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SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA 2019
„Te mit viszel magaddal?”. Idén mottót adtunk a Színházak Éjszakájának, melyben egyszerre két jelentés is jól megfér egymással. Kíváncsiak vagyunk, te mivel készülsz erre a hosszú, kalandos éjszakára, és
arra is, milyen felejthetetlen élményekkel távozol.
34 színház csatlakozott 2019-ben az évadnyitó színházi
fesztiválhoz, melyre ebben az évben a Magyar Dráma
Napján, vagyis szeptember 21-én kerül sor. Garantáltan
megismételhetetlen élményekben lesz részed, amelyeket biztosan öröm lesz magadban hordozni még nagyon
sokáig. Fuss versenyt az idővel, és látogass el minél
több színház eseményére!
Ebben az évben is az a legfőbb cél, hogy a Színházak
Éjszakája igazán közvetlenné tegye a közönség és az

Jelmagyarázat:
100

A kék 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 9-től 15-ig, így az adott programra
biztos a bejutás.

alkotók kapcsolatát. A résztvevő intézmények mindanynyian azon dolgoztak, hogy a lehető legizgalmasabb
szeletét mutassák meg Budapest Színházi Főváros
kínálatának. Nyolcadik alkalommal is elképesztő
programkavalkáddal várunk tehát, délutántól egészen
másnap hajnalig. Nyílt próbák, kulisszajárások, színházi
városséták, közönségtalálkozók, interaktív élmények,
afterparty… Váltsd meg karszalagod, és biztosítsd a
bejutásod a programokra előzetes helyfoglalással!

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.

M Ez a piktogram a mozgáskorlátozottak számára
akadálymentesített programokat jelzi.

Részletes program itt: www.szinhazakejszakaja.hu
Kövesd a Színházak Éjszakája Facebook- és Instagram-oldalát,
valamint Youtube-csatornáját is, hogy szeptember 21-én azonnal értesülj
a meglepetésekről és játékokról:
www.facebook.com/szinhazakejszakaja
instagram.com/szinhazakejszakaja
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KÖSZÖNTŐ

szinhazakejszakaja.hu

fotó: Majtényi Mihály

NYOLCADIK ALKALOMMAL RENDEZI MEG
A FŐVÁROS A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJÁT,
AMELYEN MÁR 34 BUDAPESTI TEÁTRUM
VÁRJA KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL A
KÖZÖNSÉGET.
Nyolcadik alkalommal is vonzó programkavalkáddal
fogadja az érdeklődőket az évadnyitó színházi fesztivál
délutántól egészen másnap hajnalig: nyílt próbákkal,
kulisszajárásokkal, színházi várossétákkal, közönségtalálkozókkal, interaktív élményekkel.
A Színházak Éjszakájának az az alapgondolata, hogy a
nézők a kulisszatitkokat is megismerhessék, részt vehessenek rendhagyó, különleges, interaktív programokon,
eddig még nem látott előadásokon, izgalmas
mas performance-okon, koncerteken, beszélgetéseken.
en. Ez azért jó,
mert minden igazi színházban együtt játszik
zik a színész éss
a közönség, a sokszínű programok pedig azokat
zokat is
a színházakba csábíthatják, akik nem rendszeres
szeres
látogatók. Ebben az évben is az a legfőbb cél,
hogy a Színházak Éjszakája igazán közvetlenné
enné
tegye a közönség és az alkotók kapcsolatát.
át.
Budapest városvezetése kezdetektől fogvaa
felkarolta a Színházak Éjszakája kezdeményenyezést, amely hamar igen népszerű kulturáliss
attrakcióvá vált. Ismét bebizonyosodott,
hogy a budapestiek mennyire szeretik a
színházakat; a teátrumok látogatottsága
magasan kiemelkedik az országos átlagot
tekintve, évente tízezernél is több színházi előadást
tartanak a városban. Budapest hagyományosan gazdag
és sokszínű kulturális kínálatán belül kiemelkedő helyen
szerepelnek a fővárosi színházak. A városvezetés a továbbiakban is elkötelezett amellett, hogy Budapest pezsgő
kulturális kínálata megmaradjon és tovább bővüljön,
ezért idén is örömmel támogatta a Színházak Éjszakája
programsorozatot.
A Színházak Éjszakájának idei mottója: „Te mit viszel
magaddal?”. Bízom benne, hogy az idei rendezvény is
sikeres lesz, és a korábbi évekhez hasonlóan nagyszerű
kikapcsolódást nyújt a résztvevőknek, akik minél több
élményt vihetnek magukkal.
Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

KEDVES OLVASÓ!
MEGSZÁMLÁLHATATLANUL SOK ÉRZET, GONDOLAT,
TAPASZTALAT, VILÁGNÉZET, FRAPPÁNS IDÉZET VAGY
ÉPPEN REVELATÍV FELISMERÉS RAKTÁROZÓDIK EL
BENNÜNK SZÍNHÁZI ÉLMÉNYEINK SORÁN.
Visszük őket magunkkal, formálnak minket, jó rájuk emlékezni,
jó róluk éjszakába nyúló beszélgetést folytatni. Néha hirtelen
bukkannak fel, mint egy illat a gyermekkorból, némelyek pedig
annyira meghatározóak, hogy időről időre, tudatosan vesszük elő
őket lelkünk megnyugtatására. Többek közt ezt nyújtja a színház a
nézőnek, ezért szeretünk színházba járni.
Erre a gondolatra épít az idei, nyolcadik Színházak Éjszakája mottója is. „Te mit viszel magaddal?” Biztos vagyok benne, hogy mindannyian azonnal fel tudnánk sorolni jó pár emléket, meg tudnánk
mondani, mely előadások voltak ránk a legnagyobb hatással. A
szlogen azonban nem csak erre utal. Aki már részt vett korábban
a Színházak
Éjszakáján, tudja, hogy kihívás színházról színházra
Szí
járni,
az éjszakát, és erre bizony érdemes készüljá ni, végigbarangolni
jár
v
ni.
ni. Idei
ni
Iddei
e plakátunkon játékos tippeket is adunk erre nézve. Legyezőt
hozna magával? Színházi látcsövet?
Váltócipőt? A kedvenc gumikacsáját? Ha minden
belekerült a képzeletbeli hátizsákba, akkor már csak
a programnaptárban kell megjelölni a fontos helyszíneket és
eseményeket.
Ugyanilyen fontos lesz az idei Színházak Éjszakáján, hogy
az
a évadkezdéskor a színészek, a színházi dolgozók is érdemi
inspirációt,
muníciót kapnak tőlünk, a közönségtől. A színház mininspirá
denféle
denfé értelemben oda-vissza játék. Ezt az interaktivitást teszi
kézzelfoghatóvá
– ha csak egy hosszú nap erejéig is – izgalmas
kézz
programjaival,
kulisszatitkokat feszegető műsorával ez a színházi
program
fesztivál.
Célunk most is az, hogy igazán közvetlenné tegyük a
fesz
kapcsolatot a színházi emberek és a nézők között, ledöntsük a
nézőtér és a színpad közötti „negyedik falat”.
Ebben az évben fontos napra esik a Színházak Éjszakája: szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja. 1883-ban ekkor tartották Madách Imre alapművének, Az ember tragédiájának ősbemutatóját a
Nemzeti Színházban. 34 színház csatlakozott az idei Színházak Éjszakájához, köztük új és újra visszatérő intézmények. Nincs más
hátra, mint hogy telepakoljuk a hátizsákunkat, nekiveselkedjünk a
színházi túrának, és begyűjtsük az újabb, életre szóló élményeket
ezen az ünnepi napon!
Komáromi György
Projektvezető
Színházak Éjszakája

fotó: Walton Eszter

TISZTELT
SZÍNHÁZBARÁTOK!

Tarlós István
Budapest Főpolgármestere
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BKK | MOL BUBI

szinhazakejszakaja.hu
KARSZALAGVÁSÁRLÁS

KISOKOS
IDŐPONT
2019. szeptember 21. kora délutántól másnap hajnalig.
HELYSZÍNEK
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Átrium, Baltazár Színház, Bethlen Téri Színház, Budapest
Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Dumaszínház,
Hatszín Teátrum, Játékszín, József Attila Színház, Jurányi
Inkubátorház, Karaván Színház, Karinthy Színház, Katona
József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház,
Madách Színház, Magyar Állami Operaház – Erkel Színház,
Magyar Színház, Momentán Társulat, MU Színház, Nemzeti
Színház, Nemzeti Táncszínház, Színház- és Filmművészeti Egyetem – Ódry Színpad, Örkény István Színház,
Radnóti Miklós Színház, Rózsavölgyi Szalon Arts & Café,
RS9 Színház, Stúdió K Színház, Szkéné Színház, Thália
Színház, Trafó, Trip Színház, Újszínház, Vidám Színpad,
Vígszínház.
BELÉPÉS KARSZALAGGAL
A Színházak Éjszakája programsorozat karszalaggal látogatható, mely szabad belépést biztosít mind a 34 színház
programjaira és a Kortárs Építészeti Központ csapatával
közösen szervezett színháztörténeti sétákra, más rendezvényre és szolgáltatásra azonban nem érvényes.
KARSZALAGTÍPUSOK

Felnőtt:

3000 Ft

Diák:
(10 éves kortól, diákigazolvánnyal váltható)

2000 Ft

Nyugdíjas
(nyugdíjas-igazolvánnyal
váltható)

2000 Ft

Gyerek
(10 éves korig)
Látás- és hallássérült,
valamint mozgáskorlátozott
(kedvezményre jogosító igazolvánnyal
y váltható))

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.
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 telítettségéről
és a szabad helyekről a Színházak Éjszakája honlapján
folyamatosan tájékozódhatsz az esemény napján.

El tudtok képzelni jobb programot, mint egy kellemesen
langyos őszi estén körbebiciklizni a gyönyörű, fénnyel írt
Budapestet, közben pedig szakaszonként leszállni
a bringáról egy-egy, más napokon nem átélhető színházi
élmény kedvéért? Hát, most itt a lehetőség! Hasznos
felszerelésekkel tömött hátizsák a vállakra vagy a bringa
kosarába, és irány tekerni az éjszakába! A MOL Bubi lesz
ebben segítségetekre idén
a Színházak Éjszakáján.

Hány pedálkör szükséges a Vígszínház - Thália Színház - Nemzeti Színház vonalon? Ez nem matematikai
feladvány és nem is az állóképességetekre vagyunk
kíváncsiak, egyszerűen csak szeretnénk érzékeltetni,
mennyire egyszerű, szórakoztató, sportos, környezettudatos megoldás, ha közbringákkal suhantok végig
a programok százain.

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 fix 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
21-én érkezési sorrendben történik a helyfoglalás.
Az előzetes helyfoglalás időszakában (szeptember 9-15.
között) öt programra tudsz előre helyet foglalni a Színházak Éjszakája honlapján.
KÖZLEKEDÉS

500 Ft

1500 Ft

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 SZÉ jelzéssel megkülönböztetett buszjárat indul az északi részen fekvő helyszínek
mentén. A busz fix útvonalon közlekedik majd, melyről
a 14. oldalon lehet tájékozódni. A déli helyszínek továbbra
is tökéletesen megközelíthetők a BKK szokásos járataival.
A MOL Bubi közbringái is rendelkezésre állnak a Színházak Éjszakája látogatói számára, sőt kedvezményes
Bubi-bérletek válthatók az esemény napjára. Erről a 7.
oldalon találhatók
találhat részletek.
ÖNKÉNTESEK
Az esemény napján
na
– Színházak Éjszakájá-s pólóban – önkéntesek segítik majd
a színházak mun
munkáját, akik szívesen válaszolnak a felme
felmerülő kérdésekre. Fordulj
hozzájuk bátran!
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A MOL BUBI IS SEGÍT FELFEDEZNI
A SZÍNHÁZAKAT
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32. OLDALON TALÁLHATÓK.

A MOL Bubi szabályai szerint a bicikliket maximum 30 percig használhatjátok, utána le kell őket tenni a közelben lévő
gyűjtőállomáson, hogy más is élhessen a lehetőséggel. Mindössze 500 forintért válthatjátok meg a 24 órás bérleteket,
és kivételesen – a Színházak Éjszakája alkalmából – kauciót se kell fizetni. A bérletet a jegy.hu felületén tudjátok
megvásárolni, 2019. szeptember 12. és 19. között.
A rendezvényt követő egy hónapon belül pedig – 2019. október 20-ig – a Színházak Éjszakája karszalag bemutatásával
kedvezményes áron, 3900 forintért vásárolhattok MOL Bubi negyedéves bérletet a BKK Ügyfélközpontjaiban.
Ha kérdés merül fel vagy problémába ütköztök, hívjátok a BKK Call Centerét a +36 1 255 255-ös telefonszámon!
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Margit körút 55.
+36-20-382-0997
atrium@atrium.hu
www.atrium.hu
4

16:00–16:30
16:45–17:15

AZ ÁTRIUM
ÉPÜLETE
30

17:30–18:30

SZÍNHÁZTEREM
347

21:00–22:00

Y

YM

SZÍNHÁZTEREM
347

YM
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SZÉ

11

960

SZÍNHÁZBEJÁRÁS
A színház Kozma Lajos által tervezett Bauhaus épületének vezetett
bemutatása, a nézők által rendszerint nem látogatható tereket is ideértve.

Az Arany lépés című előadás (fotó: Bege Nóra)

ÁTRIUM
1024 Budapest,

Pillanatkép a 2018-as Színházak Éjszkájáról
az Átriumban (fotó: Lakatos Péter)

szinhazakejszakaja.hu

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

15:00–16:30

34

YM

ÍGY NÉZTEK TI – A NÉZŐ ÉS A SZÍNHÁZ TALÁLKOZÁSA
Válogatás az Átrium kétévadnyi ügyeleti naplójának legjobb bejegyzéseiből.

923 934
IMPROVIZÁCIÓS DÉLUTÁN VÖRÖS ISTVÁN JÓZSEF ATTILA-ÁTIRATAIRA
ZENÉVEL, TÁNCCAL
Szeptember 21. a Magyar Dráma Napja is egyúttal, így a Baltazár
Színház a Színházak Éjszakáján az írót állítja programjának középpontjába. Színházunk házi kortárs szerzője Vörös István, aki 2003 óta
ír rendszeresen darabot nekünk (Repülési engedély – angyaloknak, Aki
nevetve született, Kőválasz, Arany lépés, Boldog Óra, Az üstökös, Por).
Az ünnep nem szimplán dupla, hanem többszörös: Istvánt 55. születésnapja alkalmából is köszönthetjük.
Közreműködik: Vörös István, Kováts Kriszta, Farkas Dorka, Perger
Guszty és a Baltazár Színház színészei.

KAKASHINTA – MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS KULTÚRPOLITIKA 1989–2019
Összeállítás az elmúlt 30 év politikájának kultúra tárgyú beszédeiből és
nyilatkozataiból.

SZÍNHÁZTEREM
100

15:00–17:30

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

YM

BALTAZÁR HÁZ
GALÉRIA
100

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

134

SZÍNHÁZTEREM
100

16:30–17:30

8

106

2

BESZÉLGETÉS A RÉSZTVEVŐKKEL. VEZETI: VEISZER ALINDA
Veiszer Alinda faggatja az alkotókat és a színészeket színházról,
művészetről, az életről.

„BALTAZÁR-ARCOK”
Bege Nóra fotókiállítása a Vörös István-előadások portréiból.

YM
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BUDAPEST SZÍNHÁZI FŐVÁROS

fotó: Leiner András
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Budapest Főváros Önkormányzat támogatásával
idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a
Színházak Éjszakája. Budapest Színházi Főváros, hirdeti az esemény is. A fővárosi teátrumok
sikereiről beszélgettünk dr. Szalay-Bobrovniczky
Alexandra humán főpolgármester-helyettessel.

Mit jelent Ön szerint, hogy Budapest Színházi
Főváros?
Budapest kiemelkedő eredményeket tudhat maga
mögött az elmúlt években, amelyeknek meghatározó
része a város kulturális kínálata. Teátrumaink sikere
fontos igazodási pont lett. Estéről estére egyedülállóan
óan
sok előadás, színházi fesztivál és vendégszereplés várja
itt a közönséget, évről évre nő az érdeklődés a darabok
bok
iránt, a nézettségi mutatók rekordokat döntenek. A
Színházak Éjszakája töretlen népszerűsége is jól mutatja
tatja
a közönség elköteleződését és lelkesedését! Nem csak
sak
a budapestiekét, a magyar nyelvű színházi élet legranngosabb és számszerűségében is leggazdagabb kínálata
lata
a magyar fővárosban, Budapesten van otthon.
A Színházak Éjszakája hagyományosan a színházak
ázak
évadnyitó fesztiválja. Mit ünnepelhetünk idén
ennek alkalmával?
A fővárosi fenntartású színházak nagyon sikeres évadot
adot
tudhatnak maguk mögött. Számokban kifejezve ez aztt
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jelenti, hogy a 2018/2019-es évadban mutatószámaik
alapján stabilan tartották kiemelkedő eredményeiket,
így körülbelül 100 bemutatót, 5000 előadást, 1,5 millió
fizetőnézőt és csaknem teljes, azaz 95%-os kihasználtságot produkáltak. A számoknál azonban fontosabbak
szakmai elismeréseik, amikben részesültek. A POSZT
országos seregszemléjén 19 kategóriájából 13-ban a
fővárosi fenntartású színházaink jeleskedtek. Mindemellett több színházi fejlesztés valósult meg az elmúlt évben, például az Örkény Színház, a József Attila Színház,
a Pesti Színház, a Katona József Színház és az Újszínház
nézőterei megújultak, ahogy a Bábszínház és a Radnóti
Színház próbaterme is. Több beruházás jelenleg is folyamatban van, tavasszal elkezdődött a Trafó átépítése és
az idei évadban reményeink szerint megnyílhat a Thália
Színház új Téli Kert stúdiószínpada is. Emellett a Kolibri
Színház bővüléséről is döntött a Fővárosi Közgyűlés.
Folytatódtak a nagy sikerű ifjúsági színházpedagógiai
programok és a fiatal tehetségek támogatására indított
Staféta pályázat keretösszege a duplájára nőtt ebben az
évben. A most induló évadban is szeretnénk megőrizni
ezt a lendületet a színházakkal való együttműködésben.
A Színházak Éjszakája mottója idén egy kérdés: Te mit
viszel magaddal? Ön mit visz magával ezen az estén?
Idén szeptember 21-re, a Magyar Dráma Napjára esik a
Színházak Éjszakája. Fontosnak tartom az elmúlt évek
eredményei mellett megünnepelni a magyar kultúra kiemelkedő sikereit, hiszen a magyarországi és a határon
túli drámairodalom kétségkívül bővelkedik bennük. 136
éve például ezen a napon tartották Madách Imre Az ember tragédiájának ősbemutatóját Budapesten, a Nemzeti
Színházban. Azt remélem, hogy hozzám hasonlóan
minden néző örömmel viszi magával azt a különleges
élményt, amit az anyanyelvű színház tud nyújtani
számára. Nem kérdés, hogy ennek jegyében idén a
programban szerepet vállaló 34 teátrum újabb izg
izgalmas
galm
al as
darabokkal bővíti majd a magyar dráma
a ttört
történetét.
örtén
ört
én tét.
éne
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+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.
10:00–22:00

BETHLEN GALÉRIA

N
10:00–11:00

SZÍNHÁZ ÉS
LAKÓÉPÜLET
30

10:00–14:00

Y

BETHLEN TÉR –
FÜVES TERÜLET

N
11:00–12:00

12:00–13:00
16:00–17:00

14:00–15:00

Y

SZÍNHÁZTEREM
80

20:00–20:20

Y

BETHLEN TÉR 3.
BELSŐ UDVARA
50

19:00–19:45

Y

SZÍNHÁZ ÉS
LAKÓÉPÜLET
30

Y

BETHLEN TÉR

N
20:30–21:30

SZÍNHÁZTEREM
80

21:30–22:30

12 JELMAGYARÁZAT:

Y

KÁVÉZÓ
50

7
74

8E
76

110

112

78

133

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
szervezes@budapestbabszinhaz.hu
www.budapestbabszinhaz.hu
www.facebook.com/budapestbabszinhaz

178

907 973

90 ÉVES A BETHLEN TÉR 3. – ÉPÜLETTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A lakóépület története: híres lakók, alaprajzok, korabeli cikkek, fotók.
HÁZ- ÉS KULISSZAJÁRÁS – CSALÁDI PROGRAM
Barangolás a 90 éves épület rejtett zugaiban kulisszatitkokkal és régi történetekkel. Gyerekeknek is!

105
73

9:30–10:00
10:30–11:00

10:30–11:15

N

GANG SZÍNHÁZ – BÉKÉS PÁL: EGY KIS TÉRZENE
Közösségi színházi előadás a lakóház udvarán. Rendezte: Kroó Balázs.
A Pulzus Társulás és a Bethlen koprodukciója.
SZABÓ CSENGER: RÜCSKÖS ÁLOMKÉPEK
Táncelőadás, az Ambíció tehetségprogram bemutatója.
TŰZZSONGLŐR BEMUTATÓ
Komáromi Alexandra tűzzsonglőrködik.
MARICA PRODUKCIÓ: STANNA ÉS PANNA (18+)
Az éjszakai orfeum, a burleszkfilm, a pantomim és a mozgásszínház elemeit ötvöző előadás a bábkabaré elfeledett műfaját kelti életre. Szereplők:
Tárnok Marica, Sz. Nagy Mari. A Marica Produkció és a Manna koprodukciója.
NEDECZKY–FARKAS–HOPPÁL TRIÓ
Tangók, keringők, népdalátiratok, versek, kávéházi dallamok.
Nedeczky Júlia: klarinét, ének. Farkas Virág: harmonika, ének. Hoppál Mihály
BassPoetry: nagybőgő, gitár.

100 férőhelyek száma Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs

Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely
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KEMÉNY HENRIK
TEREM

N

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

TELJES ÉPÜLET

13:45–14:15
14:45–15:15
15:45–16:15
16:45–17:15

NAGYSZÍNPAD

19:00–20:00

NAGYSZÍNPAD

15

200

200

SZEGÉNY DZSONI ÉS ÁRNIKA
Lázár Ervin meséjét Pájer Alma Virág játssza el a gyerekeknek. (6+)

YH

AULA
100

PIPP ÉS POLLI
Babaszínházi előadás a legkisebbeknek. (4–)

Y

ORSZÁG LILI
STÚDIÓ
99

MARICA PRODUKCIÓ: STANNA ÉS PANNA, A FELFEDEZŐK
Különleges animáció tárgyakkal, bábokkal, zenével és szerelemmel 4-99
éveseknek. Szereplők: Tárnok Marica, Sz. Nagy Mari.

4

923

40

PIKNIK A TÉREN
Interaktív játékok és kézműveskedés nem csak gyerekeknek.
12 órakor bűvészbemutató és bűvésztrükktanulás.

HÁZ- ÉS KULISSZAJÁRÁS – A PINCÉTŐL A BUNKERIG A BETHLEN TÉR
3. SZ. HÁZBAN
Barangolás a 90 éves épület rejtett zugaiban régi történetekkel, Kellér
Dezsőtől Békés Pálig. Csak 12 éven felülieknek!

4

76

11:00–17:30

SZÍNHÁZTEREM
80

5
73

BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ

Y

YH

YH

SZÜLETÉSNAPI KÉSZÜLŐDÉS: 70 ÉVES A BÁBSZÍNHÁZ
Díszítsük fel közösen a színházat! Kézműves foglakozások gyerekeknek.

KULISSZAJÁRÁS ÉS JÁTÉKOS
BÁBTÖRTÉNET
Vitéz László megszökött! Viszszarepült az időben a Bábszínház
múltjába. Ahhoz, hogy este
felléphessen a nyílt próbán,
vissza kell hozni őt egy időgép
segítségével. Az egyes állomásokon különböző feladatokat teljesítenek a kulisszajáró csoport
tagjai, és segítenek megtalálni
Vitéz Lászlót.

Bábterv a Holdbeli csónakos
előadásból. fotó: Hoffer Károly

3

Holdbeli csónakos terv (fotó: Hoffer Károly

BETHLEN TÉRI
SZÍNHÁZ
1071 Budapest, Bethlen tér 3.

Az 1929-ben nyílt színház homlokzata (fotó: Dusa Gábor)

szinhazakejszakaja.hu

SZÍNPADTECHNIKAI SHOW
Bemutató a bábok, paravánok, fények, hangok és zsinórok működéséből
vagy „nem működéséből”.

HOLDBELI CSÓNAKOS
Nyílt próba a X. BÁBU Fesztivál nyitóelőadásából, vezeti Hoffer Károly
rendező.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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PATTANJ FEL A SZÍNHÁZAK
ÉJSZAKÁJA BUSZJÁRATRA!

AZ ÉLETBŐL LEHET
A LEGTÖBBET TANULNI

Tudjuk, hogy nem egyszerű feladat átszelni velünk a
várost, és eljutni mind a 34 résztvevő színházba, ezért a
BKK-val együtt úgy döntöttünk: igyekszünk megkönynyíteni számotokra Budapest Színházi Főváros kulturális
El Camino-ját. Ebben az évben, a nyolcadik Színházak
Éjszakája alkalmával külön buszjárat indul az északi
részen fekvő helyszínek mentén. A déli helyszínek
továbbra is tökéletesen megközelíthetők a BKK szokásos
járataival.

Bányai Kelemen Barna Katona József Színház*
Dino Benjamin Színház- és Filmművészeti Egyetem – Ódry Színpad*

A buszokat a Színházak Éjszakája karszalagjaival, okoseszközön (mobiltelefon, okosóra, tablet) felmutatott,
karszalagra még be nem váltott, érvényes voucherrel,
de akár sima BKK-jeggyel és -bérlettel is igénybe lehet
venni. A körjáraton a SZÉ jelzést kell keresni - ez lesz a
ti járművetek. Az első busz 14:45-kor, az utolsó pedig
22:45-kor indul a Deák Ferenc térről.

