik a színház életét az egész évadon át. A pedagógusok
előadásajánlókat, tanítási segédleteket találnak a színház honlapján. További infó: koz.orkenyszinhaz.hu

RADNÓTI MIKLÓS SZÍNHÁZ
Három évvel ezelőtt kezdte meg működését a Radnóti Miklós Színház ifjúsági műhelye, a RIM. Az első évben a
program fő proﬁlja a gimnazista korosztállyal, 14-20 éves diákokkal való közös munka volt. A drámainstruktorok
csapatépítő, személyiségfejlesztő, ön- és társismereti, készség- és képességfejlesztő színházi nevelési konvenciókkal, szabályjátékokkal, improvizációs feladatokkal dolgoztak a diákokkal. A második évtől kezdve már egyetemisták
és pedagógusok is bekapcsolódtak a munkába, megismerve a színházi nevelés informális oktatási és fejlesztési
lehetőségeit. A RIMbe járó diákok munkájából készült színházi jellegű előadásokat iskolákba, művelődési házakba,
fesztiválokra is elvitték, hogy a műhelyen kívül is bemutassák munkájukat. Az idei évadtól már felső tagozatosok is
csatlakozhatnak a programhoz.

RS9 SZÍNHÁZ
Az évad folyamán a Hernád utcai iskolával állnak kapcsolatban, két osztályban is vezetnek foglalkozásokat,
nyaranta az RS9 Vallai kertjében pedig színjátszó napközis tábort tartanak. A programokon Carl Rogers pedagógiai,
pszichológiai módszerét alkalmazzák: a kiindulópont az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a kongruencia.
Fontos a bizalom, az együttműködés és a sokoldalúság. A különböző képességű, érettségű, tudású jelentkezők
számára személyre szabott gyakorlatokat kínálnak, ahol az átélés és a megtapasztalás a lényeges, erőltetés,
megterhelés nélkül. Az önbizalom mellett mások elfogadása evidenciává válik. A személyközpontú módszer
eredménye, hogy közösség jön létre, színdarabok, előadások születnek. Beszédóráikon
Montágh Imre és Maja Tangeberg, mozgásóráikon Lábán Rudolf módszerét alkalmazzák.

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ
A Stúdió K Színház évek óta kínál drámapedagógiai előadásokat és feldolgozó
foglalkozásokat általános és középiskolások számára. A Kerekasztal Színházi Nevelési
Központtal 2013-ban közösen életre hívott Szélben szállók című előadásuk a kulturálisan
és társadalmilag hátrányos helyzetű tizenéves csoportokat szólítja meg. Ugyanők a
célközönsége a Bohócok a Láthatáron és a K.V. Társulat Kiállok érted című színházi nevelési
előadásának. Előbbi az árvaság, az intézeti lét, a cigány származás, vagy a csonka család
témája köré épül. Utóbbi a prostitúció és az emberkereskedelem veszélyének kitett ﬁatalok
lehetőségeit és az áldozattá válás folyamatát vizsgálja. Farkas Franciska készülő, Levél Brad
Pittnek című, önéletrajzi ihletésű monodrámájához kapcsolódó drámapedagógiai foglalkozás
fókuszában a megkülönböztetés, a családon belüli erőszak és a függőség áll.

A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAK SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMJAIRÓL A 11.,

22., 48. ÉS 53. OLDALON OLVASHATSZ.
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18

MOMENTÁN 17
TÁRSULAT
IMPRÓ SZÍNHÁZ
11:00–12:30

SZÍNHÁZTEREM

Y 120
13:00–14:00
14:00–15:00

SZÍNHÁZTEREM
ÉS PINCE

Y
13:00–14:00
14:00–15:00

Y
15:30–16:30

30

SZÍNHÁZTEREM
ÉS PINCE
30

SZÍNHÁZTEREM

Y 120
15:30–16:30

PINCE

Y
17:00–18:00

50

SZÍNHÁZTEREM

Y 120 M
18:30–19:30

SZÍNHÁZTEREM

Y 120 M
20:00–21:00

SZÍNHÁZTEREM

Y 120 M
21:30–22:30

SZÍNHÁZTEREM

Y 120 M
46

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

9

72

(SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM)

Nádasdy terem

(fotó: Fotolla)

1066 Budapest, Ó u. 4.
+36-1-400-6885
szervezes@momentantarsulat.hu
www.momentantarsulat.hu

ÓDRY SZÍNPAD
73

914 914/A 931 950
BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT – TELENOR HIPERSULI +
TANÁRBLOG
Középiskolásoknak szóló interaktív, improvizációs színházi elemeket
tartalmazó program.

4
70

6

105

923 979

78

18:00–18:45

ÓDRY SZÍNPAD

Y

25

1088 Budapest, Vas u. 2/C.
+36-1-338-4758
szervezes@szfe.hu
www.szfe.hu
BARANGOLÁS
Épületbejárás a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

IMPRÓWORKSHOP KICSIKNEK
Az improvizálást nem lehet elég korán elkezdeni. Ha elmúltál 8 éves,
várunk Téged egy közös játékra.
IMPRÓWORKSHOP NAGYOKNAK
Te hogy improvizálsz? Játssz velünk, nevess velünk! Próbáld ki magad a
közös játékban, fogadunk, hogy beindul a kreativitásod.
RE:VERZE
Szőke Szandra és Pirisi László előadásán a szemünk előtt születnek a
slágerek, bepillanthatunk a popzene műhelytitkaiba. Semmi nincs előre
megírva. Dobj be egy ötletet, és ﬁgyeld, ahogy dallá válik!

22:30–00:00

ÓDRY SZÍNPAD.
220-AS TEREM

Y

35

TESSÉK!
Eltűnődtél már impróelőadás közben, hogy hogyan csinálják? Játssz
velünk 10 percet a színpadon és meglátod: imprózni mindenki tud!
RENDEZŐK VIADALA
Legyen romantikus tiniﬁlm? Vagy a Kalahári sivatagban játszódó
kalandﬁlm? Esetleg egy retro sci-ﬁ az űrben? Nézz bele és szavazd meg a
neked tetsző imprótörténetet, mert a végén csak egy maradhat!
LEV&TE – RADA BÁLINT
Mi történik, ha egy színpadra kerül egy proﬁ színész és egy proﬁ imprós?
RÖGVEST
Interaktív impróshow. Rövid, pörgős jelenetek tele fordulatokkal és
váratlan megoldásokkal. Az alap Momentán-élmény.

00:00–01:00

ÓDRY SZÍNPAD,
NAGYSZÍNPAD

Y 290

1089 (SZÍNHÁZ AZ ORROD HEGYÉN)
Az SZFE ötödéves prózai színművész osztályának előadása, amely egy
improvizációs kurzus nyomán született.
Five in One. Öt szkeccs – egy előadás. A végzős színész-hallgatókkal
együtt játszik Stork Natasa, aki csaknem tíz éve ugyanebbe az osztályba
járt.

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Rómeó és Júliaa koncert a negyedéves színművész osztály 4 tagjával
zenekari kísérettel!
A Szegedi Szabadtéri Játékokon július 27-én bemutatott Rómeó és Júlia
előadás zeneszerzője Márkos Albert.
A koncerten most meghallgathatod, milyen dalok szövik át a Hegedűs D.
Géza rendezte előadást.

LATE NIGHT RÖGVEST
Késő esti imprós elhajlás, melyben nem leszünk szemérmesek. Figyeld a
játszókat: lehet, hogy már náluk is lecsúszott néhány korty?

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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TRAFÓ
A Gondolat Generátor a Trafó műfaji sokszínűségéhez illeszkedve kínál lehetőségeket a részvételiségre.
Csatlakozó elnevezésű összművészeti alkotócsoportjukkal egy évadon keresztül közösen dolgozva hoztak létre
saját produkciót. Közönség-össze-találkozóikon, a NézőPont programon a nézőkkel beszélgetve gondolják tovább
a látottakat, kiinduló kérdések mentén. Bekapcs pályázataikra a Trafó programjaihoz kapcsolódóan várják a
közönség alkotásait, melyeket rendhagyó díjátadón mutatnak be. Iskolás osztályoknak szóló Fázis foglalkozásaikon
dramatikus eszközökkel segítik a komplex színházi és közösségi élményt. Programjaikról részletesebben
honlapjukon, Facebook-oldalukon vagy a szeptemberi Tanári napon értesülhetnek.
A Színházak Éjszakáján első közösségi színházi projektjük alkotófolyamatába nyerhetnek betekintést az érdeklődők.

ÚJSZÍNHÁZ
Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művének stúdiószínházi megvalósításával az Újszínház több
korosztály egyidejű megszólítására törekedett. 8-18 éves korig a darabot beavatószínházi előadásként
tálalják, különleges drámaórával egybekötve, melynek során az előadás adta főbb témákról szóló közös játék,
a problémakörök megfejtése, átbeszélése és rögtönzés segít a darab megértésében. Az Újszínház első önálló
vállalkozása színházi nevelés terén a 2016/17-es évadban indult útjára. Ezt a gyönyörű és bonyolult olvasmányt
Gaál Ildikó drámapedagógus, rendező segítségével dolgozták fel oktatási intézmények diákjai számára, rendhagyó
irodalomórák keretében. A foglalkozások során megismerhették a mű keletkezésének korát, a szerzőt, a darab alap
problémaköreit, majd feldolgozhatták az átélt élményeket.

VIDÁM SZÍNPAD
A Vidám Színpad otthont ad a játéknak és nevetésnek, célja és létformája az önfeledt szórakozás biztosítása kicsik
és nagyok számára. „A mai rohanó és problémákkal teli világunkban egyre inkább szükség van a kikapcsolódást
nyújtó programokra.” A Vidám Színpad kitárja kapuit: A gyermekek számára meseelőadásokat mutat be, valamint a
drámapedagógia eszközeit használva tart kreatív és készségfejlesztő játékokat, szituációs gyakorlatokat Hábermann
Lívia színésznő vezetésével – sok Vidám-sággal – nemcsak bátor, hanem kicsit zárkózott gyermekek számára is. A
ﬁatalok kipróbálhatják magukat a Színpadon, belekóstolhatnak a Színház varázslatos világába, amelynek részévé
válnak a különböző programok keretein belül, hisz az életben a legfontosabb a nevetés és a kíváncsiság. Legyetek
kíváncsiak, mi azok vagyunk Rátok!
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fotó: Nánási Pál

fotó: Móczár Attila

MAGYAR SZÍNHÁZ
A Magyar Színház Dráma Futár színházpedagógiai programja törekszik közönségének
minél tágabb körét megszólítani, és számukra érvényes problémákat, kérdéseket, témákat
felvetni, elősegítve ezzel a színház és közönség közti kapcsolatteremtést. Jelenleg kilenc
előadáshoz kapcsolódik feldolgozó foglalkozás, melyek az előadásban felmerülő életkori
problémákra fókuszálnak, alapvetően döntési helyzetekre épülve kínálnak színházi jellegű
szerepjátékot és közös gondolkodást a résztvevők számára.
– 6-12 éveseknek: Rumini, Harisnyás Pippi, Tündér Lala, Időfutár, Valahol Európában, Legyetek
jók, ha tudtok
– 13-18 éveseknek: A fösvény, Valahol Európában, Időfutár
– 16-20 éveseknek: A fösvény, Utánképzés ittas vezetőknek, A maratonfutók tiszteletkört futnak
További részletek: pestimagyarszinhaz.hu/szinhazpedagogia

NINCS
SZENT ÉS
SÉRTHETETLEN
Rajkai Zoltán Katona József Színház *
Magács László TRIP Színház*
Mind a Katona, mind a TRIP aktív műhelynek
számít a színházpedagógia szempontjából. Milyen
tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatosan?
R.Z.: Szinte elengedhetetlennek tartom, hogy
léteznek a Katonában ezek a színházpedagógiai
foglalkozások. Ezeket alapvetően Végh Ildikó és Vági
Eszter drámapedagógusok vezetik, de megesik, hogy
felkérnek a társulatból mentorokat, akik egy-egy éven
keresztül segítik a csoportok munkáját. Elek Ferenc,
Kocsis Gergő, Mészáros Blanka, Dér Zsolt mellett én is
lehettem ilyen mentor két évig, ami nagy élmény volt
számomra.
M.L.: A Nézőképző régóta, több mint tíz éve működik,
folyamatosan keressük azokat a formákat, amelyekkel
meg tudjuk szólítani a gimnazistákat. Az Átriumban
a különböző művészeti ágakat hangoltuk össze a
gimnáziumi tanagyaggal, most pedig megpróbálunk
olyan műveket feldolgozni, amelyekről azt gondolná
az ember, hogy szent és sérthetetlen. Idén Az ember
tragédiáját próbáljuk három szereplővel lerövidítve
elmesélni, de úgy, hogy az előadás hű maradjon az
eredeti gondolathoz.

