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cooltúrára vágyóknak
Egy éjszakás kaland

MÉG SOHA NEM VOLT RÉSZED EGY
ÉJSZAKÁS KALANDBAN, ÉS KIPRÓBÁLNÁD, HOGY MILYEN? SZEPTEMBER 16-ÁN
CSAK RÁD VÁR A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA.
Egy este, amikor nem kell hét óra hét percig várni, hogy felgördüljön a függöny; egy este, amikor nincsenek nézők, csak résztvevők;
egy este, amikor nem csak a színpadon, hanem a backstage-ben
folyik a játék; egy este, ami csak rajtad múlik, mikor ér véget. Gyere
és pattanj biciklire vagy sétálj velünk az autómentes napon a színházak között, rakjuk össze együtt Budapest színházi kirakósát és
köszöntsük együtt a következő évadot – mert nélküled nem lenne
olyan, mint Veled!
A Színházak Éjszakája hatodik alkalommal hívja kalandra a cooltúrára vágyókat, akik a rendezvényre váltott karszalagjukkal kedvükre válogathatnak a résztvevő színházak programjaiból, melyekre a
biztos bejutás a korábbi évekhez hasonlóan az
előzetes helyfoglalással garantálható annak,
aki időben megvásárolja karszalagját.

JELMAGYARÁZAT:
100 A kék téglalapban a férőhelyek száma látható.

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 4-től 10-ig, így az
adott programra biztos a bejutás.
Ez a piktogram a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített programokat jelzi.

Tarts velünk szeptember 16-án kora délutántól és maradj ébren
velünk akár másnap hajnalig, ha szívesen megismernéd a budapesti színházak titkait, ha szeretsz játszani és közösségben lenni,
ha szerinted is Budapest éjjel a legszebb!

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

#szinhazakejszakaja #maradjebren #rakjukossze

Ha ezt látod egy program
mellett, akkor azt jelnyelvi tolmács
kíséri végig.

A részletes program az esemény honlapján olvasható:
www.szinhazakejszakaja.hu
Kövesd a Színházak Éjszakája facebook- és instagramoldalát is, ahol különféle meglepetések és játékok várnak
az Éjszaka során:
www.facebook.com/szinhazakejszakaja
www.instagram.com/szinhazakejszakaja

Amelyik programnál ez
a piktogram van feltüntetve, ott
a nézőtérre beépített indukciós
hurok akadálymentesíti nagyothalló nézőink számára a programot.
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Immáron hatodik éve, hogy a Főváros megrendezi a Színházak Éjszakáját, amelyen idén minden eddiginél
több, 35 fővárosi teátrum vesz részt.
Az érdeklődők egy karszalag megvásárlásával látogathatnak el a programban résztvevő teátrumok bármelyikébe és vehetnek részt a speciálisan erre az alkalomra született produkciókon. A kezdeményezésnek
éppen az a lényege, hogy a szakma képviselői egy szokásostól eltérő színházi estét produkáljanak, amelyen
a közönség betekinthet a kulisszák mögé és interaktív programokon vehet részt. A nézők ezen az estén valódi résztvevők, a játék részesei lehetnek, hiszen az az igazi színház, ahol együtt játszik színész és közönség.

KÖSZÖNTŐ

A rendezvényhez idén is csatlakozott az Átrium, a Baltazár Színház, a Bethlen Téri Színház, a Budapesti Operettszínház, a Budapest Bábszínház, a Centrál Színház, a Dumaszínház, a Fórum Színház, a Hatszín Teátrum,
a Játékszín, a József Attila Színház, a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, a Karaván Színház, a Karinthy Színház, a Katona József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Madách Színház, a Magyar
Állami Operaház, a Momentán Társulat, a MU Színház, az Örkény István Színház, a Pesti Magyar Színház,
a Pinceszínház, a Radnóti Miklós Színház, a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café, az RS9, az Ódry Színpad
(Színház- és Filmművészeti Egyetem), a Szkéné Színház, a Thália Színház, a Trafó, a Trip Színház, a Turay Ida
Színház, az Újszínház, a Vidám Színpad és a Vígszínház.
Budapest kulturális kínálata rendkívül sokszínű, a fővárosi közművelődési intézmények látogatottsága
magasan kiemelkedik az országos átlagot nézve. A budapesti színházi élet európai szintű: a kontinensen
alig van metropolisz, ahol évente 10 ezernél több – és számos élvonalbeli – előadást tartanak. A statisztikák
szerint a magyar nemzet fővárosában minden második lakos színházlátogató; míg 2010-ben 2,5 millió volt
a színházlátogatások száma, ez 2015-ben meghaladta a 4,3 milliót. Ebben az immáron hagyományosnak
mondható Színházak Éjszakája rendezvénynek is szerepe lehetett, hiszen az esemény nem titkolt célja, hogy
sokoldalú programjaival azokat is becsábítsa a színházakba, akik nem rendszeres látogatók.
A színház és a játék él, Budapest sokszínű kulturális, művészeti életében ez éltető erőt is jelent. Bízom benne,
hogy az eddigi évekhez hasonlóan az idei rendezvény is sikeres lesz, és ezúttal is nagyszerű élményekkel
gazdagítja a résztvevőket.

fotó: Walton Eszter

Kedves
Olvasó!
A hagyományokhoz híven és a megújulás jegyében idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Színházak Éjszakája. A résztvevő színházak, valamint az esemény támogatói és szervezői nevében nagy szeretettel
várjuk szeptember 16-án erre az egyedülálló kalandra, amely délutántól másnap hajnalig tart.
Budapest színházi főváros. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy évről évre egyre több a néző
a fővárosi színházakban, egyre nagyobb az érdeklődés a színházi előadások iránt. Új évadban új bemutatók születnek, illetve új alkotói csoportok alakulnak, így a Színházak Éjszakája is folyamatosan változik és
megújul. 2017-ben immár 35 színház változatos programjait tekinthetik meg az érdeklődők. Ebben az évben
először köszönthetjük körünkben a Fórum Színházat, a Hatszín Teátrumot és a Trip Színházat, amelyek most
kezdik el működésüket.
Idén az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel együttműködésben a Színházak Éjszakájára karszalagot váltóknak városi sétákat szervezünk az autómentes napon. A cooltúrára vágyók a délutáni, közel
másfél órás barangolásokon felkereshetik a Nemzeti Színház hűlt helyeit, a régi és új budai színházakat,
vagy „Újlipóciát”, de akár az első hivatásos színtársulat, illetve a pesti Broadway nyomába is eredhetnek.
Az idei Színházak Éjszakája egyszerre szólítja meg a színházba rendszeresen járókat, illetve azokat is, akik
ritka vendégek a teátrumokban. Ezen a napon egy színházi közösségbe tartozva részt vehetünk különleges
és egyedi programokon, valamint megismerhetjük a színházak társulatát, műsorát és ízelítőt kaphatunk
a készülő új bemutatókból.
Lelkes önkéntesek segítenek majd a helyszíneken tájékozódni, és tippeket adnak arról is, hogy hová érdemes
még ellátogatni, illetve mind a 35 színhelyen ők várják azokat, akik összeraknák Budapest színházi kirakósát.
Tegyük fel a Színházak Éjszakája kitűzőjét, és hallgassuk Puskás Peti és a The Biebers zenekar a Színházak
Éjszakája számára írt nyárutót idéző dalát, szóljon az idei Színházak Éjszakája a közös játékról és az összekapcsolódásról mind a nézők, mind a színházak részéről!

Komáromi György
Jó szórakozást kívánok!

Tarlós István

projektvezető
Színházak Éjszakája

Budapest főpolgármestere

www.szinhazakejszakaja.hu

KÖSZÖNTŐ

fotó: Burger Barna

Tisztelt
Színházbarátok!
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IDŐPONT
2017. szeptember 16. koradélutántól másnap
hajnalig.

HELYSZÍNEK

KISOKOS

Átrium, Baltazár Színház, Bethlen Téri Színház,
Budapesti Operettszínház, Budapest Bábszínház,
Centrál Színház, Dumaszínház, Fórum Színház,
Hatszín Teátrum, Játékszín, József Attila Színház,
Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, Karaván
Színház, Karinthy Színház, Katona József Színház,
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház, Magyar Állami Operaház, Momentán Társulat,
MU Színház, Örkény István Színház, Pesti Magyar
Színház, Pinceszínház, Radnóti Miklós Színház,
Rózsavölgyi Szalon Arts & Café, RS9, Ódry Színpad
(Színház- és Filmművészeti Egyetem), Szkéné
Színház, Thália Színház, Trafó, Trip Színház, Turay Ida
Színház, Újszínház, Vidám Színpad, Vígszínház.

BELÉPÉS KARSZALAGGAL
A Színházak Éjszakája programsorozat karszalaggal
látogatható, mely szabad belépést biztosít mind a 35
színház programjaira és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel közösen szervezett színháztörténeti sétákra, más rendezvényre és szolgáltatásra – például BKV-ra – azonban nem érvényes.

KARSZALAGTÍPUSOK
Felnőtt: 2700 Ft
Diák (10 éves kortól, diákigazolvánnyal váltható):
1500 Ft
Nyugdíjas (nyugdíjas-igazolvánnyal váltható): 1500 Ft
Gyerek (10 éves korig): 500 Ft
Látás- és hallássérült, valamint mozgáskorlátozott
(kedvezményre jogosító igazolvánnyal váltható):
1500 Ft

KARSZALAGVÁSÁRLÁS
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.

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 16-án érkezési sorrendben történik a helyfoglalás. Az előzetes helyfoglalás időszakában
(szeptember 4–10 között) öt programra tudsz előre
helyet foglalni a Színházak Éjszakája honlapján.

KÖZLEKEDÉS
A résztvevő színházak bármelyike könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel a belvárosból. Akik
szívesen sétálnának vagy bicikliznének az autómentes napon a színházak között, azok a különszámban
térképet és tematikus sétautakat is találnak.

ÖNKÉNTESEK
Az esemény napján – Színházak Éjszakájá-s
pólóban – önkéntesek segítik majd a színházak
munkáját, akik szívesen válaszolnak a felmerülő
kérdésekre, illetve náluk lehet jelentkezni a színházi
puzzle kirakására. Fordulj hozzájuk bátran!

*
Fehér Adrienn Turay Ida Színház
ház *
szín
rett
Veréb Tamás Budapesti Ope

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 52. ÉS A 45. OLDALON TALÁLHATÓK.

EGYIKÜK SEM AKART VÁLASZTANI AZ ÉNEKLÉS ÉS A SZÍNHÁZ KÖZÖTT, ÉS AZ ÉLET ŐKET
IGAZOLTA. GYEREKKORRÓL, ELŐDÖKRŐL, MENTOROKRÓL ÉS TEHETSÉGKUTATÓKRÓL IS BESZÉLGETTÜNK VELÜK.
Adri, te többgenerációs zenész családból származol.
Adott volt számodra az énekesi pálya?
Fehér Adrienn: Azt hiszem, ha valaki az Operaházban
szocializálódik, és óvodás korától Polgár László éneklését hallgatva cseperedik fel, az elég meghatározó.
Egyértelmű volt a kijelölt út, de aztán láttam a Radnóti
Színházban A képzelt beteget Kern Andrással, és
rájöttem, hogy színész akarok lenni.
Tomi, már gyerekként játszottál a Miskolci Nemzeti
Színházban. Számodra mikor lett egyértelmű, hogy
ezzel fogsz foglalkozni?
Veréb Tamás: Elég korán világossá vált, hogy színpadon szeretnék lenni, de az, hogy prózai, könnyű- vagy
komolyzenei színpad lesz-e, az nem volt egyértelmű.
Mindig erős ellenállás volt bennem azzal kapcsolatban,
hogy választanom kelljen.
Miért maradtál a musicalnél?
V.T.: A musicalben azt szeretem, hogy nem is komolyzene, de nem is popzene. Gyerekként az Operaház
fantomjára legóztam, a Rómeó és Júlia hanganyagát
már kilencévesen kívülről tudtam.
Mindketten szerepeltetek a Voice-ban. Adri, te tulajdonképpen azzal tértél vissza a pályára.
F.A.: Hét évig voltam otthon a gyerekeimmel, és
annyian rágták a fülemet, hogy induljak már el egy
ilyenen, hogy gondoltam, jó, mi bajom lehet? A cél az
volt, hogy képernyőre kerüljek, és ez végül be is lökte
a karrieremet.
Tomi, a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutattátok be
A Notre Dame-i toronyőrt. Szerintem te vagy az első
kidolgozott testű Quasimodo.
V.T.: (nevet) Általában az szokott történni, hogy nyáron
egy kicsit több időm van edzeni, de alapvetően sem
vagyok egy nyurga alkat, és ha elmegyek kétszer
edzeni, úgy nézek ki, mintha állandóan gyúrnék.

A következő évadban miben láthatunk a Budapesti
Operettszínházban?
V.T.: A Szegedi Szabadtéri Játékok után a kőszínházunkba is beköltözik A Notre Dame-i toronyőr. Szeptembertől ismét erre készülök. Ezenkívül is lesznek izgalmak,
és rám is várnak új kihívások, de ez még maradjon
egyelőre titok.
Adri, a Turay Ida Színházban játszol a Hamu és Gyémántban, ami Cserháti Zsuzsa életéről szóló darab...
F.A.: Igen, a „Cserháti-ügy” életem egyik legnagyobb
szakmai és emberi ügye. Darvasi Ilonának köszönhetem a Zsuzsa életéről szóló színházi előadást. Élete
utolsó hét évében nagyon közel voltam hozzá, és közelről láttam a tragédiáját. Mindig is szerettem volna egy
olyan előadást, amin keresztül megmutathatom, hogy
szerintem milyen volt ő, és mit gondolt a dolgokról.
Tomi, téged kik inspiráltak a pályán?
V.T.: Sok zene volt hatással rám, de ha valakit ki kell
emelnem, akkor az Stevie Wonder. Gyerekként a Kölyökben Bakai László játszotta Chaplint, akitől nagyon sokat
tanultam. A darabban apát és fogadott fiát játszottuk, és
egy kicsit mentor-mentorált kapcsolat alakult ki köztünk.
Adri, te gyerekkorodban indultál a Ki mit tud-on?
F.A.: A tesómmal szerepeltünk, és emlékszem, azt
mondta nekünk Berki Tamás, hogy „fehéren” nem lehet
feketét énekelni. Mondom, legalább a nevünk megvan!
Azóta pedig minket igazolt az élet. Iszonyú nagy tűrőképesség kell ahhoz, hogy az ember elérje az álmait.
V.T.: Ebben maximálisan egyetértek. Ha nem tanultam
volna meg gyerekkoromban, hogy néha nem én vagyok
az első, vagy ha korábban nem veszem elég
komolyan a dolgot és nem lettem volna ott
minden énekórán, akkor az olyan extrém
helyzetekben, amikbe időnként kerülök, most
nem tudnék úgy helytállni.

www.szinhazakejszakaja.hu
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15.00–15.30
15.30–16.00
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16.00–17.00

ÁTRIUM

24

120

17.00–17.30

ÁTRIUM
100

17.45–18.30

ÁTRIUM
100

18.30–19.20

ÁTRIUM
60

Baltazár Színház

34

A BAUHAUS TITKAI: A LEGENDÁS KOZMA-ÉPÜLET BEJÁRÁSA.
Idén nyáron kicsit felfrissült az Átrium előcsarnoka és
színházterme. Hogyan lett a moziból színház, és hogyan lett
új ruhája az épületnek? Hogyan működik egy színház? Az Átrium csapata kalauzolja az érdeklődőket egy kivételes épület
titkaiban, miközben zenészeink készülődnek a bevetésre.
LIVE-KARAOKE AZ ŐRÜLT NŐK KETRECÉBEN
Itt a soha vissza nem térő alkalom! Most, csak most az egyszer kipróbálhatod magad, hogyan énekelnéd el a legendás
előadás nagyszerű dalait valódi autentikus környezetben, Az
Őrült Nők Ketrece utolérhetetlen zenekarának közreműködésével, művészeink segítségével. Ha szeretnéd, a saját
produkciódat hazaviheted videón is! (A fellépéshez külön
regisztráció szükséges a helyszínen!)