Mindketten a határon túlról jöttök. Volt bennetek
félelem az ország-, a közegváltás miatt?
B.K.B.: Persze, elég sokáig hordoztam ezt a kisebbségi
komplexust. Marosvásárhely ugyanis az elmúlt évtizedek
alatt román többségű várossá vált, így megtapasztaltam, hogy milyen otthon kisebbségként élni. Voltak
ennek pozitív hozadékai, és nagyon rossz percei is.
Ráadásul én még elkaptam Ceaușescu sötét korszakát,
amikor bilétákkal álltunk sorban vajért és kenyérért.
Borzalmasan kemény időszak volt, tényleg mindenki a
túlélésért harcolt, és biztos, hogy ezekből az évekből
megmaradtak még társadalmi reflexek.
D.B.: Én tulajdonképpen pánikba estem. Olyannyira, hogy
amikor felvettek, elkezdtem azon gondolkodni, hogy
egyáltalán eljöjjek-e otthonról. 18 éves voltam, korábban
nem jártam túl gyakran külföldön, és nagyon féltem az
elszakadástól, a nagyvárostól, az újdonságtól, miközben
persze éppen emiatt volt bennem egy jóféle izgatottság
is, ami vitt előre.

Mutatjuk az állomások listáját, itt tudtok felszállni a járatra és együtt, jókedvűen, kalandra
éhesen utazni egyik programról a másikra.
Aquincum → Deák Ferenc tér (Erzsébet tér)

Deák Ferenc tér (Erzsébet tér) → Aquincum

• Aquincum megállóhely – Baltazár Színház
• Flórián tér (1-es villamos kapcsolat)
• Bécsi út / Vörösvári út megállóhely – Vidám Színpad
• Margit híd budai hídfő (4-6-os villamos kapcsolat)
• Nyugati pályaudvar M megállóhely – Játékszín
• Aradi utca (Oktogon M) megállóhely – Hatszín Teátrum,
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
• Blaha Lujza tér (M2-es metró kapcsolat)
• Uránia megállóhely – Ódry Színpad
• Deák F. tér M megállóhely – Örkény István Színház,
RS9 Színház
• Deák Ferenc tér (Erzsébet tér)(metró és villamos
kapcsolat)

• Deák Ferenc tér (Erzsébet tér)
(metró és villamos kapcsolat)
• Batthyány tér megállóhely – Trip
• Széna tér megállóhely – Jurányi Közösségi
Inkubátorház
• Mechwart liget megállóhely – Átrium
• Margit híd budai hídfő (4-6-os villamos kapcsolat)
• Bécsi út / Vörösvári út megállóhely – Vidám Színpad
• Flórián tér (1-es villamos kapcsolat)
• Aquincum megállóhely – Baltazár Színház

A járat óránként indul a Deák Ferenc térről és az Aquincumtól
és követhető a FUTÁR applikációban is.
A részletekért lapozz a 78-79. oldalon található térképünkre!
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*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 32. ÉS A

64. OLDALON TALÁLHATÓK.

Hogyan készültök a szerepeitekre?
B.K.B.: Én konkrétan kukkoló vagyok. Ez azt jelenti például,
hogy előszeretettel utazom bármilyen tömegközlekedési
eszközön, mert ott látok sorsokat. Volt olyan heppem is
még Vásárhelyen, hogy azért ültem különböző kocsmákban, hogy figyelhessem az embereket. Órákig el tudtam
így üldögélni. Ennek a „terepmunkának” aztán meg is lett
az eredménye, évekig alkoholista vagy bepiált karaktereket játszottam. Azt gondolom, hogy ezek a személyes
tapasztalatok hihetetlenül fontosak egy színésznek, mert
hajlamosak vagyunk csak a saját zárt közegünkben létezni.
D.B.: Én is hasonló alkat vagyok, ráadásul elég feltűnően
figyelek meg embereket. Egyszer a villamoson rám is szóltak, hogy hagyjam abba, különben baj lesz belőle, de annyira
érdekes volt a jelenet, hogy muszáj volt figyelnem, mert én
is azt érzem, hogy az életből lehet a legtöbbet tanulni.
Milyen feladatok várnak rátok a következő évadban?
B.K.B: A Katonában az első munkám Ascher Tamással
lesz, aki A fehér szalag című Haneke-film adaptációját
rendezi, utána Tarnóczi Jakabbal dolgozom a Bánk bánban, az évadot pedig Gothár Péter Karnyónéjával zárom.
D.B.: Nagyon boldog vagyok, mert szeptemberben bemutatjuk az egyetemen a Jean-Paul Marat üldöztetése
és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet
színjátszói előadják De Sade úr betanításában című
darabot Kovács D. Dániel rendezésében, és nekem
Marat figurája 16 éves korom óta szerepálmom volt.
Ezután a Vígszínházban próbáljuk A nagy Gatsby t, amit
ifj. Vidnyánszky Attila rendez, és Eszenyi Enikő Mágnás
Miskájában is lesz majd feladatom, ezt követően pedig
Zsótér tanár úrral dolgozom a nagyszínpadon, aki Molnár
Ferenctől A doktor urat viszi színre.
Ezt még muszáj megkérdeznem: miért éppen a Marat
volt a szerepálmod?
D.B.: Már nem emlékszem pontosan, hány éves voltam,
amikor láttam egy felvidéki színházban, de az biztos,
hogy akkor még nem értettem, mi ez az egész. Úgyhogy
hazamentem, és másnap kikölcsönöztem a könyvtárból.
Ezek után még rengeteget kellett olvasnom a francia
forradalomról, hogy átlássam, miről is szól valójában.
Egyszerűen annyira megragadott ez a világ, hogy azt
éreztem, muszáj megcsinálnom a darabot. Nyugtáztam
is magamban, hogy jó, akkor majd 40-50 év múlva talán
megadatik. Így amikor megtudtam, hogy végzősként
eljátszhatom, hát, enyhén szólva boldog voltam.
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BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ
1065 Budapest, Nagymező u. 17.

5

DUMASZÍNHÁZ
1082 Budapest, Corvin sétány 1/b

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

Jegypénztárunkban egész nap
különleges akciókkal és
kedvezményekkel várjuk Önöket!
10:00–11:15
11:30–12:45

15:00–16:00

CSILLÁRTEREM
50

YM

A SZÍNHÁZ
TERÜLETEIN
30-30

Y

16:00–16:45
17:00–17:45

HÁZI SZÍNPAD

18:00–19:00

RAKTÁRSZÍNHÁZ

40

99

18:30–19:30

YM

KÁLMÁN IMRE
TEÁTRUM
158

19:00–20:00

Y

23:00–01:00

Y

NAGYSZÍNPAD

NM

KÁLMÁN IMRE
TEÁTRUM
250

6

923

HUSZÁROK ÉS KIRÁLYKISASSZONYOK
Zenés, színházi beavató program 6-18 éves korig a János Vitéz kapcsán,
Kékkovács Mara és Bordás Barbara vezetésével.

6

13:00–13:40

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ
240

NM

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

NAGYÁRPI
Ráskó Eszter önálló előadása, vendég: Ács Fruzsina.

YMS

BACKSTAGE PROGRAM
Betekintés a kulisszák mögé 2 csoportban, Bori Tamás és Tucker András
játékmesterek vezetésével.
CSÁRDÁS VS. VERBUNK
Tánctanítás (polgári táncok és népi megfelelőjük) Lénárt Gábor és Hajdu
Anita koreográfusok vezetésével, közreműködik az Erdőfű Zenekar.
SAJÁT FORRÁSBÓL
Versek, megzenésített versek művészeink saját tollából. Közreműködik:
Földes Tamás, Németh Attila, Szabó P. Szilveszter, zongorán kísér: Mihalics
János.

14:30–15:10

ŐSZI HANGOK
Teátrumi show az Operettszínház régi és új arcaival.

16:00–16:40

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ
240

BACKSTAGE PROGRAM
Betekintés a kulisszák mögé 2 csoportban, Somogyi Szilárd rendező és
Tucker András játékmester vezetésével.

17:30–18:10

OPERETT-MUSICAL À LA CARTE
Gálaműsor a Budapesti Operettszínház társulatának közreműködésével,
rendező: Somogyi Szilárd.

19:00–20:00

ÉJSZAKAI TÁNCHÁZ
Közreműködnek színházunk művészei, a talpalávalót az Erdőfű Zenekar
biztosítja.

Belépés kizárólag a Mozsár utcai bejárat felől!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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YMS

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ
240

YMS

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ
240

21:00–22:00

YMS

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ
240

A SZÍNHÁZ
TERÜLETEIN

895

4

78

NM

30-30

20:30–22:30

105
70

+36-1-788-7260, +36-30-680-5263
6
jegyfoglalas@dumaszinhaz.hu
www.dumaszinhaz.hu
A sorban állóknak 30% kedvezményt biztosító
kupont osztunk, ami a Kompót Dumaklub 2019.
szeptemberi, októberi és novemberi előadásaira
érvényes.

YMS

CORVIN
DUMASZÍNHÁZ
240

YMS

PLUSZ-MÍNUSZ HÚSZ ÉV, MARADHAT? –
XYZ GENERÁCIÓS EST… NEM! CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG
Ács Fruzsina, Csenki Attila, Janklovics Péter és Szabó Balázs Máté közös
előadása.
BÉKÉVEL JÖTTÜNK
Lakatos László és Musimbe Dávid Dennis közös előadása.

CSALÁDI EZÜST
Best of est by Fülöp Viktor.

VINNAI–LITKAI: A PÁLYÁZAT
Egy független színházi társulat véres kalandjai a hazai pályázati rendszer
meseszerűen bürokratikus lápvilágának futóhomokba ágyazott szubkultúrájában. Költséghatékony, ámde akciódús felolvasószínház látványos telefonhívásokkal, sikamlós pályázati feltételekkel és kacagtató pénzösszegekkel.
ZENEBU@ZIK
Janklovics Péter és Elek Péter közös estje.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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A MAGYAR DRÁMA NAPJA

szinhazakejszakaja.hu

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
ÉS A MAGYAR DRÁMA NAPJA
fotó: Rózsa Erika
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TEHETSÉG
NÉLKÜL NEM
LEHET MEGÚSZNI
Schell Judit Thália Színház*
Trill Zsolt Nemzeti Színház*
Judit, 2018-ban lettél a Thália Színház művészeti
vezetője. Milyen volt számodra az elmúlt egy év?
S.J.: Az első tiszta évadom, aminek a repertoárját is én
jegyzem, az a 2019/2020-as évad lesz, de már idén is
rengeteg új dologban vettem részt. Megújult az arculatunk, ezzel együtt a logónk is, átszerveztünk néhány
részleget a színházban, és mi készítettük a szilveszteri
műsort a Magyar Televíziónak, úgyhogy izgalmas, a színészeten túlmutató kreatív feladatokkal találtam magam
szemben már az elmúlt hónapokban is.
Zsolt, a szerepeid súlya, és a díjaid is egy pályája
csúcsán lévő színészt rajzolnak ki, te hogyan éled
meg ezt?
T.Zs.: Persze egy díj fontos visszajelzés lehet, de én
nem úgy élem meg, hogy a csúcson lennék. Ez azért is
van, mert egy ilyen elismerés rengeteg görcsöt okoz az
emberben, hiszen mindig ott marad a kérdés, hogy vajon
legközelebb is meg tudom-e csinálni, meg fogok-e felelni
az elvárásoknak. És nemcsak egy következő bemutatóról
beszélek, hanem akár a Caligula helytartójáról is: ki tudja, hogy lesz-e még egy olyan jól sikerült előadás, mint
amit a POSZT-on játszottunk?
Az ehhez hasonló nagy szerepek visszahatnak a civil
életetekre?
T.Zs.: Persze, akarva-akaratlanul is dolgozik bennem a
történet. Egyébként Caligula helytartója mellett sokszor
eszembe jut még Eliot Gyilkosság a székesegyházban
című drámája is, mert egyrészt fantasztikus szövegről
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van szó, másrészt pedig izgalmas elgondolni azt, hogy
ezekben a szituációkban én magam hogyan cselekednék, miként lépnék tovább. Persze nincs ez mindennap
terítéken, elég mindig azzal foglalkozni, ami éppen a
soron lévő feladat, de azért megmaradnak mondatok,
gondolatok, amik szépen munkálkodnak ott hátul.
S.J.: A napomat egészen biztosan meghatározza az,
hogy mit játszom este, különösen, ha olyan súlyú
előadásokról van szó, mint korábban a Ványa bácsi, a
Boldogtalanok vagy az Úri muri. Ilyenkor nehéz kikerülni
a szerep befolyása alól. Azt nem tudom, hogy más
ember lettem-e ezektől a szerepektől, de valószínűleg
így van, mert a darabok formálják a színészeket is,
hiszen ugyanúgy útmutatást adnak nekünk, akárcsak a
nézőknek.
A sokféle drámai és vígjátéki szerep tudja segíteni
egymást?
T.Zs.: Az a legnagyobb iskola, és egyben a legédesebb
pillanat is a színházban, amikor az ember sokfélét játszhat. Én is most látom igazán, mennyi hasznát veszem
annak, hogy mostanában sok vígjátékban és bohózatban
játszom. Tavaly például, amikor A Schroffenstein családon dolgoztunk, rengeteget segített az, hogy abban
a nagy családi tragédiában is meg tudtam találni az
öniróniát.
Zsolt, te a Nemzetiben rengeteg külföldi rendezővel
dolgoztál együtt. Volt részed igazán nagy találkozásban?
T.Zs.: Egy-két kivétellel mindegyik rettenetesen
izgalmas munka volt, hiszen alapvetően másként látják
a színházat, ezért mást is kérnek tőlünk, azzal pedig,
hogy megpróbálom a lehető legpontosabban megérteni
a nyelvüket, én magam is több leszek. Persze tehetség
nélkül nem lehet megúszni, az, hogy valaki külföldről
jött, nem azt jelenti, hogy telitalálat lesz az, amit csinál.
Senki sincs attól az alapvető igénytől megmentve, hogy
kell a tehetség – és ezt nemcsak a rendezőkre vagy a
színészekre értem, hanem az öltöztetőkre, a kellékesekre is, hiszen ez egy nagy társasjáték.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 68. ÉS A

49. OLDALON TALÁLHATÓK.

1883. szeptember 21-én először mutatták be Madách
Imre drámai költeményének, Az ember tragédiájának
színpadi feldolgozását. A Nemzeti Színházban – akkoriban
az Astorián található irodaház helyén – Paulay Ede rendezésében volt látható a darab. Madách Imre nem érte meg
a bemutatót, hiszen a dráma 1862-es megjelenése után
két évvel szívelégtelenségben elhunyt. Ádámot Nagy Imre,
Évát Jászai Mari, Lucifert Gyenes László játszotta.
A bemutató nagy siker volt, 1894-ig, Paulay haláláig,
kilencvenhétszer tűzték műsorra.
A legendárium része, hogy a Tragédia színpadra állítása
előtt Paulay Bécsben megnézett egy Faust-előadást, majd
a vonaton hazafelé ráeszmélt, hogy ilyen irodalmi alapanyagunk márpedig nekünk is van. Engedélyt kért Madách
Aladártól, az író fiától Az ember tragédiája átdolgozására.
A drámai mű 4117 sorából 2560-at hagyott meg a színpadi
változat szövegkönyvében. Az űrjelenetet például teljes
egészében kihúzta, mert technikailag akkor még nem volt
megoldható a színrevitel.
A Vasárnapi Újság így tudósított két nappal a bemutató
után: „A magyar irodalom egyik legszebb terméke, büszkesége oly alakban kerül most a közönség elé, a milyenről

szerzője aligha álmodott valaha. Az ember tragédiáját, ez
egyáltalán nem a színpad számára írott drámai költeményt
szinre hozza a nemzeti színház, Paulay Ede igazgató és
dramaturg átdolgozásában.”
Az ember tragédiája a legtöbbször színpadra állított
magyar drámák közé tartozik. Jelentősége vitathatatlan.
Izgalmas szerkezete, máig érvényes gondolatai, gyönyörű
nyelvezete és az a számtalan idézhető mondat, mely
bevésődött közös kulturális tudatunkba, a legmagasabb
irodalmi polcra helyezik a művet.
Nem véletlen, hogy 1984-ben a Magyar Írók Szövetsége
a Tragédia bemutatásának dátumára javasolta tenni a
Magyar Dráma Napját. A Tragédia egyfajta szimbólumává
vált a magyar drámaírásnak. Azóta szeptember 21-e a
magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom
ünnepe. Az emléknap célja a magyar színházművészet értékeinek jobb megismertetése, és az írók ösztönzése újabb
alkotások létrehozására. Ezen a napon a magyar színházak
külön programokat, rendezvényeket, előadásokat szerveznek, hogy ezekkel népszerűsítsék a magyar drámát.
Szerencsés, ünnepi helyzet, hogy idén erre a napra eshet a
Színházak Éjszakája.

TUDTAD?
• Ádám szerepét Lugosi Béla is eljátszotta, mielőtt Drakulaként világhírűvé vált volna. Méghozzá a Tragédia első amerikai bemutatójában alakította mindannyiunk ősatyjának szerepét, a New York-i Lexington
Theatre-ben.
• Paulay Ede egybekötötte az ősbemutatót a Nemzeti Színház villanyvilágításának premierjével.
• Az ember tragédiájában szereplő Éva megformálásában nagy szerepet játszott Madách felesége, Fráter
Erzsébet, aki megcsalta őt börtönévei alatt. Házasságuk jól indult, azonban amikor Madách támogatta az
1848-as eseményeket, és börtönbe vetették, felesége fogadta régi udvarlóit. A szabadulás után elváltak,
és a költő úgy érezte, csalódott a nőkben. Azt mondta, csak azért nem festette sötétebb színekkel Évát,
mert a mű megírásakor eszébe jutott édesanyja.
• Az ember tragédiája a mai napig nagy sikerrel fut a világ színpadain. Több mint 60 nyelvre fordították le.
A legkülönösebb talán egy afrikai törzs nyelve, a kajáli.
• Karinthy Frigyes megírta a drámai költemény paródiáját: Az emberke tragédiáját, mely a gügyögő gyermekversek becézgető nyelvezete ellen szól – ahol a hősök „meghalukálnak”. A mű Tizenhatodik színe a kávéházi
irodalom, a Nyugatosok jellegzetes alakjai, hírlapírók, költők, szerkesztők alakját figurázza ki, miközben
megtartja és így megidézi a Tragédia eredeti stílusát. Karinthy ebben azt is elképzelte, mi történne, ha Ádám
és Lucifer a jelenbe érkezne meg.
• Nemcsak a színház területen tevékenykedő alkotókat, hanem más művészeti ágak képviselőit is
megihlette a darab. Jankovics Marcell majdnem 30 éven keresztül alkotta a Madách-mű alapján készült
animációs filmjét.
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+36-1-999-9570
teatrum@hatszin.hu
www.hatszin.hu

Színházak Éjszakája karszalaggal egész nap
10%-os kedvezménnyel vásárolhatók jegyek
a Hatszín Teátrum előadásaira!
10:00–11:30

HATSZÍN TEÁTRUM
ELŐCSARNOK
80

N MS

4
70

78

6

SZÉ

Csonka András (fotó: Juhász G. Tamás)

HATSZÍN
TEÁTRUM
1066 Budapest, Jókai u. 6.

Mi történt Baby Jane-nel? (fotó: Szokodi Bea)

szinhazakejszakaja.hu

JÁTÉKSZÍN
1066 Budapest, Teréz krt. 48.
+36-1-331-8925
info@jatekszin.hu
www.jatekszin.hu

105

923 979

MESEEGYVELEG A HATSZÍN TEÁTRUM ELŐADÁSIBÓL
Találkoztál már Süsüvel? Segítesz megtalálni egy elgurult üveggolyót
Lackónak, aki Csukás István meséjéből lép elő? Az erdő állataival vagy
seregélyekkel megtanulnál rappelni? Gyere el velünk egy varázslatos,
vagyis mesés utazásra! Fotózkodás a szereplőkkel.

4
72

6

SZÉ

HATSZÍN TEÁTRUM
18

Y MS

MI TÖRTÉNT BABY JANE-NEL? BEMUTATÓ
Legyél te is részese az évad első óriási érdeklődésre számot tartó
BEMUTATÓJÁNAK! Alföldi Róbert legújabb rendezésére 18 szerencsés,
aki először regisztrál, az utolsó helyek egyikét megkapja. A bemutatóra
már az összes jegy elkelt, a karzatról Te mégis láthatod a Mi történt
Baby Jane-nelt?

15:00–15:40
16:00–16:40
17:00–17:40
18:00–18:40

KULISSZA

15:00–15:45

BOCK SZÍNPAD

16:00–16:45

30

HATSZÍN TEÁTRUM
266

20

Y MS

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

ŐRÜLTEK, HAZA! – DOLÁK-SALY RÓBERT NOVEMBERI
BEMUTATÓJÁNAK KICSINY ELŐZETESE
Dolák-Saly Róbert színész-zenész-komikus-költő, aki sajátosan látja
és láttatja a világot, akinek szubjektív gondolatai a világról és a világbékéről olykor szórakoztató elemeket is tartalmaznak...
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BOCK SZÍNPAD
50

23:00–04:00

YM

BOCK SZÍNPAD
50

18:00–18:45

Y

BOCK SZÍNPAD
50

17:00–17:45

26

91

191

226

291
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19:00–21:00

9

8

YM

KULISSZAJÁRÁS
Kulisszajárás a Játékszínben színészek vezetésével.

GOMBÓC ARTÚR RAJZVERSENY GYEREKEKNEK
Rajzold le kedvenc szereplődet a Gombóc Artúr, a nagy utazóból! A legjobb
művet jutalmazzuk!
MESEDÉLUTÁN
Mesedélután a Játékszín művészeivel kicsiknek és nagyoknak.

VERS A’LA CARTE
A már jól ismert, interaktív Vers a’la carte Hirtling István vezetésével.

NŐI DOLGOK – NÁRAY ERIKA KONCERTJE
A Játékszín népszerű Menopauza musicalének egyik dívája, Náray Erika
koncertje. Személyes hangvétel, igaz történetek nőkről, nőknek és
férfiaknak.

19:00–19:45

NAGYSZÍNPAD
299
Y M/2 fő

RENDHAGYÓ BEUGRÓ
A népszerű, szituációs játékokon alapuló szórakoztató produkció Novák
Péterrel és a Játékszín művészeivel.

20:00–20:45

NAGYSZÍNPAD
299
Y M/2 fő

RENDHAGYÓ BEUGRÓ
A népszerű, szituációs játékokon alapuló szórakoztató produkció Novák
Péterrel és a Játékszín művészeivel.