Hogy látjátok, könnyen megnyílnak a diákok egyegy ilyen foglalkozáson?
M.L.: Nincs nehéz dolgunk, a diákok egyre jobban fel
merik vállalni a véleményüket, adott esetben még
vitába is bonyolódnak, bátran képviselik azt, amit
gondolnak az életről.

R.Z.: Azok, aki eljönnek ilyen foglalkozásokra
már eleve nyitottabbak, érdeklődőbbek, mint az
átlagnéző. Ez alól az egyes előadásokhoz tartozó
foglalkozásokon résztvevő diákcsoportok kivételek,
mert őket a tanáraik kötelezően elhozzák, ott gyakran
meg kell dolgozni az érdeklődés felkeltéséért, de a
szakembereink proﬁk.

Ha már színházpedagógia és Katona, akkor meg kell
említenünk az Eltávot is, ami egy civil felzárkóztató
program Szúcs-bányatelep szegregált roma
lakosságát érintően.
R.Z.: Az maga a csoda. Ugyan nem vettem részt
közvetlenül ebben a programban, de ﬁgyelemmel
kísértem a munkát és egy alkalommal voltam is Szúcsbányatelepen a társulattal. Életre szóló élmény és
lelkileg is gazdagító tapasztalat volt találkozni az ottani
emberekkel.

Az előttünk álló évadban a TRIP jelentkezik hasonló
programokkal Az ember tragédiáján kívül?
M.L.: A Trip kimondott célja, hogy olyan komplex
programsorozatnak adjon helyet, amelyben a
színház, a zene, a képzőművészet és a ﬁlm is
összhangban működik. Ennek érdekében idén több
új együttműködés is megindul, ezek közül az egyik
legfontosabb a Maladype Színházzal való közös munka.
Ez a program például rendkívül erősen gondolja majd
újra a művészeti oktatást.

Zoltán, te milyen bemutatókkal készülsz a
következő évadban?
R.Z.: A Katonában két új színdarabban játszom
majd, Ascher Tamás rendezi Szuhovo Kobilintól Az
ügyet, majd Máté Gábor rendezésében márciusban
bemutatjuk a Rozsdatemető 2.0-át. Ezenkívül a
Színházak Éjszakáján rendezek egy felolvasószínházi
estet a Kamrában, amelyen Anna Wakulik az Aratás
című színdarabját fogja három kollégám előadni. Az
évad végén pedig még vár rám egy örömteli feladat,
ugyanis újra rendezhetek a kaposvári Csiky Gergely
Színházban. DÉZSI FRUZSINA

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 33. ÉS A 66. OLDALON TALÁLHATÓK.
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KÖZ-BEJÁRÁS: SZÍNHÁZ- ÉS VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA A SZÍNFALAK
KÖZÖTT
Mesélők: Görbe Márk művészettörténész és Neudold Juli az ÖrkényKÖZ
vezetője.
INTERAKTÍV SZÍNHÁZI JÁTSZÓTÉR A MADÁCH TÉREN
Színházi gesztusokból és gyerekkori történetekből épül kiállítás
a Madách téren áthaladó emberek bevonásával. Játékmesterek: az
Örkény KAPTÁR közösségének diákjai.
AKI KÉRDEZ: MÁCSAI PÁL
Aki válaszol:
17:00–17:30 Csuja Imre, Máthé Zsolt, Hámori Gabriella,
Zsigmond Emőke, Kehi Richárd fővilágosító
17:30–18:00 Gálffi László, Znamenák István, Vajda Milán, Érdi Ariadne
rendezőasszisztens
19:00–19:30 Für Anikó, Tenki Réka, Dóra Béla, Takács Nóra Diána,
Vásárhelyi Márton, a Stúdió műszaki felelőse
19.30–20.00 Bíró Kriszta, Csákányi Eszter, Kókai Tünde, Jéger Zsombor,
Frank Mónika öltöztetőtár-vezető
21:00–21:30 Epres Attila, Novkov Máté, Pogány Judit, Polgár Csaba,
Csire Zoltán színpadmester
21:30–22:00 Nagy Zsolt, Ficza István, Kerekes Éva, Patkós Márton,
Tóth Julianna fodrásztár-vezető

Nádasdy terem

1075 Budapest, Madách Imre tér 6.
+36-267-3770, -71, +36-1-235-0032, -33,
+36-1-235-0920
szervezes@orkenyszinhaz.hu, titkarsag@orkenyszinhaz.hu
www.orkenyszinhaz.hu

(fotó: Horváth Judit)

ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ

FERENCVÁROSI
PINCESZÍNHÁZ

47
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13:30–14:10

14:15–15:45

STÚDIÓ/
PRÓBATEREM

Y

50

20

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

KÖZ-JÁTÉK: SZÍNHÁZI JÁTÉKOK FELNŐTTEKNEK
Gyerekkori történetekkel, játékkedvvel és a fantáziánkkal dolgozunk.
Játékmesterek: Bethlenfalvy Ádám, Fodor Fanni és Neudold Juli,
az ÖrkényKÖZ munkatársai. Velünk játszanak az Örkény színészei is:
17:30–19:00 Stúdió – Polgár Csaba, Kerekes Éva, Patkós Márton
18:30–20:00 Próbaterem – Ficza István, Máthé Zsolt, Csuja Imre
19:30–21:00 Stúdió – Znamenák István, Zsigmond Emőke, Vajda Milán
20:30–22:00 Próbaterem – Jéger Zsombor, Für Anikó
21:30–23:00 Stúdió – Takács Nóra Diána, Dóra Béla
22:30–24:00 Próbaterem – Kókai Tünde, Novkov Máté

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely
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15

909 914 914/A 950

60

MS

SZÍNHÁZI BÜFÉ

115

1093 Budapest, Török Pál u. 3.
+36-1-218-0116
penztar@pinceszinhaz.hu
www.pinceszinhaz.hu
A rendezvény ideje alatt 20% kedvezménnyel
vásárolhatnak jegyet a színház előadásaira
a Színházak Éjszakája karszalaggal rendelkezők.

KIRÁG-LAK
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete és Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Tököl – „Mákvirág” színjátszó csoport.
A szövegkönyvet írta: Nagy Klára Katalin bv. százados. Színpadra állította: Nagy Klára Katalin bv. százados és Csizmadia Csaba bv. százados.
ESSÜNK BŰNBE! – ÉLŐ VÍGJÁTÉKKÉSZÍTÉS
Szereplők: Ambrus Asma, Deutsch Anita, Horváth Károly, Kinizsi Ottó.
Rendező: Dömötör Tamás.
A JÖVŐNK FELÉ
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön Fórum Színházának előadása.
Egy volt fogvatartott darabja nyomán szerkesztette és rendezte:
István Gyöngyi.
BESZÉLGETÉS A BÖRTÖNSZÍNHÁZRÓL
A beszélgetésben – az érdeklődő közönségen túl – részt vesznek:
Balázs Péter bv. dandártábornok – intézet parancsnok (Pálhalmai
Országos Bv. Intézet), Bogotyán Róbert bv. ezredes – szolgálatvezető
(Biztonsági Szolgálat), Kovács Mihály bv. ezredes – mb. szolgálatvezető
(Fogvatartási Ügyek Szolgálata), valamint Szy Katalin pszichológus.
Moderátor: Frenkó Zsolt.
PER OLOV ENQUIST: TRIBÁDOK ÉJSZAKÁJA –
PRÓBA BŰNTELENÜL ÉS BÜNTETLENÜL
Szereplők: Györgyi Anna, Juhász Réka, Kaszás Gergő, Gömöri András
Máté. Rendező: Kiss Csaba.
BIOPON ÉS BORSODI – AMIK BŰNBE VISZNEK –
STAND-UP COMEDY
Redenczki Mária és Maczkó Ádám.

PINCELEBEK A PULT MÖGÖTT

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SZÍNÉSZNEK
SZÜLETTEK

Kovács Panka Baltazár Színház *
Lovas Emília Karaván Színház *

Panka, hogy kerültetek a Baltazár Színházba?

Panka, idén csináltatok iskolai osztályoknak színházpedagógiai előadást. Nyitottsággal fogadtak az
iskolások?

K.P.: Egy gyereknap alkalmából volt egy szabadtéri
előadásuk, ott beszéltünk először Dórával (Elek Dóra,
a társulat vezetője – a szerk.). Körülbelül nyolc évig
jártam a színház művészeti központjába, és Dóra megláthatott bennem valamit, mert 2014-ben megkértek,
hogy csatlakozzak a társulathoz.

Emília, annyira jó történet, ahogy kapcsolatba
léptél a Karaván Színházzal…
L.E.: Vidéken laktam, és egy roma magazinban
megláttam a Karaván Színház hirdetését. Nem volt a
kártyámon pénz, ezért egy csomó visszahívót küldtem
nekik, és addig küldözgettem, míg vissza nem hívtak.
Mondtam nekik, hogy színésznő akarok lenni. Így
kezdtem el tanulni a Karaván Művészeti Alapítványnál, amit Nyári Oszkár alapított és vezet immár 18 éve.
Ott ismertem meg az akkor még ott dolgozó Balogh
Rodrigót, aki meghívott a Tollfosztás című darabba,
így a Thália Színházban játszottam először színpadon.

Izgultál?
L.E.: Egy pillanatig nem izgultam, megéreztem a színház
szagát, és azt mondtam, hogy én enélkül nem tudok élni.

Panka, melyik volt az első darab, amiben szerepeltél?
K.P.: A Boldog Óra, amit Vörös István írt, és arról szól,
hogy a sorsunk meg van írva. A Boldog Óra után átvettem egy szerepet a Graffalóban, utána jött a Kőválasz,
amiben szintén egy kollégám helyett ugrottam be,
aztán véglegesen is bekerültem. Utána jött az Örkény
Egypercesekből készült Nézzünk bizakodva a jövőbe.

K.P.: Némelyik igen, de nem mindenkinek tetszett.
És nekünk nagyon fontos, hogy a közönség segítsen
nekünk például azzal, hogy nevetnek azon, amin
nevetni kell.

Emília, a Karavánban szerepelsz az I’m online
darabban, ami a cyberbullyingről (online zaklatás)
szól, és amihez kapcsolódik színházpedagógiai
foglalkozás is. Milyen tapasztalataid vannak?
L.E.: Sokszor nagyon megrázó élmény. Az előadás
közben írogathatnak a gyerekek, és mivel elbújhatnak
egy email cím mögé, bármit írhatnak. Vannak olyanok,
akiket meghat és megnyílnak, de az is előfordult, hogy
rettenetesen csúnyákat írtak rám, elkezdtek cigányozni.

Tudjátok már, hogy mi vár rátok a következő
évadban?
K.P.: Szeptemberben elkezdünk próbálni egy előadást,
aminek az a munkacíme, hogy Üstökös, megint Vörös
István írja nekünk és Kováts Kriszta rendezi majd.
L.E.: Azt hiszem, hét bemutatóm lesz a jövő évadban.
Szeptembertől kezdjük a Kabarét, aztán lesz a Love
Story, A férﬁak a fejükre estek II., a Hippolyt, a Balkán
kobra, lesz egy gyerekdarab a Turay Ida Színházban.
És készülünk a Karaván Színházzal is egy új bemutatóra. Csemer Géza egyik színművét dolgozzuk át és
állítjuk színpadra.

Emília, neked hogy alakult a karriered a Tollfosztás
után?
L.E.: Tanultam egy évet a Shakespeare Színművészeti
Akadémián, majd a Pesti Magyar Színiakadémián, és
harmadévben a vizsgákon már hívtak minket a Turay
Ida Színházba, ahol most már negyedik éve vagyok.