15.00–15.30

106

134

BALTAZÁR HÁZ
100

15.30–16.00

BALTAZÁR HÁZ
100

16.30–17.30

BALTAZÁR HÁZ
100

EGY KIS POLINÉZ SZIGETVILÁG AZ ÁTRIUMBAN
CéAnne vagyis Szélinger Anna, aki rákapott az ukulele nevű
minigitárra. Ismerd meg ezt a remek hangszert és a kitűnő
énekesnőt!
BEVEZETÉS A NÉMA TARTOMÁNYBA
Színházi játék a Manőver Alkotócsoport tagjaival
Szerinted mi a feszültséglevezetés legjobb módja? Milyen
szabályok szerint tudunk együtt élni? Neked milyen az ideális
társadalom? Ugye te is hallod már a Hangot?
A Manőver Alkotócsoport fiatal alkotói a foglalkozás során
a résztvevőkkel közösen, játékos formában járják körbe a
diktatúra és a gyűlöletbeszéd témakörét A néma tartomány
című előadásukhoz kapcsolódóan.
Szereplők: Nyáry Pál, Borbás Gergő, Bíró Gergő, Szepes
Anna, Boznánszky Anna, Stangl Franciska.
AZ INDIÁN–SPANYOL TŰZ ASSZONYA: FRIDA KAHLO
A Frida című előadás rendezője és koreográfusa, Duda Éva
a spanyol tánc titkairól. Ma este te is megtanulhatod az ősi
táncok, a mágikus rítusok szabályait.

15.00–18.00

BALTAZÁR HÁZ
100

17.30-18.30

BALTAZÁR HÁZ
20

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

fotó: Bege Nóra

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

923 934

FIÚK, LÁNYOK
Férfiak, nők, érzelmek, hangulatok… Szép Ernő művein keresztül
megelevenedik a harmincas évek világa, korabeli sanzonok csendülnek fel, a Baltazár Színház kabaréjában a Múlt ölelkezik
a Jelennel…
BESZÉLGETÉS
A Fiúk, lányok előadás után beszélgetés: a nézők kérdeznek,
a színészek válaszolnak, vagy fordítva.
BALTAZÁR KONCERT
A Baltazár Színház tagjai egy-egy színdarab születésekor mindig
leírták gondolataikat, néhányan közülük versben. Erre alapozva született meg a Müller Péter Sziámi által vezetett Baltazár
Dalműhely, ahol a foglalkozásokon a színészek ötleteiből, soraiból
kiindulva dalszövegek születtek. Ezután egy-egy élvonalbeli magyar zeneszerző-előadó megzenésítette azokat. Ezek a dalok hangoztak el – a szerzők tolmácsolásában – 2011-ben a MÜPÁ-ban
megtartott, Árad a szeretet című nagykoncerten.
Ez a nagysikerű esemény adta az ötletet a Baltazár Koncert
létrejöttéhez, amelynek formációja a Baltazár Színház színészeiből, Varga Kláriból, Kecskés Karinából, Müller Péter Sziámiból és
Darvas Ferencből áll.
GALÉRIA
A 2003 és 2010 között készült fotókat tekinthetik meg az érdeklődők. Többek között azokat, amelyek akkor készültek, amikor
a 2006 nyarán a Baltazár Színház tagjaival egy hetet töltöttünk
Vallauris-ban, a francia Riviera egyik városában. Picasso: A világ
teremtése című színdarab előkészületeihez „gyűjtöttünk” érzéseket, hangulatokat. Együtt kerestük föl Lartigue francia fotográfus
kedvelt helyszíneit és együtt sétáltunk Picasso vallauris-i lépteinek nyomán.
FOTÓ KÍVÁNATRA
A nézők közös képet készíttethetnek a színészekkel.
előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu

PROGRAMOK

4

1

fotó: Dudás Ernő

1024 Budapest, Margit körút 55.
+36-1-317-9338 (jegypénztár),
+36-1-318-9844,
+36-20-382-0997 (szervezés)
jegy@atrium.hu, atrium@atrium.hu
www.atrium.hu
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Forog tovább
ház *

Tenki Réka Örkény István Szín
Szervét Tibor Thália Színház *

A most
m®vészete

ház *

Soltész Bözse Pesti Magyar Szín
ulat *
Molnár Levente Momentán Társ

IDÉN MINDKETTŐJÜKET KRIMIBEN LÁTHATJUK A FILMVÁSZNON. FORGATÁSI ÉLMÉNYEKRŐL, RENDEZŐKRŐL BESZÉLGETTÜNK VELÜK, ÉS HOGY MENNYIRE NEM LEHET TUDNI, MI
LESZ EGY FILM VÉGKIMENETELE ÉS SORSA.

INTERJÚ

Tibor, néhány hónapja mutatták be a Tökéletes
gyilkost és hamarosan látható A fiú a vonaton című
film. Megnézted őket?
Szervét Tibor: Bevallom, egyiket sem láttam, de még a
Csak színház… egyetlen epizódját sem. Nem szeretem
visszanézni a saját filmjeimet, mert a film annyira
megváltoztathatatlan.
Réka, novembertől megy a mozikban a Budapest
Noir, ami az első kosztümös filmed. Milyen élmény
volt a forgatás?
Tenki Réka: Tényleg jó érzés belehelyezkedni egy másik korba. Fantasztikusak voltak a jelmezek, a berendezés, minden részletet nagyon gazdagon kidolgoztak,
és ha azt látod, hogy körülötted mindenki így dolgozik,
az nagyon ösztönzően hat.
A forgatás alatt mennyire lehet érezni, hogy milyen
lesz a végeredmény?
Sz.T.: A klasszikus példája annak, hogy menynyire nem lehet tudni, milyen lesz egy film, a
nyir
Casablanca. Hetvenhatszor írták át a forgaCas
tókönyvet, az egész forgatás totál téboly
volt. De szerintem végül a világ egyik
legjobb filmje lett. Szóval egyáltalán nem
lehet tudni, hogy egy film milyen lesz.
T.R.: Ráadásul ott van még a vágás, amivel egy egészen új filmet lehet összerakni.
Sz.T.: A vágás gyakorlatilag újrarendezése egy filmnek,
amire a színészeknek semmilyen rálátása nincs. Ebből
a szempontból egy jó színész a színházban sokkal
inkább a kezében tudja tartani az eseményeket.
Tibor, A fiú a vonatonban amerikai rendezővel dolgoztál. Miben volt más ez a tapasztalat?
Sz.T.: A legnagyobb élmény az volt, hogy Roger Deutsch,
a film társszerzője és rendezője nagyon jó fej volt és
kooperatív. Abszolút pozitív tapasztalat volt, persze
fogalmam sincs róla, hogy milyen lett a végeredmény.

Réka, veled is megtörtént, hogy egyáltalán nem volt
rálátásod a filmre?
T.R.: Sokszor. Például a Nyomozóban kaptam egy
álomkép-jelenetet, de nem tudtam, hogy mi vagyok,
és mit jelent mindez. Csak amikor megnéztem a
filmet, akkor esett le, hogy mit miért kellett csinálnom. Enyedi Ildi Testről és lélekről című filmjével is
kicsit így voltam. Egy jelenetnél szólt, hogy egy másodperccel később nézzek le, ami banálisnak tűnik,
de visszanézve rádöbbentem, hogy mit jelentett az
a másodperc.
Tibor, most forgatjátok a Csak színház és más semmi
harmadik évadát.
Sz. T.: Nagyon szeretem a sorozatot, a harmadik
évadra az ember végre jó komfortosan elhelyezkedett
a karakterében, amiben már sokkal árnyaltabban tud
gondolkodni.
Hallottam, hogy volt olyan nap, amikor a forgatásról estél be egy darabba.
Sz.T.: Az utolsó forgatási nap volt tavaly. Egyszer csak
megjelent az asszisztens, és közölte, hogy „Tibor,
neked most előadásod lesz a Tháliában”. 18.58-kor!!!
Tudtam, hogy nem lehet baj, mert kezdés után 20
perccel lépek színpadra. Eközben pedig egy kitágult
idődimenzióban zajlottak az események, rohantam le
a lépcsőn, mikroport le, autóba be, odaérés igen, hőstenorjelmezbe be. Az előadás végén smink le, Dénes
jelmez vissza, autóba be, visszaértem, és folytatódhatott a forgatás hajnali 5-ig.
Ha nem saját film, akkor mit néztek szívesen?
T.R.: Nemrég végignéztem az Aranyélet két évadát, és
isteni volt, nagyon élveztem.
Sz.T.: Nagyon szeretem a Marvel-filmeket. Ezek a
mesék arról szólnak, hogy mi van az ész birodalmán
túl, ahol minden ember megfordul, mert az ész igazán
fontos dolgokat nem bír megoldani.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 52. ÉS A 45. OLDALON TALÁLHATÓK.

A JÁTÉK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL, LEROMBOLT GÁTAKRÓL, ALKOTÓI IDEGRENDSZERRŐL ÉS MÉG SOK MINDEN MÁSRÓL IS BESZÉLGETTÜNK EGY
PROFI IMPRÓSSAL ÉS EGY PROFI SZÍNÉSZNŐVEL.
14 éve alakult a Momentán Társulat. Hogy jött az
improvizációs színház ötlete?
Molnár Levente: Mindannyian Földessy Margit Drámastúdiójába jártunk, és először egy kortárs irodalmi
felolvasóestet csináltunk közösen, ami annyira jól
ment, hogy egy idő után elfogytak a friss szövegek.
Akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha összehoznánk
egy improvizációs előadást.
Ez volt a RögvEst, egy interaktív impró-show. Tehát
bejön a képletbe a közönség.
M.L.: Különböző formában és mértékben minden
előadásunkban bevonjuk a nézőket, ami egyébként
része az improvizáció hagyományának. Amikor az ’50es, ’60-as években elkezdték az Egyesült Államokban,
akkor úgy csinálták az előadásokat, hogy kértek a
közönségtől ötleteket, hátramentek, öt perc alatt
megírták a jelenetet és előadták. Majd minden előadás
után leültek és végignézték, hogy mi az, ami működött,
mi az, ami nem.
Bözse, bár te klasszikus kőszínházban játszol, azt
hallottam, hogy sokat improvizálsz.
Soltész Bözse: Vannak darabok, amikben van erre valamennyi lehetőség. Például a Novák Eszter rendezte
Harisnyás Pippiben van néhány nyitva hagyott helyzet,
illetve a darab része, hogy kimegyek a nézőtérre,
és mindig más apukára vagy nagymamára fogok rá
valamit. Ezt nagyon szívesen csinálom. Hirtelen jönnek
az ötletek, amiknek pont akkor és ott van a helyük, és
máskor nem történhetnének meg. De még azokban
a szituációkban is mindig más a rezgés, ahol kötött
a szöveg, kötöttek a jelenetek. Hiszen minden este
lereagálod azt, amiben éppen vagy.
Levi, Kapolcson Nagy Zsolttal kísérletet tettetek arra,
hogy mi történik, ha egy színpadra kerül egy profi
színész és egy profi imprós…

M.L.: Az Örkény Színházban ment egy projektünk
Imprós Flessback címen, amiben a műsoron futó
előadások után a színészek és a Momentán tagjai
közösen improvizáltak a nézőknek. Azt próbáltuk
meg kideríteni, hogy manapság mit jelent számukra
a Hamlet vagy a Tartuffe. Kapolcsra azért hívtam
Zsoltot, mert amellett, hogy nagyon jó színész, improvizálni is jól tud. Érdekes, mert a színészek egy része
fél az improvizációtól.
S.B.: Az ember a berendezett dolgokhoz van szokva,
de azért nálunk is akkor működnek jól a dolgok, ha feloldhatóak a szabályok, és egy nyugodt, szabad alkotói
idegrendszer párosul hozzá.
Levi, ti még a nézők idegrendszerét is megpróbáljátok feloldani az előadások alatt.
M.L.: Nálunk úgy kezdődik minden előadás, hogy
megpróbáljuk oldani a közönséget. Számunkra ez egy
játék, amit igyekszünk átadni az embereknek is. Meg
akarjuk mutatni, hogy le lehet bontani azokat a gátakat, amiket a felnőtté válás során építünk magunkban.
S.B.: A játék hoz vissza legjobban a mostba, és mint
tudjuk, a mostban lehet a legjobban kikapcsolódni,
amikor nem tudatosan tudod, hogy ki vagy és mit is
csinálsz pontosan.
Keresitek még a műfajban rejlő lehetőségeket?
M.L.: Igen, az improvizáció kifogyhatatlan lehetőségeket nyújt! A következő évadban például műfajokkal
játszunk. Lesz egy Rendezők Viadala című előadásunk,
ahol az imprósok nemcsak színészek, de rendezők is
lesznek.
Bözse, ti milyen új bemutatókkal készültök?
S.B.: Egyelőre csak a Naptárlányokról tudok, de arról
sem sokat, mert még nem kezdtük el próbálni. A
többiről még nincs információm. De majd improvizálunk valamit!

www.szinhazakejszakaja.hu
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*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 49. ÉS A 65. OLDALON TALÁLHATÓK.
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KÁVÉZÓ ÉS UDVAR
SZÍNHÁZTEREM

PROGRAMOK

SZÍNHÁZTEREM
90

16.30–17.30

KÁVÉZÓ
40

18.00–19.00

KÁVÉZÓ
40

19.30–20.30

SZÍNHÁZTEREM
60

20.30–21.15

A SZÍNHÁZ EGÉSZ
TERÜLETE
20

21.30–21.45

22.00–23.00

133

BETHLEN TÉR

KÁVÉZÓ
40

4

178

907 973

3-6/turnus

15.00–16.00

Nyúl Péter

KÉZMŰVES SAROK ÉS INTERAKTÍV JÁTÉKOK
Gyerekeknek és felnőtteknek egész nap.

MARY ÉS MAX KÜLÖNKIADÁS – ÉLMÉNY MEG TAPASZTALÁS
Különleges, színházi akadálypálya, melyet színészek és autizmussal
érintettek közösen építettek fel, hogy közelebb kerülhessünk az autizmussal élők világához. Közreműködők: Gőz István, Grisnik Petra,
Csonka Gábor, Valcz Péter és Láng Zsuzsa, a Találkozások tehetséggondozó program Mary és Max című előadásának alkotói. (Indulás
15 percenként 3-6 fős csapatokban, utolsó turnus 12.00-kor.)
ZIRÁNÓ SZÍNHÁZ: A ZÖLDSZAKÁLLÚ KIRÁLY
Bábjáték 50 percben, 5 éven felülieknek.
TALÁLKOZÁSOK KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Moderátor: Gáspár Anna, Résztvevők: Tordai Teri, Horváth Lili,
Pataki Éva, Szögi Csaba. Beszélgetés a Találkozások programról, az Oscar-díjról, felolvasás és könyvdedikálás.

LÉPÉSVÁLTÁS
A Spirita Társulat performansza, valamint beszélgetés a társulat tagjaival.
„EGY KICSI MOZGÁS MINDENKINEK KELL”
Bemutatkoznak a Gangaray Trambulin fiatal táncosai, sőt a
vállalkozó szellemű nézőket meg is mozgatják.
KULISSZAJÁRÁS
Barangolás a 88 éves épület rejtett zugaiban, kulisszatitkokkal
és régi történetekkel, Kellér Dezsőtől Békés Pálig. A kulisszajárást vezeti Szögi Csaba művészeti igazgató.
TŰZZSONGLŐR BEMUTATÓ
Bárány Gergely, a Spirita Társulat tagja játszik a tűzzel; most a
téren, legközelebb Pukk-ként a Szentivánéjiben...
A JÓ, A ROSSZ ÉS A LOOP SZÍNÉSZZENEKAR KONCERTJE
Pop-rock klasszikusok puritán hangzásban. David Bowie, Depeche
Mode, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers és Pink Floyd dalok
Máthé Zsolt szövegeire és trombitakíséretével. Gitáron játszik és
a loopstation pásztora Herczeg Tamás.
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923
10.30–12.00

NAGYSZÍNPAD
398

12.00–20.00

ELŐCSARNOK
150

12.15–12.45 13.15–13.45
14.15–14.45 15.15–15.45

KEMÉNY HENRIK
TEREM

NYÚL PÉTER
Napindító színházi előadás 3 éves kortól.

KÉZMŰVES FOGLALKOZTATÓ
Bábok, hűtőmágnesek, mézeskalácsok készítése a
bábkészítő műhely tagjainak segítségével.

ÁRNYSZÍNHÁZ
Ízelítő az árnybábok és árnytechnikák világából.

20

13.00–13.40
14.00–14.40
15.00–15.40
16.00–16.40
17.00–17.40
18.00–18.40
19.00–19.40

13.30–14.10
14.30–15.10
15.30–16.10
16.30–17.10
17.30–18.10
18.30–19.10
19.30–20.10

TELJES ÉPÜLET

13.45–14.20 14.45–15.20
15.45–16.20 16.45–17.20
17.45–18.20

NAGYSZÍNPAD

17.15–17.45 18.15–18.45
19.15–19.45 20.15–20.45

KEMÉNY HENRIK
TEREM
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20

22.00-23.30

NAGYSZÍNPAD
300

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

KULISSZAJÁRÁS – HOGYAN LEHETSZ BÁBSZÍNÉSZ?
Művészeink tréninget tartanak, hogy a program
végén átadhassák a „tiszteletbeli bábszínész
diplomát”.

SZÍNPADTECHNIKAI SHOW
A színpad technikai csodáiról, és azok hiányáról,
avagy „ami elromolhat, az el is romlik”.