21:15–22:15

NAGYSZÍNPAD
299
Y M/2 fő

UGYE, TE IS AKAROD?
Zenés bolondozás a ’60-astól a ’90-es évekig. Csonka András első élőzenekaros házibulija.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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VALAMIRŐL
MINDIG
BESZÉLNI KELL
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Emlékeztek még az első találkozásotokra?
N.G.: Az első élményem Gergőről a ’96-os Szentivánéji
álom, de közösen először 2011 őszén a Szüleink szexuális neurózisaiban dolgoztunk együtt a Stúdió K-ban,
bár közös jelenetünk még ott sem volt. A Caligula
helytartójának van még fura története – sokáig nem
is éreztem jól magam emiatt –, mert valójában Gergő
kezdett el próbálni Rémusszal (Szikszai Rémusz, a
darab rendezője – a szerk.), csak nyáron összeszedett
egy tüdőgyulladást, és én vettem át a szerepet. A nagy
találkozásunk, ahol igazán egymásra találtunk, az a
szkénés Rosencrantz és Guildenstern halott volt. Az az
előadás voltaképpen egy teniszmeccs, és ott lehetett
először érezni, hogy bár másként dolgozunk, értjük
egymást, mert nagyon hasonló a színházi ízlésünk és a
színészi célunk. Ráadásul Gergőben van egy olyan játék
– a szó legnemesebb értelmében –, amit imádok.
Mi az a hasonló színészi cél, amiről beszéltek?
N.G.: A prioritás mindkettőnknél a mindenkori előadás,
nevezzük ezt rossz szóval végterméknek. Emellett
valami olyasmire is gondolok, hogy Gergőnek bele lehet
nézni úgy a szemébe, hogy tudod, valami készül, tudod,
hogy most frissnek, ébernek kell lenni, és most nem
hibáról beszélek, hanem erről a bizonyos tenisz- vagy
pingpongmeccsről, amitől élővé válik az előadás. De
van egy másik pillantás is, amit tőlem is kapott többször, amikor úgy nézel a partner szemébe, hogy ponto-
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Kaszás Gergő Szkéné Színház*
Nagypál Gábor Stúdió K Színház*

san tudja, hogy ezen a világon a hétmilliárd ember közül
senki nincs, aki segíteni tud, csak ő, és ő fog is. Amikor
ezek a pillantások megszületnek, és aztán kibukkan az
ember a víz fölé, az csodálatos tud lenni.
K.G.: A másik a színházról való gondolkodás, ami
kapcsán azt érzem, hogy Gáborban – és szeretném azt
hinni, hogy bennem is – mindig megvan a szándék. Amikor ugyanis az ember bemegy a színpadra, ösztönösen
magából kezd fogalmazni... Nagyon sok szándék nélküli
színész van, aki pusztán végrehajtja, amit kérnek tőle,
és persze sokszor roppant ügyesen teszi ezt, de ez
engem egyszerűen nem mozgat meg, mert hiányzik
belőle a személyesség. Számomra az nem létezik,
hogy azért vagyok ott a színpadon, hogy szép legyek,
tetsszem valakinek vagy elmondjak egy jó poént.
Valamiről mindig beszélni kell, még egy bohózatnál is,
és ezt a közlésvágyat érzem Gáborban is, de egyébként
az egész Vádliban.
Milyen feladataitok vannak a következő évadban?
K.G.: Őrült nagy szerencsém van, mert most, hogy
újra beugrom a Caligula helytartójába, tizenhárom
előadásom lesz. Nem is próbálok újat, csak egyet: Tarnóczi Jakab rendezi majd Salgótarjánban Shakespeare
Vízkereszt, vagy amit akartok című vígjátékát, amit a
Szkénében is fogunk játszani, akárcsak Az eltört korsót,
szintén Jakab rendezésében. Ezt a tizenhárom előadást
pedig kivétel nélkül olyan emberekkel csinálom, akiket
szeretek, és akikkel jó dolgozni.
N.G.: Készítünk egy közös előadást a Rijekai Kulturális
Központtal A város emlékezete címmel, Edvin Liverić
rendezi. Aztán Galambos Péterrel dolgozunk Az utolsó
aleppói bohócon, majd az Amikor halott voltam című
némafilmből Diego de Brea készít egy burleszkre épülő
előadást szintén a K-ban, amiről egyelőre annyit tudok,
hogy csak fiúk vannak benne, szöveg pedig nincs, és ez
máris tetszik.
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NE VÁLJUNK ÖNMAGUNK
MELLSZOBRÁVÁ
Kőszegi Ákos Vígszínház*
Őze Áron Rózsavölgyi Szalon Arts&Café*

Ákos, milyen érzésekkel vágsz neki az első vígszínházi évadodnak?
K.Á.: Tulajdonképpen 1983-tól már eltöltöttem két évet
a Vígszínházban, akkor főiskolásként végeztem itt a
szakmai gyakorlatomat, és sok élményem fűződik ahhoz az időszakhoz. Utána vidékre szerződtem, elsőként
Szegedre, majd legutóbb Kecskemétre, de az elmúlt
években már megkerestek a Vígből. Kecskeméten már
eljátszottam mindent, amit egy színész eljátszhat, és
úgy éreztem, hogy jót tenne a váltás, az új közeg, ami
persze nem is teljesen új, csak közben eltelt 35 év.
Nagy kíváncsisággal vetem bele magam a munkába,
szeretném itt is megmutatni mindazt a tapasztalatot és
tudást, amit megszereztem ez alatt a pár évtized alatt.
Mindkettőtök számára fontos a társulati lét?
K.Á.: Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne tartozzam
egy társulathoz. Volt már szerencsém egyszemélyes
színházat is csinálni, megtapasztaltam, hogy milyen fokú
magányt és magára utaltságot jelent az, ha egyedül van
az ember a színpadon. Számomra elengedhetetlen, hogy
egy csapat legyen mellettem, hogy előadás után végigtárgyaljuk az eseményeket, átbeszéljük az előadást,
közösen gondolkodjunk.
Ő.Á.: Azt gondolom, hogy a színház csapatmunka. Ez
ugyanis társas műfaj, és én ott mérem le egy előadásnak
az értékét – mert a siker ettől független dolog –, hogy a
próbaidőszak alatt hogyan tud együttdolgozni a csapat.
Játszani sokkal könnyebb, valójában próbálni kell tudni,
az pedig összetartó erő nélkül nem megy.
Az anyaszínházon kívüli kalandozásokat mennyire
igénylitek?
K.Á.: Ha az időm engedi, boldogan kalandozom, többek
között a Rózsavölgyiben, a Karinthyban és a Tháliában
is játszottam az utóbbi években. Nagyon jó érzés volt
olyan színészekkel találkozni, akikkel egyébként nem volt
lehetőségem egy csapatban dolgozni.
Ő.Á.: Az elmúlt pár évben szerencsére én is elég sok
olyan kollégával találkoztam a Rózsavölgyi Szalonban,
akikkel addig nem hozott össze a sors, ami szerintem
elementárisan fontos. Persze az is izgalmas, amikor már
a kolléga szempillantásából értjük, hogy miről van szó,
és mindent tudunk a másikról, de iszonyatosan fontos,
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hogy folyamatosan új kollégákkal találkozzunk, hiszen
ezáltal mi magunk is megújulunk, és ez kell ahhoz, hogy
ne váljunk önmagunk mellszobrává.
Mit gondoltok, mekkora felelőssége van ma a színháznak?
Ő.Á.: Óriási. A színház mindig is volt, és mindig is lesz,
ez a mi szerencsénk. Amikor az ősember egy tábortűz
előtt elmutogatta az aznapi vadászatát, tulajdonképpen
színházat csinált, és az, hogy hogy adta elő, már az ő
felelőssége volt. Ugyancsak örök a színházban, hogy
nekünk minden helyzetben és korszakban, történjen
bármi, tükröt kell tartanunk, de ebben a szembesítésben
nem szabad aktuálpolitizálni, mert ilyenkor lesüllyesztjük
a művészetet egy egészen másik szintre. Ami szintén
fontos, hogy a színháznak másfél lépéssel mindig a néző
előtt kell járnia. Ha egy néző a mai pörgésben veszi arra a
fáradságot, hogy este eltölt két órát a színházban, akkor
a színháznak kötelessége arról gondoskodnia, hogy mikor
elhagyja az épületet, akkor vigyen is magával valamit. Ha
nem történik semmi, akkor gazemberség az egész.
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PROGRAMOK

JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ
1134 Budapest, Váci út 63.

Grecsó Krisztián, Hrutka Róbert (fotó: Fényes Gábor)

szinhazakejszakaja.hu

9

+36-1-270-7514, +36-1-320-5877
szervezes@jozsefattilaszinhaz.hu
www.jozsefattilaszinhaz.hu,
www.facebook.com/jozsefattilaszinhaz.hu

A színház által előre meghatározott, a helyszínen
feltüntetett előadásokra 20% árengedményt
biztosítunk a karszalaggal rendelkezők részére.
15:00–15:30

ELŐCSARNOK
300

15:00–18:00

NMS

KIÁLLÍTÓTEREM
50

N

15:30–16:00

ELŐCSARNOK

16:00–16:20

ELŐCSARNOK

300
300

NMS
NMS

16:20–17:00

ELŐCSARNOK

16:30–17:00
18:00–18:30

ELŐCSARNOK

17:00–17:45

NAGYSZÍNPAD

300
30
444

17:30–18:30

19:00–22:00

YMS H
NS

KIÁLLÍTÓTEREM
70

N

NAGYSZÍNPAD
70

YMSH

19:30–21:30

GAÁL ERZSÉBET
STÚDIÓ

22:00–23:00

ELŐCSARNOK

20
300

23:00–00:00

Y
NMS

ELŐCSARNOK
300

26

34

106

115

120
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MACSKAFOGÓ
A 2019/20-as évad első bemutatója a Macskafogó. Igazi sztárparádénak
ígérkezik, és nem okoz csalódást a rekeszizmoknak sem. A készülő
előadásból láthatnak részletet.
RAPID SAKKPARTI
Sakk-sarkunkban Krizsán Edith női nemzetközi mester ad szimultánt a bátor
vállalkozóknak.
BESZÉLGETÉS A FILM ÉVADÁRÓL
A 2019/20-as évadban a filmé a főszerep. Ismerd meg az évad új bemutatóit.
TENYÉRLENYOMAT
Tavasszal kezdtük vászonra vinni színészeink kéznyomait, ma három, évtizedek óta nálunk játszó színésznő kézjegyét örökítjük meg.
ÍZELÍTŐ ZENÉS ELŐADÁSAINKBÓL
Ízelítő a tavalyi évadban bemutatott előadásokból.

NMS

HUNYADY SÁNDOR: LOVAGIAS ÜGY – NYÍLT PRÓBA
Less be a kulisszák mögé, nézz bele a salgótarjáni lejáró próbába!

4
SZÉ

JASZ BULI
Koncert színészeink kedvenc dalaiból.
PARASZT A METRÓN
Gazdag Tibor és a Kikezek koncertje.

6

960 990

39

17.00–18.30

JURÁNYI LABOR,
II. emelet
(B lépcsőház,
Jurányi u. 3.)
50

18:00–19:15

19:00–20:00

YM

Műhely Alapítvány,
Grabó Stúdió 200as terem
(B lépcsőház,
Jurányi u. 3.,
legfelső emelet)
40

19:30–20:30

YM

SZÍNHÁZTEREM,
Alagsor
(A lépcsőház,
Jurányi u. 1.)
130

LÁTHATATLAN SZÍNHÁZ
Ismerd fel az illatot, illetve színházi relikviák tapogatása. Huszárik Kata és
Bonyecz Ervin beszélgetése a színház és az egyes előadások illatáról, illetve
az illat adta másodlagos jelentésről.
JASZALON/IRKA
Kortárs irodalom, színpadi adaptáció. Huszárik Kata beszélget Forgách András
12 nő voltam című műve kapcsán.
HUNYADY SÁNDOR: LOVAGIAS ÜGY
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház vendégjátéka.
APRÓ KOZMIKUS FÉLREÉRTÉS
Forgách András 12 nő voltam című művének adaptációja – a temesvári Csiky
Gergely Állami Magyar Színház előadása.

10

+36-70-777-2533
juranyijegy@gmail.com, juranyititkarsag@gmail.com
www.juranyihaz.hu

KULISSZAJÁRÁS
Ismerd meg színházunk épületét színészeink vezetésével!

Y

ELŐCSARNOK/
KIÁLLÍTÓTEREM
50

18:00–18:30

NMS

1

JURÁNYI
PRODUKCIÓS
KÖZÖSSÉGI
INKUBÁTORHÁZ
1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.

YM

KAMARATEREM,
Magasföldszint (A
lépcsőház, Jurányi
u. 1.)
60

Y

STAFÉTA: ,,ELŐTTED AZ UTÓDOD”
Gondolatok táncban (előadás). Appelschoffer János két társával egy
olyan összeállítással készül, amely hűen tükrözi a néptáncról alkotott
elképzelésüket, véleményüket. A koreográfiák a tiszta forrásból merítkező
motívumok mellett gondolataikat, érzéseiket mutatják meg, ki-kitágítva az
autentikus hagyományőrzés kereteit.
Az előadás után: Kerekasztal-beszélgetés a Staféta 2019. pályázat nyerteseivel projektterveikről, illetve a Staféta jelentőségéről és a független
színházi életben betöltött szerepéről.
LIBIKÓKA – GRECSÓ KRISZTIÁN ÉS HRUTKA RÓBERT ZENÉS
PÓDIUMESTJE
Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, apáink
történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen, társaságban volt szokás: dalban, mesében, adomában mondva el. Zene, irodalom és színház éteri
találkozása ez az este.
A SZÍNFALAK FÖLÖTT – CIRKUSZI NYÍLTNAP A MŰHELY ALAPÍTVÁNY
SZERVEZÉSÉBEN
A Grotesque Gymnastics és a Freak Fusion két több éves múlttal rendelkező független cirkuszi formáció. A két társulat hamarosan egy-egy új
produkciót mutat be.
A Színházak Éjszakáján egy rendhagyó helyzettel kísérleteznek a nyilvánosság előtt: most születő ötleteket és fejlesztés alatt lévő cirkuszi kunsztokat
láthat a közönség. De nem úgy, ahogy majd az előadásaikban találkozhatnak velük, hanem úgy, ahogy csak az láthatja, aki ebben a világban él és
dolgozik.
JUSZT – JURÁNYI SZÍNHÁZI TÁRSASJÁTÉK BORGULA ANDRÁS VEZETÉSÉVEL! – BEINDÍTJUK AZ ÉVADOT!
A versenytársak a 2019/20-as évad legújabb produkciónak alkotói és a közönség. Dékány Barnabás–Kurta Niké (Megyek utánad), Huzella Júlia–Varga
Ádám–Sütő András (Nagy vacsora), Járó Zsuzsa–Keszég László (23 perc),
Kárpáti Péter–Stefanovics Angéla (Tótferi), Bán Bálint–Mózes András (Mady
Baby), KV Társulat és E-Mancik Sz. M. (Lenni vagy nem). A nyeremény sem
marad el!

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
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A SIKER NEM
MENTSÉG
Várady Zsuzsi Momentán Társulat*
Straub Dezső Vidám Színpad*

15

Mit gondoltok? A humor mennyire változik a korszakokkal együtt?
V.Zs.: A humorban van valami örök. Vannak olyan tréfák
vagy helyzetkomikumok, amik pont úgy működhettek
2500 éve, mint ma. De a sebesség például folyamatosan
változik, hiszen egyre gyorsul a világ, ezért a közönségnek ma már sokkal több ingerre van szüksége. Nézzünk
meg egy mai filmet, és hasonlítsuk össze egy ’70-es
évekbeli alkotással, a régi filmre garantáltan az lesz
a reakciónk, hogy úristen, történjen már valami, pedig
akkor csoda volt. A másik, hogy ma már sokkal több
nemzetközi hatás éri a magyar kultúrát, ezáltal a humort
is. Az imprószínház és a kabaré jó lehetőséget teremt
arra is, hogy a bennünk felgyűlő feszültséget ki tudjuk
adni humor formájában. Márpedig társadalmi feszültséggel tele vagyunk, a mai kor igazán ad tápanyagot ahhoz,
hogy a politikai kabarék virágozzanak.
S.D.: A tempót tekintve tökéletesen igazad van. Megnézem a harminc évvel ezelőtti előadásainkat, és azt
érzem, hogy nézhetetlenül lassú vagyok, miközben az
akkori közönség sír a nevetéstől. A nevetés másik fontos
eleme a ritmus! Alapozó mondat, labda feladása és labda
lecsapása, maga a poén! Ha ez folyamatosan ismétlődik,
a néző rááll a ritmusra, aminek a vége mindig nevetés.
A nagy mester, Bodrogi Gyula mondta, hogy azt a fajta
humort szereti – ez a humor szintén állandó –, amikor a
közönség nem a konkrét vicceken, hanem a gondolatokon nevet. Amikor a két játszó ugyanarról mást gondol,
és a néző be van avatva. Ilyenkor ugyanis egy-egy tekintet sokkal többet jelent, sokkal viccesebb a szavaknál.
V.Zs.: Ami nagyon kell még a humorhoz, az a cinkosság.
Az összenézések. Érdekes a humor megítélése. Hiszen
a magyar egy jó humorú nép. Gondoljunk csak bele:
Örkény, Molnár Ferenc, Karinthy, Hofi. Elképesztő humoruk van, elképesztő mélységgel, de valahogy mégis
azt érzem, hogy sokak szemében a vidámság, a nevetés
kicsit ciki dolog, és a mélységet, a komplexitást mindenki
a drámákhoz köti.
Van, amivel már nem lehet viccelni? Hol húzódnak a
határok?
V.Zs.: Hogyne. Óriási a felelősségünk a színházban,
nagyon könnyű ugyanis poénokat csinálni olyanok rovására, akik például kisebbségben vannak. Ezt szerintem
nem szabad, muszáj észnél lenni. Ha pedig mégis
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belecsúszunk ebbe – hiszen vannak rossz döntéseink –
akkor muszáj, hogy később a sztereotípiák mellett megmutassuk a másik oldalt is, hogy láttassuk: a másiknak is
lelke van. Ilyen szempontból a színház mindig a kisember
oldalán áll. A hatalomból bármikor lehet hülyét csinálni,
de egy másik embert tilos megalázni.
S.D.: Ezek az ízléshatárok mindenkinél máshol vannak.
Van olyan színész, humorista, aki bármit kimondhat,
semmi nem veri ki a biztosítékot, mert hiteles, a másiktól pedig egy lehülyézést is sokallsz. Volt egy kollégánk,
akire folyamatosan panaszkodtunk a színházban, épp
amiatt, mert olyan dolgokat engedett meg magának, ami
számunkra szakmailag vagy éppen morálisan már nem
fért bele. A rendező csak azzal tudta védeni, hogy: „De
MEKKORA sikere van.” Erre mi nem tudtunk mit mondani.
Ekkor megszólalt az egyébként addig a társalgó sarkában rajzolgató, zsenális Makai Sándor: „Láttátok volna,
Hitlernek mekkora sikere volt!”. A siker nem mentség
mindenre!
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I’m online (Lovas Emília), r.: Tóth Géza (fotó: Juhász Éva)
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KARAVÁN SZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZETI
11
ALAPÍTVÁNY
1092 Budapest, Ráday u. 34.
+36-30-867-3804
karavanma@gmail.com
www.karavanma.hu
2
83

10:00–10:45
11:00–11:45

KARAVÁN
SZOBASZÍNHÁZ
30

Y

4

6

15

KARINTHY
SZÍNHÁZ
1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
+36-1-203-8994, +36-1-783-5030
info@karinthyszinhaz.hu
www.karinthyszinhaz.hu

115

19

923 979 979/A

7

BANYAMESÉK
Élőzenés mesejáték óvodásoknak és kisiskolásoknak. Két székely és egy
orosz népmesét láthatnak a gyerekek. A meséket bábok segítségével adják
elő a színészek a Romano Glaszo népzenei együttes kíséretével. Játsszák:
Horváth Kristóf, Nyári Pál, Tari Teri, Sipos Eszter, Lovas Emília, rendezte:
Tóth Géza.
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11:00–12:00

HÖKÖM STÚDIÓ

KARAVÁN
SZOBASZÍNHÁZ
30

Y

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, Merina Camacho
Abigail, Kós Mátyás, Baranyi Csaba, rendezte: Tóth Géza.
Az előadást az internetes és az iskolai zaklatással kapcsolatos feldolgozó
beszélgetés követi.

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

13:00–14:00

HÖKÖM STÚDIÓ

14:00–15:00

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

15:00–16:00

HÖKÖM STÚDIÓ

15:30–16:30

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

17:00–18:00

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

17:30–18:30

HÖKÖM STÚDIÓ

40

40
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19:00–20:30

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

22:00–23:00

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

23:00–24:00

NAGYSZÍNPAD
221
Y M/2 fő

00:00–00:30

ELŐTÉR
60
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Y

12:00–13:00

40

15:00–16:00
17:00–18:00

A Színházak Éjszakáján 15% kedvezménnyel
várjuk kedves nézőinket pénztárunkban.

918
40

12

N

REGGELI A KARINTHYBAN
A reggelit készíti Karinthy Márton. Moderátor: Balázsy Panna.
MIMÓZÁÉK
Játssz velünk! Interaktív gyerekprogram egy idős házaspárral és egy utazóbőrönddel.
EBÉD A KARINTHYBAN
Ebédelj együtt Marton Róberttel és Balázs Andreával! Moderátor: Balázsy Panna.
NYÍLT PRÓBA A KARINTHYBAN
A Lököttek című legújabb bemutatónk nyílt próbájára várjuk az érdeklődőket.
Rendező: Kelemen József, szereplők: Papp János, Pápai Erika, Marton Róbert,
Balázs Andrea, Tenki Dalma, Baronits Gábor, Vertig Tímea.
UZSONNA A KARINTHYBAN
A házigazdák Murányi Tünde és Kálid Artur. Moderátor: Balázsy Panna.
VAKLÁRMA
Léránt Ágnes és Agárdi Szilvia esélyegyenlőségi aktivista érzékenyítő interaktív
programja.
SZINKRON SZÍNHÁZ – TRÓNOK HARCA
Gyere és találkozz a Trónok harca szinkronhangjaival. Bemutatkoznak a
magyar változat főszereplői, alkotói. A program során a közönség részvételével elkészítjük egy addig soha nem látott Trónok harca-epizód szinkronját.
Mindenki a sorozat részévé válik úgy, hogy a székéről sem kell felkelnie.
VACSORA A KARINTHYBAN
A Karinthy Színház vacsoráját Peller Károly és Kuna Kata készíti. Moderátor:
Balázsy Panna.
TUK KARAOKEVERSENY
A májusban megjelent Tanár úr kérem CD különlegessége, hogy a dalok
karaokeváltozata is szerepel a lemezen, tehát bárki elénekelheti a népszerű új
magyar musical dalait. Várjuk a versenyzőket!
PISZKOSAK KONCERT
A piszkosak című előadás és a Nézőművészeti Kft.-s előadások dalai
egybegyúrva. Szereplők: Marton Róbert, Katona László, Molnár Gusztáv,
Scherer Péter, Kovács Krisztián és Pápai Rómeó.
TUDÁS6ALOM
A Tudás6alom csoport immár negyedik éve visszatérő vendég a Karinthyban
a Színházak Éjszakáján. A csoport hátrányos helyzetű gyerekek kortárs segítő
szervezete, vezetőjük Horváth Kristóf „Színész Bob”.
KULISSZAJÁRÁS KARINTHY MÁRTONNAL
Karinthy Márton megmutatja színházát.
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fotó: Walton Eszter
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+36-1-317-4061, +36-1-266-5200
szervezes@katonaszinhaz.hu
www.katonajozsefszinhaz.hu,
www.facebook.com/katona.budapest/

A Színházak Éjszakájának napján 20-40%
kedvezménnyel válhatnak jegyet októberi és
novemberi előadásaink szabad helyeire.
11:00–13:00

PRÓBATEREM
Haris köz 5.
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KOLIBRI GYERMEKÉS IFJÚSÁGI
SZÍNHÁZ

HSC Stábiskola

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ
1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.

Katona József Színház

szinhazakejszakaja.hu

1061 Budapest, Jókai tér 10.
+36-1-311-0870, +36-1-312-0622
info@kolibriszinhaz.hu
www.kolibriszinhaz.hu
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956 973

KERÜLJ BELJEBB! – GYEREKPROGRAM
A Kerülj beljebb! „színházi játszótér”. Közösségi játékokat játszunk, színházról
beszélgetünk, történeteket találunk ki, amiket aztán együtt jelenetekké
formálunk. Az immár hetedik évébe lépő havi rendszerességű program most
„különkiadással” jelentkezik. Szeretettel várjuk azokat a 6 és 13 év közötti
gyermekeket, akiket érdekel a színház és vágynak a közös játékra.
JÓ KÉRDÉS... CSAK NÉZÜNK, MINT A MOZIBAN? – SIKERFILMEK A SZÍNPADON
A Magyar Színházi Társaság és a Színház folyóirat beszélgetéssorozata. Egy
sikerfilm a színházban is sikert arat? Jár-e kockázattal egy ilyen adaptáció? A
műfaji keretek megváltozása milyen hatással van a történetre? Változnak-e a
nézői elvárások? Hogyan kell a forgatókönyveket színpadra alkalmazni? Milyen
kompromisszumokat kell kötni, és mi az, ami adaptálhatatlan?
A beszélgetés résztvevői: Csizmadia Tibor rendező, Pelsőczy Réka színművész, rendező, a Katona József Színház tagja, Vajda Katalin író, dramaturg. A
beszélgetést vezeti: Seres Gerda újságíró.
Támogatók: NKA, MMA
ASZTALTÁRSASÁG – SZÍNHÁZI WORKSHOP ÉS BESZÉLGETÉS
Workshopunkon a résztvevőkkel együtt megelevenítjük egy család életét
– olyan helyzeteket játszunk el közösen, amelyek mindannyiunk számára
ismerősek lehetnek. Asztaltársaság egy családi ebédnél. A workshop a színház egyik őszi bemutatójához, a Fehér szalag című előadáshoz kapcsolódik. A
workshopon 16 év felett bárki részt vehet.
„KÖZÉRTBE MEGY LE TEJÉRT...”
Évadzárónk után az idén tíz éve elhunyt Cseh Tamás dalaival köszöntük
meg Mecénásainknak a sokat jelentő támogatásukat. Az estnek végül
akkora sikere lett, hogy úgy éreztük, érdemes lehet szélesebb közönség
előtt is előadni. A Színházak Éjszakáján a korábbi est kibővített változatával várjuk majd nézőinket és emlékezünk társulatunk egykori tagjára,
Cseh Tamásra.
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MACSKALABIRINTUS
Állati jógapózok Megyes „Jenny” Melindával, illemtanórák, viselkedésgyakorlatok Erdei Juli „Dadussal”, angol etikettismeret, mesesarok, angol
mesék, versikék, bájolók Németh „Grimms” Tibkótól, sminktanácsadások
Alexics „Lulu” Ritával, macskazene, hangszerismertetés Kecskeméti
Gáborral.
ÉLŐ CD-BEMUTATÓ
Dalok A császárfiú álma és Az aranygyapjas kaland című előadásainkból a
társulat összes tagjának közreműködésével.

UGYANAZ HÁTULRÓL
Felújítópróba, interaktív játékok, kulisszatitkok Alexics Ritával, Ruszina
Szabolccsal, Nizsai Dániellel, Szanitter Dáviddal, Fehér Danival és sokan
másokkal.

BEREMÉNYI-DALOK ÉS RÉZPRÓBA-KONCERT
Bereményi Géza megzenésített verseit a társulat tagjai adják elő,
zenél Novák János, a dalszerző, Bornai Szilveszter, Kecskeméti Gábor
és Tóth Tamás, utána Rézpróba-koncert, avagy a Kolibri fúvószenekara
játszik.

ISTENTELEN IFJÚSÁG – A KATONA KLUB ELŐADÁSA
A Katona József Színház ifjúsági csoportja Ödön von Horváth Istentelen ifjúság
című regényéből alkotta meg a történet saját verzióját. A próbafolyamat alatt
a történet váza alapján improvizálva hozták létre az előadást. 14 év felett
bárkit szívesen látunk. A Behívó programjairól további információkat teszünk
közzé a facebook.com/katonaklub oldalon.
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INTERJÚ TOMPOS
PROGRAMOK
S KÁTYÁVAL
KÁ
INTERJÚ

szinhazakejszakaja.hu

A dalhoz tartozó videóklipet keressétek a youtube-csatornánkon!