Ráadásul nem is akármilyen szerepeket kapsz.

FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ
A kis teátrum nem vállalkozhat komolyabb színházpedagógiai projektek kivitelezésére, de ami erejükből telt, azt
felkínálták diákközönségük számára, melynek nagyobb része élt a lehetőséggel. Az elmúlt évadokban sikerrel
műsoron tartott klasszikus művek (Hamlet, Tartuffe) mellett Háy János: A Gézagyerek című színművének
előadásaihoz szerveztek a produkciókat előkészítő drámafoglalkozásokat, illetve az előadások után találkozhatott
a közönség az alkotókkal, szereplőkkel. Ezeket az eseményeket Emődi Klaudia drámapedagógus, illetve Frenkó
Zsolt rendező moderálták, aki több alkalommal látogatott el az iskolákba, ahonnan az ifjú nézők érkeztek, hogy
rendhagyó irodalomóra keretében segítse a megtekintett vígjáték feldolgozását.

ÓDRY SZÍNPAD (SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM)
Magyarországon a színházi nevelés hagyománya rendkívül gazdag, gyakorlata nemzetközi összevetésben is
kiemelkedően sokszínű. Az utóbbi években a terület iránti érdeklődés robbanásszerűen nőtt, a kőszínházi és
független alkotói körökben egyaránt a szakmai elhivatottság egyfajta mércéjévé
vált a színházi formákat használó, de határozott nevelési célokat követő
tevékenység. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 6 féléves, nappali
tagozatos képzésen tanulhatod meg a drámainstruktor szakma alapjait. A SzFE
gyakorlatorientált képzése a színházat alkalmazott művészetként kezeli, amely
elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt. A szakra társadalmi érzékenységgel
bíró, kiemelkedő kommunikációs készségű, a közös gondolkodás és alkotás iránt
vonzódó ﬁatalok jelentkezését várják.

A szakportál tizenkét szempont mentén kínál részletes keresési lehetőséget a programok
között a pedagógusok számára: pl. évfolyam, régió, pedagógiai cél, részvételi módok, téma,
műfaj, kapcsolódó NAT fejezet, térítés mértéke stb. Az oldal jelenleg 61 színház 148 színházi
nevelési programjáról közöl a színházak által feltöltött naprakész, részletes információt. A
programokat pedagógusok, szakemberek és résztvevő diákok is értékelik, segítve ezzel mások
választását.

Arra célzol, hogy félig roma vagy. Foglalkoztál ezzel
valaha?
L.E.: Nagyon sokat, főleg tinédzserkoromban. Azt
gondolom, hogy minél természetesebben kezeljük mi
magunk, annál természetesebben fogad be minket a
környezet. Kell hozzá lazaság.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 9. ÉS A

VÍGSZÍNHÁZ
A Vígszínház fontos feladatának tekinti, hogy nyitottá tegye a ﬁatalokat a színház élményére, és segítséget
nyújtson a feldolgozáshoz. Ezért hozta létre 2013-ban a Vígdiák programot, ahol a diákok színházi nevelési
szakemberekkel közösen járhatják körbe az épületet, gondolkodhatnak az előadások kapcsán felmerülő kérdésekről.
A kulisszajárások során lehetőségük van bekukkantani a színfalak mögé, beszélgetni a színház működéséről. Az
előadásokhoz tematikusan kapcsolódó ráhangoló és feldolgozó program a ﬁatalok kreativitását és játékkedvét
előcsalva ösztönzi önálló gondolkodásra őket. A pedagógusok számára honlapról letölthető oktatási segédanyagot
biztosítanak, szervezett zártkörű főpróbák és beszélgetések során segítenek a színházi nevelési szakemberek az
előadás kiválasztásában, a színházlátogatás előkészítésében és az előadás feldolgozásában.

SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMOK KERESHETŐ
ADATBÁZISA PEDAGÓGUSOKNAK ÉS SZAKMABELIEKNEK: szinhazineveles.hu

L.E.: Borzasztóan hálás vagyok érte, mert Júliát, Irmát
eljátszani nagyon szép feladat. Máshol talán nem
kapnék ilyen lehetőséget, mert a karakterem picit
behatárol…
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SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMOK
A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAKBAN

29. OLDALON TALÁLHATÓK.

A RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAK SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAMJAIRÓL A 11.,

22., 45. ÉS 48. OLDALON OLVASHATSZ.
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PROGRAMOK

1065 Budapest, Nagymező u. 11.
+36-1-322-1071
szervezes@radnotiszinhaz.hu
www.radnotiszinhaz.hu,
www.facebook.com/radnotiszinhaz
Színházak Éjszakája karszalaggal egész
nap 20%-os kedvezménnyel vásárolhatók
jegyek a Radnóti Színház előadásaira!
16:30–17:30

RADNÓTI SZÍNHÁZ
SZÍNPAD

Y 228 M H
18:00–19:00

RADNÓTI SZÍNHÁZ
SZÍNPAD

Y 228 M H

19:30–20:30

RADNÓTI SZÍNHÁZ
SZÍNPAD

Y 228 M H
21:00–22:30

RADNÓTI SZÍNHÁZ
SZÍNPAD

Y 228 M H

15:00–15:45

LENGYEL INTÉZET
(Nagymező u. 15.)

N
16:00–17:30

20:00–21:30

40

LENGYEL INTÉZET

Y
54 JELMAGYARÁZAT:
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LENGYEL INTÉZET

Y

4
105

70

78

RÓZSAVÖLGYI
SZALON ARTS&CAFÉ
1052 Budapest, Szervita tér 5.

6

979

SZÍNÉSZ LESZEK. EGY ÓRA ALATT
Színészmesterség foglalkozás a Radnóti színpadán Kelemen József
vezetésével. Közreműködik: Józsa Bettina eh., Konfár Erik eh.,
Márﬁ Márk eh., Vilmányi Benett.
ÍGY ÍRTOK TI – SNECI VEZETÉSÉVEL
A nézők által előre megadott mondatokból a számítógép darabot ír, a
színészek meg eljátsszák.
A regisztráció alkalmával 1 mondatot kérünk a nézőktől, téma: felújítás, építkezés, beküldési határidő: szeptember 12. szerda
palyazat@radnotiszinhaz.hu
Mindezért felelősséget vállal: Schneider Zoltán.

47
15

16

105

49

909 979 979/A

115

Y

75

MS

NŐK, AKIKTŐL MENŐBB A MAGYAR FILM
Résztvevők: Bucsi Réka, Enyedi Ildikó, Szilágyi Zsóﬁa.
Kérdez: Réz András ﬁlmesztéta.
Egy animációs ﬁlmes, egy ﬁlmrendező, aki 1989-es nemzetközi sikerét
ismétli meg és egy elsőﬁlmes, aki – tanárához hasonlóan – rögtön
Cannes-ban mutatkozhatott be. A program a Fidelio KULT50 #trend és
#brand beszélgetés-sorozatához kapcsolódik.

14:45–15:30
15:45–16:30

Y

75

MS

A NAGY MEGGYŐZÉS
Résztvevők: Alföldi Róbert, Sztarenki Pál és Gábor György ﬁlozófus.
Vezeti: Rónai Egon újságíró, szerkesztő.
A párizsi svéd konzulnak, Nordlingnak egyetlen éjszakája van, hogy
meggyőzze és lebeszélje Choltitz tábornokot, hogy – Hitler parancsát
végrehajtva – a francia fővárost lerombolja. Ennek a találkozásnak a
története Cyril Gely darabja, a Diplomáciaa, amely a Rózsavölgyi Szalonban
lesz műsoron október végétől. Az alkotók arról is beszélgetnek: mi minden
múlik egyetlen emberen? Vagy egy találkozáson? A lelkiismereten?

16:45–17:30

Y

75

MS

MINDENKI MÁSKÉPP EGYFORMA
Résztvevők: Ullmann Mónika, Józan László és egy autizmus-szakértő.
Vezeti: Mohácsi Szilvia újságíró, szerkesztő.
Táncórák
k a címe Mark St. Germain darabjának, amely szeptember
közepétől látható a Rózsavölgyi Szalonban. Egy autista ﬁatalember
(Józan László) szeretne táncleckéket venni az egykori Broadway-klasszis
táncostól (Ullmann Mónika), aki egy balesetben súlyosan megsérült. Az
előadáshoz segítséget nyújt egy autizmus-szakértő is. A beszélgetésen
sok mindent megtudhatunk az autizmusról, mely Magyarországon
nagyjából százezer embert érint.

17:45–18:30

Y

75

MS

A PUSKAPOROS UTCA TITKAI – MERÉSZ FELOLVASÓ-SZÍNHÁZ
Közreműködnek: Auksz Éva, Györgyi Anna, Náray Erika, Őze Áron.
Jöjjenek és merjenek benézni az ablakon, a fellebbenő függöny mellett,
a Puskaporos utca százhetvennégybe. A pokol tornácára. Az életünkre.
Hallgassanak bele a bizarr humorú, merész, olykor kegyetlen könyvbe:
Ozsgyáni Mihály A fátylam kicsit oldalra billentt című regénye az idei
esztendő egyik irodalmi meglepetése.

ELEVEN HANGOK
Kovács Mártonnal, a Szakértőkkel, a Radnóti Színház színészeivel és
a közönséggel.
A SZAKÉRTŐK ZENEKAR NEW YORK UTÁN ELŐSZÖR
BUDAPESTEN A RADNÓTI SZÍNHÁZBAN A SZÍNHÁZAK
ÉJSZAKÁJÁN!
Közreműködik: Bánfalvi Eszter, Radnay Csilla, Ágoston Béla, Bodor
Tibor „Teskó”, Csíkvár Gábor, Kápolnás Attila, Kovács Márton, Némedi
Árpád, Rozs Tamás, Sebesi Tamás, Wagner-Puskás Péter, Zságer-Varga
Ákos. Vendégek: Lovas Rozi, Pál András.
„ÁTVÁLTOZÁSOK DESZKÁRA” KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ ÉS
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A RADNÓTI 2018/2019-ES ÉVADÁRÓL

40

100 férőhelyek száma

TÉNYLEG TE DÖNTESZ? – HOL VAN A HATÁRA A SZABAD
DÖNTÉSHOZATALNAK?
A RIM Radnóti Ifjúsági Műhely színházi nevelési foglalkozása.
„EZT IS ELVISZEM MAGAMMAL...” – MENNI VAGY MARADNI?
A RIM Radnóti Ifjúsági Műhely színházi nevelési foglalkozása.
17 DOBOZ CIGI – KINEK MIT JELENT 20.000 FORINT?
A RIM Radnóti Ifjúsági Műhely színházi nevelési foglalkozása.

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

+36-1-266-8337, +36-30-463-8822
szalon@rozsavolgyi.hu
22
www.rozsavolgyi.hu
www.facebook.com/rozsavolgyiszalon
Színházak Éjszakája karszalaggal jegypénztárunkban 20% kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket
a szeptemberi és az októberi előadásainkra!

13:30–14:30

M

LENGYEL INTÉZET

Y
18:00–19:30

40

(fotó: Dömölky Dániel)

RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ
21

Spiró György: Prah (fotó: Boda Ágnes)

szinhazakejszakaja.hu

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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fotó: Tiszeker Dániel

www.szinhazakejszakaja.hu

TENNI KELL
AZ ÁLMOKÉRT
Petrik Andrea Jurányi Inkubátorház *
Mészáros Máté Hatszín Teátrum *
Máté, idén nem vettél részt az AlkalMáté Trupp
előadásban, ami Fenyő Ivánról készült. Forgattál?
M.M.: Igen, egész nyáron. Kezdtem Orosz Dénes új ﬁlmjével, a Mimivel, ami egy romantikus komédia. Gothár
Péter új játékﬁlmet készít Hét kis véletlen címmel,
abban a férﬁ főszereplőt alakítom. Közben pedig elkezdett forogni egy új sorozat, ami a TV2-n megy majd. Elég
erőltetett menetben forgattam végig a nyarat.

Andi, neked volt mostanában ﬁlmes munkád?
P.A.: Igazából csak kisebbek. Megmondom őszintén,
vannak castingok, amikre el sem megyek, mert
egyszerűen nem látom magam a produkcióban vagy a
szerepben. Persze jól jönne anyagilag, de nem akarok
mindenáron forgatni.