„NÉMAJÁTÉK”
Részvételi színházi játék Beckett némajátéka alapján
16 éves kortól.

NYÚL PÉTER 18
Esti mese felnőtteknek, mely a nyugalom megzavarására alkalmas kép- és hanghatásokat tartalmaz
(szigorúan 18 év felett).

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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KÖZLEKEDÉS:
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1062 Budapest, Andrássy út 69.
+36-1-461-5090,
+36-1-342-2702
szervezes@budapestbabszinhaz.hu
www.budapestbabszinhaz.hu
www.facebook.com/babszinhaz

fotó: Koncz György

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
+36-1-342-7163
+36-20-616-1156
info@bethlenszinhaz.hu
www.bethlenszinhaz.hu

fotó: Éder Vera

Budapest Bábszínház

Bethlen Téri Színház
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Az új évad
ünnepe

INTERJÚ

A klasszikus fesztiválszezont követően
szeptemberben újra
várja a budapestieket
a Színházak Éjszakája.
Az idei rendezvény programjáról és a fővárosi színházi
fejlesztésekről Szalay-Bobrovniczky Alexandrával,
a humán területért felelős főpolgármester-helyettessel
beszélgettünk.
Idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre Budapesten a Színházak Éjszakája. Ebben
az évben mitől különleges ez az este?
Szalay-Bobrovniczky Alexandra: A Színházak
Éjszakája az elmúlt években már számtalanszor
bizonyította, hogy mennyire szeretik a fővárosiak
a színházaikat, számos helyszínen telt házzal
zajlottak az előadások, a színházak mellett a
nézők is maximális lelkesedéssel vettek részt a
programon, hogy megismerhessék a kulisszatitkokat, részt vehessenek rendhagyó, különleges,
interaktív programokon. Ez azért fontos, mert
minden igazi színházban együtt játszik a színész
és a közönség. A játék izgalmát szeretnénk a
szervezőkkel együtt megtartani és továbbadni.
Nem véletlenül jelent meg a kommunikációban
is a játékos kirakó motívuma. A színházak, színészek, szervezők és a nézők is összerakják mind-

azt, ami a színházi kultúra területén egy éjszaka
alatt összetehető. Idén a játékkal is, de a program
kialakítása során is még inkább a gyerekek, fiatalok kerültek a középpontba. Kibővült a szervezői
kör, és belépett a Radnóti csapatába a Jurányi
is. Így együtt próbálják meg a fiatal közönséget
hangsúlyosabban megszólítani és színházba
hívni. Nagy újdonság, hogy idén például lesz a
rendezvénynek egy dala is, melyet Puskás Peti és
a The Biebers készít kifejezetten a fiatal generációt megcélozva. Egy ilyen esemény jó alkalom a
gyermek- és az ifjúsági közönség színházi érdeklődésének a felkeltésére, de leginkább arra, hogy
a főleg turistákra fókuszáló fesztiválszezon után
a budapestiek kerüljenek a kultúra középpontjába.
Ilyen sikeres színházi évad után ráadásul jogos az
ünneplés! Nem csoda, hogy 35 budapesti teátrum
várja különleges programokkal a látogatókat.

A Színházak Éjszakája mindig a következő évad
egyfajta nyitánya is. Idén mire számíthat a színházat szerető közönség?
SZBA: A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
lévő színházak esetében is az eddigi lenyűgöző
művészeti eredmények mellett a fejlesztések
terén történt előrelépések eredményét is magukénak érezhetik a budapestiek. Minden évben a
Főváros a költségvetéshez mérten próbál priorizálni, és a napi működéshez szükséges színházi
beruházásokat, fejlesztéseket támogatni. Idén,
úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék,
hogy több évi várakozást követően végre sor
kerülhetett fővárosi támogatásból az Örkény
Színház nézőterének korszerűsítésére is, így
szeptemberben már kényelmes, új karszékekben
élvezhetjük a színház sikerdarabjait. Nagy öröm,
hogy a munkálatok alatt sem kellett leállni a
színháznak, segítettünk ideiglenes helyszínt találni, és végül két hónapig a Városmajori Szabadtéri Színpadon játszotta az előadásait a színház.
Mindemellett a Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székeinek teljeskörű cseréje is befejeződik
augusztus végére. Közös munka eredménye,
hogy Budapest büszke lehet a színházi életben
betöltött szerepére, amiért hálásak vagyunk a
színházi területen
dolgozóknak.
A színházi
fejlesztések és a
kitűnő szakmai
mutatók mellett
nagy eredménynek tartom
azt is, hogy a
tehetséggondozás támogatása
érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a
FÜGE lebonyolításában meghívásos pályázatot
tett és tesz közzé évről évre. A Staféta célja,
hogy a kisebb produkciók és a pályakezdő fiatal
tehetségek is bemutatkozási lehetőséghez
jussanak, ezzel is
színesítve Budapest kulturális
életét. A tavaly
meghirdettet
Staféta Pályázat

“

keretén belül 2017-ben hét produkció, öt prózai
és két táncelőadás valósulhatott meg, amelynek
bemutatói egy része a most nyíló színházi
évadban tekinthetők majd meg. Bátran merem
ajánlani mindegyiket!
Az immár második
éve sikeresen
futó, a Főváros
által elindított
Staféta Pályázat
folytatásaként mi
várható?
SZBA: Örömmel mondhatom, hogy igen izgalmas
darabokkal bővült a Staféta Pályázatunknak köszönhetően a színházi paletta az elmúlt két évben.
A tavalyi pályázatra beadott jelentkezők magas
száma is megmutatta, hogy mekkora szükség
van a Stafétához hasonló kezdeményezésekre,
éppen ezért, illetve a pályázatok által megvalósult
produkciók közönségsikerére tekintettel fontosnak
tartjuk a Staféta hiánypótló munkájának a folytatását. Hiszen hosszú távon szeretnénk biztosítani
ezt a lehetőséget a fiatal tehetségek mentorálása területén. Az új Staféta Pályázati felhívás

Budapest büszke lehet
a színházi életben betöltött
szerepére, amiért hálásak
vagyunk a színházi
szí
területen
dolgozóknak.

”

szeptember elején fog megjelenni, úgyhogy lehet
készülni, nagy-nagy érdeklődéssel várjuk az újabb
pályamunkákat! A Staféta keretén belül nemcsak
a fiatal művészek bemutatkozását próbáljuk elősegíteni, hanem a pályázat eredményeként létrehozott produkciók továbbjátszását is, így például a
szeptemberi, a Főváros által támogatott Dunapest
fesztivál keretén belül is több Staféta-elődás lesz
látható. A Színházak Éjszakáját magam is minden
évben nagyon várom, remélem, hogy a budapesti
közönség is osztozik ebben a lelkesedésben.
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fotó: Leiner András
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KÖZLEKEDÉS:
4
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11.00–12.00

6
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923 979

Színházak Éjszakája-karszalag birtokában
A Fesztivál
25%ideje
kedvezménnyel
alatt folyamatos
vásárolhatók
akciókkaljegyek
várja
Önöket Szervezési
szeptemberi
Osztályunk!
és októberi előadásainkra
jegypénztárunkban!

NAGYSZÍNPAD
895

PROGRAMOK

16.00–17.00
17.00–18.00

HÁZI SZÍNPAD

17.30–18.30

RAKTÁRSZÍNHÁZ

30

99

17.00–18.00
21.00–22.00

BACKSTAGE
4x30

25%
%
kedvezmény

MESEHŐS CSÚCSTALI
Zenés gyermekműsor kb. 60 percben – Ördögölő Józsiás,
Szegény Dzsoni és Primócs kalandjai Oszi Boszival és
Ariellel.

6
Centrál Színház
1065 Budapest, Révay utca 18.
+36-1-301-2060
jegyinfo@centralszinhaz.hu
www.centralszinhaz.hu

A színház új előtere

KÖZLEKEDÉS:
9
78

16.00–17.00

105

70

72

KISSZÍNPAD
185

ZENÉS BORBÉLY SZALON
A műsorban részletek hangzanak el például a Hair (Haj),
a Grease (Pomádé) musicalekből, valamint fodrászati és
szépségápolási tippeket kaphatnak a Kékszakáll és a Sevillai
borbély produkció szereplőitől szakértő bevonásával.

17.30–18.30

KISSZÍNPAD
185

17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

KÁLMÁN IMRE
TEÁTRUM

19.00–20.00

NAGYSZÍNPAD

PIANO BÁR
Népszerű szólistáink váltják egymást a zongoránál.

4x150

895

SZÍNE és Fonákja – Hódítási leckék
Szerelmek és flörtök a musicalek és operettek világából.
19.00–20.00

KISSZÍNPAD
185

22.30–23.30

NAGYSZÍNPAD
895

Színe és FONÁKJA – Hódítások tévedései
Szerelmek és flörtök a musicalek és operettek világából
kicsit másképp…

17.00–20.00

ELŐTÉR
100

23.30–02.00

KÁLMÁN IMRE
TEÁTRUM

73

914 914A 931 950 950A 979

BALHÉBOMBA
Tánctanítás két csoportban. Robbants balhébombát a Notre
Dame-i toronyőr sztárjaival.

BACKSTAGE PROGRAM
Betekintés a kulisszák mögé 2-2 csoportban.

fotó: Horváth Judit

5

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

TEÁTRUMI ÉJSZAKA
Táncos mulatság és karaoke party.

200

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

LÉTEZIK-E KÖZÖS HALMAZA A PARFÜMÖKNEK
ÉS A SZÍNHÁZNAK?
Lipovszky Csenge, a Scent Poetry illatesztétája
szerint igen. Noha az anyaméhben ez a leghamarabb kifejlődő érzékünk, keveset tudunk a szaglás
pontos működéséről, mivel a szaglással kapcsolatos kutatások még gyerekcipőben járnak. Vannak
azonban, akik tudományos szándék nélkül, saját
ösztöneiket és megfigyeléseiket követve, forradalmi
tapasztalatokra tesznek szert. Pálfi Kata Jászai
Mari-díjas színésznő a parfümöket színésztechnikai
eszközként használja, szinte minden munkájához
kapcsolni tud egy illattal kapcsolatos történetet, de
ez nem is csoda, hiszen szerelme a manufakturális,
művészi parfümökkel régóta tart.

HAJMERESZTŐ NYÍLT PRÓBA
Üdvözöljük a Hajmeresztő fodrászszalonban! Mosás, vágás, szárítás és késelés! Na jó:
ollózás, mert sajnos, úgy esett, hogy valaki
egy fodrászollóval leszúrt egy világhírű zongoraművésznőt. A gyilkos az üzletben van, és
fodrász vagy vendég – mind gyanús! A nyílt próbán
betekintést nyerhetnek az ősz siker krimi-társasjátékának próbafolyamatába.
HAJMERESZTŐ NYÍLT PRÓBA
Lásd feljebb.
REJTVÉNYFEJTÉS CENTRÁL MÓDRA PAPP JÁNOSSAL
Papp János mesterien keveri a szavakat a papíron is:
jöjjön és fejtsen meg egy, netán több sort a Centrál
Színház nagy színházi keresztrejtvényéből, és vigye
haza nyereményeink egyikét!

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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fotó: Szkárossy
Éder Vera Zsuzsa
fotó:
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A gyerekeket nem
lehet átverni
Alexics Rita Kolibri Színház *
la Színház *
Blazsovszky Ákos József Atti

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 38. ÉS A 29 . OLDALON TALÁLHATÓK.

EGY JÓ GYEREKELŐADÁS ÚGY HOZZA LÉTRE A MESÉKBEN, TÖRTÉNETEKBEN REJLŐ
CSODÁT, HOGY KÖZBEN KOMOLYAN VESZI A GYEREKEKET. LEFEKTETETT SZABÁLYOKRÓL,
KAPCSOLÓDÁSI PONTOKRÓL, OLCSÓ, DE MŰKÖDŐ POÉNOKRÓL IS BESZÉLGETTÜNK.

INTERJÚ

Miben más gyerekeknek játszani, mint felnőtteknek?
Alexics Rita: Szerintem az alapvető különbség az,
hogy gyerekeknek játszani sokkal intenzívebb.
Blazsovszky Ákos: Igen, náluk azonnal érződik, ha
lankad a figyelmük, ezért van szükség arra, hogy
folyamatosan fenntartsuk az érdeklődésüket.
A.R.: Imádom, hogy a gyerekeknek bármivel el lehet
mesélni bármit. Ha az ember a darab elején lefekteti
a „játékszabályokat” – mondjuk, hogy ez a kanál lesz
a királylány, a pohár pedig a királyfi –, akkor nagyon
könnyen elfogadják, és belemennek.
B.Á.: Igen, bár szerintem a látvány, a jelmezek, a díszletek szintén fontosak számukra.
A.R.: Nekik van a legnagyobb képzelőerejük. Ezért is
szeretnék felnőtteknek játszani meséket, mert szerintem ők kicsit betokosodnak. Iszonyú izgalmas látni,
hogy amikor eljönnek a gyerekelőadásokra, újraélik azt
az élményt, amit csak a mese képes adni.
Érezhető egyfajta tudatosság abban, hogy a felnőtteknek is bele-belecsempésztek egy-egy poént.
B.Á.: Ne felejtsük el, hogy a szülők veszik meg a jegyet,
és bár mindenki számára fontos, hogy a gyereke jól
érezze magát, ha adott esetben még ő is jól szórakozik, akkor nagyobb eséllyel tér vissza a színházba.
A.
A.R.: Eleve sokszor különböző
kkorosztályok jönnek el egy darabra,
é
és nem mondhatjuk, hogy csak
az
azok a poénok maradhatnak, amiket
egy négyéves megért, és azokat
hagyjuk ki, amiket csak az idősebbek.
B.
B.Á.: Van egy jelenet a Nyakigláb,
Csupaháj, Málészáj előadásunkban,
Csu
amikor
ami a banya megajándékozza
Málészájat
a „ki a zsákból” botocsMá
káva Én Star Wars-őrült vagyok, és
kával.

még évekkel ezelőtt vettem egy profi fénykardot. Az
a jelenet, amikor a banya kiveszi a botot a ládából,
ugyanaz, mint amikor Obi Wan Kenobi azt mondja
Luke Skywalkernek, hogy „van itt neked valami”, és
odaadja neki a fénykardot. Úgy adjuk elő a jelenetet,
hogy a banya benyúl a ládába, de elsőként a fénykardot húzza ki, majd azt mondja, hogy „jaj, ez nem
az! Ezt nem adom neked”. Végül odaadja a botot, és
úgy válnak el, hogy „az erő legyen veled!”. Lehet, hogy
ezen leginkább az apukák vagy a nagyobb gyerekek
hahotáznak, és még azt is lehet mondani, hogy olcsó
poén, de ezek a dolgok nagyon működnek.
A.R.: A Star Wars meg a Transformers nálunk is megy,
és nemrég a PokémonGo is megjelent. Ezek azok az
eszközök, amikkel kapcsolódási pontokat teremtünk a
gyerekekkel. Nekünk kell utánanéznünk az ő világuknak, és persze nagyon képben kell lennünk, hogy mik
az éppen menő dolgok.
Rita, a Kolibri ifjúsági darabjaiban egyre gyakrabban
tűnik fel a modern technológia világa. A készülő
Rövidzárlat is egy izgalmas kísérletnek tűnik.
A.R.: A Rövidzárlat egy nemzetközi fesztiválra készült
előadás, aminek pont az a témája, hogy a technikai
újításokat hogyan lehet bevinni a gyerekszínházakba. Az
előadásban muppet-típusú bábokkal játszunk greenboxban, amit komputeranimált hátterekben követhetnek kivetítőn is a gyerekek. A Színházak Éjszakáján ebbe
a greenbox-technikába láthatnak majd bele.
Ákos, nálatok milyen programok lesznek a Színházak Éjszakáján?
B.Á.: Lesz árverés, kulisszajárás, esti koncert, vendégjáték és stúdióbemutató is, emellett pedig a Korponay
Zsófival és Zöld Csabával alapított Talány Akusztik
nevű zenekarunk koncertjével nyitjuk meg a színház új
kávézóját.
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A színházban
nem lehet
átkapcsolni
Fésűs Nelly Vidám Színpad *
ház *
Lovas Rozi Radnóti Miklós Szín

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 76. ÉS A 56. OLDALON TALÁLHATÓK.