„MAGÁVAL RAGADÓ KÖNNYEDSÉG” –
EZ JELLEMZI A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA IDEI DALÁT

VISZLEK HAZA

Tompos Kátya színművész énekli idén az évadnyitó színházi fesztivál hivatalos dalát, melyet
Hrutka Róbert zeneszerzővel, dalszövegíróval közösen hoztak tető alá. A klipben több kollégája
is megjelenik. Kátyát arról is kérdeztük: ő mit visz magával a színházba és a színházból.
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hogy megszakad a szív, a mellette ülő szülők pedig
kétségbeesetten próbálják vigasztalni. Hát nem tudom,
ő aznap mit vitt haza. Talán azt, hogy nem minden mese
végződik happy end-del, és minden, amit eddig elképzelt
az életről, szerelemről, az lehet fordítva is.
A klipben több színművész kollégád is megjelenik.
Mesélj a forgatásról!
Egyetlen olyan napunk volt, ami mindenkinek megfelelt,
és egy spontán ötlettől vezérelve azt mondtam, ugorjunk
le az Ördögkatlanra. Gyakorlatilag a helyszínre leérve
fűztük meg a szereplők nagy részét, hogy adják az arcukat a dalhoz, mindenki nyitott és odaadó volt. Udvaros
Dorottya, Vecsei H. Miklós, Tóth Vera, Beck Zoli, Scherer
Péter és Mucsi Zolt
Zoltán kerültek bele a klipbe, épp akkor és
ott, ahol
o el tudtuk ő
őket csípni.

A nagyfőnök fentről az megrendez,
A végén majd ő dönt, hogy tetszett-e,
S ha úgy érzi, jól játszol megnyílik fentről az ég,

Refrén:
Tudod, itt van bent, ami velem marad,
d
Mint a világot rejtő bűvész kalap,
Ha a színpadról látom az arcod, hát viszem haza.
Tudod, itt van bent, ami velem marad,
Mert itt van az otthon és itt a haza,
Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.

Bridge:
Ha ez az első, vagy utolsó felvonás,
Mindegy, mi jön, én játszanék tovább,

Refrén:
Tudod, itt van bent, ami velem marad,
Mint a világot rejtő bűvész kalap,
Ha a színpadról látom az arcod, hát viszem haza.
Tudod, itt van bent, ami velem marad,
Mert itt van az otthon és itt a haza,
Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Mondd, te mit viszel magaddal,
Formáld a darabot a szavakkal,
A díszlet az maradjon itt, minden más az befér,

----------------EXTRA-------------Mondd, te mit viszel magaddal,
Hagyd itt az egód egy adaggal,
Ha karmád a karmával megkarcol, bánhatod még,
Mert életfogytig az ítélet,
A színpadon állni, amíg élek,
A végén, ha szeretsz, az öltözőmbe kísérsz,

Bridge:
Ha ez az első, vagy utolsó felvonás,
Mindegy, mi jön, én játszanék tovább,

Refrén:

Az életem adnám, ha te kéred,
Mosolyt egy zsákkal, hát ígérd meg,
Itt hagyod bánatod, orrot lógatni nem ér,

Tudod, itt van bent, ami velem marad,
Mint a világot rejtő bűvész kalap,
Ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem haza.

Bridge:

Tudod, itt van bent, ami velem marad,
Mert itt van a színpad és itt a haza,
Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.

Ha ez az első, vagy utolsó felvonás,
degy, mi jön, én játszanék tovább,
Mindegy,

Dalszöveg: Hrutka Róbert

fotó: Kleb Attila

Az idei Színházak Éjszakája szlogenje: „Te mit viszel
15
magaddal?” Milyen meghatározó színházi élményeid
vannak nézőként, amik formálták a lelkedet?
Leginkább orosz és litván rendezők darabjai voltak rám
nagy hatással kamaszkorom óta. Lev Dogyin Ványa bácsija, Rimas Tuminas Anyeginje, Alvis Hermanis A csend
hangjai című előadása, amit még a Bárka Színházban
láttam vendégjátékként, de talán az egyik legmeghatározóbb Kama Ginkas Fekete apát című Csehov-átirata volt,
amelyet Moszkvában láttam. A színház emeletén lett
kialakítva a színpad, és az egyik színész folyton leugrált
a mélybe, majd újra felbukkant. Elképesztő fénytechnikát
használtak az előadásban, miközben lélegzetelállítóan
hiteles színészi játékot kaptak a nézők. Ilyen volt még a
Varsói melódia, amit nagyon sokféle verzióban láttam
m
emindig oroszul, és egy erős késztetéstől vezérelve szeóta
rettem volna eljátszani én is a darabbéli Helgát. Ez azóta
meg is valósult.
Mi az a tárgy, ami nélkül nem mész színházba? Vagy
gy
egy rutin, ami nélkül nem lépsz színpadra…
Nincsenek tárgyi kabaláim, csak a sminktáskám, azokkal
kkal
k.
a kencékkel, amik az adott előadáshoz éppen kellenek.
Általában bemelegítek, a testemet hozom olyan állapotba, hogy megfelelően rezegjen onnantól, hogy kilépek a
színpadra.
Hrutka Róberttel nem először dolgozol együtt, most
a Színházak Éjszakája hivatalos dalát vettétek fel
együtt. Mi a közös munka titka nálatok?
Alkotóként már megismertük egymás erősségeit és
gyengéit, jól tudunk alkalmazkodni, sok mindenben
kiegészítjük egymást. Robi végtelenül empatikus,
képtelenség vele konfrontálódni, és közben rengeteg
megerősítést kap tőle az ember az alkotás terén. Az
érzelmek, az eklektika, líra, világzene, folk, rock, költészet valamiféle azonos mederbe terelése jellemző a
közös stílusunkra. A Színházak Éjszakája-dalnak magával
ragadó stílusa, könnyedsége és ritmikája lett, öröm volt
dolgozni rajta. Miután felvettük az összes hangsávot és
kész lett a keverés, úgy örültünk neki, hogy elkezdtünk
rongylábazni rá, mint két kisgyerek.
A dalszövegben van egy sor: „ha a színpadról látom
az arcod, hát viszem haza”. Te vitted-e már haza
magaddal, amit egy néző arcán láttál?
A legdrámaibb élményem egy gyerekelőadás végén volt,
amelyben a két szerelmes fiatal nem lett végül egymásé, szétválasztotta őket a gonosz király. A meghajlásnál
láttam, hogy a második sor közepén a sok nevető gyerekarc között egy kislány ordítva sír, olyan keservesen,

Mondd, te mit viszel magaddal,
Vigyed, örömmel, ne haraggal,
Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz,
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BOLYONGÓK – ZENÉS ŰREXPEDÍCIÓ GYEREKEKNEK GYEREKEKKEL
„Szárnyati! Hallasz minket? Vétel. Amióta elhagytuk a bolygót, semmit
nem hallunk felőled. Mégis minden percben érezzük, hogy velünk vagy.
A fülünkben kopognak a szavaid, rímeid, minden, amit tőled kaptunk.
Szeretnénk megköszönni. Talán eljut hozzád ez a palackposta. Mi
elindultunk a Föld felé. De még hosszú út áll előttünk. Sok mindent kell
megbeszélnünk. Azt hiszem, nagy felfedezés küszöbén állunk. A felnőtté
válás küszöbén. Szárnyati Géza, te ismeretlen, mégis ismerős lény,
megmutattad nekünk, földi bolyongóknak, hol kezdjük. Megmutattad, mihez
nyúljunk, ha elakadunk. Hogy ne csak túléljünk. Éljünk. Felelősek vagyunk a
döntéseinkért. És van remény új világokat felfedezni. Külön-külön. És együtt
is. Eszter voltam. Adás vége.”
A színdarab Arany János, Buda Ferenc, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc,
Szabó Magda, Tóth Árpád, Zelk Zoltán és Weöres Sándor verseinek
felhasználásával készült.
Az előadást 10 éves kortól ajánljuk! A két előadás előbemutató, a Színházak
Éjszakája nézőinek.
Zene és szöveg: Szemenyei János, szereplők: Puskás Péter, Kovács Lotti
/ Szilvási Judit; Csányi Áron / Harsányi Márk / Haszonics Anett / Majer
Jázmin / Náray-Kovács Zsombor / Neuhauser Emil Béla / Papp-Horváth
Levente / Tóth Ákos
Díszlettervező / Animáció: Csontó András; jelmeztervező: Sántha Borcsa,
koreográfus: Németh Eszter, dramaturg: Tóth Kata, szcenikus: Tompai
Zsuzsa, rendezőasszisztens: Kutschera Éva, Ruzicska László, rendező:
Szemenyei János

MAGYAR ÁLLAMI
OPERAHÁZ
ERKEL
SZÍNHÁZ
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

fotó: Nagy Attila

MADÁCH
SZÍNHÁZ
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33.

Bolyongók csoportkép (fotó: Jardek Szabina)

szinhazakejszakaja.hu

+36-1-332-6150
info@opera.hu
www.opera.hu
www.facebook.com/Operahaz
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22:00–23:00
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ERKEL SZÍNHÁZ
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45

Y

17

10% kedvezmény Színházak Éjszakája
karszalaggal egy alkalommal a 2019/2020-as
évad bármely előadására.

A Színházak Éjszakáján az Opera is Az ember tragédiája előtt tiszteleg. Madách remekművének több feldolgozása is szerepelt korábban színházunk
repertoárján: Ránki György és Bozay Attila operái, valamint Kocsák Tibor
balettje. Ezekből és más Tragédiaadaptációkból is adnak elő részleteket az
Opera művészei mindazoknak, akik az Erkel Színház programját választják
ezen az estén. Az épület különleges tereiben a darabhoz kapcsolódó
interaktív színházi játékokban, zenei improvizációkban is részt vehetnek az
érdeklődők.
Játék- és túravezető: Aczél András

KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG: MEGHÍVÁS A ONCE / EGYSZER… BEMUTATÓ
ELŐADÁSÁRA
Szeptember 20-án, 21-én és 22-én mutatja be a Madách Színház Szirtes
Tamás rendezésében a Once / Egyszer… című musicalt. A Színházak
Éjszakáján 20 szerencsés Néző meghívást kap a bemutatóra. E rendhagyó
lehetőséggel kapcsolatos információkat keressék a www.madachszinhaz.
hu és a www.szinhazakejszakaja.hu weboldalakon.

Y/ Nelőzetes helyfoglalás lehetőség van/nincs Mmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített hely
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szinhazakejszakaja.hu

fotó: Rózsa Erika
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ÖSSZEHOZNI
AZ EMBEREKET
Kroó Balázs Bethlen Téri Színház*
Dolák-Saly Róbert Hatszín Teátrum*
Balázs, hogyan kezdtél el közösségi színházcsinálással foglalkozni?
K.B.: 2014-ben kezdődött, akkor mutattuk be Goldoni
Terecskéjét a Gang Színházzal, amit Kalocsay Mercedesszel alapítottunk. Azért is különleges ez a forma,
mert itt nemcsak arról van szó, hogy a nézők eljönnek
és megnéznek egy előadást, hanem a részévé is válnak
az eseményeknek. Korábban, a 2010-ben indult Pulzus
Társulással a klasszikus értelemben vett színházi formákkal kísérleteztünk, egy idő után azonban
felmerült bennünk a kérdés, hogy miért éppen a mi
előadásainkra jönne el a közönség, ha csak Budapesten
van még körülbelül hetven másik színvonalas társulat.
Ekkor kezdtünk el arról beszélgetni, hogy hogyan
lehetne lebontani azt a bizonyos negyedik falat, és hát
éppen egy hetedik kerületi társasházban voltunk. Már
korábban is gondolkodtam azon, hogy milyen jó is egy
ilyen tér, mennyi izgalmas dolgot lehetne csinálni, és
amikor a Bethlen Téri Színházat – ahol a Pulzussal már
játszottunk – megkerestük az ötlettel, Szögi Csaba
nagyon lelkes volt, innentől pedig már ment minden a
maga útján.
Egy ilyen közösségi színházi előadásnak van missziójellege?
K.B.: Persze, de erre csak akkor döbbentünk rá, amikor
túl voltuk az első néhány előadáson, mert kivétel nélkül
mindenhol azt tapasztaltuk, hogy sikerült egy kicsit
összekovácsolni a közösséget. Azok a szomszédok
ugyanis, akik rossz esetben akár nem is köszönnek
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egymásnak, vagy maximum annyi a kapcsolat közöttük,
hogy néha átszólnak a másiknak, halkítsa le a tévét,
most óhatatlanul is közelebb kerülnek egymáshoz,
hiszen a közösségi lét már ott elkezdődik, hogy közösen
felmossák a belső udvart. Előadás után pedig sosem
futunk el, sőt mindig van nálunk sajtos masni, és okot
adunk a beszélgetésre. Sokszor előfordult, hogy egy-egy
lakó le is hozott egy üveg bort, és természetesen valaki
másnál is akad mindig valami finomság, megkínálják
egymást, elkezdenek érdeklődni az iránt, hogy kikkel is
élnek egy térben.
Robi, mennyire fontos neked az, hogy egy-egy előadásod közösségi élménnyé váljon? Szerinted mi a
legjobb út ennek eléréséhez?
D.S.R.: Nagyon fontos, mint mindenkinek, aki a színpadra lép. Bármilyen műfajú előadásnak ez az egyik
legfontosabb célja. A kérdés másik felét közhelyek nélkül
nem tudom megválaszolni. Ha egy előadó természetes
tud lenni a színpadon, akkor máris megtörténik az, ami
miatt érdemes oda felmenni. Érdekes, hogy sok előadó
küszködik ezzel a feladattal, mert pont azért választotta
az előadói műfajt, hogy oldja a befelé fordulását. Én is
ilyen voltam mindig. És úgy gondolom, jobb volt ez a pár
évtizedes gyakorlat, mintha egy pszichológus vacakolt
volna velem heti két alkalommal.
Hamarosan új bemutatód lesz, méghozzá a Hatszín
Teátrumban, Őrültek, haza! címmel. Mesélsz erről egy
kicsit?
D.S.R.: Ez a másfél óra összegzi mindazt, amit csináltam
az elmúlt harmadszázadban. Hogy ki őrült, és ki nem, az
sokszor szempont kérdése. Én mindenesetre felkérem
a kedves odalátogatókat, hogy a színházban mindenki
érezze magát otthon, így az „otthon/haza” fogalma is
azonnal viszonylagossá válik. Ha valaki nagyon kíváncsi
rá, hogy mi lesz a november 16-i előadásomon a Hatszín
Teátrumban, jöjjön el szeptember 21-én, a Színházak
Éjszakáján ugyanoda, és egy késő esti időpontban kap
egy kis ízelítőt a novemberi bemutatómból.
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A PROGRAMOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁHOZ EMELD KI A TÁBLÁZATOT A FÜZETBŐL!
Színház

15 óra előtt

15 óra

16 óra

17 óra

16:00–16:30
16.45–17:15 Színházbejárás

ÁTRIUM

15:00–16:30 Improvizációs délután

BALTAZÁR SZÍNHÁZ

18 óra

19 óra

20 óra

17:30–18:30 Így
néztek ti

21 óra

22 óra

23 óra

Színház

ÁTRIUM

21:00–22:00 Kakashinta

16:30–17:30 Beszélgetés a résztvevőkkel

BALTAZÁR SZÍNHÁZ

15:00–17:30 „Baltazár-Arcok”
10:00–22:00 90 éves a Bethlen tér 3. – Épülettörténeti kiállítás
10:00–11:00
12:00–13:00 Ház- és
kulisszajárás

BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ

16:00–17:00
Ház- és kulisszajárás

19:00–19:45
Rücskös álomképek

20:00–20:20
Tűzzsonglőr 20:30–21:30
Stanna és Panna (18+)
bemutató

21:30–22:30 Nedeczky–
Farkas–Hoppál trió

BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ

10:00–14:00 Piknik a téren
11:00–12:00 Stanna és
Panna, a felfedezők
14:00–15:00 Egy kis
térzene
9:30–10:00, 10.30–11:00 Félóránként 13:00–18:15 Kulisszajárás és játékos bábtörténet
Pipp és Polli

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ

19:00–20:00 Holdbeli
csónakos

10:30–11:15 Szegény
Dzsoni és Árnika

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ

13:45–14:15, 14:45–15:15, 15:45–16:15, 16:45–17:15 Színpadtechnikai show
11:00–17:30 Születésnapi készülődés

BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ

DUMASZÍNHÁZ

10:00–11:15,
11:30–12:45 Huszárok
és királykisasszonyok

16:00–16:45 és 17:00–17:45 Csárdás vs. verbunk

18:00–19:00 Saját
forrásból

15:00–16:00 Backstage
program

23:00–01:00 Éjszakai
táncház

20:30–22:30 Operett-musical à la carte

BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ

18:30–19:30 Őszi hangok
16:00–16:40 Békével
jöttünk

14:30–15:10 XYZ generációs est…

19:00–20:00 Backstage
program

17:30–18:10 Családi
ezüst

19:00–20:00 Vinnai–
Litkai: A pályázat

21:00–22:00 Zenebu@zik

DUMASZÍNHÁZ

13:00–13:40 Nagyárpi

HATSZÍN TEÁTRUM

10:00–11:30
Meseegyveleg
15:00–15:45 Rajzverseny 16:00–16:45 Mesegyerekeknek
délután

JÁTÉKSZÍN

23:00–04:00 Őrültek,
haza!

19:00–21:00 Mi történt Baby Jane-nel?
17:00–17:45 Vers a’la
carte

18:00–18:45 Női dolgok
Náray Erika koncertje

19:00–19:45 Rendhagyó 20:00–20:45 Rendhagyó
Beugró
Beugró

21:15–22:15 Ugye, te is akarod?

HATSZÍN TEÁTRUM
JÁTÉKSZÍN

15:00–18:40 Kulisszajárás óránként
17:30–18:30 Láthatatlan
színház

15:00–18:00 Rapid Sakkparti

15:00–15:30 15:30–16:00 16:20–17:00 Ízelítő zenés 17:00–17:45 Lovagias
Macskafogó Beszélgetés előadásainkból
ügy – nyílt próba

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ

18:00–18:30 JaSzalon/
Irka

22:00–23:00
JASZ buli

19:00–22:00 Lovagias ügy

23:00–24:00 Paraszt a
metrón

19:30–21:30 Apró kozmikus félreértés

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ

16:00–16:20
Tenyérle16:30–17:00 és 18:00–18:30 Kulisszajárás
nyomat
17.00–18.30 Staféta:
,,Előtted az utódod”

JURÁNYI
INKUBÁTORHÁZ
KARAVÁN SZÍNHÁZ

KARINTHY SZÍNHÁZ

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ

18:00–19:15 Libikóka
10:00–10:45, 11:00–11:45 15:00–16:00
Banyamesék
I’m online

17:00–18:00
I’m online

12:00–13:00 Mimózáék

17:00–18:00 Szinkron
Színház

15:30–16:30 Vaklárma

MAGYAR ÁLLAMI
OPERAHÁZ,
ERKEL SZÍNHÁZ
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JURÁNYI
INKUBÁTORHÁZ

19:30–20:30 JuSZT

KARAVÁN SZÍNHÁZ
19:00–20:30 TUK
karaokeverseny

22:00–23:00
Piszkosak koncert

14:00–15:00 Nyílt próba
a Karinthyban

23:00–24:00
Tudás6alom
00:00–00:30
Kulisszajárás

11:00–12:00 Reggeli a
Karinthyban
13:00–14:00 Ebéd a
Karinthyban

15:00–16:00
Uzsonna a Karinthyban

11:00–13:00 Kerülj beljebb! – gyerekprogram

15:00–16:30 Jó kérdés

15:30–18:30 Macskalabirintus
11:00–12:30, 14:00–15:30 Bolyongók
– zenés űrexpedíció gyerekeknek

KARINTHY SZÍNHÁZ

17:30–18:30
Vacsora a Karinthyban
17:00–18:20, 19:00–20:20, 21:00–22:20  „Közértbe megy le tejért...”

15:00-17:00 Asztaltársaság – színházi workshop
és beszélgetés

KOLIBRI SZÍNHÁZ
MADÁCH SZÍNHÁZ

19:00–20:00
A színfalak fölött

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ

20:00-21:10 Istentelen ifjúság
19:00–20:00 Élő CD-bemutató

20:30–22:00 Ugyanaz hátulról

22:30–24:00 Bereményi-dalok és
Rézpróba-koncert

KOLIBRI SZÍNHÁZ
MADÁCH SZÍNHÁZ

19:00 Meghívás a Once / Egyszer… bemutató előadására
22.00–23.00, 23.30–00.30, 01.00–02.00
Az Operaház a Színházak Éjszakáján Az ember
tragédiája előtt tiszteleg.

MAGYAR ÁLLAMI
OPERAHÁZ,
ERKEL SZÍNHÁZ
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A PROGRAMOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁHOZ EMELD KI A TÁBLÁZATOT A FÜZETBŐL!
Színház

15 óra előtt

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

20 óra

21 óra

22 óra

23 óra

Színház

14:30–16:00, 15:00–16:30, 15:30–17:00, 16:00–17:30, 18:00–19:30 Színházi mesterségek bemutatója
14:00–15:00 Tom
Sawyer – női szemmel

MAGYAR SZÍNHÁZ

15:00–16:00 Holnapelőtt 16:00–17:00 Vaklárma

17:00–18:00 A kincses
sziget

12:30–13:30, 13:30–14:30 15:00–17:30 Szövegösszemondó próba
PIN:OKKIO – nyílt próba

MAGYAR SZÍNHÁZ

12:00–15:00 PMSZ 2.0

17:30–19:30 PMSZ 2.0

13:45–15:00 Együtt lesz jó

MOMENTÁN TÁRSULAT

13:00–15:00 Impróworkshop 14-18 éveseknek

16:00–17:00 re:Verze

13:00–15:00 Impróworkshop felnőtteknek

16:00–17:00 Tessék!
15:00–16:00 Színházi
Idegenvezetés

MU SZÍNHÁZ

19:00–20:00 Rendezők
Viadala

17:30–18:30 Virbli

16:00–18:00 Csöves workshop

20:30–21:30 RögvEst
Extrém

22:00–23:00 Late Night
RögvEst

20:00–21:30 bodylotion co-dance:
FEAR NO MORE

18:00–20:00 Színházi játék felnőtteknek

MOMENTÁN TÁRSULAT
MU SZÍNHÁZ

14:00–24:00 nyílt nap a Nemzetiben a Színházak Éjszakáján

NEMZETI SZÍNHÁZ

15:00–16:00 Rocco és
fivérei nyílt próba

16:00–17:00 Bokszedzés

19:00–20:30 Farmeros forradalom –
Rock & Roll és Jazztánc

17:00–18:30 Táncoló ikonok

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ

NEMZETI SZÍNHÁZ

20:30–21:30 Esztelen
NESZ-telenség

19:00 Euripidész: Médeia

21:00–22:30 Az őrült ’80-as évek

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ

16:00–21:45 Színházbejárás óránként
13:00–15:00 KÖZbejárás

18:00–19:30 Nézzünk
bizakodva a jövőbe!

15:30–17:00 Közjáték

ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ

20:00–21:30 Nézzünk bizakodva a
jövőbe!

22:00–23:30 Közjáték

17:00–18:30 Interaktív kiállítás

22:30–24:00 Közjáték

ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ

16:00–17:30 Olvasópróba-demó az
Édes Annához
16:00–17:30, 18:00–19:30, 20:00–21:30 Krémes

RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ

17:00–17:45 Szívjáték

18:00–18:45 Beszédtechnika óra

19:15–20:45 Évados menüsor – színház belülről

21:15–22:45 The Tango Orchestra-koncert

RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ

16:40–17:00, 17:45–18:00, 18:45–19:15, 20:45–21:15 Ruhatáros kiképző

RÓZSAVÖLGYI SZALON
ARTS&CAFÉ

RS9 SZÍNHÁZ

12:15–13:15 Mellette
elférünk

15:30–16:30 Kik pörgetik
a hazai popkultúrát?

RÓZSAVÖLGYI SZALON
ARTS&CAFÉ

13:30–15:15 A manipuláció természetrajza
11:00–12:15 Szorgalmas 15:00–17:00 Kulisszatitkok
és Rest lány

19:00–20:30 Egy doktorkisasszony
naplójegyzetei

21:00–22:30 Végkép

RS9 SZÍNHÁZ

12:15–17:30 Maszkfestés
19:30–21:30 A város emlékezete –
Nyilvános főpróba

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
– ÓDRY SZÍNPAD

10:30–12:30 Nincsenapám seanyám

15:00–16:20 Színészbeszéd

18:00–20:00 Cinóber hadművelet – nyílt próba

12:30–14:00 SZFE
barangolás

15:00–16:30 Rokker vagy, vagy repper

18:00–20:00 Felvételizzaz SZFE-re!

13:00–15:00 Te kerested 15:00–16:30 FiziKo – mozgástréning
a bajt!
16:00–16:50 Két kufli
meséje

13:30–14:40 Helka
15:00–15:30
Eleven
éjszaka

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

22:30–24:00 BEMUTATÓ: Jean-Paul
Marat üldöztetése és meggyilkolása...

19:00–20:00 Anima

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
– ÓDRY SZÍNPAD

19:00–20:30 EztRád extrákkal

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

17:00–19:00 Demokratikus játszótér
17:00–18:30 Ég és föld között –
Összművészeti séta

16:00–17:00 Boribon
muzsikál

THÁLIA SZÍNHÁZ

19:00–20:00 Egy csók és
más semmi – nyílt próba

20:00–20:45 Patália /
Igen a nemek közt

21:15–22:00 Patália /
Igen a nemek közt

THÁLIA SZÍNHÁZ

17:00–18:00 Dedikálás,
logómatricázás

TRAFÓ
TRIP SZÍNHÁZ

17:00–18:30 FiziKo – mozgástréning

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ

20:00–21:30 Rendhagyó felolvasószínház

17:00-20:00 Fancsikai Péter: SYNESTHESIA
11:30–12:30 Úszó
Manézs

19:00–21:10 Frankenstein-terv

15:00–16:00 MIT

20:00–21:30 Tánckedd szombaton

21:30–22:30 Itt mindenki
fellép, aki látszik a sötétben
22:00–04:00 Színházak Éjszakája Afterparty!