Máté, idén a Hatszín Teátrumban megcsináltátok a
Second Life-ot, ami improvizációk alapján készült.
Szereted ezt a fajta megközelítést?
M.M.: Az AlkalMáté előadások tíz nap alatt készülnek
el, nyilván olyankor éjjel-nappal dolgozunk. A Second
Life-nak normális próbafolyamata volt. Ott a sok beszélgetésből születtek jelenetek, amiket aztán újabb
ötletekkel, mondatokkal alakítgatt unk.

Andi, neked talán a Pass Andrea által írt és rendezett darabok, a Napraforgó és a Bebújós hasonlóak.
P.A.: Abszolút, a szöveg is sokat változik a próbák alatt,
amibe akár a minimális improvizálás is belefér, de
Andi is folyamatosan alakítja hozzánk a szerepeket.

A darabok mai hétköznapi emberek hétköznapi
problémáival foglalkoznak. Hogy érzed magad
ezekben a szerepekben?
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*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 28. ÉS A 21. OLDALON TALÁLHATÓK.

P.A.: Nagyon szeretem azt a fajta színházat, amit
Andi csinál. A világirodalom legszebb női szerepeit
játszhatt am el, de azok mind nagy, drámai sorsú
karakterek, Andinál pedig nagyon élvezem, hogy
hétköznapi embereket alakíthatok.

Máté, 2017-ben csatlakoztál az Orlai Produkció
csapatához, ahol több színésszel már dolgoztál
korábban. Jelent ez valamit számodra?
M.M.: Nagyon élvezem velük a munkát. Szeretem
azokat a kollégákat, akikkel ismét összekerültünk
Eger után, és nagyon szeretem azokat is, akikkel még
nem volt alkalmam máshol játszani, például Hernádi
Judit és Kern András.

Andi, te viszont két éve vagy szabadúszó. Miért
jöttél el a Radnótiból?
P.A.: Az a döntés kizárólag saját magamról szólt. Azt
hiszem, olyan ember vagyok, akinek szüksége van
új impulzusokra és kihívásokra. Szakmailag sokkal
boldogabb vagyok, hogy ezt megléptem.

Azonnal volt hova menned?
P.A.: Akkor már hívtak Fehérvárra két előadásra,
amiből aztán három lett . Utána pedig sorra jött ek
egymás után a darabok, és a legjobb, hogy eddig
egyetlenegy sem volt, amit kényszerből vállaltam
volna el. Mindegyik örömöt adott és mindből tanultam. Nemrég összeszámoltam, és hét különböző
helyen játszott am az előző évadban, hét teljesen
különböző stílusú dologban, különböző terekben,
különböző emberekkel.

Milyen lesz a következő évadotok?
M.M.: Játszom majd Salgótarjánban, a Katona József
Színházban szerepelek egy Szuhovo Kobilin-darabban, Ascher Tamás rendezésében, és elvileg Orlainál
is lesz három bemutatóm.
P.A.: Én a Vígszínházban szerepelek Pass Andi Vándorkutya című pszicho-thrillerében, utána pedig a
Trafóban is csinálunk egy darabot decemberben, amit
most ír Andi. Ezenkívül pedig Horváth Csaba rendezi a
Pesti Színházban a Baalt, amiben szintén benne leszek.

57

PROGRAMOK

RS9 SZÍNHÁZ

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 9.

VALLAI KERT

23
(fotó: Olajos Ilka)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10.
+36-1-269-6610
rs9szinhaz@rs9.hu, jegy@rs9.hu
www.rs9.hu,
www.facebook.com/rs9official/
A jegyár egész nap 2000 Ft minden
saját előadásunkra.
16:00

FEHÉR TEREM

N
19:00

70

SZÍNHÁZTEREM

N

70

47
16

105

MASZKFESTÉS GYEREKEKNEK
Színészkollégáink gipszmaszkokat készítenek és festenek a gyerekekkel
és szüleikkel.
KEAN
A hosszú élet titkára még nem derült fény. Recept meg különösen nincs rá.
Egy biztos: a hivatástudattal élő emberek sokkal nagyobb érzelmi amplitúdóval ütköznek az élet legkisebb problémáival szemben is.
Talán még jobban érvényes ez az ún. művészi elhivatottsággal élő emberekre, akiknek egyenesen kötelességük az ütközés, a „menny és pokol”
közti járatra retúrbérlet váltása, a hivatalok packázásával való rendszeres
szembenállás.
Meg lehet-e úszni? Tisztes kort megélni? Vagy a szélsebesen áramló
gondolat pusztító hatása ellen nincs mit tenni, csak „meghalni, elszunynyadni, semmi több”?

Raymund Fitzsimons művének felhasználásával átdolgozta, játssza és
rendezte: Széles László. Zenéjét szerezte: Gallai Péter.
VALLAI KERT

N
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70
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STÚDIÓ K
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909 979 979/A

Kean minden idők legnagyobb angol színésze, „őt látni játszani a színpadon olyan volt, mint Shakespeare-t olvasni villámfénynél” (Coleridge)

21:00

Odüsszeusz bolyongásai (fotó: Németh Ilona)

szinhazakejszakaja.hu

EGY PERCCEL TOVÁBB
Dráma egy felvonásban
A Vallai Péter Kortárs Előadóművészeti Fesztivál fődíjas előadása.
Szereplők: Kondákor Zsóﬁ, Jászberényi Gábor. Rendezte: Gerner Csaba;
Írta: Tallér Edina. A Másik Produkció előadása.
Mit rontunk el egy társkapcsolatban? Miért nem működik? Miért hozzuk
jelenbe a múlt hibáit? – többek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ
nő és férﬁ.
„Állítólag a sors, az eleve le van osztva, mint a kezdőlapok a kártyajátékban. De hogy ki nyer, az már rajtunk múlik, mármint a játékosokon.
Simán meglehet, hogy tök jó lapjaid vannak, csak rohadtul nem értesz a
kártyához, és elszúrod. Meg olyan is van, hogy nem ﬁgyelsz a többiekre
eléggé, magadra se… Ha a másokét már sejted, a saját lapjaidat pedig ismered, akkor csak ész meg bátorság kérdése az egész. A kártya, az ilyen.
Meg, mondjuk, lehet csalni is, ha minden kötél szakad… Van, aki nyerni
akar mindenáron… Én viszont sokszor csak lapulok a fűben…”

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely
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11:00–12:30
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STÚDIÓ K
SZÍNHÁZ

Y
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1092 Budapest, Ráday utca 32.
+36-1-216-7170
titkarsag@studiokszinhaz.hu
www.studiokszinhaz.hu

ODÜSSZEUSZ BOLYONGÁSAI – bábos kalandjáték iskolásoknak
Az eposz alapján írta: Tóth Réka Ágnes.
Odüsszeusz: Sipos György. Mesélő: Spilák Lajos.
További szerepekben: Homonnai Katalin, Nyakó Júlia, Pallagi Melitta,
Lovas Dániel.
Játékmester: Fodor Tamás.
Zeneszerző: Spilák Lajos.
Fény: Major Mátyás.
A rendező munkatársa: Zágoni Nóra, Krecz Krisztina.
Tervező és rendező: Németh Ilona.
Ott, ahol szaladnak a szőlőszemek, ahol feketéllnek az olajbogyók,
ahol a narancsok nem hógolyók: ott mesélik Odüsszeusz történetét.
Odüsszeuszét, akitől megremegett a hegyekben az érc, és léptétől még
az emberevő óriás is félt. Kezében csak úgy táncolt az íj és repült a
vessző, eltalált vele mindent, amit a görög hős csak kiötölt. Hatolt.
Hetelt. De hiába volt csavaros az esze, a trójai háború után a tengeren
rekedt. Szigetről szigetre vándorolt hajójával, hogy hazaérjen végre, de
az istenek nem szeretik az egyszerűséget. Csábítják szirének, ugatnak
rá Szkülla-kutyák, Odüsszeusz pedig minden bajból igyekszik kivágni
magát, hogy újra láthassa családját. De hazajutni sokszor nehezebb,
mint elindulni.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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szinhazakejszakaja.hu

Juhász Réka Ferencvárosi Pinceszínház *
Fila Balázs József Attila Színház *

Igen széles a színészi palettátok, hiszen
játszottatok már komédiában, drámában és
zenés művekben is. Van preferenciátok?

Akkor nézzünk kicsit a jövőbe is: mivel készültök a következő évadra?

F.B.: Nem szeretek különbséget tenni, munkák,
szerepek és színészek vannak. Az persze előfordul,
hogy valakinek erősebb kvalitásai vannak hangilag,
vagy a táncbéli adottságai jobbak, de szerintem nem
szabad ezt ilyen formában elválasztani.
J.R.: Egyetértek Balázzsal. Szerintem az embernek
kötelessége minden feladatát a legjobb tudása
szerint teljesíteni. Én alapvetően prózai színész
vagyok, de zenés előadások is megtaláltak, és tulajdonképpen bármilyen szerepnek nagyon tudok
örülni.

A színházak drámapedagógiai foglalkozásaiban
is aktív szerepet vállaltok?
J.R.: A Pinceszínházban iskolák is szoktak foglalni
előadást, úgyhogy sokszor tartunk előkészítő foglalkozást vagy feldolgozó beszélgetést, és mindig
rendkívül pozitívak a visszajelzések. A Gézagyerekre
például rengeteg csoport jön, és megdöbbentően jó
tapasztalat erről beszélgetni a gyerekekkel.
F.B.: Ezek az alkalmak nagyon fontosak, muszáj
őket becsalogatni a színházba. Nálunk is van több
ilyen kezdeményezés, a beavató színházat Quintus
Konrád tartja kézben, idén a Tartuffe-fel fognak
foglalkozni. Emellett ismét megrendezzük az Ádámok és Évákat, amivel a még fiatalabb korosztályt
igyekszünk megszólítani, a legkisebbeknek pedig
ott vannak a meseelőadások, amelyekkel szintén
próbáljuk a színház szeretetére nevelni őket.
J.R.: Az első színházi élmények hihetetlenül meghatározóak. 14 éves volt a nagyobbik fiam, amikor
elhoztuk őt a pinceszínházas Hamletre. Ez egy
modernebb feldolgozás, és amikor kijött a színházteremből azt mondta, hogy „na, akkor most olvasom
el”.
F.B.: Ma már interaktívabbnak kell lenni, arra kell
sarkallni a diákokat, hogy beszélgessenek az élményeikről, mert tényleg nagyon felgyorsult minden ebben az internetközpontú világban, később
azonban nem lehet behozni ezeket az élményeket.
Bennem például még mindig erősen élnek az első
színházi impulzusok: hatodikos voltam az általános
iskolában, amikor elmentünk megnézni a kaposvári
Rómeó és Júliát. Szinte még mindig érzem az előadás illatát.
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F.B.: Nagyon szerencsés vagyok, hiszen idén négy
nagyszínpadi bemutatónk lesz, és mindegyikben
benne vagyok. Az első egy német musical magyarországi bemutatója, a Die Päpstin – A pápanő , utána
Szente Vajk rendezi a Vesztegzár a Grand Hotelbent,
majd következik egy dráma, a Naplemente előtt, és
végül egy klasszikussal, a Lila ákác cal zárjuk a sort.
A stúdiószínpadon a Gyertyák csonkig égnek et fogjuk próbálni, illetve készülünk még egy interaktív
meseelőadással is, a Sárkányölő Krisztián nal.
J.R.: Szeptembertől kezdem el próbálni Kiss Csabával A Tribádok éjszakáját, örülök, hogy újra együtt
tudunk dolgozni. Szintén szeptemberben lesz a
bemutatója a Herner Ferike faterjának, amit Börcsök Enikő rendezett, vele az évad végén lesz még
egy közös munkám, Henry Farell Mi történt Baby
Jane-nel? című darabját fogjuk játszani. DÉZSI
FRUZSINA
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AZ APPART EGYESÜLET