DOLGOZNAK SZÍNHÁZBAN ÉS TÉVÉS PRODUKCIÓKBAN IS, NEM FÉLNEK A
KIHÍVÁSOKTÓL, ÉS A KÜZDELMES SZEREPEKET IS SZERETIK.
Mindketten tévéztek is és színházban is
M
játszotok. Melyik áll közelebb hozzátok?
Lovas Rozi: Nem tudnám összehasonlítani a kettőt, teljesen más műfajok. Míg
a filmnél sokszor nem is tudod, melyik
felvétel kerül a végtermékbe, a színházban egy alkotói folyamaton keresztül létba
rehozunk egy produktumot, amit aztán folyamatosan
újra és újra elő kell állítani – ebben ez az igazi kihívás.
Ha a színpadon egyszer jó voltál, az még nem jelenti
azt, hogy a következő alkalommal is az leszel.
Fésűs Nelli: Én nem igazán tudok különbséget tenni
a kettő között. Talán a színház emberibb, emiatt felé
húz a szívem. A színház egy társasjáték a közönség
és a színészek között, míg a film egyoldalú dolog, ahol
nem kapsz visszajelzést, csak a rendezőtől vagy az
operatőrtől. A színház viszont interakció, ahol azonnali
választ kapsz.
Melyiknél számít jobban, hogy milyen a csapat?
F.N.: Szerintem teljesen mindegy, hogy színház vagy
film, vagy jó társasággal dolgozol vagy nem.
L.R.: Igen, ez vagy működik, vagy nem. Egy forgatáson
a különböző feladatokat ellátó emberekkel nem is
feltétlenül kell érintkeznem. A színházban közösen
csinálunk egy élő műsort. Mindenki legkésőbb fél
hétre megérkezik, és kialakul valami kémia az emberek
között.
Nelly, nemrég jöttél haza az Ázsia expressz forgatásáról. Mesélnél róla?
F.N.: Bejártuk Vietnamot, Kambodzsát, Laoszt és
Thaiföldet. Négy dollárt kaptunk egy hétre, és abból
kellett kijönnünk, úgy, hogy a szállásért, az utazásért
nem fizethettünk, be kellett kéredzkednünk vadidegen
emberekhez, hogy alhatnánk-e náluk. Stoppolnunk
kellett, és ami éppen felvett, arra kellett felülnünk, és

arra mentünk, amerre vittek. Összesen ötezer kilométert utaztunk.
Vállalkoznál rá még egyszer?
F.N.: Abszolút. Ez egy nagyon kemény játék, ami
mentálisan és fizikálisan is próbára tette az embert,
ettől függetlenül rengeteg élményben volt részünk.
A kőkemény ázsiai valóságot láttuk, és azt, ahogy
ott élnek az emberek. Aztán hazajössz, és felteszed
magadnak a kérdést, hogy mi is a bajod?
Rozi, a Csak színház és más semmi-sorozatban egy
színházi társulat életét ismerhetjük meg. Tényleg
ilyen?
L.R.: A sorozatban inkább csak apropó a színházi közeg
és egy izgalmas helyszín. Viszonylag könnyeden kezeli
a szereplőit, nem is célja dokumentarista módon
ragaszkodni a színházi valósághoz. Persze azért
előfordulnak összecsengések, a Radnóti Színház
művészeti titkársági és gazdasági emeletein például
előszeretettel idézgetnek belőle.
Volt olyan szerepetek, akár filmen vagy színpadon,
amivel megküzdöttetek?
L.R.: Van, amikor már olvasópróbán érzem, hogy megvan a szerep, és nagyon közelinek tűnik, és van, amikor
a próbafolyamat felénél járunk, és azt gondolom, hogy
„hogy a fenébe fogok ehhez a szerephez valaha is
közelebb kerülni?”. De a cél mindig ugyanaz, aztán az
út vagy küzdelmes, vagy egy kicsit könnyebb.
F.N.: Szerintem az ember valamennyire mindig
megküzd egy szereppel, mert nem akarja ugyanúgy
csinálni, mint az előzőt vagy egy másikat. De ezek nem
óriási küzdelmek. Már beszéltünk arról, hogy a színház
mindennapi kihívás, és lehet, hogy amikor karikára
játszod magad, mégis azt érzed a közönség részéről,
mintha valaki otthon nyomogatná a távirányítót, hogy
a másik csatornán milyen műsor megy.
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RAKJUK ÖSSZE
Dumaszínház
1082 Budapest, Corvin sétány 1/b.
+36-1-788-7260, +36-30-680-5263
jegyfoglalas@dumaszinhaz.hu
www.dumaszinhaz.hu

KÖZLEKEDÉS:
4

6

914 914A 923 950
13.30–14.15

A sorban állók között 30% kedvezményt biztosító kupont
osztunk, ami a Corvin Dumaszínház és a Kompót
Dumaklub 2017. szeptemberi és októberi előadásaira
érvényes.

CORVIN DUMASZÍNHÁZ
240

13.00–13.50

KOMPÓT DUMAKLUB
80

PROGRAMOK

15.00–15.50

KOMPÓT DUMAKLUB
80

15.30–16.15

CORVIN DUMASZÍNHÁZ
240

17.00–17.50

CORVIN DUMASZÍNHÁZ
240

17.00–17.50

KOMPÓT DUMAKLUB
80

19.00–20.00

CORVIN DUMASZÍNHÁZ
240

19.00–20.00

KOMPÓT DUMAKLUB
80

21.00–22.40

CORVIN DUMASZÍNHÁZ
240

30%
kedvezmény

VERS MINDEGY, KINEK
Andrássy M., Bánki G., Csőre G., Herczeg A., Janklovics P.,
Lengyel T., Mogács D., Rainer-Micsinyei N., Stefanovics A.
MAGYARORSZÁG, SZEREPLEK! – GÁLA
Ács Fruzsina, Elek Péter, Ráskó Eszter, Valtner Miklós,
Zabolai Margó.
MAGYARORSZÁG, SZEREPLEK! – GÁLA
Fülöp Viktor, Lakatos László, Musimbe Dávid Dennis, Szabó
Balázs Máté.
VERS MINDEGY, KINEK
Andrássy M., Bánki G., Csőre G., Herczeg A., Janklovics P.,
Lengyel T., Mogács D., Rainer-Micsinyei N., Stefanovics A.

ANTI-MOTIVÁCIÓ (RÉSZLET BEMUTATÓ ELŐTT)
Szomszédnéni Produkciós Iroda
A CSENGŐ A TANÁRNAK SZÓL? (RÉSZLET BEMUTATÓ
ELŐTT)
Fülöp Viktor, Hajdú Balázs, Litkai Gergely, Szabó Balázs Máté.
FOUR STARS
Bellus István, Hajdú Balázs, Szobácsi Gergő, Szupkay Viktor.
MOGÁCS-LABOR
Mogács Dániel estje.
DUMA IMPRÓ
Janklovics Péter, Mogács Dániel, Csőre Gábor, Kardos Róbert.

BUDAPEST SZÍNHÁZI KIRAKÓSÁT!
MIT SZÓLNÁL, HA ÖSSZEHOZNÁNK JÓZSEF ATTILÁT RADNÓTIVAL,
TURAY IDÁT KATONÁVAL, KARINTHYT ÖRKÉNNYEL, THÁLIÁT BALTAZÁRRAL, BETHLENT PEDIG MADÁCHCSAL? HA AZ ÁTRIUM OSZLOPAI
KÖZÖTT BOLYONGVA VIDÁMAN ÚJ IRÁNYT VENNE A KARAVÁNUNK?
HA LEMENNÉNK A PINCÉBE, MAJD BETÉRNÉNK A SZALONBA
ÉS DUMÁLNÁNK EGY JÓT, MIKÖZBEN HAT SZÍNRE FESTENÉNK
A JÁTÉKSZÍNT? HA MOMENTÁN OPERÁRA ÉS OPERETTRE JÁRNÁNK
A MAGYAR UNDERGROUND TÁNCOT? HA SZÉLNEK ERESZTENÉNK
9 VÍG KOLIBRIT ÉS VÉGIG (SZKÉ)NÉZNÉNK A CENTRÁLBÓL AZ ÚTJUKAT?
HA BEJÁRNÁNK A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZAK ÉPÜLETÉT
A TRAFÓHÁZTÓL A BÁBTÁRON ÁT A PADLÁSIG?

BENNE LENNÉL A JÁTÉKBAN?
Azt szeretnénk, ha az idei Színházak Éjszakája a tartalmas együttlétről, a közös játékról és
az összekapcsolódásról szólna mind a nézők, mind a színházak részéről, mert hisszük, hogy
játszani mindenki szeret, színházat csinálni pedig csak a közösségért érdemes.

GYERE ÉS JÁTSSZ VELÜNK AZ ÉJSZAKÁN,
RAKJUK ÖSSZE EGYÜTT BUDAPEST SZÍNHÁZI KIRAKÓSÁT!
Mind a harmincöt színházban várni fog rád egy SZÍNHÁZI PUZZLE, melynek sikeres
kirakása után választhatsz egyet a résztvevő színházak logóival ellátott puzzle alakú
hűtőmágnesek közül. Csak rajtad áll, hogy egy vagy mind a harmincöt puzzle-darabot
összegyűjtöd-e, ahogy az is, hogy mely színházakat kapcsolod össze!
Elindul egy AJÁNDÉKKOSÁR is, mely színházról színházra járva fog gazdagodni különböző, az intézmények és a művészek által felajánlott ajándéktárgyakkal, melyeket azok között
fogunk kisorsolni, akik megfejtik, hogy a kirakott puzzle melyik előadás képét mutatja.
A Színházak Éjszakája idén még szélesebbre kívánja tárni a kapuit: a cél, hogy olyanok
is kedvet kapjanak az eseményen való részvételhez, akik egyáltalán nem járnak

21.00–21.50

KOMPÓT DUMAKLUB
80

22.30–23.20

KOMPÓT DUMAKLUB
80

23.30–01.00

CORVIN DUMASZÍNHÁZ
240

MI A BAJ? SEMMI!!!
Ceglédi Zoltán és Tóth Edu közös estje.

MAGYARIQM
A Táp Színház performansz előadása.
DUMA IMPRÓ
Janklovics Péter, Mogács Dániel, Csőre Gábor, Kardos Róbert.

színházba. Hogy mi kell ehhez? Egy karakteres dal és egy vagány videoklip
– gondoltuk, és felkértük a THE BIEBERS csapatát, hogy írjanak a Színházak
Éjszakára egy DALt, melyet az egyes színházak a saját profiljukhoz igazítva elő
is adhatnak az Éjszakán.

ÉRDEMES LESZ NYITOTT FÜLLEL JÁRNI!

www.szinhazakejszakaja.hu

KIRAKÓS

fotó: Merjás Georgij
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INTERJÚ

A Színházak
Éjszakája idén még
szélesebbre kívánja
tárni a kapuit: a cél,
hogy olyanok is kedvet
kapjanak az eseményen való részvételhez, akik egyáltalán
nem járnak színházba. Hogy mi kell ehhez? Egy karakteres
dal és egy vagány videoklip – gondolták a szervezők, és
felkeresték a The Biebers zenekart.
Nem véletlen, hogy pont a The Biebers csapatát
kérték fel a Színházak Éjszakája dalának a megírására, hiszen több szálon is kötődtök a színházhoz.
Kíváncsi vagyok, téged hogyan sodort az élet a
színház, a színészet felé.
Színészcsalád vagyunk, úgyhogy elég gyorsan
az utamba került a színház: ahogy a szüleim és
nagyszüleim, én is színész szerettem volna lenni, de
a család igyekezett elbátortalanítani ettől a szakmától. Nem sikerült teljesen lebeszélniük, rendező
szakra készültem, viszont a felvételim évében nem
indított rendező osztályt a Színművészeti, úgyhogy
bölcsészkarra mentem. A Megasztár után az 56
csepp vér című musicalben kaptam először szerepet, majd jött a Jóban Rosszban. A sorozat ideje
alatt végül annyi színházi felkérésem lett, hogy úgy
döntöttem, megpróbálok szabadúszóként érvényesülni ebben a közegben. Nem volt időm lubickolni,

rögtön a mélyvízbe dobtak, amikor rám osztották a
Madáchban a József és a színes szélesvásznú álomkabát főszerepét. Lassan tíz éve játsszuk ezt az
előadást, mondhatni a Józseffel együtt nőttem fel.
Más lelkiállapotot és felkészülést igényel a színpadra lépés egy koncert és egy színházi előadás
esetében?
Bár két különböző műfajról van szó, nagyon sok
a hasonlóság. Szerintem attól működik ilyen jól a
zenekarunk élőben, mert nagyon erős bennünk
a dramaturgia iránti igényesség: én például nem
szeretem, ha a dalok között sok szünet van, mert
a csendnek, ahogy a színházban is, fontos drámai
pillanatot kell képviselnie.
Mennyire hasonlítható össze egy dalszöveg írása
és előadása egy színházi szerep megformálásával?
A színpadon, legyen szó koncertről vagy előadásról, az ösztönös jelenlétre és csapatmunkára

Interjú
Puskás Petivel,
a The Biebers
frontemberével
törekszem. Mivel nem végeztem színész szakot,
soha nem tanultam arról, hogyan kell egy karaktert
megformálni, így a gyakorlatban igyekeztem ellesni
néhány praktikát. Az 56 csepp vér például azért is
játszik nagy szerepet az életemben, mert láthattam,
hogyan dolgozik Kaszás Attila, hogy milyen intenzíven próbál, mennyire képben van a szöveggel, a jelentéssel és a hatással. Dalszövegeket is másokkal
közösen szeretek írni.
Csapatmunka jellemzi akkor a The Biebers zenekart is?
Persze, hiszen a közös munka kell, hogy a lényege
legyen egy zenekarnak. Természetesen mindig van
egy frontember, de ő azért van, hogy legyen valaki,
aki jól tud kommunikálni a közönséggel, aki tudja,
hogyan kell a színpadon „eladni” egy dalt.
Mennyire látod nyitottnak, vagy épp zártnak a
színházi szakmát, vagyis az alkotók, illetve az
intézmények közötti kommunikációt?
Szerintem nem ismeri egymást a szakma, rettentően zavarba tudok hozni kollégákat, amikor
megkérdezem például, hogy ismeri-e ezt és azt az
előadást vagy a most végzős színészhallgatókat.
Viszont miközben fogalmunk sincs, mit csinál a
másik, bátran kijelentjük, hogy az rossz: annyira
passzívak az emberek, hogy még a kíváncsiság is
kihalt belőlük.
Ez a szakmai kíváncsiság megvan a zenészvilágban?
Á, semennyire! Mi sokat járunk az öcsémmel más
zenekarok koncertjére, mert kíváncsiak vagyunk, ki
hogyan csinálja a különböző műfajokban, hogyan
kötik össze a számokat, milyen az intrójuk, vagy
hogyan kommunikálnak a közönséggel. Sokat
szoktunk posztolni is más zenekarokról, és nagyon
örülök, hogy ez a szokás az utóbbi időben kezd

elterjedni. Muszáj, hogy legyen párbeszéd, hiszen
az a jó a közönségnek is, ha a zenekarok eszmét
cserélnek, ha össze tudnak fogni bizonyos dolgokért
– csak úgy működhet bármi, ha kíváncsiak vagyunk
egymásra.
Mi az, ami miatt igent mondtatok a Színházak
Éjszakája-dal megírására?
Bár rengeteg dolgunk volt mostanában, nagyon
ragaszkodtam ahhoz, hogy összejöjjön ez a dal,
mert ez egy jó lépés lehet a felé, hogy a színház
kimozduljon a komfortzónájából, hogy ne csak úgy
tekintsen magára, mint különálló, magasművészeti
ágra, amihez mindenki csak kesztyűs kézzel mer
hozzányúlni. Másrészt reméljük, hogy a dallal és
a hozzá készülő klippel sikerül majd bevonzanunk
olyanokat is a színházba, akik korábban nem jártak.
Miért tartod fontosnak a Színházak Éjszakáját
mint eseményt?
A Petőfi Zenei Díj-átadó sem a díj miatt fontos,
hanem, mert találkozik harminc-negyven zenész,
akiknek végre alkalmuk nyílik megismerni egymást.
A Színházak Éjszakája is szerencsés esetben egy
olyan esemény lehet, amikor a különböző műfajokban alkotók tapasztalatot cserélhetnek, kialakulhatnak új közösségek, és új lendületet kaphat a
szakma.
Az interjút készítette: Antal Klaudia

Nézd meg itt a videóklippet!

www.szinhazakejszakaja.hu

INTERJÚ

fotó: Debreczeni Zita, smink:
Makeup Haj: Joico Hungary, Schlovicskó Katalin,
Stylist: Schreiter Lilla

,,Csak úgy
m®ködhet
bármi, ha
kíváncsiak
vagyunk”
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Hatszín Teátrum
Fórum Színház az Urániában

1066 Budapest, Jókai u. 6.
+36-1-999-9570
teatrum@hatszin.hu
www.hatszin.hu
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907 908 916 931 956 973
A FILMSZÍNHÁZBAN

KAPUNYITÁS

4
70

78

15.00–15.50

6

105

923 979
SZÍNHÁZTEREM
98

16.30–16.50

A FILMSZÍNHÁZ
ELŐTT

CIRKUSZI CSALOGATÓ
Zenebohócok, artisták, zsonglőrök, kötéltánc. A Fővárosi
Nagycirkusz zenés üdvözlete.