TRAFÓ
TRIP SZÍNHÁZ

13:00–14:00 16:30–17:00 Hajóbejárás és kis magyar hajótörténet

ÚJSZÍNHÁZ
VIDÁM SZÍNPAD
VÍGSZÍNHÁZ
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14:00–15:10, 14:20–15:30,
14:30–15:40, 14:40–15:50 Kulisszajárás meglepetés idegenvezetővel

16:00–17:00 Felújítópró- 17:00–18:30 Győzd le az Újszínház
ba másként
színészeit!
Próbáld ki
16:00–16:50 Ludas Matyi 17:00–17:40
magad a színpadon!

18:30–19:30 Vegyél részt 19:30–21:30 Koncert az Újszínház színészeivel és
te is a Kék róka című elő- a Hot Jazz Banddel!
adásunk előkészítésében!
19:00–21:00 Vidámságra termettünk!
19:00–21:45 Liliom
19:00–21:10 Mondjad, Atikám!

ÚJSZÍNHÁZ
VIDÁM SZÍNPAD
VÍGSZÍNHÁZ
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fotó: Máté Balázs

fotó: Mészáros Csaba

PROGRAMOK
INTERJÚ

MINDENBEN MEG
LEHET TALÁLNI
A BOLDOGSÁGOT
Hernádi Judit Átrium*
Rusznák András Radnóti Miklós Színház*
András, a legutóbbi bemutatód a Kakukkfészek volt a
Radnótiban. Milyen volt ez a munka?
R.A.: A filmet persze már mindenki látta, ezért szoktunk
félni ezektől a próbálkozásoktól, de önmagában már
az is izgalmas volt, hogy Zsótér ehhez az anyaghoz
nyúlt. Nagyon szeretek vele dolgozni, de Ambrus Mari
és Ungár Júlia is remek munkát végzett, elképesztően
sűrű, tömény, költői anyag született. Az elején birkóztunk
is azzal, hogy vajon hogy lehet mindezt úgy eljuttatni a
nézőkhöz, hogy közben lazák maradjunk, és könynyen élvezhető legyen az előadás, de Zsótér nagyon jó
formában volt, és iszonyatosan nagy élmény volt együtt
megküzdeni a darabbal.
Mennyire fontos nektek, hogy egy előadás a világ
éppen aktuális állapotára, problémáira, nehézségeire
világítson rá?
H.J.: Szeretem, ha egy előadásnak van tétje, ha kilépve a
színházból a nézőknek még van miről gondolkodniuk, ha
valamit haza tudnak vinni magukkal. De azt is örömmel
fogadom, ha a színház egész egyszerűen csak színház.
Az Átriumban például nagyon jól keverik az arányokat, a
Chicago és A félelem megeszi a lelket is olyan munkák,
amikre büszke vagyok.
R.A.: Hasonlóképpen látom én is. Mindig megörülök,
ha valami olyasmivel találkozom, ami közel áll az
ízlésemhez, de színészként persze nem én választom
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 8. ÉS A
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a darabokat, és tulajdonképpen mindenben meg lehet
találni a boldogságot.
Judit, azt olvastam, hogy A félelem megeszi a lelket
ki is billentett a komfortzónádból.
H.J.: Igen, az ki, mert egészen más volt, mint amit tőlem
általában elvárnak. Nem egyszerűen helyesnek, kedvesnek
és viccesnek kellett lennem. Amikor egy kolléganőm,
akivel együtt jártunk a főiskolára, eljött megnézni, csak
annyit mondott, hogy „Édesem, hát ezt mindig is tudtad.”
És igaza volt, mert az, hogy bizonyos típusú karaktereket
nem szoktam játszani, nem jelenti azt, hogy nem is tudom
megcsinálni. Persze itt is hagytam magamnak menekülőutat az első két hétben, ugyanis gyakran előfordul, hogy
bennem támadnak kételyek, hogy megfelelek-e, de itt
igazából nem sok idő volt bizonytalankodni, mert nagyon
gyorsan és koncentráltan kellett dolgoznunk. De az a tudat,
hogy bármikor azt mondhatom, hogy nem, nagyon fontos
nekem, mert ad egyfajta szabadságot. Tudom, hogy nem
vagyok belekényszerítve egy helyzetbe, és egyedül az én
döntésem az, hogy megcsinálom-e vagy sem.
András, te igényled ezt a fajta kibillentést?
R.A.: Nagyon szeretek olyan szerepeket játszani,
amelyek első ránézésre nem illenek az alkatomhoz. Van
egy rendező barátom, Szőcs Artur, akivel a főiskola óta
sokat dolgozunk együtt, és a következő évadban jön is a
Radnótiba, ő például általában olyan feladatot oszt rám,
amivel korábban nem találtam szemben magam. Persze
az is kényelmes, és ezzel együtt örömteli tud lenni, ha
a saját személyiségemhez közel álló figurát játszom.
Ez általában a csendes, magányos alakot jelenti, aki
sokáig csak ül és hallgat, és a legváratlanabb pillanatban
mondja ki a legváratlanabb dolgot. De minden szerepből
lehet tanulni valamit, ha az ember kíváncsian megy fel a
színpadra, és saját magán keresztül igyekszik megérteni
azt, akit éppen megformálni készül. Hiszen a színház
nem szól másról, mint az ember önmagával vívott folyamatos küzdelméről.
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szinhazakejszakaja.hu

16

+36-1-341-3849
titkarsag@mszinhaz.hu
www.magyarszinhaz.hu

20% kedvezményt adunk új bemutatóink
első előadásaira – PIN:OKKIO, Tom Sawyer,
Holnapelőtt, A Kincses Sziget, Gulliver
12:30–13:30
13:30–14:30

NAGYSZÍNPAD
640

YMSHA
14:30–16:00
15:00–16:30
15:30–17:00
16:00–17:30
18:00–19:30
17:00–18:00

NAGYSZÍNPAD
40

Y

NAGYSZÍNPAD
640

YMH
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74

7
76
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1066 Budapest, Ó utca 4.
+36-1-400-6885
szervezes@momentantarsulat.hu
www.momentantarsulat.hu

fotó: Fotolla

fotó: Juhász Éva

MAGYAR
SZÍNHÁZ
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

MOMENTÁN
TÁRSULAT
IMPRÓ SZÍNHÁZ

110

907 973

PIN:OKKIO – NYÍLT PRÓBA
Ha Carlo Collodi a 21. században írta volna a Pinokkiót, fabábu helyett
egy kis robot lenne. A vadonatúj átiratban Vidovszky György rendező
megmutatja, mi történne vele.
SZÍNHÁZI MESTERSÉGEK BEMUTATÓJA
Kalandtúrára indulunk a színházban, ahol megismerhetjük és kipróbálhatjuk az
ügyelő, a súgó, a kellékes, az öltöztető, a hangosító, a világosító és a sminkes
munkáját és a kulisszatitkokat. Öt turnust indítunk. Figyelem, a túra másfél
órán át tart!

9

SINKOVITS IMRE
SZÍNPAD

13:00–14:00
14:00–15:00

SZÍNHÁZTEREM

13:00–14:00
14:00–15:00

PINCE

16:00–17:00

SZÍNHÁZTEREM

80

15:00–16:00

Y

SINKOVITS IMRE
SZÍNPAD
80

Y

SINKOVITS IMRE
SZÍNPAD
80

12:00–15:00
17:30–19:30

17:30–18:30

Y

13:45–14:15
14:30–15:00

SZALON

15:00–17:30

SZALON

80

80
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VAKLÁRMA
Koncert és érzékenyítés gimnazistáknak Juhász Tomi látássérült énekessel.

Y
Y

PINCE

Y

SZÍNHÁZTEREM
120

HOLNAPELŐTT
Egy apokaliptikus világban az ismerősből idegen lesz, az idegenből ismerős,
senki nem az, akinek látszik, és nem lehet tudni, hogyan biztonságosabb:
szabadon vagy bezárva. Az ETC (Európai Színházi Konvenció) pályázata
keretében új magyar darab született. Horváth Illés rendezővel beszélgetünk.

Y

Y

SZÍNHÁZTEREM
120

Y

YS

PRÓBATEREM
100

30

50

19:00–20:00
16:00–17:00

30

120

A KINCSES SZIGET – BESZÉLGETÉS ÉS TERVELFOGADÁS
Halasi Dániel rendezővel beszélgetünk a készülő előadásról, beavatjuk a
nézőket a látvány színpadi megvalósításának titkaiba, és előadunk néhány jól
csengő részletet a musicalből.
TOM SAWYER – NŐI SZEMMEL
Avagy: miért szeretjük a rosszfiúkat? Varga Éva rendezővel és az előadásban
szereplő művészekkel körbejárjuk a kérdést – mindezt a készülő premier
díszletében.

73

YSA
Y

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

PMSZ 2.0
Digitális színházi játszótér gyerekeknek.

20:30–21:30

SZÍNHÁZTEREM
120

EGYÜTT LESZ JÓ
Legyél te is audionarrátor vagy jeltolmács! – akadálymentesítési leckék
kezdőknek és haladóknak.
SZÖVEGÖSSZEMONDÓ PRÓBA
Társulatunk tagjai adják a végszót – persze a leírt szövegtől el lehet térni…

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

112

914 914/A 931 950

16:00–17:00
14:00–15:00

72

18

22:00–23:00

Y

SZÍNHÁZTEREM
120

Y

IMPRÓWORKSHOP 14-18 ÉVESEKNEK
Te hogy improvizálsz? Induljon be a kreativitás, legyünk spontának, amikor
kell, ott és akkor! Korhatár: 14 éves kortól 18-ig!
IMPRÓWORKSHOP FELNŐTTEKNEK (18 ÉVES KORTÓL)
Te hogy improvizálsz? Induljon be a kreativitás, legyünk spontának, amikor
kell, ott és akkor! Korhatár: 18 éves kortól 99-ig!
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!
TESSÉK!
Eltűnődtél már impróelőadás közben, hogy hogyan csinálják? Játssz velünk
10 percet a színpadon és meglátod: imprózni mindenki tud!
VIRBLI
Improvizált agymenés egy felvonásban. Tér- és időutazás négy imprószínész agytekervényein, világból világba, történetből történetbe. Vajon
hány jelenet fér bele a fejedbe?
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!
RÖGVEST EXTRÉM
Interaktív impróshow extrém játékokkal megtűzdelve! Rövid, pörgős jelenetek tele fordulatokkal és váratlan megoldásokkal. Indítsd be velünk az estét!
LATE NIGHT RÖGVEST
Késő esti imprós elhajlás, melyben nem leszünk szemérmesek. Figyeld a
játszókat: lehet, hogy már náluk is lecsúszott néhány korty?

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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fotó: Madách Színház
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KI KELL NYITNI A SZÍNHÁZAT
Lábán Katalin RS9 Színház*
Tóth Géza Karaván Színház*
Idén lesz 30 éves az RS9 Színház, és a Karaván is
túllépett már nagykorúságán. Hogyan indultatok, és
hogy látjátok, merre tartotok most?
T.G.: A Karaván Színház és Művészeti Alapítvány még
2000-ben alakult Nyári Oszkár vezetésével a Piccolo
Színházban, ma a Ráday utcában van egy szobaszínházunk. Az elsődleges célunk már induláskor is az volt,
hogy hátrányos helyzetű gyerekek részére biztosítsunk
színészképzést, ezzel elősegítve a társadalmi mobilitást,
így többek között a romák és a nem romák együttélését.
Kaposváron is működtetünk egy hasonló stúdiót, és
nemzetiségi színházként pedig folyamatosan jelen vagyunk a különböző színházi fesztiválokon is, idén például
a Jelen/Lét keretében mutattuk be a Vers és zene című
produkciónkat a Nemzeti Színházban.
L.K.: Amikor az RS9 1989-ben elindult, a rendszerváltás
miatt nagyon szerencsés helyzetben voltunk, de a külföldi siker sokkal hamarabb jött, mint a magyarországi. Még
csak próbáltuk az első bemutatónkat, amikor meghívott
minket egy menedzser Edinburgh-ba, ahol pedig egy
amerikai producer látta az előadásunkat, ami szintén
elindított egy szárnyalást. Sokszor csábított is, hogy
Amerikában folytassam a pályámat, de végül mindig itt
ragadtam. A kisebb-nagyobb nehézségek és sikerek után
jött azonban egy nagy törés, 2006-ban ugyanis meghalt
Balkay Géza, aki akkor már évek óta nálunk rendezett.
Akkor azt gondoltam, hogy soha többé nem teszem be
ide a lábam, mert nélküle egyszerűen nincs értelme
csinálni. Nyolc évig tudtam is ezt tartani, elindult az
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életem egy teljesen más irányba, és csak akkor kerültem
vissza, amikor Dobay Dezső, a másik alapítótag 2014-ben
elhunyt. Azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen már
mindent megrendeztem és eljátszottam, amit szerettem
volna, ezért fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Aztán
rájöttem, hogy ki kell nyitni a színházat, kortárs magyar
darabokat kell csinálni, be kell hívni a 20-25 éves fiatalokat, hogy itt próbálgassák a szárnyaikat.
Az RS9 most egészen biztosan az egyik legjobb időszakát éli, az utóbbi évadban nagy híre volt például a
csRSnyés című előadásotoknak.
L.K.: Az előadás ötletével tavaly nyáron jelent meg Botos
Éva, akkor még nem igazán tudtuk, hogy mi lesz ebből.
Ő írta át a Csehov-szöveget, és tökéletesen aktualizálta
a jelenlegi színházi helyzetre. Azt is komolyan vette,
hogy Csehov komédiának szánta az eredetit, így sikerült
úgy megcsinálnia az előadást, hogy az első felvonást végignevetik a nézők, a legvégén azonban még a legkeményebb kritikusok szemében is ott van a megrendültség.
Géza, a ti munkátokba hogy tudnak új emberek bekapcsolódni? Könnyen eljutnak hozzátok a fiatalok?
T.G.: Ez rendkívül nehéz ügy, már csak abból kifolyólag
is, hogy a színház egyre kevésbé divat a fiatalok körében,
mi pedig nem vagyunk celebképzők. Nem az a célunk,
hogy színészeket faragjunk a nálunk tanuló gyerekekből,
sokkal inkább vannak nevelési, integrálási szándékaink.
Persze van jó néhány sikertörténet is, a kaposvári és
budapesti színművészetire már több tanulónkat is felvették, és nem feltétlenül csak színész szakra. Sokaknak
fordulatot vesz az élete, mert egyszerűen kinyílnak,
megtanulják felvállalni és képviselni magukat, így a
hozzánk járó tanulók 80%-a felsőfokú intézménybe kerül.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 60. ÉS A

28. OLDALON TALÁLHATÓK.

A JÓ SZÍNHÁZ
CSAPATMUNKA
Zöld Csaba József Attila Színház*
Szemenyei János Madách Színház*
Mikor kezdtetek el zenét írni?
Sz.J.: Nehéz meghatározni a pontos idejét, amióta az
eszemet tudom, zenéket írok. Talán az első alkalom,
amikor rögzítettem is, akkor volt, amikor a kishúgom
kullancs elleni oltást kapott. Nagyon félt, ezért írtam
neki erről egy dalt, amiből kikerekedett egy félórás
hangjáték. Nagy hatással volt rám a Szimat Szörény,
a szupereb című mese, amiben az összes szereplőt
Kútvölgyi Erzsébet és Kern András szinkronizálta,
engem pedig lenyűgözött, hogy így tudnak játszani a
hangjukkal. Otthon a hordozható táskamagnóimmal
igyekeztem ezt reprodukálni. Apukámnak voltak olyan
könyvei is, amikben le voltak írva, hogyan kell különböző trükkökkel hangeffekteket rögzíteni. A hangjáték
címe Állatkarnevál volt, és lettek is folytatásai. Bár
a húgomnál ekkor még nem aratott nagy sikert, a
gimnáziumom drámatagozatán a Kullancs elleni oltás
világsláger lett. Aztán a főiskolára is átvittem, sőt bele
is illesztettem a Vackor című előadásba.
Z.Cs.: 14 évesen írtam az első dalaimat, majd amikor
17 évesen felvételizni készültem a konzervatóriumba,
írtam egy négyperces szimfonikus művet referencianyagnak 16 hangszerre. Apám, aki jóban volt az ottani
filharmónia igazgatójával, megmutatta neki, hogy vajon
mit szól hozzá, ő pedig megkérdezte, hogy mióta tanul
zenét ez a gyerek, mert nagyon ügyes. Ekkor valójában
még semmilyen zenei előképzettségem nem volt,
autodidakta módon tanulgattam, belelapoztam egy-két
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 24. ÉS A

36. OLDALON TALÁLHATÓK.

zeneelméleti könyvbe, úgyhogy nagyon hízelgő volt ez a
dicséret. Ugyanakkor a legtöbben, akik konzervatóriumban tanulnak, már egészen fiatal koruk óta játszanak
valamilyen hangszeren, ez pedig számomra olyan
szintű lemaradást jelentett, amit lehetetlen lett volna
behozni, és úgy döntöttem, elengedem ezt a vonalat az
életemben. Aztán ez persze nem sikerült, és ma már
nagy hasznát veszem annak a zeneelméleti tudásnak,
amire akkor szert tettem.
Mennyire mozgat meg bennetek más energiákat a
színjátszás és a zeneszerzés? Melyikben érzitek
magatokat szabadabbnak?
Z.Cs.: Természetesen a zeneírásban, hiszen az a saját
gyerekem. Most éppen egy lemezen dolgozom, ami a
jövő év elején jelenik meg, most nyáron forgatjuk az
első klipet. Itt én írom a szöveget és a zenét is, tehát
egy százszázalékosan önálló kreatív munkáról van
szó, amiben egy picit több örömömet lelem, mint a
színészetben, hiszen semmiféle instrukciónak nem kell
megfelelnem. Ez számomra az abszolút önkifejezés.
De persze a színészetnek ugyanúgy megvan a maga
varázsa, nem hiába választottam ezt a pályát. Abban
hiszek, hogy a jó színház csapatmunka.
Sz.J.: Ez nagyon hullámzó. Színészként voltak olyan
időszakaim, amikor zártabbnak éreztem magam, olyan
rendezőkkel is nehezebben tudtam dolgozni, akik már
ismertek. Volt bennem egyfajta feszültség, még az is
megkérdőjeleződött, tudok-e egyáltalán énekelni, ami
visszagondolva borzasztó. Ma már oldott tudok lenni
bárkivel, megtanultam kezelni az olyan helyzeteket,
amikor egy rendező rá akarja hárítani a színészre a
saját frusztrációját. Zeneszerzőként megvan az a
szabadságom, hogy nem kell azonnal produkálnom.
A színész saját magát teszi ki a színpadra, és ugyan a
zeneszerzés is nagyon személyes folyamat, de mégiscsak van idő arra, hogy a gondolatok formát öltsenek.
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fotó: Juhász András

MU
SZÍNHÁZ
1117 Budapest, Kőrösy József u. 17.
+36-1-209-4014
szinhaz@mu.hu
www.mu.hu
www.facebook.com/mu.szinhaz
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A MU Színház az idei Színházak Éjszakáján is a közös játékra, interakcióra, egyedi, különleges élmények átélésére
fekteti a hangsúlyt már kora délutántól. Olyan programokkal várjuk az érdeklődőket, amelyek leginkább érzékeltetni
tudják befogadó- és közösségi színházunk működését, profilját. Az est végén, a Színházak Éjszakájának „Te mit viszel
magaddal?” mottója jegyében egy különleges előadással zárjuk az estét.
15:00–16:00

MU SZÍNHÁZ
30

16:00–18:00

SZÍNHÁZTEREM
30

18:00–20:00

Y

KÁVA TEREM
26

20:00–21:30

Y

Y

SZÍNHÁZTEREM
46

Y

NEMZETI
SZÍNHÁZ
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

SZÍNHÁZI IDEGENVEZETÉS
Exkluzív programunk során a színház termeit, helyiségeit mutatjuk be soksok különleges történet elmesélésével.
CSÖVES WORKSHOP, AZAZ PECÁZZUNK A GERJEDÉSEK HULLÁMAIBAN
– INTERAKTÍV ZENEI WORKSHOP
A Bodylotion co-dance Fear No More című előadásához készült monumentális (hétméter széles, két és fél méter magas és összesen 700 kg)
hangszert – mely egyben a darab díszleteleme is – megszólaltathatják az
előadást megelőző beavató workshopra látogatók.
SZÍNHÁZI JÁTÉK FELNŐTTEKNEK
A színházban működő Káva Kulturális Műhely színházi nevelési programjai
mellett időről időre előáll felnőttek számára készített drámás játékokkal is.
Semmi másra nincs szükségük, csak nyitottságra, játékkedvre és a színház
– a megszokottól talán eltérő – kicsit tágabb értelmezésére.
BODYLOTION CO-DANCE: FEAR NO MORE
Gyász-öröm szertartásunkhoz szükségünk van feleslegessé vált zacskó/papír/szívószál gyűjteményedre! Add le a pénztárnál, és cserébe
g p
kapsz egy meglepetést!

2

24

23

54

918 923 979 979/A
14:00–24:00

NEMZETI SZÍNHÁZ

DÉLELŐTT
FOLYAMÁN

II. kerület Torockó
köz 2.

13:00–14:00

JÁSZAI MARI TÉR
9-ES KIKÖTŐ

14:00–19:00

A NEMZETI SZÍNHÁZ
ZEGZUGAI

60

40

YS
Y

14:00–17:00

A SZÍNHÁZ ÉPÜLETE
ÉS PARKJA

15:00–16:00

KASZÁS ATTILA
TEREM 100

15:00–16:00

NAGYSZÍNPAD

Y

55

20
+36-1-476-6800, +36-1-476-6868
www.nemzetiszinhaz.hu
Ezen a napon 14:00-20:00 között a jegypénztárban 30%-os kedvezményt biztosítunk és egy
meglepetés ajándékot!

NYÍLT NAP A NEMZETIBEN A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJÁN
A teljes programkínálat a nemzetiszinhaz.hu és a szinhazakejszakaja.hu
oldalon található.
NEMZET SZÍNÉSZE EMLÉKTÁBLA AVATÁS
Bitskey Tibor a Nemzet Színésze, szeptember 20-án lenne 90 éves!
HAJÓKIRÁNDULÁS
Miként kötődnek a Főváros épületei a Nemzeti Színházhoz. Idegenvezető: Murányi Ami, közreműködik: Bakos-Kiss Gábor. (Érkezés a Nemzeti Színházhoz.)
KULISSZAJÁRÁS FÉLÓRÁNKÉNT
Indulás a díszletszállító rámpáról! Fedezze fel a színház rejtett zugait, csak
ezen a napon. Kizárólag aznap látható az útvonal részeként Az ember tragédiája kiállítás. Sok lesz a lépcső!
GYEREKPROGRAMOK – BENNE SZÍNHÁZI NYOMKERESŐ
Játékos barangolás a színházban és parkjában Pintér Szilviával. (Részletek a
honlapon.)
„SZÓ- ÉS GONDOLATFORDÍTÁS”
Próbálja ki a narrálást és a jelelést egy vetélkedő keretein belül!

YMSHA
620

YMS

16:00–16:45

KASZÁS ATTILA TEREM 100

16:00–17:00

HAJÓORR

YMS
NMS
19:00–KB. 22:00

GOBBI HILDA
SZÍNPAD
120

20:30–21:30

YMS

AMFITEÁTRUM

NMS

RENDHAGYÓ NYÍLT PRÓBA – ROCCO ÉS FIVÉREI
Luchino Visconti Rocco és fivérei című filmjének forgatókönyve alapján.
FIGYELEM! A próba és a majdani előadás 18 éven aluliaknak nem ajánlott!
IFJÚ PEGAZUSOK
Fiatal színművészeink felolvasószínháza A „sorvezetők”: Szabó Sebestyén
László színművész és Verebes Ernő vezető dramaturg, közreműködnek a
színház ifjú Pegazusai!
BOKSZEDZÉS
Bedák Pál Világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívó
vezetésével, Berettyán Nándor, Bordás Roland és a nézők részt vesznek
egy profi edzésen!

EURIPIDÉSZ: MÉDEIA
Az idei évad második bemutatójában Szűcs Nellinek és Trill Zsoltnak Médeia
és Iászon szerepében való bemutatása mindenképp izgalmas előadást ígér,
nem beszélve arról, hogy a rendező, Eirik Stubø, a stockholmi Királyi Színház
rendezője. Tőle két előadást is láthattunk már a MITEM-en.
ESZTELEN NESZ-TELENSÉG
A Nemzeti Színház színészeiből alakult zenekar, a NESZ rockkoncertje.

A Nemzeti Színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
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AZ EMBER PROGRAMOK
TRAGÉDIÁJA
INTERJÚ

szinhazakejszakaja.hu

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA MA
BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ
Az ember tragédiája

FERENCZY MÚZEUM
SZENTENDRE

15

Az ember tragédiája –
Nagyravágy több részben

Madách drámai költeménye olyan alapmű, amelyet
időről időre újra elővesz az ember. Gimnazistaként talán
leginkább Lucifer vagányságával azonosulunk, később
pedig sorra szembesülünk mindazokkal a sorskérdésekkel, választási lehetőségekkel és lehetetlenségekkel,
amelyek Ádám útját olyan nehézzé és ismerőssé teszik.
A történelmi színek váltakozása, az érvek és ellenérvek
összefeszülése mást mond egy 16, és mást egy 70 éves
embernek, és minden lehetséges olvasata egyformán
érvényes. Fontosnak tartom, hogy ez a darab mindig
repertoáron legyen Budapesten, hogy minden újabb
generáció megnézhesse. Ezért újítottuk fel Garas Dezső
kiváló rendezését.
Meczner János igazgató

Gáspár Sándor (fotó: Katkó Tamás)

fotó: Eöri Szabó Zsolt

rendező: GARAS DEZSŐ
bemutató: 1999. OKTÓBER 7.