AZ APPART ÉS A
MÁSZÍNHÁZ
Az AppArt tagjai szeretnék nyitottabbá
tenni az emberek gondolkodását, hogy
elfogadóbbá váljanak a társadalom sokfélesége iránt, és felismerjék az abban rejlő
lehetőségeket. A végletekig hisznek abban,
hogy a másság, a különbözőség egy olyan
erőforrás, amely sokkal eredményesebbé,
boldogabbá és gazdagabbá tehet baráti
közösségeket, multinacionális cégeket és
országokat egyaránt.
Mert ők maguk is sokszínű társaság.
Az AppArt Egyesület hivatalosan 2015.
szeptember 25-én alakult, de a 13 éve
létező MáSzínház (www.mas-zinhaz.hu)
értelmi sérültséggel élő ﬁatal felnőttekből,
színházi szakemberekből és önkéntes segítőkből álló közössége a magja. A társulat
a drámapedagógia módszertanával a sérült
emberek képesség- és készségfejlesztését tűzte ki céljául. A szociális kompetenciák fejlesztése mellett eddig
8 színházi előadást valósított meg és játszott országszerte a társulat.
Az egyesület 14 tagja mellett a társulat jelenleg 48 tagot számlál. 2018-ban ötödik alkalommal szervezték meg az
ELEGY Tábort, ahol a MáSzínház tagjaival integrált csoportokban alkottak együtt középiskolás diákok.
A sérült emberek társadalmi szerepvállalásának jegyében több megmozdulásban vesznek részt (pl. Vivicittá –
Suhanj!; Az önálló életvitel napja, Swimathon stb.)
Az ügyelő című integrációs színházi előadásuk 2015-ben meghívást kapott a POSZT
OFF programjába, 2016 szeptemberében Budapesten az Intercultural Education at the
Crossroads Conference-re, 2017-ben pedig az RS9 OFF Fesztiválra. Játszották az ELTE
Pedagógiai Karán is. A 12 nyilvános előadást összesen 431 néző látta.
2016-ban a KoMod Színházzal együttműködve mutatták be a Proﬁl című előadásukat,
melyhez feldolgozó foglalkozást is tartottak diákok számára. Eddig 5 nyilvános és 11
tantermi előadást valósítottak meg.
A 2017-ben bemutatott Képmás – Próbálom túlkiabálni magam című inkluzív színházi
előadásukat már 21 alkalommal láthatta a közönség, több mint 1000 néző az RS9 Színház
színpadán.
Szintén 2017-ben hozták létre a Carlo című komplex színházi nevelési előadásukat, melyet
halmozottan hátrányos körülmények között élő, roma, szegregált intézményekben tanuló, tanodai közösségek és gyermekotthonok lakóinak adnak elő. Eddig 10 előadást valósítottak meg.
Folyamatosan keresik más előadóművészeti formák érzékenyítő célú alkalmazásának és/vagy új
célközönségek megszólításának lehetőségeit.

KépMás - Próbálom túlkiabálni magam (fotó: Rostás Bianka)

AZ ELŐADÁS
ILLATA
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1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. II. emelet
+36-20-384-6049
jegy@szkene.hu
www.szkene.hu
12:00–13:00
12:15–13:15
12:30–13:30
12:45–13:45
13:00–14:00
13:15–14:15
13:30–14:30
13:45–14:45
14:00–15.00
14:15–15:15
14.30–15:30
14:45–15:45
15:00–16:00
15:15–16:15
15:30–16:30
15:45–16:45

BME
(TALÁLKOZÓ A
SZKÉNÉNÉL)

Y

14

17

19

41

47
233

48

49

TRAFÓ

1094 Budapest, Liliom utca 41.
+36-1-215-1600
info@trafo.hu
www.trafo.hu
www.facebook.com/trafohouse

(fotó: Nagy Gergő)

SZKÉNÉ
SZÍNHÁZ

Kincskereső (fotó: Mészáros Csaba)

szinhazakejszakaja.hu
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907 973

KERESS! TALÁLJ! SZKÉNÉZZ!
Szívesen bolyonganál egy igazi színházi útvesztőben? Térképpel a
kezedben – egyedül vagy csapatban – vágj neki a BME labirintusának: kutasd fel a Műegyetem titokzatos épületének és vadregényes
kertjének rejtett zugait. Hogy ki és mi vár útközben? Lehet, hogy
I. Erzsébetbe botlasz, lehet, hogy egy gengszterbe, Don Quijotéba vagy
egy... csirkébe - Ha megoldod a feladványokat, ha kiállod a próbákat,
kincseket kapsz jutalmul. Kalandra fel! 12 órától 15 percenként indítunk útnak, az utolsó lehetőség 15.45 órakor lesz! Találkozó a Szkéné
bejáratánál.

4

6

914 914/A 923 950 979 979/A
16:00–17:30

TRAFÓKLUB

Y

18:30–19:30

TRAFÓKLUB

Y

21:00–23:00

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely
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TRAFÓ

N

62

60

60

26

A Színházak Éjszakája napján minden egyéb
Trafós programra 20% kedvezménnyel
válthatsz jegyet.

GONDOLAT GENERÁTOR: JÁTSSZUNK HÚSZÉVESSÉGET!
A #MINDENKITÖRTÉNET PROJEKT WORKSHOPJA
Az idén 20 éves Trafó októberi születésnapjára egy történetgyűjtésen
alapuló közösségi színházi előadással készül a Gondolat Generátor, a
Trafó színházpedagógiai műhelye.
Mit jelent húszévesnek lenni? Mi az a történet, amit szívesen megosztanál másokkal? Ami meghatároz? Valami, ami vicces, szokatlan vagy
éppen intim? Mik voltak a céljaid? Érezted, hogy felnőttél? Mi változott
azóta? Van olyan, hogy „húszévesség”?

ÁLLAMBIZTONSÁGI TÖRTÉNETEK
Hatvanas évek, Magyarország: az állambiztonsági szolgálat szoros
megﬁgyelés alatt tart egy magyar származású, angol ﬁlmrendező
hallgatót, akiről azt gondolják, hogy az angoloknak kémkedik. Ő csak egy
a számos hazai és külföldi művész, mérnök, tanár, pék, gépkocsivezető
és traktoros közül, akiket megﬁgyelnek, akikről barátok és családtagok
jelentenek. Vajon hány barátot kell beszervezni, hogy valakinek minden
lépéséről tudjanak? Lehetséges, hogy feloldódjon egymásban a megﬁgyelő és a megﬁgyelt pillantása? Eredeti ügynöki jelentések nyújtanak
betekintést az állampolgári megﬁgyeltség intim és hétköznapi részleteibe, és szembesítenek minket nemcsak a felszín alá rejtett titkokkal,
hanem saját megﬁgyelő tekintetünkkel is.
SZERI VIKTOR / PÁLL TAMÁS / MUSKOVICS GYULA: PHOENIX –
ONGOING PERFORMANSZ
A PHOENIX a 49. vasútvonal alatt, minden héten péntektől hétfőig állandóan nyitva tart. A tér korszerű szűrőberendezése kint tartja a káros
anyagokat, zavartalan szórakozást biztosítva a föld alatti hangárban
táncoló tömegnek. Jól felszerelt laboratóriumának és tisztán tartott
fülkerendszerének köszönhetően a meghittebb együttlétek kedvelőinek
is ajánlott. A PHOENIX-ben nincsenek tabuk, csak titkok. Olyan biztonságos tér, ahol pontról pontra kitalálhatod, hányféleképpen okozhatsz
élvezetet magadnak és másoknak. Az esemény a Műhely Alapítvány
„Az Ismeretlen Kutatása”” című programsorozatának egyik állomása.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
AFTERPARTY A TRIP
HAJÓN
A Batthyány téren állomásozó TRIP hajó nemcsak színházi előadásoknak ad otthont, hanem
koncert- és bulihelyszínként is funkcionál, így nem meglepő, hogy az idei Színházak Éjszakája itt ér
véget egy óriási zenés bulival kedvenc színészeink közreműködésével.
Az est folyamán fellép Egri Bálint Azegrivár nevű akusztikus projektjével, őt Tasnádi Bence (Katona
József Színház) és Várvölgyi Szabolcs, azaz az Ed Is On duó követi. Egy igazi debütálásnak is szem- és fültanúi
lehetünk: Molnár Áron tavasszal kezdett el noÁr néven rappelni, az afterpartyn pedig először hallhatjuk élőben
a dalait. Természetesen színészzenekar nélkül nem lenne igazi az este: a csajozós rock műfaj megteremtői, a
nagyon hangos BEKVART ígér őrületes koncertet. A Kaposvári Egyetem egykori színészhallgatói által életre
hívott csapat (a jelenlegi felállás: Formán Bálint, Lovas Rozi, Keresztény Tamás, Lábodi Ádám, Kárpáti Pál,
Horváth Szabolcs, Fehér Balázs Benő, Garami Sámuel Miksa) egész nyáron az ország fesztiváljait járta, turnézáró
koncertjüket pedig stílszerűen ezen az estén tartják. A koncertek után a lemezeket DJ Szabó Simon pakolja majd.
A TRIP legénysége erre az estére egy, a Színházak Éjszakája ihlette spéci itallal is készül a megszokott étel- és
italkínálat mellett.

A belépés Színházak Éjszakája karszalaggal ingyenes.
Férőhely: 400 fő
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Részletes információ a 66. oldalon.

SZEREPEK,
AMIK POFON
VÁGNAK
Esztergályos Cecília Újszínház *
Ullmann Mónika Rózsavölgyi Szalon Art&Café *
Cili, áprilisban mutatta be az Újszínház a Zserbótangót, amiben Tordai Terivel két korosodó színésznőt alakítotok, akik közös albérletben laknak.
Mi az alapkonﬂiktus?
E.C.: A két színésznő közös albérletbe kényszerül, míg
megkapják a behívót a színészházba. Az első felvonás
tulajdonképpen egy könnyed vígjáték, mert húzzuk
egymást, cukkoljuk egymást, a második felvonás
viszont egy tragédia.

Móni, szeptember 14-én mutatjátok be a Rózsavölgyi Szalonban a Táncórák című Mark St. Germaindarabot. Mesélnél róla egy kicsit?
U.M.: A darab kétszereplős. Egyik szereplője egy
Asperger-szindrómás férﬁ, aki egyébként magasan
kvaliﬁ kált és egyetemen oktat, szomszédja egy Broadway-táncosnő, akinek egy autóbalesetben megsérült a
térde. Emiatt hónapok óta nem mozdul ki a lakásából,
míg egyszer csak a férﬁ becsönget hozzá, és megkéri,
tanítsa meg táncolni. Én játszom a táncosnőt, Józan
László az autizmussal élő ﬁatalembert. Az előadást
Dicső Dániel rendezi.

Cili, több színházban és sokat játszol, hogy bírod a
havi húszakat?
E.C.: Októbertől májusig többet játszottam, mint havi
húsz előadás. Az a csodálatos, hogy Dörner György
úgy vezeti az Újszínházat, hogy mindenki jól érezze
magát. Én remekül érzem magam itt, ő pedig elenged
máshova is játszani. Az Újszínházban öt darabban
szerepelek, de játszom még hat másik színházban is.
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Móni, mostanában leginkább az Orlai Produkció
és más független színházi társulatok előadásaiban láthatunk. A Miskolci Nemzeti Színház után
hogyan kerültél ebbe a szcénába?
U.M.: A miskolci lét nem tette lehetővé, hogy Pesten dolgozzak, mert ott rengeteg előadásban szerepeltem, nem
lehetett volna egyeztetni. Amikor eljöttem onnan, megkerestek különböző helyekről és felkértek szerepekre.

A Táncórák, illetve például a Heisenberg intimebb
térben előadott kétszemélyes darabok. Ezek más
jellegű kihívást jelentenek számodra?
U.M.: Jólesett ez a váltás, bár már Miskolcon a
Játékszínben is játszott am Füst Milán Boldogtalanok
című drámájában, amely hasonló volt, vagy ugyanígy
említhetném a Pillantás a hídrólt, amelyet Lukáts
Andor rendezett.

Cili, a festményeidet, kerámiáidat is ugyanolyan
szeretettel fogadják, mint a színészetedet?
E.C.: Az első kiállításom a Madách Színház Tolnay
Klári Szalonjában volt. Szakonyi Károly nyitott a meg,
rettenetesen szépeket mondott rólam, pedig a vázáim
közül az egyik erre dőlt, a másik arra, de engem ez
nem érdekelt, mert én alapvetően arcokat akartam
ábrázolni, kétszer két Janus-arcot.