16.00–16.40

ELŐCSARNOK
50

PROGRAMOK

17.00–18.00

KÁVÉZÓ

KÉTSZERVOLT-HOLNEMVOLT, KÁRÁSZ ESZTER ÉS AZ
ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR MESEKONCERTJE
Mesevilág közepébe hívunk minden gyereket és gyereklelkű
felnőttet. Megelevenedik a történet a zene, a hangszerek
és persze a közönség segítségével. Kortárs költők versei
kísérnek minket utazásunkon.

120

18.00–18.50

DÍSZTEREM
460

19.30–20.20

4

DÍSZTEREM
460

4

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK
Mester, honnét tudhatom, hogy van-e még dolgom a világon? És a mester azt felelte: Abból, hogy élsz! (Müller Péter)
Sorozatunkban olyan mestereket és tanítványokat hívunk
meg, akik meghatározó személyiségei a magyar színházi világnak. Vidám múltidézés, ironikus nosztalgiázás, tartalmas
beszélgetések.
Karinthy Márton rendező, színházigazgató, Kossuth-díjas
művész; Balázs Andrea színész; házigazda: Németh Kristóf.
MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK
Szinetár Miklós rendező, Kossuth-díjas művész; Csonka
András színész; házigazda: Németh Kristóf.

17.00–17.30

HATSZÍN TEÁTRUM
EGÉSZ SZÍNHÁZA

DÍSZTEREM
460

22.00–23.00

4

DÍSZTEREM
460

4

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK
Benedek Miklós színész, rendező, Kossuth-díjas művész;
Németh Kristóf színész, a Fórum Színház igazgatója; házigazda: Csonka András.
SZÍN-HÁZIBULI
Az Army Band of Szentendre Big Band és vendégeinek
koncertje.

10%
kedvezmény

KEREKÍTŐ MANÓ ÉS AZ ERDŐ CSENDJE
Kerekítő manó és barátja, Kacska macska kalandjai, amelyből
kiderül, hogy Kerekítő manó sipkája milyen varázserővel bír…

SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK ÍZELÍTŐ
A Conicidance Táncszínház zenés, táncos mesejátékának rövid
egyvelege.

MI VAN A KULISSZÁK MÖGÖTT?
Rövid kulisszajárás Budapest új színházának épületében.

20-25

19.00–21.30

SZÍNHÁZTEREM
60

21.30–22.20

SZÍNHÁZTEREM
237

21.00–21.50

A Hatszín Teátrum a Színházak Éjszakáján 10%-os
kedvezményes jegyárusítással várja a látogatókat!

22.30–23.10

SZÍNHÁZTEREM
237

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

TAGADJ, TAGADJ, TAGADJ
Jonathan Maitland darabjában Eve, az ígéretes ifjú futóbajnok
megismerkedik a sportág egyik legjobb edzőjével, aki hamarosan kiegészítő kezelést ajánl neki. Ha vállalja, ő lehet a világ
leggyorsabb futója – de vajon biztonságos, legális és etikus-e
ez a kezelés? A Londonban nagy sikert aratott színdarab
leleplezően őszinte, hátborzongató képet ad a sportvilág
farkastörvényeiről.
Az Orlai Produkciós Iroda előadása.
ÍRÓ-NÉZŐ TALÁLKOZÓ
A Tagadj, tagadj, tagadj előadás szerzője, Jonathan Maitland
lesz a vendégünk.

DILETTÁNSOK, DILETTÁNSOK! AVAGY EGY ESTE A MAGYAR
IRODALOM LEGROSSZABB VERSEIVEL
Rövid válogatás a Hatszín Teátrum nagy sikerű dilettáns szerzeményeket bemutató estjéből, Nádasdy Ádám vezetésével.

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu

PROGRAMOK

1088 Budapest, Rákóczi út 21.
info@aforumszinhaz.hu
www.aforumszinhaz.hu
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fotó: Mohos Angéla
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Az utolsó
hangig

A NYARAT!
A SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA IDÉN ÚGY DÖNTÖTT,
NEM HAGYJA KI KEDVENC MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJAIT, ÉS ELLÁTOGAT SZEGEDRE, KAPOLCSRA ÉS
NAGYHARSÁNYBA – ÉS HOGY MILYEN VOLT?!
„A THEALTER egy különleges fesztivál! A Régi Zsinagógában a Nővérek és az Oxigén című előadásra, a Kisszínházban pedig Cserna-Szabó András: Sömmijére sikerült bejutnom, mindegyiket imádta a közönség. A zsinagóga hangulata egészen egyedi és magával ragadó atmoszférát teremtett.
Másnap az előadásokkal kapcsolatos interjúkat is hallgathattunk, így kulisszatitkokkal gazdagodtunk,
választ kaptunk a miértekre és közelebb kerültünk az alkotók koncepciójához.” BARNA LOTTI

FESZTIVÁLBESZÁMOLÓ

„Alighogy megérkeztünk a MŰVÉSZETEK VÖLGYÉBE, rögtön
magával ragadott minket az a nagyszerű fesztiválhangulat, ami
egész Kapolcsot körbelengte, a falu felfedezésével azonban még
várnunk kellett az önkéntes munka végéig. Megérte! Folyamatosan
új dolgokkal találkoztunk, és minden udvaron más hangulat uralkodott, mégis egy egésszé állt össze. Nagyon jól szórakoztunk, az esti
koncerteken – Ivan & The Parazol, Nouvelle Vague – pedig hatalmasat buliztunk. Rengeteg izgalmas és szórakoztató helyre sodródtunk
be, és mindenhol szuper kézműves termékekbe futottunk bele.
Biztosak vagyunk benne, hogy jövőre újra eljövünk majd, hogy újra
beszippanthasson minket ez a szuper fesztivál!” BUZSIK MÁRIA
„A hatalmas hőség ellenére elmondhatjuk, hogy elképesztően élveztük azt
a felejthetetlen három napot, amit a 10. ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁLON tölthettünk önkéntesként. Mindennap játszottunk, sokan jöttek
kirakni a kockát, de ami a legjobban feldobta a hangulatot, az a mellettünk
lévő örömzene-sátor volt. Közösen adtunk hozzá egymás programjához.
Az eleinte nekünk is kisebb problémát jelentő kockát több mint ötvenen sikeresen megfejtették, és nem egy olyan csapat volt, akiknek mindez segítség
nélkül sikerült. A Katlanon minden este különböző könnyűzenei koncertet
hallgathattunk meg, ahol lépten-nyomon ismerősbe botlottunk: a Quimbyn
például találkoztam a volt gimnáziumi magyartanárommal, akivel végigbeszélgettük a kétórás koncertet egy-egy fröccs társaságában. Nagyon
imádtam ezt a háromnapos „összművészeti koktélt”!” TÓTH SZILVI

Kolonits Klára Magyar Állami
Stohl András Átrium *

Operaház *

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 44. ÉS A 8. OLDALON TALÁLHATÓK.

EGY ÜNNEPELT KOLORATÚRSZOPRÁN ÉNEKESNŐ ÉS AZ ORSZÁG EGYIK LEGISMERTEBB
SZÍNÉSZE, EGYIKÜKET GYEREKKÉNT KITILTOTTÁK AZ OPERAHÁZBÓL, MÁSIKUKRA VISZONT
MEGHATÁROZÓ HATÁSSAL VOLT A HÁROM TENOR.
Emlékeztek rá, hogy mikor kezdtetek el, mióta
szerettek énekelni?
Kolonits Klára: Anyai ágon zenész családból származom, így számomra ez nagyon természetes közeg volt. Talán négyéves korom környékén kezdtem
el – nem erőltették, sokkal inkább ösztönös volt.
Stohl András: Én amióta az eszemet tudom,
szeretek énekelni. Valójában olyan természetesen
volt jelen az életemben, mint mondjuk az, hogy beszélgetünk. Arra viszont emlékszem, hogy a három
tenor, közülük is Domingo, nagyon nagy hatással
volt rám. Carrerast nem szerettem annyira, mert
ő még a szemöldökével is énekel, és látni lehet,
ahogy képzi a hangokat. Pavarotti is elképesztő volt,
nekem mégis Domingo volt a legerőteljesebb.
Prózai színészként mennyire voltak nehezek az első
operett- és musicalszerepek, amikre felkértek?
S.A.: Egyáltalán nem, mert mint mondtam, én mindig is természetesnek vettem, hogy tudok énekelni.
Számomra mindig az a furcsa, ha valaki nem tud,
amit sosem értek, mert az ember hallja a fülével a
hangokat, kinyitja a száját, és énekel.
Klára, ha jól tudom, nálad az éneklést megelőzte a
hangszeres zene.
K.K.: Énekeltem is, leginkább kórusban, de valóban,
fuvolistának készültem.
És megfordítva az előző kérdést, neked nem jelentett nehézséget a színpadi alakítás?
K.K.: Az én problémám az volt, hogy sokáig nem
találkoztam olyan rendezőkkel, akik ezt felpiszkálták
volna bennem. De aztán feltűnt egy olyan fiatal
zenésrendező nemzedék – Szabó Máté, Göttinger
Pali, Szőcs Artur –, akik szeretnek velem dolgozni,
és elindítottak a színészi menetelés útján.
Volt az életetekben első zenei vagy operaszerelem?

S.A.: Nekem a Carmen. Volt egy kazettám, amit
rongyosra hallgattam. Abban pont Domingo énekelte
Don Josét.
K.K.: Engem igazából taszított az opera, sőt kilencéves
koromban tulajdonképpen kitiltottak az Operaházból.
Az történt, hogy két anyuka elhozta a kilencéves
gyerekét, az egyikükből azóta külföldön zenetörténész lett, a másik pedig én voltam. A Varázsfuvola
alatt olyan rosszul viselkedtünk, hogy megkérték a
szüleinket, többet ne hozzanak el bennünket. Gyerekként nagyon művinek éreztem az operaéneklést. Ezt
egyébként a saját gyerekemen keresztül is megtapasztalhattam, aki hároméves kora óta végigkövette
a pályámat, és ha nevetséges volt az előadásom, ki is
röhögött.
András, melyik volt számodra a legnehezebb operett- vagy musicalfeladat?
S.A.: A Cirkuszhercegnő. Akkor éreztem, hogy nem
elég az én prózai színészes, musicales hangom,
ráadásul körülöttem mindenki iszonyú jól énekelt.
Olyan típusú színész vagyok, hogy mindent beletolok,
és majdcsak lesz valahogy a végén. De míg a prózai
szerepeknél nem baj, ha a végére berekedsz, ha egy
dalnál nem jön ki az utolsó hang, akkor az egész addigi
alakításod mehet a kukába.
Klára, tavaly láttalak a Lautrec táncolni fog című
előadásban, ami egy összművészeti darab
ab
volt. Szereted az ilyen kirándulásokat?
K.K.: Ennek az ideje jött el. Egyébként
nem ez volt az első táncos produkció,
amiben szerepeltem, és nagyon nyitott
vagyok mindenre. Engem igazából már
nem maga az éneklés, vagy annak a
technikai trükkjei foglalkoztatnak, hanem
az, hogy ez hogyan ágyazódik be a mondanianivalóba.
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1066 Budapest, T eréz krt. 48.
+36-1-331-8925
info@jatekszin.hu
www.jatekszin.hu
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JÁTÉKSZÍN

JÁTÉKSZÍN–
KARINTHY SZÍNHÁZ
70

18.45

KARINTHY SZÍNHÁZ
230

20.30–24.00

191

226
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JÁTÉKSZÍN –
NAGYSZÍNPAD
300

ANDERSEN: VADHATTYÚK

2

1

26

34

106

901 918 937 950 950A

Karszalaggal 20% kedvezményt nyújtunk
minden októberi előadásra váltott jegy
árából!

20%
kedvezmény

FILMKLUB
Az üldözött Bethlen – kreatív dokumentumfilm (rendező: Stefka
István).

17.00–18.00

NAGYSZÍNPAD

SZÍNHÁZ A SÖTÉTBEN
Akadálymentes színházi előadás, részlet Az üvegcipő című vígjátékból.

19.00–21.30

NAGYSZÍNPAD

ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
A Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka (rendező: Juhász Róza).

A HÁZIBULI FOLYTATÓDIK!
Csonka András, a közönség, zene, egy kis traccs – minden, ami
egy jó bulihoz kell.

120

NAGYSZÍNPAD

ZENEBÁR
Best of Játékszín, főcím- és betétdalok Lévay Viktória,
Szőlőskei Tímea és Vadász Gábor előadásában.

115

16.00–16.35

Interaktív gyerekműsor Zsurzs Katival.

SZULÁK-HANGULATSHOW

120

Szulák Andrea zenés hangulatshow-ja.

VERS A’LA CARTE

19.30–21.30

KULISSZAJÁRÁS

STÚDIÓ
20

Hirtling István és az Életrevalók szereplőinek interaktív, szórakoztató verses estje. Szem nem marad szárazon!
Betekintés a függönyön túlra. Informatív túra a kulisszák mögött
meglepetésvendégekkel, 45 percenként induló, 30 fős csoportokban.

30

15.00–22.00

91

914 914A 923 931 934

50-55

16.00

1134 Budapest, Váci út 63.
+36-1-270-7500, jegypénztár: +36-1-270-7514,
szervezés: +36-1-320-5877
szervezes@jozsefattilaszinhaz.hu
www.jozsefattilaszinhaz.hu

KÖZLEKEDÉS:
6

fotó: Kállai-Tóth Anett

Játékszín

11

József Attila Színház

NŐK. JÁTSZMÁK. RIVALDAFÉNY.
Bemutató előadás (szereplők: Fehér Anna, Pikali Gerda;
rendező: Schlanger András).

16.00–16.30

ELŐCSARNOK

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG!
Egyveleg a készülő előadásból (bemutató: 2017. szeptember 30.).

16.30–17.00

ELŐCSARNOK

ÁRVERÉS
Színészeink gyermekkori fotói gazdát keresnek.

22.00–23.00

ELŐCSARNOK

ZENÉS RETRO-SHOW
A József Attila Színház társulatának előadása.

15.00–15.30

KÁVÉZÓ ÚJ HELYSZÍN

JASZ KÁVÉHÁZ - MEGNYITÓ
A Talány Akusztik koncertje (Blazsovszky Ákos, Korponay Zsófia,
Zöld Csaba).

15.00 és 15.30

EGYÉB

KULISSZAJÁRÁS

TURNÉBUSZ
A Játékszín és a Karinthy Színház között Turnébusz közlekedik,
melyen közkedvelt színművészek veszik át az idegenvezetők
szerepét, sőt bármikor felbukkanhat egy éneklő színésznő,
egy bűvész vagy két színházigazgató. A járat 15 órakor indul a
Játékszíntől, majd óránként kel útra egyik színháztól a másikig,
egészen 22 óráig.

JÁTÉKSZÍN–KARINTHY RENDEZŐPÁRBAJ
A Játékszín és a Karinthy Színház közös programmal készül. A 39
lépcsőfok című krimi-vígjáték egy jelenetét négyen négyféleképpen rendezik meg. A Játékszínt Bagó Bertalan és Horgas Ádám,
a Karinthyt Simon Kornél és Karinthy Márton képviseli. Játsszák:
Lengyel Tamás, Lévay Viktória, Nagy Sándor, Szirtes Balázs,
Dányi Krisztián, Fila Balázs, Gerlits Réka és Marton Róbert.

TIED A VILÁG!...
Szörényi és Bródy örökzöldjei Feke Pál, Nagy Sándor, Serbán Attila, Simon Panna Boglárka, Pusztaszeri Kornél és Vecsei László
előadásában, méghozzá négyszer 30 percben.

30

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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fotó: Penziás Niki
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Izommunka
Hajdu István Madách Színház

*

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 73. ÉS A 43. OLDALON TALÁLHATÓK.

A HANG SZEREPÉRŐL BESZÉLGETTÜNK A SZINKRON, ZENÉS ÉS PRÓZAI DARABOK
KAPCSÁN, DE ELŐKERÜLT A MŰVÉSZI BESZÉD KÉRDÉSE ÉS NÉHÁNY ANEKDOTA IS.