Lucifer az Ádám és Éva bábbal
(fotó: Éder Vera)

NEMZETI
SZÍNHÁZ
Az ember tragédiája
A Tragédia 135 éve – az 1947 és 1955 közötti betiltását kivéve – szerepel az ország első színházának repertoárján.
A Nemzeti Színház, amely 1837-es alapítása óta csak
2002-ben kapott végleges otthont a mai épületben, Az
ember tragédiájával nyitotta meg kapuit.
Az emberiség drámája az ősszülőktől kezdve, ahogy a világegyetem tágul, egyre nagyobb rálátást nyújt Ádámnak
arra az időfolyamra, amit történelemnek nevezünk. Ám
az „útvezető”, a megelégedéssel ironizáló „okosördög”,
egy olyan jövendő képét festi le, melynek alapja a kétely,
felépítménye pedig a tragikum. Lucifer, intést és tudást
ötvözve próbálja Ádámot rábírni, ne fogadja el az isteni
megoldást. De a Mű, mely immár forog, önmagában,
önmaga által győzi le a szkepszist, egy folyamatos harc
újratapasztalása, a közönség, a jövő emberiségének
küzdelme által.
rendező: VIDNYÁNSZKY ATTILA
bemutató: 2018. OKTÓBER 19.
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Madách Imre alapművét, Az ember tragédiájá t ma is több társulat játssza nagy sikerrel a hazai
előadóhelyeken. Az elmúlt évadban ezekben a színházakban hallhattátok felcsendülni az örök igazságot:
„Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál!”

VÖRÖSMARTY
SZÍNHÁZ
SZÉKESFEHÉRVÁR

Nemzeti kultúránk alapműve a legtöbbet előadott
magyar dráma: ezernél is többször került színpadra.
Szentendrei előadása egy új, független társulat bemutatkozása, mely Madách szövegét – a színháztörténetben csaknem egyedülálló módon – teljes egészében,
rövidítések nélkül viszi színre. Ez a mintegy nyolcórás
időtartamú, rendkívüli művészeti kísérlet a Ferenczy
Múzeumban, egy álomszerű tárlatvezetés keretein belül
valósul meg.
GIROVSKY
rendező: SARDAR TAGIROVSKY

Az ember tragédiája 1.
Székesfehérváron 200 évvel ezelőtt kezdődött a magyar
nyelvű színjátszás hivatalos pártolása. Ennek tiszteletére
a Vörösmarty Színház fennállása óta először, 2018. december első hétvégéjén mutatatta be Madách Imre örökérvényű remekművét, Az ember tragédiája 1. címmel.
Az előadás egyik különlegessége, hogy a színház művészeti vezetői a színeket egymás között felosztva a teljes
társulat részvételével közösen vitték színre a magyar
irodalom dráma műfajának egyik legkiemelkedőbb
művét.
„Úgy gondoljuk, a magyar színházi életben páratlan
esemény a darab bemutatója, különleges kulturális
kaland, mely alkalmat ad magunkba nézni, összegezni
a múltunkat, újragondolni a jövőnket” – mondta Szikora
János rendező, a teátrum igazgatója.
A történet azonban a bemutatóval nem ért véget, hiszen
neves kortárs írók „folytatják” a művet újabb színek
megírásával.
rendező: SZIKORA JÁNOS (I., II., III., XV. szín), HORVÁTH
CSABA (IV., V., VI. szín), HARGITAI IVÁN (VII., VIII., IX., X.
szín), BAGÓ BERTALAN (XI., XII., XIII., XIV. szín)
bemutató: 2018. DECEMBER 1.

bemutató: 2019. JÚNIUS 13.

Az ember tragédiája – Nagyravágy több részben
(fotó: Deim Balázs | Ferenczy Múzeumi Centrum)
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+36-1-201-4407, +36-1-201-8779
www.tancszinhaz.hu
4

16:00–16:45
17:00–17:45
18:00–18:45
19:00–19:45
20:00–20:45
21:00–21:45

NEMZETI
TÁNCSZÍNHÁZ

17:00–18:30

NEMZETI
TÁNCSZÍNHÁZ

26

Y

ELŐTÉR
200

52

960

A SZERELŐCSARNOKTÓL A TÁNCSZÍNHÁZIG
Irány a kulisszák! Nézzünk együtt a színfalak mögé a Táncszínház csodálatos épületének építészeivel és táncművészeivel!

47

49

13:00– 15:00

A SZÍNHÁZ
TERÜLETE
26

Y

PRÓBATEREM,
ERICSSON,
PRÓBATEREM
20

LAKATOS JÁNOS: TÁNCOLÓ IKONOK
A ’40-es és ’50-es évek legnagyobb táncos legendái.

Y

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

LAKATOS JÁNOS: FARMEROS FORRADALOM – ROCK & ROLL ÉS JAZZTÁNC
Sok tánc és rengeteg jó zene, ismeretlen és kedvenc filmjelenetek.

LAKATOS JÁNOS: AZ ŐRÜLT ’80-AS ÉVEK
Fame, Flashdance, Dirty Dancing és még sok emlékezetes film és
filmsztár!

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

SZÉ

22

9

909 914 914/A 916 931 950 979 979/A

Y

YM

ELŐTÉR
200

21:00–22:30

6

15:30–17:00
22:00–23:30
22:30–24:00

200

19:00–20:30

YM

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

fotó: Hlinka Zsolt

NEMZETI
TÁNCSZÍNHÁZ
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.

ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ

16:00–17:30

STÚDIÓ
66

Y

KÖZBEJÁRÁS
Színház- és várostörténeti séta a színfalak között. Mesélők: Görbe Márk
művészettörténész és Neudold Juli, az ÖrkényKÖZ műhelyvezetője.
KÖZJÁTÉK – SZÍNHÁZI JÁTÉKOK FELNŐTTEKNEK
Mit meséljünk? Mitől történet egy történet? Mi az, amit mindannyian hallani,
látni szeretnénk? Milyen örökérvényű történeteink vannak? Hogyan lehet
izgalmasan mesélni saját történetünk? Hogyan lehet közösen történetet
mesélni?
Játékmesterek: Bethlenfalvy Ádám, Fodor Fanni, Török Tímea.
Közreműködik: Patkós Márton, Zsigmond Emőke, Dóra Béla, Novkov Máté,
Borsi-Balogh Máté, Kókai Tünde.
OLVASÓPRÓBA-DEMÓ AZ ÉDES ANNÁHOZ
Beszélgetés Szenteczki Zita rendezővel, Bíró Bence dramaturggal, Juhász
Nóra díszlettervezővel, Izsák Lili jelmeztervezővel és Tarr Bernadett zeneszerzővel az előadás létrehozásának folyamatáról, alkotói dilemmákról,
díszlet- és jelmeztervekről Hudáky Rita vezetésével.

17:00–18:30

MADÁCH TÉR

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS A MADÁCH TÉREN
Történetekből, hazugságokból és színházi gesztusokból épül interaktív
kiállítás a Madách téren az áthaladó emberek bevonásával. Játékmesterek:
az Örkény KAPTÁR közösségének diákjai.

18:00–19:30
20:00–21:30

SZÍNPAD

NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE!
Felolvasás Örkény István egyperces novelláiból.
2004. szeptember 21-én színházunk névadójának írásaiból olvastunk
fel a Magyar Dráma Napján, színháznyitásként. Most, 15 évvel később
újra elővesszük ezt a műsort, mind a 25 színészünk közreműködésével.

400

Y
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fotó: Merjás Georgij

fotó: Albert Alianna

fotó: Dömölky Dániel
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ELJUTNI ODA,
AHOL A MADÁR
SE JÁR
Ördög Tamás Trafó*
Piti Emőke MU Színház*
Mit gondoltok, alkotóként mennyire feladatotok a
nézői igények elmozdítása, és ezzel összefüggésben a
társadalmi szerep felvállalása?
Ö.T.: A színháznak a hétköznapi életről kell szólni,
viszont olyan mélységeit kell megmutatni, amelyekkel
nem szívesen foglalkozunk, vagy nem merünk foglalkozni. Nem hiszem, hogy a színház válasz lehet problémákra, de ha sikerül azonosulnunk, akkor váratlanul
felismerhetünk valamit.
P.E.: Nincsenek illúzióim az itt és most színházának a
társadalomban betöltött szerepével kapcsolatban. A
lehetőségei egy adott közeg formálására – bár függ az
intézményi formától és a felhasználható anyagi forrás
bőségétől is, így nem homogén – minden esetben meglehetősen korlátozottnak látszik. Buborékokban élünk,
hasonló a hasonlóval érintkezik, ahová el kellene jutni,
oda a legjobb esetben is csak kirándulunk, az építkezéshez idő, idő, előre megtervezhető idő kellene. Ahhoz
biztonság. Ahhoz meg pénz. Gazdasági jólét. Nem csak
az alkotóknak, azoknak is, akik megveszik a színházjegyet. Vagy akik megvennék, de már nem tudják kifizetni.
Eljutni oda, ahol a madár se jár. Ehhez is pénz kell.
Mégiscsak vannak illúzióim, mert abban például hiszek,
hogy érdemes. Hogy létszükség a játék, a történetmesélés és annak hallgatása, a közös gondolkozás a
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problémákról, és azok lehetséges megoldásairól, az
érzékenyítés, az empátiára való készség építése.
És te – Tamással ellentétben – hiszel abban, hogy a
színház válasz lehet a problémákra?
P.E.: A színház önmagában nem képes arra, hogy öszszetett társadalmi problémákat oldjon meg, egy előadás nem oszt kenyeret, nem oldja meg a mélyszegénységben élők mindennapos gondjait, nem szünteti meg a
mélyen gyökerező előítéletek mentén való gondolkodást, de abban hiszek, hogy segítheti cselekvőképessé
válni azokat, akikhez egyáltalán eljut. Aktivizálhat, és
igen, elindíthat folyamatokat. A hatásfoka azonban elég
csekély. Nagyon szűk réteghez jut el.
Tamás, A Trafóban bemutatott Árvácska kapcsán nyilatkoztad, hogy Európában nem működik a happy end.
Mire gondoltál pontosan, miért van ez így?
Ö.T.: A happy enddel mindig az a problémám, hogy hazugságnak érzem, nem ez a személyes tapasztalatom
vagy tapasztaltunk. A boldogság keresése iparág lett,
ez is azt mutatja, hogy mennyire reményvesztett és
depressziós a társadalmunk. Vagy beszéljünk csak az
én generációmról, a mai fiatal harmincasokról.
Milyen feladatok várnak rátok a következő évadban?
Ö.T.: A következő évadban rendezem az Angyalok
Amerikábant a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
a Pelsőczy–Rába osztálynak, utána pedig az új Dollár
Papa Gyermekei produkciót kezdjük el próbálni, a Lady
Chatterley szeretőjét, aminek decemberben lesz a
bemutatója a Trafó Stúdiójában.
P.E.: Tantermi előadást készítünk Petőfi Sándor Az
apostol című művéből, bemutatjuk Pesten is a Karnevált a Benczúr Házban, Kovács D. Danival dolgozom,
aki Brecht Kurázsi mamáját rendezi, aztán újra a k2-s
fiúkkal egy verses esten, vendégrendezőként Tarnóczi
Jakab jön a k2-höz, az évad végén pedig Benkó Bence
és Fábián Péter rendeznek egy előadást, amit négyen
írnak Litkai Gergellyel és Vinnai Andrással közösen.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 69. ÉS A

48. OLDALON TALÁLHATÓK.

A HUMOR A NÉZŐT IS FELSZABADÍTJA
Láng Annamária TRIP*
Janklovics Péter Dumaszínház*

Szerintetek igaz az, hogy a jó színház radikális?
L.A.: Most mindenhol azt hallom, hogy radikálisnak
kell lenni, fel kell ébreszteni az embereket, de nekem
ez valójában nem célom. Persze ha valaki valamilyen
művészettel foglalkozik, elengedhetetlen egyfajta
megszállottság, hiszen mániákusan hinnünk kell abban,
hogy amiről mi mesélni szeretnénk, az fontos, az érdekli
a másikat. Soha nem azért állunk ki a színpadra, hogy
magunkat mutogassuk, hanem hogy az érzéseinken, a
gondolatainkon keresztül egy ügyet képviseljünk.
J.P.: Az persze cél, hogy amit csinálunk, az felkeltse
az emberek figyelmét. A radikalitást viszont inkább oda
tudnám kapcsolni, hogy ma már hihetetlenül magas az
ingerküszöbünk, a reklámokból és a filmekből dől ránk a
hatásvadászat, ehhez pedig nagyon nehéz felzárkóznia
a színháznak.
Annamari, milyen ügyekre gondolsz? Szerinted miről
fontos ma beszélni?
L.A.: A szeparáltság, a totális elzárkózás, amiben most
élünk. Nem beszélünk egymással, napi 18 órában sorozatokat nézünk otthon, miközben már szinte kizárólag
egyéni céljaink vannak, eltűnt minden, ami közösségi.
Persze mindig vannak divatok, minthogy ne használjunk egy hónapig nejlonzacskót, de ezek az ügyek csak
a legritkább esetben tudnak elmélyülni. Egyszerűen
nincsenek közösségi élményeink.
Ha olyan témáról beszéltek, amiről nem szokás, jelent
plusz önfeledtséget a színpadon?
L.A.: Szerintem az például nagyon felszabadító, amikor
egy tabutémához humorral nyúlunk hozzá. Sőt, szinte
az az egyetlen módja. Ugyanakkor azzal vállal az ember
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 72. ÉS A

17. OLDALON TALÁLHATÓK.

nagyobb kockázatot, ha ő maga is érintett az adott
problémában, és ezzel a saját sebezhetőségét és törékenységét mutatja meg. Ez mindig szerethető gesztus,
hiszen empátiát vált ki a nézőben, és ha ez megtörténik, akkor már nyert ügyünk van, mert el lehet kezdeni
beszélgetni.
J.P.: És hát a humor a nézőt is felszabadítja, színházat
csinálni pedig csak ezzel a szabadsággal érdemes,
különben nagyon rosszul tud elsülni az egész. A humor
sosem jelenti a felszínességet, hanem éppen egy nagyon
fontos eszköz arra, hogy mélyebbre ássunk egy témában, hogy lendületet tudjunk venni.
Annamari, van valami, amit hazahoznál a színházba a
külföldi tapasztalataidból?
L.A.: Megdöbbenéssel hallottam, hogy az egyetemen
itt szó sincs arról, hogy esetleg külföldön is lehetne
munkát vállalni, vagy hogy lehetne nemzetközi együttműködésekben gondolkodni. Sőt, az angoloktatást is
megszüntették, és ennek teljesen az ellenkezőjét látom
Nyugat-Európában. Most szinte minden társulatban az a
koncepció, hogy legyenek külföldi tagok, hiszen egyszerűen az a feladatunk, hogy azt mutassuk, ami éppen van,
ne azt, ami már évek, évtizedek óta megszűnt létezni.
A stand upnál van átjárás az országok között, vagy az
ehhez túlságosan is kultúraspecifikus műfaj?
J.P.: Bizonyos szempontból mindenféleképpen
nyelvspecifikus, hiszen nehezen tudnám elképzelni azt
magamról, hogy olyannyira birtokában legyek egy nyelvnek, hogy nyugodt szívvel improvizálni kezdjek. A stand
up lényege ugyanis az élőbeszéd, ha betanult szöveget
mondunk, akkor már rég elrontottunk valamit. De persze
a Dumaszínházba is szoktak jönni külföldi fellépők,
nagyon szeretjük is őket, és közös workshopokon is részt
veszünk, úgyhogy kapcsolatban vagyunk egymással.
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+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!
16:40–17:00
17:45–18:00
18:45–19:15
20:45–21:15

ELŐCSARNOK –
RUHATÁR

17:00–17:45

SZÍNPAD

50

228

18:00–18:45

YMH

KERES EMIL
PRÓBATEREM |
Andrássy út 31.
1. emelet
50

56

YMH

SZÍNPAD
228

16:00–17:30
18:00–19:30
20:00–21:30

YMH

SZÍNPAD
228

21:15–22:45

YMH

SZÍNPAD
228

19:15–20:45

NM

4
105

70

78

RÓZSAVÖLGYI
SZALON ARTS&CAFÉ
fotó: Éder Vera

RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ
1065 Budapest, Nagymező u. 11.

6

979

AKASZTÁSOK 15 PERCBEN – RUHATÁROS KIKÉPZŐ A PROGRAMOK
SZÜNETÉBEN
Martin Márta, Martinovics Dorina és Porogi Ádám erre az estére nézők
lesznek, Ön pedig ruhatáros lehet. Próbálja ki!.

47
15

16

12:15–13:15

105

49
115

RÓZSAVÖLGYI
SZALON
ARTS&CAFÉ
75

NMS

„SZÖVEG A FEJBEN, SPILA A SZÍVBEN, KELLÉK A KELLÉKASZTALON”
Szívjáték Kelemen Józseffel és a többiekkel. Mindenki a helyére kerül.

RÉPA, RETEK, MOGYORÓ – BESZÉDTECHNIKA ÓRA
Kelemen Márta beszédtanárral, a nézőkkel és színészáldozatokkal.

13:30–14:15
14:30–15:15

75

ÉVADOS MENÜSOR – SZÍNHÁZ BELÜLRŐL
Kóstoló az évad bemutatóiból. Akik kínálják: Hegymegi Máté, Valló Péter,
Szilágyi Bálint és a színészek.
THE TANGO ORCHESTRA KONCERT
A 10 CÍMŰ ELŐADÁS ZENESZERZŐJÉNEK, RENDEZŐJÉNEK ÉS SZÍNÉSZEINEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
Zongora, zeneszerző: Cári Tibor
Hegedű: Carmen Păulescu
Tangóharmonika: Ilko Gradev
Cselló: Szabó J. Attila
Nagybőgő: Stefan Caşcaval
Közreműködik: Sebestyén Aba, Rozs Tamás, Wágner-Puskás Péter és a
10 előadás szereplői

RÓZSAVÖLGYI
SZALON
ARTS&CAFÉ

15:30–16:30

NMS

RÓZSAVÖLGYI
SZALON
ARTS&CAFÉ
75

NMS

909 979 979/A

1052 Budapest, Szervita tér 5. (Megközelítés a
Rózsavölgyi Zeneműbolton keresztül.)
+36-1-266-8337; +36-30-463-8822
24
www.szalon.rozsavolgyi.hu
www.facebook.com/rozsavolgyiszalon
Színházak Éjszakája karszalaggal jegypénztárunkban 20% kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket
a szeptemberi és az októberi előadásainkra!

MELLETTE ELFÉRÜNK
Hogyan is lehetne Színházak Éjszakája Grecsó Krisztián nélkül? Sehogy.
Már a kora délután sem lehet nélküle. A Rózsavölgyi Szalonban Grecsó
Krisztián kezdi a programot – hozza magával Verát, az új regényét és a
verseit. Őze Áron színművész beszélget vele. Grecsó majdnem Őze András
néven lett író. Nálunk pedig Őze Áron játssza Grecsó Krisztiánt a Mellettem
elférsz című előadásunkban. Biztosan esik szó a közös családi dolgaikról is.
Meg Őze Lajos kalapjáról.

A MANIPULÁCIÓ TERMÉSZETRAJZA
Székely Csaba Semmit se bánok című darabjának főszereplője az egykori
román titkosrendőrség ma már nyugdíjas tagja. A mű felveti azt a kérdést
is: a diktatúra szolgálattevőjének régi bűnei hogyan hatnak a mára. Szeptemberben mutatjuk be a darabot. A Színházak Éjszakáján ennek kapcsán
arról is beszélgetnek a résztvevők: ha valaki egyszer képes volt beengedni
a sötétséget az életébe, az benne marad-e örökre? A beszélgetők: Gábor
György filozófus, Székely Csaba író, Sztarenki Pál, az előadás rendezője.
(A programot duplázzuk – a várható érdeklődés miatt.)

KIK PÖRGETIK A HAZAI POPKULTÚRÁT?
Jön Novák Péter énekes, szövegíró, zeneszerző, és csatlakoznak hozzá:
Bősze Ádám zenei szakember, Kolodko Mihály szobrász (ő készíti a
városi miniszobrokat), Molnár Áron NoÁr és a 24.hu internetes portál.
Ők mindannyian bekerültek a „pop” kategóriában a Fidelio KULT50
idei kiadványába. De hogyan lehet a popkultúra része a szobrászat, a
klasszikus zenei műsorvezetés, társadalmi, kulturális projektek? Erről
is lesz szó a Fidelio pop programjában.

KRÉMES
A RIM Radnóti Ifjúsági Műhely bemutatója, rendező: Pál András.

Y
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15

EGYRE BÁTRABBAN
N
Balázs Andrea Karinthy Színház*
Gregor Bernadett Újszínház*
Mindkettőtöknek elég széles a színészi palettája
műfajok tekintetében. Vannak preferenciáitok?
G.B.: Alapvetően drámai színésznőnek tartom magam.
Sokáig a Nemzetiben, majd a Pesti Magyar Színházban is
kizárólag drámai hősnőket játszottam, és ez a szerepkör
sokkal közelebb is áll hozzám. Nem volt probléma, hogy
egy drámai jelenetben igaz könnyeket hullajtsak. Sokkal
inkább idegenkedtem a vígjátékoktól, mert eleinte nem
voltam biztos abban, hogy tudok-e olyan színésznő lenni,
akin nevetnek. Szép feladat ez is, de én szeretem azt,
amikor van rajtam teher.
B.A.: Szerencsére nagyon izgalmas, színes a pályám, jó
csillagzat alatt születhettem, hiszen a mesedaraboktól
a pszichothrillerig mindenben kipróbálhattam magam.
Ráadásul nagyon érzékeny lány vagyok, úgyhogy rám
minden szerep erősen hat, és mindig az a kedvencem,
amivel éppen dolgom van. Hála istennek a címkék is
elkerültek, ebben pedig nagy szerepe van a Karinthy
Színháznak, különösen Karinthy Mártonnak, aki rengeteg
figyelmet fordított rám az elmúlt tizennyolc évben.
Szépen, apránként pakolta rám a terheket, a „Hölgy 2”
szerepétől jutottam el odáig, hogy most monodrámát
játszom. Hiszek abban is, hogy mi azért vagyunk ott
fenn a színpadon, hogy mindent odaadjunk a nézőnek, a
bőrömet lenyúznám azért, hogy jól érezzék magukat, és
elfelejtsenek minden rossz gondolatot, ami az életben
bántja őket.
G.B.: Azt én is érzem, hogy az, amit éppen próbálok,
az életem szerves részévé válik. Engem igazából az is
érdekel a legjobban, hogy a saját személyiségemből mit
tudok egy munkába belerakni. Ahogy telnek-múlnak az
évek, egyre bátrabb vagyok, kaptam már hideget-mele-
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get, de azt érzem, hogy minél jobban elfogadom magam,
minél inkább vállalom azt, aki vagyok, nemcsak az
életben, hanem színpadon is, annál több örömet ad ez a
szakma.
Ezek szerint előfordult már, hogy helyretett benned
valamit egy szerep?
G.B.: Sokszor találtam már magam abban a helyzetben,
hogy éppen olyan periódusát éltem az életemnek,
amihez egy szerep tökéletesen illeszkedett. Sőt, volt
olyan is, hogy olyan mélyre kellett leásni magamban,
hogy az elhangzó mondatok az értékítéletem is megváltoztatták, vagy éppen sikerült általuk feldolgoznom
valamit. Számomra a színpadi jelenlét kicsit olyan,
mint egy terápia: a privát életben nagyon türelmes és
higgadt ember vagyok, nehéz is velem összeveszni,
viszont a színpadon este héttől fél tízig mindent kiadok
magamból.
A következő évadban milyen feladatok várnak rátok?
B.A.: Az első munkám egy remek francia darab lesz
a Karinthyban, a Lököttek. Nagyon izgalmas, mert
Kelemen József rendezi, akivel még nem dolgoztam
együtt. Utána szintén gyönyörű feladat vár rám a Veres 1
Színházban, ugyanis Tótnét fogom játszani Örkény István
Tóték című darabjában. Ezután visszatérek a Karinthyba,
ahol Böhm György rendezi majd Békés Páltól A félőlény t,
öt szerepet alakítok majd benne egyedüli nőként.
G.B.: Ami számomra nagyon izgalmas, az Herczeg Ferenc Kék róka című drámájának női főszerepe. Emellett
vár rám még egy érdekes kaland az évadban, ugyanis az
Újszínház mellett egy ügynökségnél is dolgozom, ami különféle utazóelőadásokat szervez, és ott fogok rendezni
egy nagyon kedves darabot, a Sztrájkol a gólyát.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 29. ÉS A
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+36-1-269-6610
rs9szinhaz@rs9.hu, jegy@rs9.hu
www.rs9.hu,
www.facebook.com/rs9official/
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SZÉ

11:00–12:15

RS9
SZÍNHÁZTEREM
60

12:15–17:30

Y

RS9 FEHÉR
TEREM, KÁVÉZÓ

15:00–17:00

RS9+ VALLAI KERT
30

19:00–20:30

Y

Y

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

KULISSZATITKOK – (SZÍNPAD)BEJÁRÁS ELŐADÁS ELŐTT
Kötetlen „Kérdezz-felelek” az esti programsorozatba kiírt Végkép című
előadásról.
EGY DOKTORKISASSZONY NAPLÓJEGYZETEI
Játszódik Bécsben, illetve egy Bécs környéki szanatóriumban.
Téma: boldogságkeresés, férfi-nő kapcsolat, a szerelem reménytelensége, szüntelen vágy az eltűnt, illetve soha el nem ért teljesség után.
„Két egymás előtt ismeretlen vágyakozás sétál talán valahol... kéz a
kézben… csupa fájdalommal... halad a végtelen felé.”
„…az olvasmányban kokain kell… ez csupa kokain” – írta e műről
Kosztolányi Dezső

RS9+ VALLAI KERT
30

60

Y

RS9
SZÍNHÁZTEREM
60

21:00–22:30

KULISSZATITKOK – (SZÍNPAD)BEJÁRÁS ELŐADÁS ELŐTT
Kötetlen „Kérdezz-felelek” az esti programsorozatba kiírt az Egy doktorkisasszony naplójegyzetei című előadásról.