Látod az arcokat, mielőtt elkészülnek?
E.C.: Igen, de a végén teljesen más lesz belőle. Mindig
szeretnék egy édes kis pufók, copfos parasztlányt
készíteni, de a végére egy nagyorrú öregember lesz
belőle. Vagy egy ló.

És a szerepeket látod magad előtt, amikor megkapod őket?
E.C.: Van, amit igen. Ami pofon vág, azokat látom.
Például a Petruska a hetvenes években, az úgy pofon
vágott, hogy egy percet nem kellett gondolkodnom
semmin.

Milyen bemutatóitok lesznek a következő évadban?
U.M.: Összesen négy bemutatóm lesz. A Rózsavölgyi
után Orlai Tibornál lesz premierem.
E.C.: Nekem most a Körúti Színházban lesz az első bemutatóm, a Zsákbamacska, utána pedig Veszprémben
A nagymamában játszom Szeraﬁ nt.
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TRIP BÁZIS

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér, 2-es móló
szervezes@tripart.hu
www.tripart.hu, www.facebook.com/tripbudapest/
30% kedvezmény
színházi előadásainkra.
10:00–22:00

109

111

41

990

HAJÓMAKETT-KIÁLLÍÁS
Hajótörténeti kiállítás a TRIP bázisán, az egykori Kassa Hajón.

NAGYTEREM

BESZÉLGETÉS – ELŐADÁSRÉSZLET
A TRIP és a PartVonal Műhely művészeivel közös beszélgetés diákokkal
diákokról.

Y

15:00–17:00

39

PANORÁMATEREM

N

14:00–15:00

19
11

60

SZÍNHÁZTEREM

Y 120

TURAY IDA
SZÍNHÁZ

Amerikai legenda

(fotó: Havlik Márton)

27

9

19:00–20:10

NAGYTEREM

Y

22:00–04:00

60

SZÍNHÁZTEREM

Y 400

66

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

909

83

NÉZŐTÉR

3

Y 315 M

28

LARA DE MARE: AMERIKAI LEGENDA
Elvis Presley nemcsak korának volt szimbolikus alakja. A mai napig
milliós rajongótábor tartja életben a legendát. 2011-ben Budapest díszpolgára lett és a Margit híd budai hídfőjénél parkot neveztek el róla. Az
Amerikai legendaa című előadásunkkal mi is a „királyra” emlékezünk.
Napvilágot lát Elvis egyetlen házasságának története, magánéletének
kevésbé ismert részletei. Felcsendülnek az énekes ismert dalai, hogy
újra és újra magával ragadjanak bennünket.
Elvis: Frech Zoltán
Priscilla Presley: Szilvási Judit
Rendező: Boros Zoltán

FELOLVASÓSZÍNHÁZ
Totth Benedek: Afganisztán
n című művének felolvasószínházi előadása.

20:20
21:00–22:00

99

1089 Budapest, Kálvária tér 6.
+36-70-607-2620
jegyiroda@turayidaszinhaz.hu
www.turayidaszinhaz.hu
www.facebook.com/turayidaszinhaz

EGY ÓRA A MALADYPÉVEL
Beszélgetés a Maladype Színház alkotóival, művészeivel.

NÉZŐTÉR

Y

315

3

M

ELVISRE EMLÉKEZÜNK, KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Az idén Elvis évet írtunk.
Az előadás két főszereplőjét, Szilvási Juditot és Frech Zoltánt kérdezi
Topolcsányi Laura arról, hogy mit jelent számukra Elvis, és hogy milyen volt a próbafolyamat.

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA AFTERBULI
Fellépők: Azegrivár, Tasnádi-Várvölgyi duó (Ed Is On light), noÁr,
BEKVART, DJ Szabó Simon.

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely
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fotó: Zsigmond László

DRÁMAPEDAGÓGIA

AZ ÁTÉLT
TUDÁS

Mit gondoltok a dráma- és táncóra bevezetéséről
az általános iskolákban?
V.V.: Ma már vannak arra vonatkozó kutatások – és

Benkő Nóra Magyar Színház *
Végvári Viktória Budapest Bábszínház *
Viki, hogy lettél színház- és drámapedagógus?
V.V.: Végzettségemet tekintve magyartanár vagyok,
a színház viszont mindig is szerelem volt. Már az
ELTE-n is tanultam színháztudományt, majd elvégeztem Kaposi Laci 120 órás drámapedagógia képzését, és
onnan mentem át a Színművészetire Gabnai Katalinhoz. Amikor a Kolibribe kerültem, felvetődött az ötlet,
hogy csináljunk az előadásokhoz feldolgozó foglalkozásokat, amire Novák János igazgató rábólintott.

Nóra, te a bölcsész- és színészdiplomád után
elvégezted a drámapedagógiát a Színművészetin.
Mi indított erre?
B.N.: Az egyik oka az volt, hogy színészként az
embernek vagy iszonyatosan sok munkája van, vagy
pedig vannak olyan félévei, amikor nem nagyon hívják. Nem akartam, hogy függnöm kelljen valakitől, és
szerettem volna, ha van valami, amit én irányítok.
A másik oka pedig az volt, hogy közben szültem két
gyereket, és az ember ilyenkor ösztönösen elkezd
foglalkozni gyerekdolgokkal.

Mi a színházpedagógia és a drámapedagógia
között a különbség?
V.V.: A drámapedagógia egy módszertan, a színházpedagógia pedig bármilyen színházi foglalkozás,
amibe beletartozik a drámapedagógia is.

Mi a célja ezeknek a foglalkozásoknak?
B.N.: Szerintem a lényeg, hogy senki nem beszél
a gyerekekkel arról, mit is látt ak a színházban. Mi
ezt próbáljuk meg pótolni különböző módszerekkel,
például fórumszínház, forrószék, jelenetezés vagy
beszélgetés formájában.
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például a skandináv iskolarendszer is erre épül –,
hogy az általános iskola első négy évében semmi
mást nem kellene csinálni, mint megtanítani
a gyerekeket olvasni, írni, szöveget érteni, ezek
mellett pedig művészi nevelést folytatni. Kutatások
bizonyítják, hogy a művészi nevelés a leginkább
fejlesztő hatású, és nem csak a „lilaködös” művészet
terén, de például a matematikai és más képességek
fejlesztésében is.
B.N.: Azt gondolom, hogy nem lehet elég drasztikusan fogalmazni az iskolai követelményrendszerrel kapcsolatban. Amellett, hogy a pedagógiai célt
sokszor egyáltalán nem értem, az átadott tudás
értéke is gyakran a nullával egyenlő. Miközben
csináltam egy egyhetes színjátszó tábort egy görög
darabból, amiben benne volt az összes görög isten,
és a gyerekek a mai napig tudják az istenek neveit.
Az átélt és megélt tudás a valós tudás, a bemagolt
gyakorlatilag semmit sem ér.

Nóra, te vezeted a Magyar Színház Színiakadémiáját, de emellett is rengeteg dologgal
foglalkozol.
B.N.: Most jövök a Mi kis falunk forgatásáról, amiben
a következő évadban lesz egy szerepem, csináltam
a nyáron színjátszó tábort, vezettem színjátszó kört,
és a színházban is minden évben van két-három új
szerep. Legutóbb az Utánképzés itt as vezetőknek
darabban szerepeltem.

Viki, a Budapest Bábszínházban hányfajta foglalkozást vezetsz most?
V.V.: Nyolc előadáshoz van foglalkozás, és próbálunk
arra ﬁ gyelni, hogy mindegyik korosztálynak legyen.
Nálunk célkitűzés, hogy ne veszítsük el nyolcévesen a nézőket, hanem kineveljünk egy bábszínházi
közönséget. Nagyon komolyan vesszük a mottónkat,
hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 37. ÉS A
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PROGRAMOK

29

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
+36-1-269-6021, -22
titkarsag@ujszinhaz.hu
www.ujszinhaz.hu
www.facebook.com/ujszinhaz.budapest
A Színházak Éjszakáján 40% kedvezménnyel
lehet jegyet váltani előadásainkra.
14:00–16:10

78

1

17

19

137

160

260

16:00–16:50

BUBIK ISTVÁN
STÚDIÓSZÍNPAD

FELÚJÍTÓ PRÓBA MÁSKÉNT
Hogyan is néz ki egy felújító próba? Most megmutatjuk. Aki ebben segít:
Esztergályos Cecília, Tordai Teri és Bordán Irén színművészek.

16:50–17:30

GYŐZD LE AZ ÚJSZÍNHÁZ SZÍNÉSZEIT!
Szereted a játékokat? Tudsz sakkozni? Esetleg biliárdozni? Vagy
csocsózni? Most próbára teheted magad, hátha sikerül legyőzni
színészeinket.

17:30–19:00

VEGYÉL RÉSZT TE IS A NAGY HO-HO-HO HORGÁSZ CÍMŰ
ELŐADÁSUNK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN!
Milyen egy esti horgászat Csukás István íróval, Incze József színművésszel, Papp Csaba akadémiai növendékkel, Kökényessy Ági
színész-rendezővel és Bártfay Rita dramaturggal? Ez a találkozás egy
különleges estét ígér, hiszen remek alkalom személyes ismerősként
üdvözölni, megismerni a legendás gyermekkönyvírót, A Nagy Ho-hoho horgászz megalkotóját (Csukás Istvánt), A Nagy Ho-ho-ho horgász
színpadi megszemélyesítőjét (Incze Józsefet), a Főkukacot (Papp Csabát),
a rendezőt (Kökényessy Ágit), akitől az előadás ötlete származik és a dramaturgot (Bártfay Ritát), akivel színpadi művé varázsolták a két regényt.
Megannyi kulisszatitokra derül fény…

20:00–20:50

80

MS

NAGYSZÍNPAD

N

18:30–19:30

70

KULISSZAJÁRÁS MEGLEPETÉS IDEGENVEZETŐVEL
Ismerd meg az Újszínház épületét a pincétől a zsinórpadlásig! 14 órától
10 percenként induló 70 percig tartó kulisszajárás.

Y
17:00–18:30

6

914 923 931 950

VIDÁM SZÍNPAD
– EUROCENTER

ÚJSZÍNHÁZ
EGÉSZ ÉPÜLET
20 /csoport
/

N
MS
16:00–17:00

4

A szerelmes nagykövet (fotó: Gradvolt Endre)

ÚJSZÍNHÁZ

A vörös bestia (fotó: György Zsolt)

szinhazakejszakaja.hu

50

MS

BUBIK ISTVÁN
STÚDIÓSZÍNPAD

Y

80

MS

NAGYSZÍNPAD

TÖRÖK ÁDÁM ÉS A MINI

Y 200 M S
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JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely

901 937 960

EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM

N 400 M
EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA
Interaktív, zenés produkció. A színpadon megelevenedik az isztambuli
palota környezete és hangulata.

SZÍNÉSZSIMOGATÓ

N 400 M
EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM

N 400 M
EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM

PRÓBÁLD KI MAGAD A SZÍNPADON!
Interaktív színészmesterség óra Hábermann Lívia színésznővel és a
Szín-Tér Stúdió nővendékeivel.

TÖKÉLETES ESKÜVŐ
Betekintés a készülő új darab próbafolyamatába.

N 400 M
21:00–22:00

22:00–22:30
20:00–22:00

41

1032 Budapest, Bécsi út 154.
I. emelet, Mi mozink nagyterem
30
+36-70-370-5441
info@vidamszinpad.hu
www.vidamszinpad.hu
www.facebook.com/szinhaz.vidamszinpad

EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM

N 400 M

MIN NEVET A VIDÁM SZÍNPAD KÖZÖNSÉGE?
Böröndi Tamás és Straub Dezső összecsapása a humor jegyében, a
Vidám Színpad legnépszerűbb darabjainak legvidámabb részleteivel,
melybe bevonják a közönséget is. Közreműködik a majdnem egész
Vidám Társulat.

EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM

EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI
Jelenetek – zenés összeállítás.