INTERJÚ

Ádám, egy interjúdban azt nyilatkoztad, hogy a
rendszeres szinkronizálásnak a színpadon is óriási
hasznát veszitek…
Lux Ádám: A szinkron nagyon sokat segít abban,
hogy az ember tisztában legyen a saját hangjának a
kvalitásaival. Mivel szélsőséges figurákat alakítunk,
a színpadon még fontosabb, hogyan használjuk a
hangunkat. Az, hogy az ember merjen halk lenni egy
nagy színházban, csak a plasztikus beszéden múlik.
A kis színházban viszont úgy kell visszahalkulni, hogy
közben a jelenet energiája ugyanaz maradjon.
Előfordult már, hogy valakitől kölcsönöztetek egy
hangot vagy hangsúlyt?
L.Á.: Önkéntelenül hatnak az emberre mások, szerintem egy színész időnként akarva-akaratlanul magáévá
tesz egy-egy hangsúlyt, hanglejtést.
Hajdu István: Évekkel ezelőtt a Mezítláb a parkban
című darabot próbáltuk a Játékszínben. A színpadon
éppen szünet volt, és a büfében a darab filmváltozata
ment, amiben Robert Redford magyar hangja Tahi
Tóth László volt. Döbbenten hallgattam, hogy „úristen,
én Tahi Tóth hangján beszélek a darabban”. Sokat
játszottam Lacival a Vígszínházban, és sokat loptam
tőle, ő pedig egyszer bevallotta, hogy ő pedig Págertől
lopott.
Nem idegen ma már a művészi beszéd a színpadon?
H.I.: Manapság – amikor az emberek olyan tévésorozatokhoz vannak szokva, amikben nem is színészek
játszanak – ha egy néző beül a színházba, és mi
megpróbálnánk túlságosan is artikulálva beszélni,
annyira idegen lenne a fülének, hogy azt mondaná, ez
egy modoros hazugság.
Játszotok musicalekben és prózai darabokban. Melyik a megterhelőbb?
H.I.: Én igazából prózai színész vagyok, aki időnként
belekeveredik zenés darabokba, mert valakinek jól kell

MARADJ ÉBREN!

elmondania a prózát is, de hogyha énekelni kell, az
sem okoz különösebb gondot.
L.Á.: Óriási különbség van előadás és előadás között.
A Gyöngyhajú lányban próza is van, énekelünk is, és
mégsem olyan megterhelő. De van olyan előadás,
amiben „csak” beszélek, viszont a vége egy őrjöngő
monológ, ami után másnap reggelig regenerálódom.
Volt már hangproblémátok?
H.I.: Fiatalabb koromban többször is megtörtént, hogy a kimerültségtől vagy az
izgalomtól elment a hangom a bemutatóra.
Ez tulajdonképpen izommunka, Ságodi Gabriella beszédtechnika tanárunk is mindig azt
mondta, hogy: lazítani, lazítani, lazítani!
L.Á.: Kaposváron Ascher Tamás rendezésében énekeltem a Luxemburg grófjának címszerepét, ami nagyon megterhelő komolyzenei
nei
anyag. Majdnem sikerült megúsznom, de kétt
nappal a premier előtt mégis infúzióban kaptam
tam a
kalciumot, aminek szintén az izgalom, a feszültség
volt az oka.
Miben láthatunk titeket a következő évadban?
L.Á.: Nagyon boldog vagyok, mert szeptembertől forgatok egy tévéfilmet, ami a reformáció éve kapcsán
Kálvin János és Loyolai Szent Ignác hitvitájáról szól.
A színpadon pedig lesz egy izgalmas királydráma
az RS9-ben, ahol eddig még nem játszottam, csak
rendeztem.
H.I.: A Madáchban Woody Allen Hatalmas Aphroditéjét kezdjük majd próbálni Valló Péter rendezésében,
illetve a Színházak Éjszakáján a nyári Shakespeare-fesztiválon bemutatott #Shakespeare Live
című darabot adjuk elő állandó társammal, Magyar
Attilával. Az előadás érdekessége, hogy a facebookon
is lehet majd követni, és az otthonülő nézők is beleszólhatnak az eseményekbe.

KI MONDTA, HOGY FESZTIVÁLOZNI CSAK NYÁRON LEHET? HOGY A SZÍNHÁZAK
ESTE TÍZKOR ZÁRNAK? HOGY AZ UTOLSÓ BUSZT MUSZÁJ ELÉRNED? HOGY
BUDAPEST NEM ÉJJEL A LEGSZEBB? TARTS VELÜNK AZ ÉJSZAKÁBA, VÁLOGASS
A SZÍNESEBBNÉL SZÍNESEBB PROGRAMOK KÖZÖTT SÖTÉTEDÉS UTÁN IS!
HAGYD, HOGY ELVARÁZSOLJON A SZÍNHÁZ, ÉS FELEDKEZZ MEG AZ IDŐRŐL!
TALÁLKOZZUNK A CSILLAGOK ALATT, MERT MINDEN CSODA OTT TÖRTÉNIK!
A JELSZÓ: MARADJ ÉBREN, …

…MERT így még többe
…MERT ma együtt játszunk!

t álmodhatsz!

(BERCSÉNYI PÉTER)

(BALSAI MÓNI)

…MERT úgy jobban látsz!
(TENKI RÉKA)

…MERT aki alszik, az lemarad!
(JANKLOVICS PÉTER)

…MERT érted maradunk fenn! Ünnepeljük együtt a Színházat!
(ELEK FERENC)

…MERT ma láthatsz a sötétben!
(EKE ANGÉLA)

…MERT a Színházak Éjszakáján lehe

…MERT ha nem, másnap megbánod!

(FICZA ISTVÁN)

t aludni, de minek?!
(KURTA NIKÉ)

…MERT ma neked éjszakázunk. Majd alszol holnap.

(LOVAS ROZI)

…MERT egész este SZÍNHÁZ VAN! Egy este alvás nélkül pedig nem veszély
es
a szervezetre! 1964-ben egy amerikai diák, Randy Gardner, 11 napig,
vagyis
264 órán át bírta alvás nélkül!
(OLASZ RENÁTÓ)

…MERT a színházban az álom is álmabb az álom

nál!

(KERESZTÉNY TAMÁS)

…MERT ma úgysem hagyunk aludni!
(ÖRDÖG TAMÁS)

…MERT ami igazán fontos,

nappal láthatatlan!

(MÉSZÁROS PIROSKA)

…MERT alszol majd a koporsóban.
(MÉSZÁROS BÉLA)

…MERT miért ne tennéd?
(STEFANOVICS ANGÉLA)

www.szinhazakejszakaja.hu
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DEKK BY DUMASZÍNHÁZ: GARÁZSBANDA
KONCERTSZÍNHÁZ PREMIER
A Dumaszínház legújabb színházi bemutatója a Jurányi
színháztermében. Jankovics Péter, Szabó Zoltán és Vinnai
András közreműködésével: Minden legendás rockzenekar
egy garázsban kezdte. Mindannyian ugyanazt az álmot
látták: a garázskapu kitárul, és ők meg sem állnak a világhírig. Akadnak persze olyan bandák is, akiknél az a bizonyos
garázskapu csak nagyon nehezen akar kinyílni, és még ha
ki is nyílik, nem a Wembley stadion jelenik meg mögötte,
hanem a helyi művház. Egy legendás zenekar útja a teljes
ismeretlenségből a tökéletes feledésbe!

14.30–15.10

4

6

SZÍNHÁZTEREM

SZÍNHÁZTEREM
30

SZÍNHÁZTEREM
150

KARAMAZOV-KONCERT
A MU Színház és a FÜGE közös produkciója, a „karamazov”
már öt éve műsoron van. Az előadásban elhangzó dalokat új
számokkal kiegészítve ezzel a koncerttel koronázzuk meg az
elmúlt öt évet. Szereplők (fellépők): Adorjáni Bálint, Jankovics
Péter, Lazók Mátyás, Orosz Ákos.

18.00–19.00

SZÍNHÁZTEREM
30

20.00–21.00

15

115

923 979 979A

30

16.00–16.40

21.30–22.15

Nyári Szilvia, Nyári Oszkár
(Spiró György: Prah, Pinceszính
áz)

KÖZLEKEDÉS:
6

960 990
19.00–20.30

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

SZÍNHÁZTEREM
20

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

BANYAMESÉK
Élőzenés mesejáték óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az előadás
keretében két székely és egy orosz népmesét láthatnak a gyerekek. A meséket bábok segítségével adják elő a színészek. Nem
használnak paravánt, hanem ők is láthatók, így színészi játékkal,
mimikával válik színesebbé a humoros előadás. A színészek a gyerekeket játékosan bevonják a történetbe. Játsszák: Deák Fruzsina,
Horváth Kristóf, Nyári Pál, Tari Teri. Rendezte: Tóth Géza.

BANYAMESÉK
Élőzenés mesejáték óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az előadás
keretében két székely és egy orosz népmesét láthatnak a gyerekek. A meséket bábok segítségével adják elő a színészek. Nem
használnak paravánt, hanem ők is láthatók, így színészi játékkal,
mimikával válik színesebbé a humoros előadás. A színészek a gyerekeket játékosan bevonják a történetbe. Játsszák: Deák Fruzsina,
Horváth Kristóf, Nyári Pál, Tari Teri. Rendezte: Tóth Géza.

SLAMBEMUTATÓ HORVÁTH KRISTÓFFAL (SZÍNÉSZ BOB)
Szabad imrovizáció rímekben a Karaván Színházat leginkább foglalkoztató kérdésekről. Horváth Kristóf (Színész Bob) slamnagykövet, a Tudás 6alom kampány vezetője, a Karaván Színház tagja.

KARAVÁN FAMÍLIA KONCERT ÉS NAGYECSEDI TÁNCHÁZ
A szatmári, nagyecsedi tradicionális cigánytánc alapjaiba Farkas
Zsolt (Khamoro Budapest Band) vezeti be az érdeklődőket.

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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Karaván Színház

fotó: Boda Ágnes

1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
+36-70-777-2533
info@fugeprodukcio.hu, jegy@fugeprodukcio.hu
www.juranyihaz.hu
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montázs: László Zsuzsi

12
Jurányi Produkciós
Közösségi Inkubátorház
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Testbeszéd
*
Kovács Vera Baltazár Színház
*
ház
Szín
Szász Dániel MU

Id¯nként leszakad
a lábuk...
ház *

Spiegl Anna Budapest Bábszín
*
Krisztik Csaba Szkéné Színház

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 9. ÉS A 48. OLDALON TALÁLHATÓK.

INTERJÚ

Dani, áprilisban mutattátok be a Tünet Együttessel
a Loop című szóló koreográfiádat. Hogy készült ez
a darab?
Szász Dániel: Improvizációk közben kutattam bizonyos állapotokat, illetve, hogy azokat hogyan lehet
mozdulatokban rögzíteni. Erősen foglalkoztatott az
ösztönvilág, aminek az állapotait – az ártatlanságot
és a vadságot – kerestem, és azok metszéspontjait.
Joseph Conrad A sötétség mélyén című kisregényét
használtam mankónak.
Vicces, hogy pont a mankó szót használtad, hiszen a
dolog előzménye az volt, hogy lesérültél.
Sz.D.: Igen, volt egy térdszalag-szakadásom, amit egy
féléves rehabilitáció követett. A sérülésem után az is
fontos szempont lett, hogy olyan stílust, formát vagy
eszköztárat találjak, amit mondjuk negyvenéves kor
után is művelni lehet.
Vera, te szoktál mozgásformákkal kísérletezgetni?
Kovács Vera: Szoktam otthon kísérletezgetni, és bent
a színházban megmutatom a tanároknak. Ők azt
mondják, hogy jó, de csiszolni kell rajta, és akkor még
lehet belőle koreográfia. (nevet)
Meg tudjátok fogalmazni, hogy mit jelent számotokra a tánc és a mozgás?
Sz.D.: A táncban az tetszett meg, hogy a mozgás egy
bizonyos állapotba tud hozni. Amikor elkezdtem táncolni, volt egy nagyon meghatározó élményem ezzel
kapcsolatban – konkrétan módosult a tudatállapotom
az egyik tréning alatt.
K.V.: Én azért szeretem a mozgást, mert a szívem
ütemére figyelek benne. Sok mindent megtapasztalok
magamon. Amikor táncolok, olyankor felszabadulok.
Vera, még milyen mozgásokat szeretsz?
K.V.: Jógázok is, a jóga meg a relaxáció azért kell, mert
megtisztul tőle a tested és a lelked. Járok zumbára is,
amiben pedig jól megizzadok, mert próbálok fogyni.
De kipróbáltam már a hastáncot is, és jártam stepre is
egy ideig.

Dani, ha jól tudom, capoeiráztál is.
Sz.D.: Igen, capoeiráztam is, és az utóbbi időben pedig
sokat gyógytornáztam.
Milyen új előadásaitok lesznek a közeljövőben?
Sz.D.: Fel fogjuk újítani a Te szemét! című utcai performanszunkat, ezenkívül szerepelek a MU Színház
CMMN SNS PRJECT előadásában, amit a Színházak
Éjszakáján is játszunk.
K.V.: Mi most Örkény-egyperceseket csinálunk. A Fiúk,
lányok darabot nagyon szeretem. Abban Müller Péter
Sziámi a férjem, nagyon jó volt vele dolgozni.
Dani, említetted, hogy meg akarod találni azt a
formát, amit még negyvenéves kor után is lehet művelni. Jobban odafigyelsz rá, hogy mit bír a tested?
Sz.D.: A Loopban is elmegyek a határig, van benne egy
olyan rész, amikor fizikálisan a végén vagyok, de utána
egy lassabb szakasz jön, ahol vissza tudok töltődni.
Szerintem a táncban is az a jó, ha hullámzik.
Vera, ha nem táncolsz vagy szerepre készülsz, akkor
mit csinálsz szívesen?
K.V.: Leírom az élményeim.
Szeretek olvasni is, kaptam egy
verseskönyvet, most azt olvasom.
És jól tudok masszírozni is! Tudom,
hogy milyen helyen kell a talpat
masszírozni, és mi mire hat. Nem
tudom, honnan, csak érzem.
Dani, hallottam, hogy ismét
kaptatok feladatot Nemes Jeles
László új filmjében, a Sunsetben.
Sz.D.: Igen, ennek a filmnek is Hód
Adrienn a koreográfusa, és most is
kellenek táncosok. De kapunk más
feladatokat is. Volt egy éjszakai
jelenet, amiben lövöldözni kellett,
kaptunk revolvereket, mindenkiből
kijött a gyerek, és az összes fiú
nagyon élvezte…

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 13. ÉS A 64. OLDALON TALÁLHATÓK.

EGY BÁBSZÍNÉSSZEL ÉS EGY TÁNCOS-SZÍNÉSSZEL BESZÉLGETTÜNK TESTI ÉS LELKI KIHÍVÁSOKRÓL, ALKOTÓFOLYAMATOKRÓL, TECHNIKÁKRÓL, FELNŐTT ÉS GYEREKELŐADÁSOKRÓL.
Csaba, alapvetően prózai színésznek tanultál, hogy
jött számodra a kortárstánc, a mozgásszínház?
Krisztik Csaba: Már az egyetemen erőteljes mozgásképzést kaptam. Az onnan hozott legfontosabb
tudásalap az volt, hogy a testnek milyen ereje van, és
hogyan lehet általa kifejezni dolgokat.
Anna, te viszont bábszínész-színész szakra jártál.
Miért lettél bábos?
Spiegl Anna: Szerintem nem voltam hozzá elég bátor,
hogy prózára jelentkezzem. Most a legjobban azokat
az előadásokat élvezem, amiben emberek és bábok is
vannak.
Felnőtt és gyerekdarabokban is játszol. Van kedvenced?
S.A.: Mindig a legújabb, most a Holle anyó, ami
marionett-előadás. Egy másfél méter hosszú kötelet
rángatunk, mi a felhők mögé vagyunk elrejtve, és mivel
mindent fölülről mozgatunk, ha beleakadsz valamibe,
akkor véged van.
Gyakran vannak ilyen váratlan helyzetek?
S.A.: Mivel a bábozásban sok a technika, és mint tudjuk,
ami elromolhat, az el is romlik, előfordulnak ilyen helyzetek. A leggyakoribb, ami emberekkel viszonylag ritkán
fordul elő, hogy leszakad a lábuk.
K.CS.: Mondjuk, velem előfordult már, hogy úgy éreztem, mindjárt leszakad a lábam…
Csaba, Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban is
dolgoztok. Annak a közönségnek másmilyen darabokat készítetek?
K.Cs.: A bérleteseknek közel kétharmada diák, akiknek
érdemes olyan formákat is megmutatni, amik tágíthatják a gondolkodásmódjukat.
Anna, a Bábszínházban vannak gyerek, ifjúsági és
felnőtt darabok. Mi a különbség a különböző korosztályok számára készült előadások között?
S.A.: A gyerekelőadásoknál meg kellett tanulnom, hogy
szélesebb ecsetvonásokkal lehet csak felvinni a gonosz

mostohát és a jó lányt. Mostanában már nemcsak a
gyerekdarabokban merem kiszélesíteni a kifejezőeszközeimet, hanem a felnőtt előadásokban is.
Csaba, te Bozsik Yvette két gyerekdarabjában tapasztalhattad meg a gyerekközönséget.
K.Cs.: Számomra iszonyú felvillanyozó, amikor elsötétül
a nézőtér és meghallom a gyerekek sikítását. Nagyon
vicces: még nem csináltál semmit, de már megvan az
alaphangulat.
S.A.: Egy kollégámmal beszélgettünk arról, hogy
mennyire jó lenne, ha egyszer egy felnőtt darab előtt
is úgy mehetnénk fel a színpadra, hogy a közönség azt
skandálja, hogy „kezdődjön, kezdődjön!”.
K.Cs.: Azt is nagyon bírom, hogy a gyerekek bekiabálnak. A Pöttyös Panniban van egy konfliktus a fiú és a
lány között, ami általában a kislányokban erős érzelmi
reakciót vált ki, és nagyon mérgesen tudják azt mondani, „nem igaz, az nem úgy van!”
Anna, könnyű a Bábszínházba behozni az ifjúsági
korosztályt?
S.A.: Az a nehéz, amíg bejönnek. A Semmi című előadás
előtt az volt az első reakciójuk, amikor meglátták a bábokat, hogy „most végig ez lesz?”. Aztán az első öt perc
után éreztük, hogy elkapta őket az előadás. Szerintem
ezt a pici gátat kell lerombolni, amihez olyan előadásokat kell csinálunk, ami bejön nekik.
Csaba, független társulatként ti hogy
tudjátok behozni a nézőket?
K.Cs.: Nyilván rengeteg nehézsége van
a független társulati létnek. Tisztában
vagyunk vele, hogy egy bizonyos réteg jár a
Szkénébe, és mi őket igyekszünk megfogni.i.
Anna, neked milyen bemutatód lesz?
S.A.: Lesz egy bábos-táncos előadás Ország
g Lili
kapcsán, amit Gergye Krisztián koreográfus rendez és
készül a Bambi a nagyszínpadon.