Y

STÚDIÓ
K
1092 Budapest, Ráday utca 32.
+36-70-316-3870
titkarsag@studiokszinhaz.hu
www.studiokszinhaz.hu
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MASZKFESTÉS
Maszkfestés Nagy Ferenc színésszel, az RS9 Színház alapító társulati
tagjával.

RS9
SZÍNHÁZTEREM
60

105

SZORGALMAS ÉS REST LÁNY
Az előadás óvodás kortól szólítja meg a gyermekeket, akik a két leány
vándorútjának aktív résztvevőivé válnak a közös dalolások segítségével, és
velük azonosulva jutnak el a szívet melengető feloldásig. Rendhagyó 50.
előadást láthat a nagyérdemű: a Rest lány szerepét két színész alakítja
felváltva, de ezen jeles alkalomból mindkét szereplőt egyszerre láthatjuk a
színpadon.

N
15:00–17:00

16

A város emlékezete

RS9
SZÍNHÁZ
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 9.
VALLAI
KERT
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10.

Egy doktorkisasszony napjojegyzetei (fotó: Olajos Ilka)

szinhazakejszakaja.hu

2
15

4

115

19:30–21:30

6

83

SZÍNHÁZTEREM
60

26

Y

923 979 979/A
A VÁROS EMLÉKEZETE – NYILVÁNOS FŐPRÓBA
Az előadás a budapesti Stúdió K színház és a rijekai Hrvatski kulturni dom
(Horvát Kulturális Központ) közös produkciója, hat magyarországi és három
horvát színművész részvételével.
Egy többnyelvű, a régió multikulturalizmusát előtérbe helyező projektről
van szó, melynek alapvető témája a két város, Budapest és Rijeka (Fiume)
történelmi múltja, Rijeka mint kikötőváros szerepe az Amerikába vándorló
magyarok életében, valamint a tranzitzónákra jellemző sajátosságok, úgy
mint prostitúció, kereskedelem, éjszakai élet – levéltári és irodalmi anyagok
segítségével való feltárása.
Egy kikötőváros élete igen mozgalmas, a történelmi változások kihatnak
a város lakosságának összetételére, és valahogy ezek nyomot hagynak
az évek során. Ezt a gazdag, színes és nagyon sok részletében magyar
vonatkozású történelmi tablót emberi, személyes történetekkel átszőve egy
korokon átívelő, állandó kulturális párbeszédként képzeljük el, melyben a
közös múltból megszólaló dolgok óhatatlanul kihatnak jelenlegi életünkre is.
Fiume (Rijeka) és Budapest. Két város, sok történet, korokon átívelő történelmi tabló, jelen és múlt, különbözőségek és egyezések, párhuzamok és
egyediségek
Ki beszél, a város vagy én?
Szereplők: Homonnai Katalin, Nyakó Júlia, Pallagi Melitta, Nina Sabo, Nika
Ivančić, Deni Sanković, Nagypál Gábor, Sipos György, Lovas Dániel.
Dramaturg: Gyarmati Kata. Díszlet-jelmez: Boros Ria. Zenei válogatás: Edvin
Liverić. Rendező: Edvin Liverić.

VÉGKÉP
„Ott áll. Ugyanott. Olyan gyönyörű és olyan…Hogy tud ennyi felejtésre ítélt
érzés és szenvedély így meglapulni évekig? Ilyen orvul?” És ki gondolja ezt.
A férj? A feleség? Egyikük sem tudja, még azt sem, mit remél jobban erre
válaszként legbelül. Egykor házasok, most utoljára találkoznak. Új élet, új
energiák, hátra a múlt kísérteteivel!
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A KÖZÖNSÉGÜNK
A KÖZÖSSÉGÜNK
15

Sáfár Orsolya Magyar Állami Operaház – Erkel Színház*
Ertl Péter Nemzeti Táncszínház*

FELÖLTENI A MONDATOKAT
Szirtes Balázs Játékszín*
Telekes Péter Magyar Színház*
Tapasztaltátok már azt, hogy nemcsak ti formáljátok
az adott figurát, hanem az is visszahat rátok?
T.P.: Rám mindig visszahat, hiszen minden szerepet a
saját életemből próbálok megfogalmazni. Ráadásul, ha
éppen benne vagyok egy próbafolyamatban, soha nem
tudom kettőkor letenni a szöveget, mert folyamatosan
munkálkodik bennem. Sőt, az is előfordul, hogy a szereppel álmodom, azzal fekszem és kelek.
Sz.B.: Nekem a színház más irányból van áthallásban
a civil életemmel. Egy sztori ezzel kapcsolatban: egy
egyszemélyes előadást játszom, aminek az angol
eredetijében egy munkás fickó beszél. A történet nagyon
megtetszett, de úgy éreztem, hogy jó volna a szövegen
finomítani egy kicsit fordítás közben, hogy önazonosabban tudjak működni a szerepben. Nagyon jó érzés is volt,
amikor egy kritikus észrevette ezt a kis trükköt. Mert
ezek az egyszemélyes munkák mégiscsak valamiféle
önvallomások, fontos, hogy az ember felöltse magára
a mondatokat mint egy ruhát, és ne valamiféle nagyon
más karaktert akarjon játszani.
Péter, ez volt az első éved a Magyar Színházban. Hogy
érzed magad?
T.P.: Jó évem volt. Először a Valahol Európábant próbáltam, Ficsúr szerepét kellett átvennem, és nagyon
megszerettem az anyagot, azon keresztül pedig a
színházat, a közeget is. Utána volt még egy beugrásom,
a Naptárlányok ban játszom egy pici szerepet. Az első
teljes próbafolyamatom a Legyetek jók, ha tudtok! volt,
ebben Ignác atyát játszom, majd Paolo Magellivel volt
egy komoly munkánk, A maratonfutók tiszteletkört
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futnak. Jól érzem magam a színházban, örülök, hogy
megléptem ezt a váltást.
Balázs, te vágysz a társulati létre?
Sz.B.: Persze, de azért akárhová nem mennék, pusztán
azért, hogy biztonságban érezhessem magam. Arra
nagyon vágyom, hogy szükség legyen rám valahol, de
a szakmai életem legnagyobb része szabadúszóként
telt el, és szerencsére megtapasztaltam azt is, hogy
akárhova kerülök éppen, azt az adott társaságot mindig
sikerül a munka idejére saját csapatomnak éreznem.
Ezek nem hosszú távú együttműködések, hiszen csupa
olyan helyen játszom, ahol nincs társulat, hanem
előadásonként jönnek létre a kis közösségek. Sokszor
alakul úgy, hogy végül már nemcsak az adott darab
miatt szeretünk bemenni aznap a színházba, hanem
azért is, mert együtt lehetünk a kollégákkal azon az
estén. A Bunbury nél ez mindenképp így van. A Játékszín
pedig különleges helyet foglal el a szívemben, mert bár
papíron nem vagyunk egy társulat, de az elmúlt négy
évben minden tavasszal elhangzott, hogy jövőre is
visszavárnak, és ez nagyon jó érzés.
A színházon kívül mi tölti ki a mindennapjaitokat?
Sz.B.: Van egy nagy hobbim, a jóga, amit egyrészt
gyakorlok, másrészt pedig néhány éve már oktatok is.
Már Sztanyiszlavszkij is felfedezte, hogy a jóga jó tréning
a színésznek, ezt én is csak megerősítem, de nem ezért
kezdtem el gyakorolni. Az biztos, hogy sok más pozitív
hatása mellett segít a koncentráltságban és az összeszedettségben, ez pedig nem jön rosszul a színpadon.
T.P.: Nekem van egy tíz-, egy hat- és egy négyéves
gyerekem, ráadásul még kutyabolond is vagyok,
úgyhogy a családi élet tulajdonképpen kitölti minden
szabadidőmet.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 21. ÉS A
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Az opera és a tánc műfaja az, amibe talán a legnehezebb bekapcsolni a közönséget. Nálatok milyen
törekvések vannak erre?
E.P.: Idén új időszak kezdődött a Nemzeti Táncszínház
életében, hiszen februárban átvettük az új épületet,
így a közönség most már nem csupán a táncért jön
hozzánk, hanem a tánc új helyszínéért is. Úgy érezzük,
hogy aki ebbe az előcsarnokba belépett, már a színházi
közösségünk része, és ha megiszik itt egy kávét, akkor
csak percek kérdése, hogy vendégünk legyen a nézőtéren is. A Színházak Éjszakájára is olyan programokkal
készülünk, amelyek lebonthatják a korlátokat a nézők és
a tánc között: Lakatos János a Táncoló filmkockák című
előadássorozatában (Farmeros forradalom, Az őrült
’80-as évek!, Táncoló ikonok) jól ismert filmes táncrészletek segítségével mesél majd a különböző műfajokról,
emellett kulisszajárásra is lesz lehetőség, amely során
olyan titkos területekre is elvezetjük a közönséget, ahová
egyébként nem juthatnának el. Sőt Pető József fővilágosítónk segítségével színpadi fényjátékkal is várjuk az
érdeklődőket, aminek során a nézők eldönthetik, hogy
a széksorok közt szeretnének figyelni, vagy szívesen
bekapcsolódnának a színpadon történő eseményekbe.
S.O.: A Színházak Éjszakája éppen arra ad lehetőséget,
hogy közvetlen kapcsolatba tudjuk kerülni a nézőkkel,
akik mindig nagyon hálásak, ha úgy érzik, megosztjuk
velük színházi titkainkat. Az Andrássy úton is mindig szép
tömeg gyűlik össze, az pedig különösen öröm számukra,
hogy ilyenkor mindenki nyugodtan fotózhat és videózhat,
így hazavihetik magukkal az élményt. A kulisszajáráshoz
hasonló lehetőségek egyébként az Erkel Színházban is
szoktak lenni, például az Operatúra Papagenóval, sőt volt
olyan alkalom, amikor a nézők éjszakai túrákon vehettek
részt, miközben kipróbálták magukat rendezőként,
jelmeztervezőként és előadóművészként is, így hajnalra
össze is állt egy előadás.
Azért is kérdeztem, mert azt látom tendenciának, hogy
ma a színházak egyre inkább törekednek a passzív
nézői pozíció feloldására.
E.P.: Ezt mi is megfogalmaztuk a missziónkban, hiszen
a közönségünk a közösségünk. Ezért igyekszünk is minél
bensőségesebb kapcsolatot kialakítani a nézőinkkel,
elsősorban az interaktív kommunikáción keresztül,
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 37. ÉS A

52. OLDALON TALÁLHATÓK.

de maga az új épület is alkalmas ezekre a közvetlen
találkozásokra, hiszen már a kávézó is előadótérként
funkcionál. Volt már itt argentin tangó, magyar táncház,
Mészáros Máté pedig kifejezetten ide alkotott meg egy
térspecifikus performanszot az Imre Zoltán Program
keretében. Fontos célunk tehát, hogy a táncot közelebb
vigyük az emberekhez, és hogy olyan közösségért dolgozzunk, amiben a mindennapok része a tánc.
Orsi, te ezeket az interaktív, közönséget aktivizáló
programokat hogyan éled meg?
S.O.: Nagyon szeretem ezeket az alkalmat, mert jó látni,
ahogy ragyog a nézők szeme, ha végre mögé láthatnak
a színházi varázsnak. Vannak persze olyanok, akik nehezebben oldódnak, de magam is fontosnak tartom, hogy
minél közvetlenebb kapcsolatot építsünk ki a közönségünkkel, hiszen estéről estére mégiscsak azért vagyunk
együtt, hogy adjunk valamit a másiknak.
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1088 Budapest, Vas u. 2/c
+36-1-338-4758
szervezes@szfe.hu
www.szfe.hu
A Színházak Éjszakáján 20%-os kedvezmény
a jegyirodában megváltott jegyekre és
bérletekre.
10:30–12:30

202-ES TEREM
15

12:30–14:00

ÓDRY SZÍNPAD
15

13:00–15:00

Y
Y

220-AS TEREM
25

Y

13:30–14:40

202-ES TEREM

15:00–16:20

VÁRKONYI TEREM

15
50

Y
Y

15:00–16:30

202-ES TEREM

15:00–16:30
17:00–18:30

HEVESI TEREM

16:00–16:50

42-ES TEREM

10
50

40

17:00–19:00

Y
Y

NAGYSZÍNPAD
130

64

Y

VÁRKONYI TEREM
50

22:30–24:00

Y

42-ES TEREM
40

20:00–21:30

Y

PADLÁS
70

19:00–20:00

Y

NÁDASDY TEREM
25

18:00–20:00

Y

220-AS TEREM
30

18:00–20:00

Y

YM

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

fotó: Éder Vera

Színház- és Filmművészeti Egyetem –
ÓDRY SZÍNPAD
27
4
8E

6

110 112 133E 178

SZÉ

5

EztRád (fotó: Mészáros Csaba)

szinhazakejszakaja.hu

SZKÉNÉ
SZÍNHÁZ
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. II/94
+36-20-384-6049
jegy@szkene.hu
www.szkene.hu

7

923 979

NINCSENAPÁM SEANYÁM
Regényráhangoló foglalkozás (Szabó Borbála: Nincsenapám, seanyám).
SZFE BARANGOLÁS
Az egyetem múltjával foglalkozó, a legendákat és sztorikat feldolgozó épületbejárás.
TE KERESTED A BAJT!
Drámafoglalkozás 14 éves kortól.
HELKA
Könyves kedvcsináló foglalkozás 9-11 éveseknek.
SZÍNÉSZBESZÉD
Ismert és ismeretlen szerzők visszaemlékezései a valamikori főiskolai, később
egyetemi évekről a IV. éves színész osztály tolmácsolásában.
ROKKER VAGY, VAGY REPPER
Közösségi zenehallgatós workshop, demo alkalom.
FIZIKO – MOZGÁSTRÉNING
Mozgás workshop Molnár G. Nóra (15:00) és Kotormán Ábel (17:00) végzős
hallgatókkal.
KÉT KUFLI MESÉJE
A Mindenki legyen Kufli! és a Jó éjszakát Kuflik! színes, élőzenével kísért, bábos
feldolgozása.
DEMOKRATIKUS JÁTSZÓTÉR
Körbejárjuk a nyugati civilizáció legelterjedtebb államformájának problémáit.
FELVÉTELIZZ AZ SZFE-RE!
Vezető tanáraink nyílt felvételit tartanak! Várjuk a vállalkozó kedvű jelentkezőket!
Érkezés folyamatosan.
CINÓBER HADMŰVELET – NYÍLT PRÓBA
Kárpáti Péter mesehorrorját Sándor Dániel Máté, IV. éves rendező szakos hallgató
állítja színpadra.
ANIMA – EMBEREKRŐL ÉS BÁBOKRÓL, EMBEREKKEL ÉS BÁBOKKAL
Négy sematikus, fehér bábfigura életre kel, személyiséget kap, majd saját léte
okát, az emberekhez/mozgatókhoz való viszonyát próbálja meg értelmezni. 16+
„FEJÉT A FÖLDHÖZ NYOMVA GÖRGETI” – RENDHAGYÓ FELOLVASÓSZÍNHÁZ
A Magyar Dráma Napja a Színházak Éjszakáján! A színházi dramaturg hallgatók
elénk tárják a magyar drámairodalom legmeghökkentőbb szerzői instrukcióit. Szakmai vezető: Kárpáti Péter.
BEMUTATÓ
Jean-Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják De Sade úr betanításában
Peter Weiss világsikerű drámáját ezúttal a végzős színész osztály tolmácsolja Kovács D. Dániel rendezésében.

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

17
7

19

41

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
150

Y M/2 fő S

Kerekesszékes
regisztráció:
jegy@szkene.hu

17:00–18:30

BME
30

19:00–20:30

48

49

56

907 973

133E 233

15:00–15:30

47

28

Y

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
50

Y M/2 fő

Kerekesszékes
regisztráció:
jegy@szkene.hu

CONOR MCPHERSON: ELEVEN ÉJSZAKA
Fordította: Totth Benedek. Felolvasószínház a Nézőművészeti Kft. készülő
bemutatójából.
Egy magányos, ötvenöt éves férfi telefonon keresztül próbál visszatalálni
a gyerekeihez, akiket elhagyott, miközben vénségére beleszeret egy csapzott, szomorú kis prostituáltba, akit hirtelen felindulásból megmentett a
stricije karmai közül. Egy hetvenéves férfi megpróbál dűlőre jutni elhunyt
felesége emlékével, saját halálfélelmével és a házában eluralkodó káoszszal. Egy negyvenéves, hajléktalan, lassú és túlérzékeny férfi, aki „mindig,
mindenkihez képest le van maradva nyolc vagy tíz perccel”, virágágyásból lopott fehérrépákkal és ezoterikus idézetekkel próbál közel férkőzni
azokhoz, akiktől biztonságot remél, és egy ágyat, ahol elalhat éjszakára.
Egy pszichopata, szadista strici kalapáccsal és vámpírfogakkal riogatja a
környezetét, miközben attól fél, hogy elveszíti az egyetlen embert, akihez
valóságos kapcsolat fűzi. És a sok horzsolt, szeretetvágyó férfi között egy
nem kevésbé horzsolt és szeretetvágyó utcalány egy pillanatra menedéket talál, aztán akaratlanul is felrobbantja e kompromisszumos, napról
napra működtetett, de mégiscsak megszokott együttélést.
Felolvasnak: Mucsi Zoltán, Fodor Tamás, Katona László, Kovács Krisztián,
Simkó Katalin. Rendező: Koltai M. Gábor.
ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT – ÖSSZMŰVÉSZETI SÉTA
GÖRBE MÁRK MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ VEZETÉSÉVEL
A séta során megismerjük az ország talán legkülönlegesebb elhelyezkedésű
színházának, a Szkénének a történetét. Megtudjuk, hogyan vált Műegyetemi
Irodalmi Színpadból alternatív színházi központtá. Nagy hangsúlyt helyezünk
az intézményt befogadó tér – a Műegyetem történetére is, így a séta folyamán
nemcsak a színház közönség elől elzárt területeit térképezzük fel, hanem az
egyetem építészeti szempontból érdekes látnivalóit is felkeressük.
(Találkozó a Gellért téren, a Budafoki út és a Műegyetem rkp. sarkán a CH
épület kapujában.)

EZTRÁD EXTRÁKKAL
„Előadásunk egy zenés színházi kísérlet a világról alkotott benyomásaink
alapján: a nézővel való aktív játék sok humorral, zenével és talán annál is több
felkiáltó- és kérdőjellel.” Nézőművészeti Kft.
Játsszák: Parti Nóra, Katona László, Kovács Krisztián, Molnár Gusztáv, Mucsi
Zoltán, Scherer Péter és meglepetés vendégek.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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K2, HALMOS BÉLA PROGRAM ÉS VIRTUÓZOK
A BENCZÚR HÁZ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
A gyönyörűen felújított, a XIX. század végén épült Egyedi-palotában működő Benczúr Ház
Kulturális Központ megújult műsorkínálatával a budapesti kulturális élet egyik izgalmas
színterévé vált. A Postakürt Alapítvány által működtetett kulturális központ hiánypótló és
izgalmas produkcióknak, színházi előadásoknak, koncerteknek és táncházaknak ad otthont.
Fotó: Nagy Gergő

15

NEM LEHETÜNK
JOBBAK
ÖNMAGUNKNÁL
Dékány Barnabás Jurányi Inkubátorház*
Jéger Zsombor Örkény István Színház*
Osztálytársak voltatok a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen. Hogyan emlékeztek vissza az együtt
töltött öt évre?
D.B.: Nehéz összefoglalni, hiszen egy egész életszakaszról beszélünk, ami alatt rengeteget változtunk.
Az biztos, hogy az elején nem volt könnyű együtt
dolgoznunk, viszont emberileg nagyon nagy találkozások voltak, hiszen végre olyanokkal lehettünk együtt,
akik hozzánk hasonló pörgésszámon élték az életüket.
Ez a szoros közösség jelentett egyfajta védelmet és
családérzetet is, hiszen folyamatosan azok voltak
körülöttünk, akik nagyon mélyen belénk láttak. Erősebb
kapcsolat ez, mint a barátság, talán leginkább a közös
katonai szolgálathoz tudnám hasonlítani.
J.Zs.: Sokáig féltem a várostól, attól, hogy elveszítem
azt, aki addig voltam, és elment két évem azzal, hogy
szédülök a négyeshatoson. Sokszor az osztálytársaimon csapódott le ez a nyomorúság, és emlékszem,
hogy ennek ellenére sem engedték el a kezemet.
Zsombor, te többször nyilatkoztad már, hogy nem
tartod magad színésznek.
J.Zs.: Talán elhangzott már, hogy Debrecenben többször kiabálták utánam, hogy színész. Akkor is, és most
is azt érzem, hogy egy srác voltam, aki színházzal
foglalkozik, akit beszippantott egy-egy produkció, és
aki ezzel töltötte minden idejét. Azt is érzem, hogy
aki elvégez egy iskolát, nem feltétlenül van kész,
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és egyáltalán nem esik jól ma sem azt mondani, ha
kérdezik, hogy színész vagyok. Például ha asztalos
lennék, elvégezném az iskolát, évekig inaskodnom
kellene egy mester mellett, hogy mester lehessek,
és idő előtt biztosan nem mutatkoznék be úgy, hogy
asztalos vagyok.
D.B.: Én ezt nem dimenzionálom túl. Vannak tűzoltók,
tanárok, közgazdászok, és mellettük vannak színészek
is, ez is ugyanolyan szakma, mint bármelyik másik.
Zsomborhoz ott tudok kapcsolódni, hogy az jó út, ha
magadból indulsz ki, és nem „előadni” akarod a szerepet, hanem arra használsz fel egy próbafolyamatot,
hogy megkeresd az adott feladatokban a saját működésed, rátalálj a saját szabálytalanságaidra, és ezeken
keresztül fogalmazz. Ebből a szempontból pedig nem
egyszerűen színészként létezel a színpadon, mert bár
magadra aggathatod a különféle bilétákat, valójában te
csak te magad tudsz lenni.
Mindez azt is jelenti, hogy a magánélet nem választható el a színpaditól?
D.B.: Ha igazán magas fokon csinálod a színészetet, akkor összefüggnek, mert egy próbafolyamat alatt iszonyatosan erős energiák szabadulhatnak fel, amelyek
automatikusan elkezdenek dolgozni benned. Ez ahhoz is
kapcsolódik, hogy nem eljátszani, hanem megcselekedni kell a dolgokat a színpadon is. Persze rákényszerülsz
arra is, hogy színlelj, mert nem lehet minden este
mindent megélni, de a cél azért az, hogy jelen legyél.
Már a legelején, az egyetemen is megtapasztaltuk,
hogy a civil életet sosem lehet elválasztani a színpadtól, hiszen semmilyen szerepben nem lehetünk jobbak
önmagunknál.
J.Zs.: A saját bőrömet viszem a vásárra. Azt viszem le
a próbára, és az az ember áll a színpadon, ami és aki
vagyok. Ha szétválasztható lenne, könnyen kiszagolnák,
hogy hamis, amit csinálok. Nem akarok csalni, és itt
nem is lehet. Ezért érzem magam biztonságban ott,
ahol vagyok, mert önmagam lehetek, és amerre fejlődik
a társulatom, arra mozgok én is.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 25. ÉS A

53. OLDALON TALÁLHATÓK.

A Postakürt Alapítvány a Magyar Posta művelődési alapítványa, mely gondozza a Benczúr Ház Kulturális Központot,
az épületben található Postamúzeumot és fenntartója a
Hársfa utcai Bélyegmúzeumnak is. Az alapítvány kuratóriumi elnöke a kulturális területen elismert szakember,
Lőrinczy György.

Befogadótérként különleges esteknek és koncerteknek is
biztosítanak lehetőséget. Ennek köszönhetően Janza Kata
és Dolhai Attila egy felejthetetlen, zongorával kísért musicalesttel kápráztatta el a Benczúr Ház közönségét. Mahó
Andrea és Csengeri Attila pedig a Ketten vagyunk… című
koncertjükön várja majd a zenés színház rajongóit,
a legismertebb musicalslágerekkel.

Az egykori villa impozáns terei, hangulatos termei nemcsak a családi programoknak, esküvőknek és befogadott
rendezvényeknek biztosítanak festői környezetet, hanem
a minőségi kultúra kedvelőit is sokszínű műsorral várják,
köszönhetően az alapítvány stratégiai együttműködéseinek olyan különböző művészeti szervezetekkel, mint
a k2 Színház, a Virtuózok Alapítvány és a Halmos Béla
Program, akik rendszeres partnerei lesznek a háznak.
Szeptemberben kerül bemutatásra a k2 Színház legújabb
produkciója, a Nero, a véres költő Fábián Péter rendezésében, Domokos Zsolt, Formán Bálint és Gyöngy Zsuzsa
szereplésével. Az előadás elsősorban a középiskolás
korosztályt célozza meg. A független társulat egy másik
izgalmas vállalkozása, az Ördögkatlan Fesztiválon óriási
sikerrel bemutatott Hamvas Béla: Karnevál című gigantikus művét feldolgozó nyolcórás előadása is látható lesz
októbertől.
Az NKA Halmos Béla Program és a Benczúr Kerti Esték
közös projektjének köszönhetően Budapest egyik legkedveltebb népzenei koncertsorozatát élvezhettük nyáron az
épület kertjében. A műfaj kedvelőinek ősztől sem kell nélkülözniük a fantasztikus népzenei programokat, ugyanis
a koncertek és táncházak a zenei előadásokkal kiegészülve beköltöznek az épületbe.
A Benczúr Ház ad otthont a Virtuózok Kamaraegyüttes
próbatermének és koncertjeinek is. A népszerű TV-műsor
ifjú sztárjaiból alakult együttesnek Szűcs Apor művészeti
vezető hangszerel népszerű komolyzenei darabokat
kamarazenei felállásra, és gondolja újra többek között
Dvořak, Kodály, Hacsaturján és Saint-Saëns műveit. A Kis
Virtuózok Koncerten a fiatal zenészek virtuóz játékukkal
mindannyiunkhoz közelebb hozzák majd a klasszikus
zenét, miközben az együtt zenélés örömére és a közös
alkotásra is felhívják a figyelmet.
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THÁLIA
SZÍNHÁZ
1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.