N 400 M

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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VÁROSI SÉTÁK

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM
ÉS INTÉZET – BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM
fotó: Lakatos Péter

Kíváncsi vagy arra, hol játszottak magyar társulatok az elmúlt két
évszázadban Pesten és Budán? Mikor épültek a történeti Magyarország
színházai? Kik léptek fel Molnár Ferenc Liliom című művének ősbemutatóján? Melyik darabbal nyitották meg a Zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházat 1983. október 11-én?

SZÍNHÁZON
TÚLI SZEREPEK
Parti Nóra Átrium *
Vilmányi Benett Radnóti Miklós Színház *
Nóra, tavaly az Átriumban A félelem megeszi a lelketben több kisebb szereped volt, a Chicagóban az
egyik főszereplő voltál. Van jelentősége számodra,
hogy kis szerepet játszol vagy nagyot?
P.N.: A feladatot tekintve nincs, mert a kicsi szerepbe
ugyanúgy bele kell tenned mindent, sőt talán nehezebb is, hiszen sokkal kevesebb időd van megmutatni
a szerepben az embert, mert mindig erre törekszem:
az embert próbálom meg ábrázolni.

Benett, idén végeztél a színművészetin, leszerződtetett a Radnóti Színház, közben főszerepet alakítasz a Magyar Színház Balta a fejbe előadásában,
és bemutatt átok az Orlai Produkcióban készült
Mi és ők darabot. Lehet, hogy van egy kis hájp
körülötted?
V.B.: Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy van
egyfajta szeretet, elismerés az irányomban, amiben
az a nagyon nehéz, hogy olyat csináljak, ami saját
magamnak is alátámasztja mindezt. Biztos eljön az a
pillanat, amikor én is azt érzem, hogy megérdemlem,
de most még nem érzem.

Az első főszereped a Radnótiban A játékosban
volt. Hogyan élted meg?
V.B.: Nagy feladat volt. Amellett , hogy nehéz szerep
volt, és már maga az adaptáció sem könnyű műfaj,
technikailag is nagyon sok munka volt vele. Azt
gondolom, hogy ha az ember eljut a kis szerepektől a
nagyokig, azalatt sok mindent megtapasztal. Nagyon
jó élmény volt.
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Nóra, szeptemberben lesz egy Így szerettek ők
felolvasó-színházi előadásod.
P.N.: Igen, abban Alföldi Robi lesz Molnár Ferenc,
én pedig Darvas Lili színésznő, de az igazat megvallva még nem kezdtem el beleásni magam.

Van olyan színésznő, akinek az élete vagy munkássága meghatározó számodra?
P.N.: Igazából mindig azokra csodálkoztam rá,
akikkel összetalálkoztam a munka során. Például
nagyon szeretem, ahogy Lázár Kati létezik a színpadon, illetve Básti Juli is, akivel évek óta játszom
egy darabban a Centrálban ( Jó emberek – a szerk.).
Amellett, hogy csodálom a színészetét, látom azt
is, milyen szépen, milyen szeretettel neveli a fiait.
Nagyon foglalkoztat, hogy hogyan lehet a kettőt
összeegyeztetni.

Benett, elhíresült az a talán kontextusból
kiragadott kijelentésed, hogy te szeretnél lenni
Pintér Béla. Ezt hogy értetted?
V.B.: Valójában annyit akartam mondani, hogy
számomra rémálom, hogy kizárólag színészként
határozzam meg magam. Mindössze annyiról van
szó, hogy sokkal szélesebb területen tudom csak
elképzelni önmagam. Nehéz ezt megfogalmazni, de
szeretnék más dolgokat is csinálni, mert különben
nem érzem jól magam.

Milyen lesz a következő évadotok?
P.N.: A Madáchban Földes Eszter rendez egy
darabot, amiben szerepelek, az a címe, hogy Idáig
tudom a történetet , annak októberben lesz a
bemutatója, illetve még egy darabot vállaltam el a
Nézőművészeti Kft-vel, mert az az igazság, hogy
most sok előadás gyűlt össze, és nem akartam
túlvállalni magam.
V.B.: A Radnótiban játszom a Gloria című darabban, amit Hajdu Szabolcs rendez, és Székely Csaba
10 című darabjában, amit Sebestyén Aba rendez.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 8. ÉS A
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Kérdéseid egy részére választ kapsz az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet honlapján (www.oszmi.
hu) elérhető adatbázisainkban. Ha valódi színháztörténeti, bábtörténeti és tánctörténeti élményekre vágysz,
töltsd le a kutatási engedélyt, s látogass el a Krisztina
körútra! A Múzeumi Osztály, a Táncarchívum, a Bábgyűjtemény és a Cikkarchívum munkatársainak közreműködésével videofelvételek, fényképek, festmények,
graﬁkák, díszlet- és jelmeztervek, színházi példányok és
a premierről készült kritikák segítségével felidézheted
egy-egy nevezetes színházi este emlékeit. Az intézet
gazdag könyvtárában megismerkedhetsz az egyetemes
és a magyar drámairodalom műveivel, a színháztörténet jelentős korszakaival.
S ha még ennél is különlegesebb élményre vágysz,

keresd fel az Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet kiállítóhelyét, a Bajor Gizi Színészmúzeumot a
Hegyvidéken, a XII. kerület Stromfeld Aurél út 16. szám
alatt! Bajor Gizi egykori villájában szerdától vasárnapig,
délután kettőtől hatig várjuk a látogatókat. Itt megtudhatod, hogyan élt a múzeum névadója, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Corvin koszorúval és Kossuth-díjjal
kitüntetett legendás művésznő. A kiállítás azt is bemutatja, hogy Bajor Gizi 1951-ben bekövetkezett tragikus
halála után a villa hogyan alakult át – Gobbi Hilda
kezdeményezésére és közreműködésével – színháztörténeti emlékhellyé.
A színházi alkotómunka folyamatát ismertető, valamint a Táncarchívum kincseit felvonultató állandó kiállításunk mellett izgalmas időszaki tárlatokkal várunk.

KÉK – KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT
A KÉK – Kortárs Építészeti Központ független szakmai
szervezet, amely az építészet oktatását, megismerését
és fejlesztését kívánja előremozdítani a lehető legszélesebb szakmai és szakmán kívüli környezetben. Célunk,
hogy megteremtsük a városról való közös gondolkodás
és vita nyílt fórumát, és a széleskörű nyilvánosság
számára is hozzáférhetővé tegyük az építészet, városfejlesztés kortárs kérdéseit.
A 2006-os alapítása óta eltelt években a KÉK ﬁatal
építészekből, művészekből, civilekből álló csapata
számos egyedülálló kezdeményezést indított el. A 2008
óta megrendezett Budapesti Építészeti Filmnapok a
régió első építészeti ﬁlmfesztiválja. A centenáriumukat
ünneplő budapesti házak megnyitására létrehozott
Budapest100 fesztivál évente több száz önkéntes munkájának segítségével nyitja meg az érdeklődők előtt
a belső udvarok világát. A KÉK legsikeresebb kezdeményezései közé tartozik a közösségi kertészkedés
budapesti elterjesztése is. A 2010-ben kezdeményezett
program keretében jött létre többek között a VIII. kerületi Leonardo Kert, valamint Budapest legnagyobb,

* A SÉTÁK ÚTVONALAI A

2600 négyzetméteres közösségi kertje a Soroksári úton.
A Pecha Kucha Night Budapest évente négyszer szervez
pörgős előadásokat építészeti témában.
A Bartók Béla út 10-12. szám alatt található közösségi
iroda rendszeresen fogad be kiállításokat, workshopokat és az építészet témáját érintő előadásokat. A Trust
Your Architect előadássorozat pedig pályakezdő és pályatévesztő frissdiplomás építészeknek szólva mutatja
be az építészet határterületeit.
A KÉK az elsők között kezdte el városi séták szervezését
Budapesten, amelyek során a várost új szemszögből
ismerhetjük meg. Épületbejárásainkkal a publikum elől
elzárt, de ﬁgyelemre méltó építészeti emlékeket nyitunk meg. Sétáltunk már Vízivárosban és a Népszigeten
is, és bejártuk többek között a Kelenföldi erőművet, az
OVT épületét és a Csarnok téri trafóházat is. Az alternatív városi sétákon túl a KÉK rendszeresen vezet sétákat
külföldi és magyar szakmai csoportoknak.
A Színházak Éjszakájára kidolgozott 5 új városi sétánkon pedig lerántjuk a leplet Budapestről, és benézünk a
kulisszák mögé.

78-79. OLDALON A TÉRKÉPEN IS MEGTALÁLHATÓK
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VÁROSI SÉTÁK

szinhazakejszakaja.hu

VÍGSZÍNHÁZ

A KÉK – KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI
KÖZPONT VÁROSI SÉTÁI*
(fotó: Dömölky Dániel)
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1137 Budapest, Szent István körút 14.

PESTI SZÍNHÁZ
1056 Budapest, Váci u. 9.
+36-80-204-443
szervezes@vigszinhaz.hu
www.vigszinhaz.hu, www.facebook.com/vigszinhaz
Akár 17% kedvezmény a Színházak Éjszakája karszalaggal a Víg és a Pesti meghatározott előadásaira.
19:00

VÍGSZÍNHÁZ

PESTI SZÍNHÁZ
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Budapest belvárosában van egy utca, igazából csak
utcarészlet, amely kívülről párizsi Montmartre, belülről
New York és showtime, magyarosan: kabaré. A sétán
megvizsgáljuk a millennium és a '20-as évek szórakoztatóiparának építészeti megnyilvánulásait, a nagypolgárság
gyönyörködtetésére szolgáló reprezentatív kifejezésmódokat, valamint a kulturális intézmények utóéletét.

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Thália Színház
előtt
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22. 11:00, 14:00

S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített

2. VÍZIVÁROS SZÍNHÁZI ÉPÍTÉ-

SZETE – ÁTRIUM, JURÁNYI, TRIP

Víziváros egy különleges atmoszférájú terület Budán,
ahol számos értékes építészeti alkotás található a
legkülönbözőbb korokból. Ebben a városrészben sűrűsödik a budai színházélet, melynek terei szinte mind
átváltozásnak köszönhetik létezésüket: egy bauhaus korú
volt ﬁlmszínház, egy hajdani középiskola vagy éppen egy
nyolcvanéves dunai hajó.

L
O

SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

"

SÉTAVEZETŐ: Hennel Zsóﬁa | KÉK

REJTETT ÉS NEM LÉ3. FELTŰNŐ,
TEZŐ SZÍNHÁZAK A SUGÁRÚTON
A pesti sugárúton nemcsak bérházak, boltok és nagykövetségek kaptak helyet, hanem több színház is. Az
Andrássy út ékkövének tekintett Opera mellett van itt
pincében is előadóhely, elrejtett szecessziós Lajta épület,
és a Nemzeti is majdnem ide került. Végigsétálunk a
Bábszínháztól a Gödörig, és beszélünk majd dicső múltról
és meg nem valósult tervekről is.

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Budapest Bábszínház előtt
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22. 11:00, 14:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc
SÉTAVEZETŐ: a KÉK munkatársa

5. BUDAPEST, A KULISSZA – MIÉRT

MI JÁTSSZUK EL MOSZKVÁT,
BERLINT ÉS PÁRIZST IS?

Ha igaz, amit Shakespeare állít, hogy színház az egész világ,
akkor a hétköznapok színjátékának hátteréül az épületek
szolgáltatják a díszletet. A város központját járva olyan épületeket/tereket nézünk meg, melyek tervezésénél különösen
érzékelhető ez a felfogás. Mi a hasonlóság a budapesti történeti épületállomány jelentős részét meghatározó historizáló
stílus és a díszlettervezés között? Miért adható el Budapest

* A SÉTÁK ÚTVONALAI A

IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22. 11:00, 14:00
ÚTVONAL: térkép

"

SÉTAVEZETŐ: a KÉK munkatársa

AZ EGÉSZ VÁROS –
4. SZÍNHÁZ
KÖZTERÜLETEK SZEREPE A

VÁROSI ÉLETBEN

A város gyakran nem kizárólag az épületekről szól, hanem
a közöttük kialakuló terekről. A közterületek kialakítása
nagy szerepet játszik a városi életben, a mindennapok
színházát az utcán látjuk. Utánajárunk, hogy milyen
szimbolikával bír egy emelvény, miért nem kell minden
térre park, és hogy miért színház az egész város.