www.szinhazakejszakaja.hu
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EGYIKÜK DOWN-SZINDRÓMÁVAL SZÜLETETT, MÁSIKUKNAK EGY SÉRÜLÉS KELLETT
AHHOZ, HOGY SZÓLÓ KOREOGRÁFIÁT KÉSZÍTSEN, ÉS MINDKETTEN ÚJRA ÉS ÚJRA MEGTAPASZTALNAK VALAMIT A TÁNCBAN, AMIT CSAK AZ KÉPES ADNI.
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1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
+36-1-203-8994, +36-1-783-5030
info@karinthyszinhaz.hu
www.karinthyszinhaz.hu

KÖZLEKEDÉS:
19

A kijelölt előadásainkra 15% kedvezményt
tudunk biztosítani

918

49

15%
kedvezmény

11.00–12.15

230

12.55–13.55

PROGRAMOK

17.30–18.15

18.45–19.30

21.00–22.15

VAKLÁRMA
Milyen is a „tűzvédelem”? A program végén a nézőkkel egy kiürítési
gyakorlatot is szimulálunk!

2

NAGYSZÍNPAD
230

178

16.00–17.00

8E

108E

110

K:ANTIN
100

18.00–19.30
20.00–21.30
22.00–23.30

EGYSZER VOLTAM – MARTON RÓBERT ÉS BARÁTAI KONCERT
Marton Róbert színházunk egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze,
kivánlóan énekel és zenél! Most ad hoc barátaival és sztárvendégekkel mutatja meg mindezt Önöknek!

2

NAGYSZÍNPAD

370

0.00–02.30

NAGYSZÍNPAD

370

22.45–24.00

NAGYSZÍNPAD
230

11.00–24.00

,,TUDSZ REPÜLNI?” SLAM POETRY-EST SZÍNÉSZ BOBBAL
A Tudás 6alom hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozó
csoportjának előadása.

2

PRÓBATEREM

JELMEZ-, KELLÉK- ÉS MAKETTKIÁLLÍTÁS
Színházunk kellékeit, jelmezeit láthatják az érdeklődők.

50

23.55, 00.15,
00:35, 00:55

KARINTHY
SZÍNHÁZ

16.00, 18.00,
20.00, 22.00

KARINTHY
SZÍNHÁZ

20

75

BACKSTAGE-TÚRÁK
Ismerje meg a Karinthy Színházat hátulról!
TURNÉBUSZ
A Karinthy Színház és a Játékszín közös programja. Lásd a 28. oldalon.

00.00–01.15

112

907 908 956 973

RENDEZŐPÁRBAJ
A Karinthy Színház és a Játékszín közös programja.
Lásd a Játékszínnél a 28. oldalon.

2

NAGYSZÍNPAD
230

133E

7

TORTÚRA – KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Találkozás a Tortúra című előadásunk szereplőivel és az alkotókkal.

2

NAGYSZÍNPAD
230

5

SZÍNKRON SZÍNHÁZ – SOUTH PARK
A South Park magyar hangjai a nyilvánosság előtt mutatják meg, mitől
imádjuk két évtizede ezt a sorozatot.

2

NAGYSZÍNPAD
230

KÖZLEKEDÉS:

MI KIS VÁROSUNK – NYÍLT PRÓBA
A Karinthy Színház új bemutatójának interaktív, nyilvános próbája.

2

NAGYSZÍNPAD
230

16.05–17.05

2

NAGYSZÍNPAD
230

14.35–15.45

ZSUZSIKA HANGJA
A színházban éppen a Hamupipőkére készülnek a színészek, amikor a
gyerekek megérkeznek.

NAGYSZÍNPAD

15

KAMRA
120

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

fotó: Dömölky Dániel

Karinthy Színház

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.
+36-1-317-4061, +36-1-266-5200
Kamra
1053 Budapest, Ferenciek tere 4.
+36-1-318-2487
www.katonajozsefszinhaz.hu
www.facebook.com/katona.budapest

25% kedvezmény Színházak Éjszakája
karszalaggal a Katona szeptemberi és
októberi előadásaira.

25%
kedvezmény

JÓ KÉRDÉS
A Magyar Színházi Társaság és a Színház folyóirat közös programja a K:antinban
Jó kérdés – hangzik a válasz. Mit is jelent ez a mondat? Hárító
időhúzást? Tanácstalanság leplezését? Finom bírálatot a
felkészültségre vonatkozóan? Esetleg valódi dicséretet, mert
a kérdező rátapintott a lényegre? Tényleg: milyen az igazán jó
kérdés? Helyzetek és gyakorlatok színházi alkotóktól nézőknek
és szakíróknak. A tréning vezetője: Veiszer Alinda, a gyakorlatozók: Csizmadia Tibor rendező, a Színház folyóirat kritikusai és a
közönség.
EGÉRFOGÓ HÁROMSZOR
Székely Kriszta, Fehér Balázs Benő és Kovács D. Dániel egymás
után, saját rendezői stílusukban rendezik meg Shakespeare Hamletjének Egérfogó című jelenetét.
A jelenethez készülő színészek a bekamerázott jelmeztárban,
öltözőfolyosón, társalgóban követhetők lesznek élőben, az interneten keresztül.
FILMVETÍTÉS: HETEDIK ALABÁRDOS
Vékes Csaba rendező első filmje a Katona József Színház
színészeivel. A Filmalap inkubátorprogramjának nyertes pályázatából készült film producere Herendi Gábor és Fancsikai Péter.
A film egy karriertörténet, amelyben egy mellőzött színész egy
váratlan felkérésnek köszönhetően az „örök statiszta” szerepből egy teátrum vezető rendezőjévé válik, és nem csak a saját
álmaiért, hanem az egész társulatért kezd küzdenie. A napjaink
színházi világában játszódó szatírát a színház természetéből
fakadóan olykor szürreális elemek gazdagítják.
A filmvetítés után Nyáry Krisztián vezetésével beszélgetés lesz
a film alkotóival és főszereplőivel.
ED IS ON KONCERT
Tasnádi Bence és zenekara.

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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fotó: Nagy István Dániel

Katona József Színház
14

39

38

fotó: Bottyán Marcell

16
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
1061 Budapest, Jókai tér 10.
+36-1-311-0870, +36-1-312-0622
info@kolibriszínhaz.hu
www.kolibriszinhaz.hu

20 óra

21 óra

„Egy kicsi
mozgás
mindenkinek kell”

20.30–21.15 Kuliszszajárás

22 óra

21.30–
21.45
Tűzzsonglőr
bemutató

23 óra

24 óra

01 óra

Színház

22.00–23.00 A Jó,
a Rossz és a Loop
színészzenekar
koncertje

KÖZLEKEDÉS:
78

15.00–17.30

6

105

22.00–23.30 Nyúl Péter (18 év felett)

923 979
ELŐCSARNOK
50

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS BARTHA KATALINNAL
Ragadj meg különböző anyagokat és alkoss! Kicsik és
nagyok egyaránt!

22.30–23.30 Színe és
FONÁKJA – Hódítások tévedései

23.30–02.00 Teátrumi éjszaka

21.00–22.00 Backstage program

15.00–17.30

ELŐCSARNOK
50

PROGRAMOK
ROVATCÍM

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS – A KOLIBRI CYBER VILÁGA
Bemutatjuk, hogyan jelenik meg előadásainkban a cybervilág.
21.00–22.40 Duma Impró

18.00–18.45

SZÍNPAD
200

19.00–19.30

SZÍNPAD

MI ÚJSÁG?
A Kolibri előadása 3-6 éveseknek. „A papír bármivé
változhat a színházban. Játékra csábít, mindent eljátszhatunk vele, ami az eszünkbe jut!”
Előadják: Tisza Bea és Ruszina Szabolcs.

21.00–21.50 Mi a baj?
Semmi!!!

23.30–01.00 Duma Impró

22.30–23.20
magyarIQm
22.00– 23.00
Szín-házibuli

21.30–22.20 Író–nézƅ
találkozó

22.30–23.10 DileƩánsok, dileƩánsok!

A KOLIBRI FÚVÓSZENEKARÁNAK KONCERTJE
20.30–24.00 Tied a világ!...

200

22.00–23.00 Zenés
retro-show

20.00–22.00

ELŐCSARNOK,
SZÍNPAD
100

22.30–23.30

SZÍNPAD
200

KOLIBRI VETÉLKEDŐ
Játék a javából Alexics Ritával, Fehér Dániellel, Nizsai Dániellel és Ruszina Szabolccsal.

NOVÁK JÁNOS–BEREMÉNYI GÉZA-DALOK
A dalokat Novák János, Bornai Szilveszter és Tóth Tamás
kíséretével művészeink adják elő.

Rivaldafény
21.30–22.15
karamazov-koncert
20.00–21.00 Karaván
Família koncert és
nagyecsedi táncház

21.00–22.15 Egyszer voltamMarton Róbert és barátai koncert

22.45–24.00 „Tudsz repülni?” Slam
Poetry-est Színész Bobbal

23.55–00.55
Backstage-túrák

00.00–02.30 Filmveơtés: Hetedik alabárdos
00.00–01.15 ED IS ON koncert (KAMRA)

0.00–01.00

SZÍNPAD
200

RETRO-DIAVETÍTÉS
Az 50-es, 60-as, 70-es évek diafilmjeihez színészeink adják
a hangjukat, humorral fűszerezve.
A zongoránál Kecskeméti Gábor.

20.00–22.00 Kolibri vetélkedƅ

22.30–23.30 Novák
János–Bereményi
Géza-dalok

00.00–01.00 Retrodiaveơtés

Shakespeare, ahogy nekünk tetszik –
23.00–00.20 #Shakespearelive
táncfantázia két részben
– Vígjáték
20.00–21.15, 21.30–22.45, 23.00–00.15 Fantomok az Éjszakában – ÉpüleƩúra három turnusban

www.szinhazakejszakaja.hu

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ

4
70

RAKJUK ÖSSZE EGYÜTT AZ ÉJSZAKÁT!
Színház

MOMENTÁN
TÁRSULAT
MU SZÍNHÁZ

15 óra előtt / 15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

14.00–15.00
17.00–18.00 RögvEst
Impróworkshop kicsiknek
14.00–15.00, 15.30–16.30 Impróworkshop
nagyoknak
15.30–16.30 Mozaik – összeáll a kép
14.00–16.00 Nyílt
16.00–18.00 Termini: Nyílt táncpróba családok
táncóra
számára
16.00–18.00 Kulisszajárás

ÖRKÉNY ISTVÁN
SZÍNHÁZ
PESTI MAGYAR
SZÍNHÁZ

PINCESZÍNHÁZ

RADNÓTI MIKLÓS
SZÍNHÁZ

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ

RÓZSAVÖLGYI
SZALON
RS9 SZÍNHÁZ

13.30–18.00 Pippivarázs és Rumini kalózképző
14.00–15.15, 16.00–17.15 Rumini és barátai
14.00–15.00 Humperdinck: Jancsi és Juliska operamese
14.00–17.00 Beszélgetések Sinkovits Imre öltözőjében
15.00–17.00 Casting! Legyél Rómeó vagy Júlia
15.30– 17.00 Színházi mesterségek bemutatója
13.30–15.30
16.00–16.50 Jelmezbe
Boszorkányper
bújtatunk!
15.00–15.50 Semmi
16.20–16.50
természet
Boszorkányper vetítés

41

17.00–18.00 Interaktív
etűdök

19 óra

20 óra

18.30–19.30 Lev&Te

21 óra

20.00–21.00 Rendezők
Viadala

22 óra
21.30–22.30 Late
Night RögvEst

18.00–20.00 Káva Kulturális Műhely: A részvétel kora

20.00–22.00 Molnár Csaba–MU Színház – SÍN:
CMMN SNS PRJCT

18.00–19.00 Nyilvános
munkarendi és vezetői
értekezlet
18.15–19.00 Beavatás

20.00–21.30 Aranyozás – Költők
Arany Jánosról

23 óra

24 óra

01 óra

Színház

22.30–23.30 re:Verze

22.00–23.00
Kulisszajárás

17.30–19.00 Színházi mesterségek
bemutatója

19.15–20.00 Beavatás
19.00–20.00 Premier plán

20.15–21.00 Beavatás
20.30–21.30 Premier
plán

17.00–17.50 Szerepbe
18.30–19.20
19.50–21.50 Dixie Kings of Hungary
zárva
Pincepoénhalmaz
17.10–18.00 Kosztüm
és divat
17.30–18.10 Csak egy
18.50–19.40 Márai
tánc volt
mérföldkövek
16.00–16.45 Sneci
17.00–17.45 Répa, retek, 18.15–19.00 Ádám almái
19.15–20.00
20.30–21.30 Így írtok
22.00–23.30 BEKVART koncert
hálójában – beszélgetős
mogyoró
22. próba
„Szöveg a
Ti – Sneci vezetésével
vendégekkel
talk show
fejben, spila
a szívben,
kellék a kellékasztalon”
16.00–18.00 Kicsiny szekszualitásunk – a RIM Radnóti
19:30–21:30
Önbiztosító – a RIM Radnóti Ifjúsági
Ifjúsági Műhely előadása
Műhely előadása
14.00–15.00 Freudok
16.30–17.30 Kortársunk: 17.45–18.45 „Emberi
19.00–19.45 Valentin nap
20.00–21.00 Kérem, én
egymás közt
Ibsen
hang…”
éjszakája
még nem játszottam
15.15–16.15 Kortárs magyar dráma
– a recept
11.00–12.30 Nyilvános
16.00–17.00 Szorgalmas
18.00–19.30 Folyóügy – improvizációk
20.00–21.00 Verslábak
21.00–23.30 Tizenegyes kórterem
előadás beépítés,
és rest lány előadás
készülő új bemutatónk kapcsán
neccharisnyában
bevilágítás
13.00–15.30 Maszkfestés
15.00–15.50 Move In –
16.00–16.50 Move In –
18.00–20.00 A Nagy SZFE Duett
20.00–21.30 Brecht/Sia: Szerelemáru
22.30–24.00 Telma és Lujza
mozgás tréning
mozgás tréning
18.30–19.45 Shakespere: Szonettek
(A szecsuáni jóember)
16.00–17.45 „1089 (színház az orrod hegyén)”

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ
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21.00–22.30 Színházcsinálók:
Antigoné – Karsai György
beavatószínháza

ÓDRY SZÍNPAD
15.00–18.00 Felvételizz az SZFE-re!
15.00–15.45 és 16.00–16.45 Barangolás a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen
15.00–18.00 Keress! Találj! SzkéNézz!

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
THÁLIA SZÍNHÁZ

20.00–21.30 Testvérest –
a Nézőművészeti Kft. előadása

17.00–18.30 A legboldogabb álom –
felolvasószínház
18.00–18.50 Nyílt próba:
Csoda korban élün
18.00–19.30 Hogyan hazudjunk?