Fancsikai Péter

+36-1-312-4236, +36-1-331-0500,
+36-1-311-0635, +36-1-311-1874
jegy@thalia.hu
www.thalia.hu
A Színházak Éjszakája alatt jegyet vásároló
nézőinknek 10-20% kedvezményt biztosítunk.
17:00–18:00

16:00–17:00

A SZÍNHÁZ ELŐTT

ARIZONA STÚDIÓ
80

19:00–20:00

NAGYSZÍNPAD
522

20:00–20:45
21:15–22:00
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NM

YMH

ARIZONA STÚDIÓ
100

YM

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

TRAFÓ
1094 Budapest, Liliom utca 41.

29

4
105

70

78

+36-1-215-1600
info@trafo.hu
www.trafo.hu
www.facebook.com/trafohouse

6

923

DEDIKÁLÁS, LOGÓMATRICÁZÁS TÁRSULATUNK MŰVÉSZEI
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

4

6

914 914/A 923 950 979 979/A
17:00-20:00

TRAFÓKLUB
50

Y

BORIBON MUZSIKÁL
A koncerten Mórocz Adrienn belebújik Annipanni szerepébe, és játékmackójával, az emberi tulajdonságokkal felruházott Boribonnal karöltve fakad
dalra élőzenés kísérettel. A vidám dalok szövegét a népszerű Kockásfülű
nyúl megihletője és a Boribon mesekönyvsorozat alkotója, Marék Veronika
írta, zenéjüket Tallér Zsófia zeneszerző szerezte.

EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI – NYÍLT PRÓBA
A 2019-20-as színházi évad nagyszínpadi bemutatóinak sorát Eisemann
Mihály–Halász Imre–Békeffi István: Egy csók és más semmi operettjével
nyitja a Thália Színház október 12-én. A darab próbafolyamatába kaphatnak
betekintést az előzetesen regisztrálók.
Rendező: Juronics Tamás
Szereplők: Mentes Júlia Virginia, Zayzon Zsolt, Vida Péter, Hevesi László,
Mórocz Adrienn, Molnár Piroska, Gubás Gabi, Nagy Viktor, Tamási Zoltán,
Tóth Eszter, Hunyadkürti István

PATÁLIA / IGEN A NEMEK KÖZT
A legtöbb párkapcsolat boldog, idilli rózsaszín felhővel kezdődik. De mégis
mi történik velünk évekkel később? A Társas-játékban együtt válunk részesévé a kapcsolatainkról szóló forgatókönyvek alakulásának.
Szereplők: a közönség, a színészek. A játékmester: Dr. Piczkó Katalin

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

30

19:00–21:10

KÜLSŐ HELYSZÍN!
Találkozó kezdés
előtt 15 perccel a
Trafóban
40

21:30–22:30

Y

TRAFÓ STÚDIÓ
40

Y

FANCSIKAI PÉTER: SYNESTHESIA
Tegyük fel, hogy nincsenek többé emberi (meta)kommunikációs eszközeink, csak a fizika alaptörvényeit alakíthatjuk át kódolandó metaforákká
zenei loopok és videófragmentumok formájában, egy zongorabillentyűzet
és walkmanek segítségével... Mi történne, ha kifogynánk a szavakból és
csak hangokkal, színekkel, formákkal fejezhetnénk ki érzelmeinket? A
filmszakma és a médiaművészet különböző területein alkotó színész,
rendező és videóművész Fancsikai Péter installációjában hat, valós időben
változtatható, eltérő hangnemű zenei és videókompozíciót szólaltathatnak
meg a látogatók egy-egy színnel jelölt zongorabillentyű segítségével saját
képzenei szerzeményt, kakofonikus etűdöt alkotva.

MUNDRUCZÓ KORNÉL/PROTON SZÍNHÁZ: FRANKENSTEIN-TERV
Kinek a bűne, ha odakozmál egy élet? Mikor kezdődik és hol ér véget
egy apa-fiú viszony? Hova vezet a gyilkos szeretetlenség, avagy elkerülhető-e a végzet? Egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel szembesít
Mundruczó Kornél és Bíró Yvette Frankenstein-terv című előadása.

Willany Leó Improvizációs Táncszínház a Műhely Alapítvány
szervezésében: ITT MINDENKI FELLÉP, AKI LÁTSZIK A SÖTÉTBEN
A Willany Leó különkiadása alkalmával a Magyar Táncművészeti Egyetem
2018-ban végzett modern tánc szakos növendékei is csatlakoznak az improvizatív előadáshoz. Gyere el, és a kreatív energiák felszabadító erejével
kapcsoljuk le együtt egy pillanatra a hétköznapok zsúfolt valóságát!

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SENKINEK SEM SZABADNA
ABBAHAGYNIA A MESEOLVASÁST
15

TRIP AFTERPARTY

70

Kékkovács Mara Budapesti Operettszínház*
Hannus Zoltán Budapest Bábszínház*
Mind a zenés színház, mind a bábszínház kapcsán
kialakult az a kép, hogy rétegműfajról van szó, vagy
elsősorban egy bizonyos korosztálynak szól. Ti mit
gondoltok erről?
K.M.: Szerintem ez csak előítélet. Sokáig élt a köztudatban például, hogy a bábszínház pusztán gyerekeknek
való dolog. De szerencsére az elmúlt 10-20 évben éppen
ennek az ellenkezője bizonyosodott be, és ez számomra
is nagy felfedezés volt. A lányom révén én is rengeteg
bábelőadást láttam, és jó volt megtapasztalni, hogy egyre nő a felnőtt közönségnek készülő produkciók száma.
H.Z.: Azzal kezdeném, hogy idézném a Budapest Bábszínház szlogenjét: a báb nem korosztály, hanem műfaj.
Arról nem is beszélve, hogy voltaképpen akár előadásonként is kialakulhat önálló műfaja a bábszínháznak, A
vihar című darabunkban én például élőszereplő vagyok,
és elkezdem úgy a mondatot, hogy a bábpartnerhez
beszélek, majd az őt mozgató színésszel fejezem be. A
játékszabályok ily módon tulajdonképpen minden alkalommal újrateremtődnek.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 16. ÉS A

13. OLDALON TALÁLHATÓK.

Különösen igaz ez az interaktív előadásokra. Nektek
milyen tapasztalataitok vannak e téren?
K.M.: Most kezdtem egy kicsit beleásni magam ebbe
a műfajba. Először elindultam a Boldizsár Ildikó-féle
meseterápiás vonalon, utána pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztem el egy színházi nevelési
továbbképzést, és már van egy gyerekcsoportom is,
akikkel három éve dolgozunk együtt. Nagyon fontos,
hogy éveken át kísérjek egy ilyen csoportot, hogy megérezzem azokat a lelki rezdüléseket, amire szüksége van
egy bizonyos korosztálynak. Hiszen egy elsős egyáltalán
nem arra fogékony, amire egy harmadikos, hihetetlenül
gyorsan változnak az érdeklődési körök.
H.Z.: Sőt, kisebb különbségek is vannak, hiszen ha egy
első osztályossal találkozol ősszel, akkor ő tulajdonképpen még óvodás, de tavasszal már egészen más hangot
tudsz vele megütni, már csak azért is, mert időközben
megtanult közösen dolgozni a többiekkel. A drámapedagógia kapcsán nagyon komoly munka folyik az
országban, és a mi munkánkhoz is fontos szakemberek
kapcsolódnak, számunkra is izgalmas, amikor egy-egy
előadás mellé készül egy feldolgozó vagy felkészítő
foglalkozás.
Számotokra mitől tudnak még izgalmasak lenni a
mesék?
K.M.: Ha jobban belegondolunk, akkor valójában minden
történet mese, csak később regénynek, novellának
vagy színdarabnak nevezzük őket. Ugyanazokból az
összetevőkből állnak, hiszen mindegyik történetnek van
tétje, kockázata, vannak bennük hősök és antihősök,
akik mozgatják az adott világot, akik komoly döntéseket
hoznak. Annak idején Boldizsár Ildikó azt mondta, hogy
egy bizonyos korosztály fölött, például egy tinédzser
csoportnál már ne úgy kezdjük a foglalkozást, hogy „hoztam egy mesét”, mert esetleg úgy érzik, hogy a mese
csak gyerekeknek szól, hanem használjuk azt a szót,
hogy sztori vagy történet.
H.Z.: Szerintem soha senkinek sem szabadna abbahagynia a meseolvasást. Különös, hogy éppen a visszájáról
tudom ezt megmagyarázni, én ugyanis a mesékben
mindig a drámát keresem, ha színészként kezdek vele
foglalkozni. Minden mesében meg lehet ugyanis találni
azt az élő történetet, amitől minden korosztály számára
érvényessé válik, még akkor is, ha először nem gondolnánk, milyen mélységei vannak.
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TRIP
BÁZIS
1011, Budapest, Szilágyi Dezső tér, 2-es móló

Hajnal a TRIP-pel (fotó: Kárpáti Fanni)

szinhazakejszakaja.hu

31

szervezes@tripart.hu
www.tripart.hu
www.facebook.com/tripbudapest/
19
SZÉ

11:30–12:30

SZÍNHÁZTEREM
120

Y

13:00–14:00
16:30–17:00

AZ EGÉSZ HAJÓN

15:00–16:00

SZÍNHÁZTEREM

60

N

11

39

109

111

41

990

ÚSZÓ MANÉZS
Cirkusz-színház a Baross Imre Artistaképző diákjaival.
Alkotók, közreműködők: Nyerges Anna, Nagyhegyi Sára, Dienes Kinga,
Györe Nóra, Karna Réka, Nagy Blanka, Szegő Saci, Zsálek Áron, Hellenpárt
Levente, Buti Gordon, Molnár Gréti, Tarba Patrícia, Grandpierre Gabriell és
Zeley Aliz, Urmai Blanka, Quixotic/Miklósy Krisztián, Pataky Klári, Végh Erika,
Fabacsovics Lili, Magács László.

ÚJSZÍNHÁZ
1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
4

20:00–21:30

AZ EGÉSZ HAJÓN
120

22:00–04:00

Y

ÚJSZÍNHÁZ –
EGÉSZ ÉPÜLET

16:00–17:00

BUBIK ISTVÁN
STÚDIÓSZÍNPAD

N

AZ EGÉSZ HAJÓN
350

N

30

80

HAJÓBEJÁRÁS ÉS KIS MAGYAR HAJÓTÖRTÉNET HADNAGY GÁBOR
HAJÓSKAPITÁNNYAL

18:30–19:30

NMS

YMS

NAGYSZÍNPAD
200

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

KULISSZAJÁRÁS MEGLEPETÉS IDEGENVEZETŐVEL
Ismerd meg az Újszínház épületét a pincétől a zsinórpadlásig!

FELÚJÍTÓPRÓBA MÁSKÉNT
Hogyan is néz ki egy felújítópróba? Most megmutatjuk. Aki ebben segít:
Dörner György igazgató, rendező; Esztergályos Cecília, Tordai Teri és Bordán
Irén színművészek.

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

VEGYÉL RÉSZT TE IS A KÉK RÓKA CÍMŰ ELŐADÁSUNK
ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN!
Hogyan készül egy előadás? Most minden kiderül. Csiszár Imre
rendező, valamint a Kék róka előadás szereplői még a bemutató előtt
elárulnak egy-két kulisszatitkot, sőt a látogatók is részt vehetnek az
alkotófolyamatban.

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
JSZAKÁJA AFTERPARTY!
Színház, zene,, panoráma…
19:30–21:30
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YMS

BUBIK ISTVÁN
STÚDIÓSZÍNPAD
80

78

NMS

NAGYSZÍNPAD
80

MIT
Az ember tragédiája rövidítve.
Játsszák: Messaoudi Emina, Baki Dániel, Georgita Máté Dezső. Dramaturg:
Fabacsovics Lili. Rendező: Magács László.

TÁNCKEDD SZOMBATON
Kortárs táncelőadások a hajó tereiben a Duda Éva Társulattal együttműködésben.
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14:00–15:10
14:20–15:30
14:30–15:40
14:40–15:50

17:00–18:30
120

6

914 923 931 950

+36-1-269-6021, -22
titkarsag@ujszinhaz.hu
32
www.ujszinhaz.hu
www.facebook.com/ujszinhaz.budapest
A Színházak Éjszakáján 40% kedvezménnyel
lehet a jegyeket a szeptemberi és októberi
műsorra megváltani.

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

YMS

NAGYSZABÁSÚ KONCERT AZ ÚJSZÍNHÁZ SZÍNÉSZEIVEL ÉS
A HOT JAZZ BANDDEL!
Az Újszínház színészei mindig is zenéltek a színészzenekar minden
Színházak Éjszakáján nagyszabású koncertet adott. Idén a vendég zenekar
a Hot Jazz Band.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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A KÉK – KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI
KÖZPONT VÁROSI SÉTÁI*
1. A Pesti Broadway építészete
Budapest belvárosában van egy utca, igazából csak utcarészlet, amely kívülről párizsi Montmartre, belülről New York és
showtime, magyarosan: kabaré. A sétán megvizsgáljuk a millenneum és a '20-as évek szórakoztatóiparának építészeti
megnyilvánulásait, a nagypolgárság gyönyörködtetésére szolgáló reprezentatív kifejezésmódokat, valamint a kulturális
intézmények utóéletét.

15

 Találkozó helyszíne  Időpontja
Thália Színház előtt

INTELLIGENCIÁVAL ÉS HUMORRAL
MINDENRŐL LEHET BESZÉLNI
Medetz Attila Baltazár Színház*
Fehér Dániel Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház*
Attila, több zenés előadásotok is van a Baltazárban.
Mióta foglalkozol a zenéléssel?
M.A.: Kisiskolás korom óta, régebben még gitározni is
jártam, és persze az énekórákat is nagyon szerettem.
Valójában jobban is kedvelem ezeket a zenés előadásokat, mert úgy érzem, hogy az énekléssel még többet át
tudunk adni a nézőknek magunkból, még nagyobb lesz
a színházélmény. Hasonló érzéseim vannak a tánccal
kapcsolatban, úgyhogy a Pitypang című előadásunk Réti-Harmath Olívia és Farkas Dorka rendezésében igazán
különleges élmény számomra, különösen, hogy még
versekkel is foglalkozunk benne.
Dani, az Esznek-e a halottak epertortát című előadásban súlyos témával, a gyásszal foglalkoztok. Hogyan
lehet az ilyen súlyú témákat ifjúsági előadásban
feldolgozni?
F.D.: Különböző kultúrák és vallások más és más
módon élik meg és értelmezik a halált, de mivel
életkortól függetlenül mindannyiunkat érintő kérdésről
van szó, mindenképpen kell róla beszélnünk. Míg
sokunkban alapvetően a veszteség, a hiány, a fájdalom, a düh a leggyakoribb érzések, amiket a halálhoz
kötünk, vannak, akik egészen máshogy gondolkodnak
erről, és ez mindenkinek tanulságos lehet. Rosemarie
Eichinger regénye nagyon jó humorral és nagyon emberien mesél a halálról és a gyász többféle megélési
lehetőségeiről. Bár szereplői különböző életkorúak és
neműek, mindannyian elvesztettek valakit, aki fontos
volt számukra. És bár ezt nagyon eltérő módon élik
meg, az egymás iránti nyitottság és elfogadás segít
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saját tragédiájuk feldolgozásában, esetleg újraértelmezésében.
Szerinted vannak olyan témák, amikről kötelesség
beszélni egy ifjúsági színházban?
F.D.: Azt gondolom, hogy ifjúsági előadást létrehozni
felelősség, mert még kiforróban lévő személyiségeknek
vetünk fel kérdéseket, tanítunk ízlést és közlekedést a
világban. Azt is gondolom, hogy megfelelő intelligenciával és humorral mindenről lehet, és kell is beszélni,
különösen ma, amikor a közösségi média és az internet
világában szinte életkortól függetlenül mindenki mindennel találkozhat. Család, identitás, vallás, hagyományok,
világnézet, ismert és ismeretlen kultúrák, jövőkép,
kudarcok, digitális média, veszélyek, traumák, tabuk,
párkapcsolatok, és még sok más téma segíthet abban,
hogy a fiatalok megismerjék és felfedezzék önmagukat.
Azt gondolom, hogy ezekről mind lehet és kell is beszélni
– lehetőleg az ő nyelvükön – hogy mi is segítsünk nekik
önállóan gondolkodó, felelősségteljes felnőttekké válni.
Attila, ti a Baltazárral részt vesztek a Radnóti Színház
egy előadásában is, az Ádám almáiban. Milyen volt
számodra ez a munka?
M.A.: Mi már játszottunk ott korábban, a Gondolj rám
szívesen! című előadásban, amikor még Bálint András
volt az igazgató, és ahogyan akkor, most is nagy örömmel
és szeretettel fogadták az egész csapatot. Szikszai
Rémusz, az előadás rendezője először eljött megnézni
egy koncertünket a Baltazár Házba, később ez alapján
választott ki minket. Amikor először mentünk a próbára,
olyan volt, mintha már mindenki ismert volna minket, és
úgy beszélgettek velünk, mintha évek óta barátok lennénk.
Könnyű volt így együtt dolgozni, azóta is tartjuk velük a
kapcsolatot, és persze sokat járunk a színházba is.
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 9. ÉS A

33. OLDALON TALÁLHATÓK.

11 és 14 óra

Séta időtartama

 Sétavezető

90 perc

A KÉK - Kortárs Építészeti Központ Szervezésében

2. Víziváros színházi építészete – 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, egykoron volt rokokó fogadó, vagy éppen egy nyolcvanéves dunai hajó. A sétán megvizsgáljuk a színházakat befogadó építészetet, és felidézzük az eredeti funkciók tereit.

 Találkozó helyszíne  Időpontja
Mechwart liget szökőkút

11 és 14 óra

Séta időtartama

 Sétavezető

90 perc

A KÉK - Kortárs Építészeti Központ Szervezésében

3. Feltűnő, rejtett és nem létező 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
idekerült. Végigsétálunk a Bábszínháztól a Gödörig, és beszélünk majd dicső múltról, és meg nem valósult tervekről is.

 Találkozó helyszíne  Időpontja
Budapest Bábszínház

11 és 14 óra

Séta időtartama
90 perc

 Sétavezető
A KÉK - Kortárs Építészeti Központ Szervezésében

4. Színház az egész város – 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. Ahogy Jane Jacobs is írta, az utcák elemei
komplex rendbe szervezve mutatnak meg egy folyamatosan változó balettelőadást. Utánajárunk, hogy milyen szimbolikával bír egy emelvény, miért nem kell minden térre park, és hogy miért színház az egész város.

 Találkozó helyszíne  Időpontja
Kossuth téri vizesárok

11 és 14 óra

Séta időtartama
90 perc

 Sétavezető
A KÉK - Kortárs Építészeti Központ Szervezésében

5. Budapest, a kulissza – Miért mi játsszuk el Moszkvát, Berlint és Párizst is?
Ha igaz, amit Shakespeare állít, hogy az egész világ egy színház, 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. Álcázott épületek, narratív homlokzatok, külföldi stílusokban tetszelgő vagy éppen teljes
egészében lemásolt házak. Mi a hasonlóság a budapesti történeti épületállomány jelentős részét meghatározó historizáló
stílus és a díszlettervezés között? Miért adható el Budapest más európai nagyvárosok (Párizs, Róma, Prága stb.) illusztrációjaként a hollywoodi filmekben? És végül mi az, amit nem sikerült lemásolnunk? Nézzünk be együtt a kulisszák mögé!

 Találkozó helyszíne  Időpontja
Kossuth tér,
Rákóczi szobor

11 és 14 óra

Séta időtartama
90 perc

 Sétavezető
A KÉK - Kortárs Építészeti Központ Szervezésében

A séták útvonalai a 78-79. oldalon a térképen is megtalálhatók.
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I. emelet, Mi mozink nagyterem
+36-70-370-5441, -42
info@vidamszinpad.hu
www.vidamszinpad.hu
www.facebook.com/szinhaz.vidamszinpad/
A Színházak Éjszakáján a helyszínen vásárolt
jegyekre 20% kedvezményt biztosítunk.
16:00–16:50

EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM
418

17:00–17:40

EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM
418

19:00–21:00

NMS

EUROCENTER
SZÍNHÁZTEREM
418

76

NMS

NMS

JELMAGYARÁZAT: 100 férőhelyek száma

33

1
SZÉ

137

160

260

17

19

Vígszínház Nézőtér (fotó: Dömölky Dániel)

VIDÁM SZÍNPAD –
EUROCENTER
1032 Budapest, Bécsi út 154.

fotó: Gradvolt Endre

szinhazakejszakaja.hu

VÍGSZÍNHÁZ
1137 Budapest, Szent István körút 14.
+36-1-329-2340

PESTI
SZÍNHÁZ
1056 Budapest, Váci u. 9.

41

901 937 960

LUDAS MATYI
Interaktív mesejáték. Közreműködnek többek közt Ott József, Berecz
György, Házi Anita, Kovács Róbert.

17
7

19

41

47

19:00–21:45

VÍGSZÍNHÁZ
350

NMH

PRÓBÁLD KI MAGAD A SZÍNPADON!
Interaktív színészmesterség óra Hábermann Lívia színésznővel kicsiknek és
nagyoknak.

VIDÁMSÁGRA TERMETTÜNK!
A Vidám Színpad fiataljainak bemutatkozása, akik a humorban sem
ismernek tréfát.
Közreműködnek: Götz Anna, Nyertes Zsuzsa, Böröndi Tamás, Straub
Dezső és A fiatalok.

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

19:00–21:10

PESTI SZÍNHÁZ
150

48

49

907 973

133E 233

NMH

56

+36-1-266-5557
szervezes@vigszinhaz.hu
34
www.vigszinhaz.hu
www.facebook.com/vigszinhaz
Akár 17% kedvezmény a Színházak Éjszakája
karszalaggal a Víg és a Pesti meghatározott
előadásaira.

LILIOM
Julika és Liliom szerelmének legendája megihlette a világ nagy művészeit.
Orson Welles rádiójátékot, Fritz Lang filmet rendezett, Ingrid Bergman pedig
eljátszotta Julikát. A Vígszínházban Csortos Gyula és Varsányi Irén vitték
sikerre Molnár életművének egyik legkülönlegesebb alkotását. Legutóbb
feledhetetlen Liliom volt Kaszás Attila és Julikája, Eszenyi Enikő.
A szívszorító történet két főszereplője most Hajduk Károly és Szilágyi
Csenge. Ficsurt Orosz Ákos, Marikát Waskovics Andrea, Hugót Zoltán Áron
játssza.
A színház zseniális házi szerzője, Molnár Ferenc remekművét, a magyar
drámairodalom kiemelkedő alkotását, a Liliomot ifj. Vidnyánszky Attila
rendezte.

MONDJAD, ATIKÁM!
Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az életét. Van kedvenc versünk
tőle. Életszakaszainkban újra- és újraértelmezzük sorait. De ritkán gondolkozunk el azon, hogy milyen pusztító szenvedély és szeretni vágyás élt
benne. „József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre
nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből
a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő
életútját, szerelmeit és versrészleteit – nem messze a rakodópart alsó
kövétől.

A a program jelnyelvi tolmáccsal kísért S vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített H nagyothallók számára akadálymentesített
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SZÍNHÁZAKHELYSZÍNEK
1. Átrium SZÉ
2. Baltazár Színház SZÉ
3. Bethlen Téri Színház
4. Budapest Bábszínház
5. Budapesti Operettszínház
6. Dumaszínház
7. Hatszín Teátrum SZÉ
8. Játékszín SZÉ
9. József Attila Színház
10. Jurányi Inkubátorház SZÉ
11. Karaván Színház
12. Karinthy Színház
13. Katona József Színház
14. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház SZÉ
15. Madách Színház
16. Magyar Színház
17. Magyar Állami Operaház - Erkel Színház
18. Momentán Társulat
19. Mu Színház
20. Nemzeti Színház
21. Nemzeti Táncszínház
22. Örkény István Színház SZÉ
23. Radnóti Miklós Színház
24. Rózsavölgyi Szalon Art s& Café
25. RS9 Színház SZÉ
26. Stúdió K Színház
27. Ódry Színpad (Színházés Filmművészeti Egyetem) SZÉ
28. Szkéné Színház
29. Thália Színház
30.Trafó
31. Trip Színház SZÉ
32. Újszínház
33. Vidám Színpad SZÉ
34. Vígszínház
35. KÉK - Kortárs Építészeti Központ

 1. séta útvonala
 2. séta útvonala
 3. séta útvonala
 4. séta útvonala
 5. séta útvonala
MOL Bubi állomás
bővebb információ a 14. oldalon
 A Színházak Éjszakája járat
útvonala és megállói
bővebb információ a 7. oldalon
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TÉRKÉP
szinhazakejszakaja.hu