L
O

ÚTVONAL: térkép

"

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Mechwart liget szökőkút
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

ÚTVONAL: térkép
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AUDIENCIA
Egy királynő. Tizenkét miniszterelnök. Hatvan év. II. Erzsébet királynő
a huszadik század és korunk egyik legjelentősebb uralkodónője. Az
audienciáin miniszterelnökeit fogadja, Winston Churchillt, Margaret
Thatchert, John Majort, vagy éppen David Cameront. Nemcsak a kormányzás nehézségeibe nyerünk betekintést, hanem megismerhetjük
korunk egyik legközvetlenebb, legszellemesebb, legmegkapóbb személyiségét és az országát szolgáló minisztereit.
A színmű az utóbbi évek egyik sikerdarabja a Broadway és a West End
színházaiban. Nemcsak szórakoztató, de nagyon aktuális is, hiszen Anglia és az európai kontinens kapcsolata napjainkban is központi téma.
II. Erzsébet szerepe egy újabb fontos állomása Halász Judit ötven évre
visszanyúló, ragyogó pályafutásának. Főbb szereplők: Halász Judit, Igó
Éva, Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor, Fesztbaum Béla / Hevér Gábor.

N 140 M H

74

15

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS
Dosztojevszkij az emberi lélek mélységének legnagyobb ábrázolója.
Világhírű krimije egy brutális gyilkosság és az azt követő nyomozás
története. Van-e olyan helyzet, amikor megengedhető, sőt szükségszerű
az emberölés? A kérdés nemcsak Raszkolnyikovot foglalkoztatja, hanem
számunkra is fontos, hiszen világszerte háborúk dúlnak és tombol a
terrorizmus.
Főbb szereplők: Orosz Ákos, Stohl András, Hegyi Barbara, Bata Éva,
Bach Kata, Börcsök Enikő, Karácsonyi Zoltán, Wunderlich József, Telekes
Péter, Vecsei H. Miklós.

N 370 M H

19:00

4
9

1. A PESTI BROADWAY ÉPÍTÉSZETE

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Kossuth téri vizes
árok
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22. 11:00, 14:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc
ÚTVONAL: térkép

"

SÉTAVEZETŐ: Klaniczay János | KÉK

más európai nagyvárosok illusztrációjaként a hollywoodi
ﬁlmekben? És végül mi az, amit nem sikerült lemásolnunk?

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Kossuth tér,
Rákóczi szobor
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22. 11:00, 14:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc
ÚTVONAL: térkép

"

SÉTAVEZETŐ: Köves Bálint | KÉK
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VÁROSI SÉTÁK

9.

AZ OSZMI
VÁROSI SÉTÁI
6.
„Nyitott ajtó” – Bajor Gizi egykori villájának titkokkal teli világa
A Nemzeti Színház egykori dívája, a körülrajongott
színésznő az 1930-as évektől a XII. kerület akkor még
csöndes városszéli utcájában egy kétszintes villában
élt egy óriási kert közepén. Az épület ma is áll, a Bajor
Gizi Színészmúzeum vette birtokba. Sétánk során a
közel ezer négyzetméteres épület a nagyközönség előtt
eleddig rejtett, titkokkal teli tereit fedezzük föl: egykor
menekülteket rejtő alagsorától a tetőteraszon megbúvó
manzárdszobán át a kertig. Mindezt a közelgő éj leple
alatt, sötétedés után.

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Bajor Gizi
Színészmúzeum, 1124 Budapest, Stromfeld
Aurél út 16.
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 19:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

"

SÉTAVEZETŐ: Szebényi Ágnes, a Bajor Gizi
Színészmúzeum vezetője

10.

Az első hivatásos színtársulat
nyomában

Eltűnt vagy csak átalakult?
A pesti Broadway nyomában

A séta során azokat a helyszíneket fedezzük fel, melyek
az első hivatásos magyar színtársulat játszóhelyéül
szolgáltak. A Várszínház, Buda első állandó színháza az
egyetlen 18. századi magyarországi színházépület, mely
a 21. század elejéig játszóhely volt. Itt, 1790. október
25-én tartotta Kelemen László társulata első előadását. A
Reischl-ház a hajóhíd budai hídfőjénél állt, a mai Várkert
Kioszk helyén. A pesti városfal déli körbástyájában, a
Rondellában magyar előadást először 1790. október 27-én
tartottak.

A séta során felkutatjuk, hová is álmodta meg Somossy
Károly annak idején a pesti Broadway-t, és vajon menynyit láthatunk ma mindebből. Hogyan változtak át vagy
tűntek el a mulatók és a színházak a főváros történelme
során, és milyen történetek és emberek kapcsolódnak
ezekhez a helyekhez. Felelevenítjük a múlt század csillogó-villogó, de gyakran viharos színházi életét.

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: I. ker., Dísz tér,
a Korona cukrászda előtt
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 17:00

L
O

''' ÚTVONAL: Madách tér, Örkény István

''' ÚTVONAL: Dísz tér – Színház utca – Várkert
Kioszk – Erzsébet híd – Régi posta utca

SÉTAVEZETŐ: Csiszár Mirella muzeológus

"

(A sétát csak 14 éven felüli látogatóinknak ajánljuk!)

7.

11.

8.

Eltűnő és születő budai színházak

Pincétől a padlásig színháztörténet

Budán 1788-tól a Várszínházban, 1838-tól a Horváth-kertben álló Budai Színkörben évtizedeken keresztül német társulatok játszottak. A 19. század második
felében Molnár György alapította az első magyar nyelven
játszó színházat. A Budai Népszínház 1861. szeptember
14-én nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél.
Bár a Budai Színkörben Molnár is kísérletezett magyar
nyelvű előadásokkal, az igazi áttörés Krecsányi Ignác
nevéhez fűződik, aki 1883-ban, majd 1888-tól 1915-ig
igazgatta ezt az intézményt. Ma már egyik sem működik,
viszont két új színház várja a közönséget Budán – az
Átrium és a Jurányi Inkubátorház.

Ezt a sétát azoknak ajánljuk, akik mélyebben szeretnének megismerkedni a Krisztinaváros egyik különleges
épületével, mely jelenleg az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet székháza. A séta során bejárjuk a
rejtett zugokat, és feltárul a ház több száz éves története.

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: I. ker., Clark
Ádám tér, a sikló bejárata
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 17:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

''' ÚTVONAL: Clark Ádám tér – Horváth kert –
Jurányi utca

"

76

SÉTAVEZETŐ: Gajdó Tamás színháztörténész

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: I. ker., Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet,
Krisztina körút 57.
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 17:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

"

SÉTAVEZETŐ: Ács Piroska művészettörténész

A VÁROSI SÉTÁKON MAXIMUM 25 FŐ TUD RÉSZTVENNI ÉS ELŐZETES HELYFOGLALÁS
SZÜKSÉGES A WWW.SZINHAZAKEJSZAKAJA.HU OLDALON SZEPTEMBER 10. ÉS 16. KÖZÖTT.

IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 16:00
SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

"

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: VII. ker., Madách
tér, az Örkény István Színház előtt

Színház – Újszínház – Thália Színház –
Budapesti Operett színház – Radnóti Miklós
Színház – Tivoli Színház – Király Színház –
Budapest Bábszínház
SÉTAVEZETŐ: Maksai Ágnes színháztörténész

12.

Belvárosi színházak egykor és ma

Színháztörténeti séta „Újlipóciában”

Sétánk során a belváros ma is működő népszerű
színházait járjuk be, így látogatunk el a Katona József
Színházhoz, a Pesti Színházhoz és a Rózsavölgyi Szalonhoz. Felidézzük a Vörösmarty tér és az Erzsébet tér
színháztörténeti jelentőségét is. Mindeközben az utcákat
járva az egykoron ott élő színészek lakóhelyét is felfedezzük, egy-egy apróbb, a környékhez kötődő színházi
érdekességgel kiegészítve.

A Szent István parktól indulva bebarangoljuk az Újlipótvárost, megismerkedünk a városrész múltjával és
jelenével. Felfedezzük az utcák névadóinak történetét,
kötődését a közterekhez, valamint megismerkedünk
a színházi élet szempontjából is jelentős régi és akár
jelenlegi lakóival is. Igyekszünk választ találni arra a
kérdésre, hogy miért különleges negyede Újlipótváros
Budapestnek. Sétálunk a Vígszínházat övező utcákon is,
így megtudjuk majd, ki volt Hegedűs Gyula és Ditrói Mór.
Megismerkedünk a Vígszínház építésének történetével,
betekintést kaphatunk múltjába és jelenébe is.

L
O

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: FUGA Budapesti
Építészeti Központ előtt, a Katona József Színházzal szemben (V. ker., Petőﬁ Sándor u. 5.)
IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 17:00

L
O

SÉTA IDŐTARTAMA: 60 perc
út – Radnóti Miklós utca – Hollán Ernő utca –
Raoul Wallenberg utca – Katona József utca –
Pannónia utca – Vígszínház utca – Ditrói Mór
utca – Hegedűs Gyula utca – Vígszínház

''' ÚTVONAL: Petőﬁ Sándor utca – Váci utca –
Vörösmarty tér – Erzsébet tér

SÉTAVEZETŐ: Klopfer Alexandra színháztörténész

* A SÉTÁK ÚTVONALAI A

IDŐPONTJA: 2018. szeptember 22., 19:00

''' ÚTVONAL: Szent István park – Pozsonyi

SÉTA IDŐTARTAMA: 90 perc

"

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: XIII. ker., Szent
István park Pozsonyi úti bejárata

"

SÉTAVEZETŐ: Takács Ágnes színháztörténész
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TÉRKÉP

SZÍNHÁZAKK
HELYSZÍNEK

1. séta útvonala
3. séta útvonala
5. séta útvonala
7. séta találkozóhely
9. séta találkozóhely
11. séta találkozóhely

11

1

19

30

41

19

2

H5

4. séta

34 134

9 4-6 41

27

41

H5

17

17 19 41

19

49

19

7

19 41

7. séta találkozóhely

19 41

9. séta találkozóhely

4-6 17

2. séta

49

8. séta találkozóhely

32

 2. séta útvonala
 4. séta útvonala
 6. séta találkozóhely
 8. séta találkozóhely
 10. séta találkozóhely
 12. séta találkozóhely

1. Átrium
2. Baltazár Színház
3. Bethlen Téri Színház
4. Budapest Bábszínház
5. Budapesti Operettszínház
6. Dumaszínház
7. Erkel Színház
8. Hatszín Teátrum
9. Játékszín
10. József Attila Színház
11. Jurányi Közösségi Inkubátorház
12. Karaván Színház
13. Karinthy Színház
14. Katona József Színház
15. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
16. Magyar Színház
17. Momentán Társulat
18. Ódry Színpad (Színházés Filmművészeti Egyetem)
19. Örkény István Színház
20. Ferenvárosi Pinceszínház
21. Radnóti Miklós Színház
22. Rózsavölgyi Szalon Art s& Café
23. RS9 Színház
24. Stúdió K Színház
25. Szkéné Színház
26. Trafó
27. Trip Színház
28. Turay
y Ida Színház
29. Újszínház
30. Vidám Színpad
31. Vígszínház
32. Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
33. KÉK - Kortárs Építészeti Központ
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4-6 17

GreenGo díjtalan
elektromos autó transzfer

6. séta találkozóhely
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1. séta
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10. séta találkozóhely

49

3. séta

29

6
46 9
9

12. séta találkozóhely

31

9
47
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14

7

41
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11. séta találkozóhely

33

47 49 7
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41

5. séta

4-6 9
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4-6 7
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7

6
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ARANYOLDAL
EZ TÉNYLEG
ÖRÖK EMLÉK

Gyűjts aláírásokat legalább 3 színház színészeitől,
és küldd el nekünk fotózva vagy szkennelve az info@szinhazakejszakaja.hu címre!
Mi pedig kisorsoljuk azt a szerencsés rajongót, aki megnézheti kedvenceit a színpadon.
Kérjük, a levélben írd meg, kikkel írattad alá az oldalt!

szinhazakejszakaja.hu