14.00–16.00 Egy kis
csillogás

TRAFÓ

TRIP SZÍNHÁZ

11:00–12.00 Micimackó
– olvasópróba
12:15–12.40 A Kassa
hajó
13:00–14.00 Grill a hajón
14:00–15.30 Engedj be!
– tervelfogadás

16:00–17.00 Keep
Swinging

17:15–18.00 NézőKépző
– a gyerekek jogai

18:00–19.30 Elég – előadás az iskolai
erőszakról

19.00–21.30 Hamu és
gyémánt előadás

TURAY IDA
ÚJSZÍNHÁZ

21.30–22.30
Testvérbeszélgetés
– meglepetésvendégekkel
20.00–20.50 Nyílt próba: 21.00–21.50 Öt perc
22.30– Arizona mulató
Premierajándék
hírnév
20.00–21.30 Egy utas találkozása a
fiatalemberrel holdvilágnál
21.00–23.00 Antré Xtra Szeri Viktor: the muﬃn
what we used to make together (deep in
progress)
19:30–20.30 Koldusopera –
21:00–22.30 Jónás Vera
23:00–24.00
Brecht előtt
Experiment Koncert
Filmvetítés

14.00–15.00, 15.30–16.30 Kulisszajárás

17.00–18.30 Meddig vagyok?!

16.00–17.10 A három kismalac

17.30–18.10 Te is lehetsz
csillag!

18.30–19.30 Csusza
party – Revü

21.30–22.00 Közönségtalálkozó a
Hamu és gyémánt című előadás
szereplőivel

19.30–21.30 A Madarak zenekar és Újszínház zenekar
koncertje
19.30–20.30 Túrós csusza
20.30–21.40 Ezt az oldalunkat még
party
nem ismered!

VIDÁM SZÍNPAD

VÍGSZÍNHÁZ

22.30–24.00 Röhögjünk és
énekeljünk együtt!
22.00–22.30 Szétszakadt korosztályok –
átadhatatlan tudás!

11.00-tól Lóvátett
lovagok – nyílt próba
13.00-tól Hamlet nyílt
próba

20.00–21.15 A GRUND – vígszínházi
fiúzenekar

www.szinhazakejszakaja.hu

RAKJUK ÖSSZE EGYÜTT AZ ÉJSZAKÁT!
ÁTRIUM

15 óra előtt / 15 óra
15.00–15.30
15.30–16.00 A Bauhaus
titkai: A legendás Kozma-épület bejárása

16 óra

17 óra

16.00–17.00 Livekaraoke az Őrült nők
ketrecében

18 óra

17.00–17.30 Egy kis
polinéz szigetvilág az
Átriumban
17.45–18.30 Bevezetés
a Néma tartományba

19 óra
18.30–19.20 Az
indián–spanyol tűz
asszonya: Frida Kahlo

15.00–18.00 Galéria

BALTAZÁR SZÍNHÁZ

BETHLEN TÉRI
SZÍNHÁZ

15.00–15.30 Fiúk, lányok 16.30–17.30 Baltazár koncert
15.30–16.00 Beszélgetés
a Fiúk, lányok előadás
után
10.30–18.00 Kézműves sarok és interaktív játékok

18.00–19.00 Lépésváltás

19.30–20.30 „
mozgás minde

16.30–17.30 Közönségtalálkozó

11.00–13.00 Mary és
Max különkiadás
15.00–16.00 A zöldszakállú király
13.00–20.10 Kulisszajárás

10.30–12.00 Nyúl Péter

4

74

923

12.15–15.45 Árnyszínház

11.00–12.00 Mesehős
csúcstali

19.30–21.20

16.00–17.00, 17.00–18.00 Balhébomba

BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ

16.00–17.00 Létezik-e
közös halmaza a
parfümöknek és a
színháznak?

CENTRÁL SZÍNHÁZ

13.30–14.15 Vers mindegy, kinek
13.00–13.50, 15.00–15.50
Magyarország, szereplek!
– Gála
15.30–16.15 Vers mindegy, kinek

FÓRUM SZÍNHÁZ
HATSZÍN TEÁTRUM

6

17.15–20.45 „Némajáték”

13.45–18.20 Színpadtechnikai show

DUMASZÍNHÁZ

1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33.
+36-1-478-2000
info@madachszinhaz.hu
www.madachszinhaz.hu, www.madachjegy.hu,
www.facebook.com/madachszinhaz

KÖZLEKEDÉS:

12.00–20.00 Kézműves foglakoztató

BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ

17

Madách Színház

17.30–18.30 Fotó
kívánatra

fotó: Mohos Angéla

Színház

43

15.00–15.50 Kerekítƅ
manó és az erdƅ csendje
15.00–20.00 Kulisszajárás

16.00 Kapunyitás
16.30–16.50 Cirkuszi
csalogató
16.00–16.40 SzéƩáncolt
cipellƅk ízelítƅ

MADÁCH STÚDIÓ
180

19.00–20.00 SZÍNE és
fonákja – Hódítási leckék

17.00–18.00 Backstage
program
17.00–18.00, 18.00–19.00, 19.00–20.00, 20.00–21.00 Piano Bár
17.30–18.30 Zenés borbély szalon
17.00–20.00 Rejtvényfejtés Centrál módra Papp Jánossal
17.30–18.30
Hajmeresztƅ nyílt próba
17.00–17.50 AnƟmoƟváció
17.00–17.50 A csengƅ a
tanárnak szól?

17.00–18.00 Kétszervoltholnemvolt

19.00–20.00
Hajmeresztƅ nyílt próba
19.00–20.00 Four stars
19.00–20.00 Mogács-labor

18.00–18.50, 19.30–20.20, 21.00–21.50
Mesterek és tanítványok

17.00–17.30 Mi van a
kulisszák mögöƩ?

SHAKESPEARE, AHOGY NEKÜNK TETSZIK – TÁNCFANTÁZIA 2
RÉSZBEN
Az alkotók szerint Shakespeare műveit a táncművészetben
megjeleníteni eddig csak Seregi Lászlónak sikerült. A drámaíró
örök érvényű gondolataiból merítve Molnár Ferenc, Tihanyi Ákos
és Velekei László koreográfusok mégis úgy döntöttek, hogy három
Shakespeare-dráma esszenciáját álmodják színpadra modern
táncban elmesélve, a Madách Színház táncművészeinek előadásában.
A Szerelem, a Létezés összetettségének 400 éves igazságaira ma
is rátalálhatunk magunkban, csakúgy, mint a Szentivánéji álom,
a Rómeó és Júlia, valamint a Csókolj meg, Katám! halhatatlan
szereplői…

19.00–21.30 Tagadj, tagadj,
tagadj

15:00–22:00 Turnébusz

JÁTÉKSZÍN

JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

15.00 Andersen:
VadhaƩyúk

16.00 Zenebár

15.00–15.30 JASZ
Kávéház – megnyitó
15.00 és 15.30
Kulisszajárás

16.00–16.35 Filmklub
16.00–16.30 Légy jó
mindhalálig!
16.30–17.00 Árverés

14.30–15.10
Banyamesék

16.00–16.40
Banyamesék

JURÁNYI
INKUBÁTORHÁZ
KARAVÁN SZÍNHÁZ

KARINTHY SZÍNHÁZ
KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ
KOLIBRI
SZÍNHÁZ
MADÁCH SZÍNHÁZ

11.00–24.00 Jelmez-, kellék- és makeƩkiállítás
11.00–12.15 Zsuzsika
16.00–22.00 Turnébusz
hangja
16.05–17.05 Tortúra –
12.55–13.55 Mi kis
közönségtalálkozó
városunk – nyílt próba
14.35–15.45 Színkron
Színház – South Park
16.00–17.00 Jó kérdés
15.00–17.30 Kézmƾves foglalkozás Bartha Katalinnal
15.00–17.30 Interakơv kiállítás – a Kolibri cyber világa

17.00 A házibuli
folytatódik!
17.00–18.00 Színház a
sötétben

18.00 Szulák19.00 Vers a’la carte
hangulatshow
18.45 Játékszín–
Karinthy rendezőpárbaj
19.00–21.30 Örkény István:
Macskajáték
19.30–21.30
Nƅk. Játszmák. R
19.00–20.30 DEKK by
Dumaszínház: Garázsbanda
– koncertszínház
18.00–19.00
Slambemutató Horváth
Kristóīal (Színész Bob)

17.30–18.15 Vaklárma

23.00–00.20

MADÁCH STÚDIÓ
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#SHAKESPEARELIVE – VÍGJÁTÉK
Hajdu István és Magyar Attila az elmúlt 20 év alatt számos egyedi
előadást hozott létre és játszott nagy sikerrel. Jellemzően modern,
interaktív, improvizatív, néha már performansz jellegű produkciók
ezek. A páros legújabb produkciójában William Shakespeare élete
„kerül terítékre”, Kocsák Tibor zeneszerző zenei kíséretében. A
nézőkre 80 percnyi önfeledt komédiázás vár.
Mondhatjuk úgy is: Shakespeare mentése másként. Vagy mondjuk
azt: Nézzük meg a két delete!

18.45-19.30
Rendezƅpárbaj

18.00-19.30, 20.00-21.30, 22.00-23.30
Egérfogó háromszor
18.00–18.45 Mi újság?

19.00–19.30
A Kolibri fúvószenekar
koncertje
19.30–21.20

MAGYAR ÁLLAMI
OPERAHÁZ
JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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42

44

45

Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
+36-1-814-7100
info@opera.hu
www.opera.hu

KÖZLEKEDÉS:
105

70

923 979
20.00–21.15
21.30–22.45
23.00–00.15

78

Az Erkel Színházba az idén kezdődő évadra szóló jegyekre 20%
kedvezményt biztosítunk a Színházak Éjszakája karszalaggal
rendelkezők számára. A kedvezmény a Magyar Állami Operaház
saját szervezésű programjaira vonatkozik (befogadott rendezvényekre, vendégjátékokra nem vonatkozik). A kedvezmény
más kedvezménnyel nem vonható össze.

MAGYAR ÁLLAMI
OPERAHÁZ
ELŐCSARNOKA
1. túra 45 fő
2. túra 45 fő
3. túra 44 fő

20%
kedvezmény

PROGRAMOK

FANTOMOK AZ ÉJSZAKÁBAN
Látta már a hatféle márvánnyal borított Királyi lépcsőházat? Megmutatták Önnek a festőműteremből a
színpadra vezető különleges csapdákat? Hitte volna,
hogy egyszer az Opera közönsége számára lezárt
területeit is láthatja? Ha nem, regisztráljon időben,
és legyen a három turnusra osztott 134 szerencsés
egyike, aki részt vehet egy hetvenöt perces különleges
kalandban a 134 esztendeje felavatott nagyszerű
épületben – amely most ráadásul korszerűsítés miatt
zárva is lesz! Túravezető: Hábetler András.

19

Momentán Társulat
IMPRÓ – kreatív töltőállomás
1066 Budapest, Ó utca 4.
Tel.: +36-1-400-6885
szervezes@momentantarsulat.hu
www.momentantarsulat.hu

KÖZLEKEDÉS:
9

72

73

914 914A 931 950
14.00–15.00

IMPRÓ
30

14.00–15.00

IMPRÓ
30

15.30–16.30

IMPRÓ
30

15.30–16.30

IMPRÓ
120

17.00–18.00

IMPRÓ
120

18.30–19.30

IMPRÓ
120

20.00–21.00

IMPRÓ
120

21.30–22.30

IMPRÓ
120

22.30–23.30

IMPRÓ
70

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

IMPRÓWORKSHOP KICSIKNEK
Az improvizálást nem lehet elég korán elkezdeni. Ha elmúltál 8
éves, várunk Téged egy közös játékra.
IMPRÓWORKSHOP NAGYOKNAK
Te hogy improvizálsz? Játssz velünk, nevess velünk! Próbáld ki
magad a közös játékban, fogadunk, hogy beindul a kreativitásod.
Vezeti: Várady Zsuzsi, Molnár Levente.
IMPRÓWORKSHOP NAGYOKNAK
Te hogy improvizálsz? Induljon be a kreativitás, legyünk spontának,
amikor kell, ott és akkor! Korhatár: 15 éves kortól 99-ig!
MOZAIK – ÖSSZEÁLL A KÉP
Egy igazi imprós kaland, ahol nemcsak a játszók kombinálnak,
hanem a nézők is.
RÖGVEST
Interaktív impróshow. Rövid, pörgős jelenetek tele fordulatokkal és
váratlan megoldásokkal. Az alap Momentán-élmény.
LEV&TE
Mi történik, ha egy színpadra kerül egy profi színész és egy profi
imprós?
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!
LATE NIGHT RÖGVEST
Interaktív impróshow. Rövid, pörgős jelenetek tele fordulatokkal és
váratlan megoldásokkal. Az alap Momentán-élmény.
RE:VERZE
Szőke Szandra, 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!
előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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fotó: Csibi Szilvia
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4.

BUDAPEST SZÍNHÁZI
TÉRKÉPÉT! *

* A SÉTÁK ÚTVONALAI A 78-79. OLDALON A TÉRKÉPEN IS MEGTALÁLHATÓK

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZETTEL KÖZÖSEN SZÍNHÁZTÖRTÉNETI SÉTÁKAT SZERVEZÜNK AZ AUTÓMENTES NAPON SORRA KERÜLŐ SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJÁN, MELYEKEN A RENDEZVÉNY TÖBBI PROGRAMJÁHOZ HASONLÓAN A KARSZALAGGAL
RENDELKEZŐK SZABADON RÉSZT VEHETNEK. FEDEZZÜK FEL GYALOG ÉS RAKJUK ÖSSZE
EGYÜTT BUDAPEST SZÍNHÁZI TÉRKÉPÉT!

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

VÁROSI SÉTÁK

Sétánkat az Astorián kezdjük, ahol 1837-re épült
meg a Pesti Magyar Színház. Második állomásunk
a Blaha Lujza tér, ahol 1908 és 1964 között működött – ekkor már Nemzeti Színház néven – legrangosabb teátrumunk. Innen a harmadik és egyben befejező állomást, a Hevesi Sándor teret vesszük célba,
ahol 1966-2000 között kapott ideiglenes elhelyezést
az intézmény. Utunk során bepillantást nyerünk az
áldozatkész munkába, melyet elődeink az intézmény
létrehozásába, fenntartásába fektettek és felidézzük
azokat a csodálatos, sajnálatos módon már csak
képeken látható épületeket, melyek évtizedeken át
a magyar kultúra kiemelt színterének számítottak.
TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: East-West Business
Center bejárata, Rákóczi út 1-3.
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 17.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
ÚTVONAL: Astoria – Blaha Lujza tér – Hevesi
Sándor tér
SÉTAVEZETŐ: Bánpataki Ádám (történész)

3.

ELTŰNŐ ÉS SZÜLETŐ BUDAI
SZÍNHÁZAK

Budán 1788-tól a Várszínházban, 1838-tól a
Horváth-kertben álló Budai Színkörben évtizedeken
keresztül német társulatok játszottak. A 19. század
második felében Molnár György alapította az első
magyar nyelven játszó színházat. A Budai Népszínház 1861. szeptember 14-én nyitotta meg kapuit
a Lánchíd budai hídfőjénél. Bár a Budai Színkörben
Molnár is kísérletezett magyar nyelvű előadásokkal,
az igazi áttörés Krecsányi Ignác nevéhez fűződik, aki
1883-ban, majd 1888-tól 1915-ig igazgatta ezt az
intézményt. Ma már egyik intézmény sem működik,
viszont két új színház várja a közönséget Budán – az
Átrium és a Jurányi Inkubátorház.
TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Clark Ádám tér, a sikló
bejárata
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 16.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
ÚTVONAL: Clark Ádám tér – Horváth kert –
Jurányi utca
SÉTAVEZETŐ: Gajdó Tamás (színháztörténész)

PINCÉTŐL A PADLÁSIG SZÍNHÁZTÖRTÉNET

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

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Krisztina körút 57.
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 16.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
SÉTAVEZETŐ: Ács Piroska (művészettörténész)

5.

6.

BELVÁROSI SZÍNHÁZAK
EGYKOR ÉS MA

Sétánk során a belváros ma is működő népszerű
színházait járjuk be, így látogatunk el a Katona József
Színházhoz, a Pesti Színházhoz és a Rózsavölgyi
Szalonhoz. Felidézzük a Vörösmarty tér és az Erzsébet tér színháztörténeti jelentőségét is. Mindeközben
az utcákat járva az egykoron ott élő színészek lakóhelyét is felfedezzük, egy-egy apróbb, a környékhez
kötődő színházi érdekességgel kiegészítve.
TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: FUGA Budapesti
Építészeti Központ előtt, a Katona József
Színházzal szemben (Petőfi Sándor u. 5.)
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 17.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
ÚTVONAL: Petőfi Sándor utca – Váci utca –
Vörösmarty tér – Erzsébet tér
SÉTAVEZETŐ: Klopfer Alexandra (színháztörténész)

TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: I. ker., Dísz tér, a
Korona cukrászda előtt
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 16.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
ÚTVONALA: Dísz tér – Színház utca – Várkert
Kioszk – Erzsébet híd – Régi posta utca
SÉTAVEZETŐ: Csiszár Mirella (muzeológus)

A színháztörténeti sétákra előzetes helyfoglalás szükséges a www.szinhazakejszakaja.hu oldalon
szeptember 4. és 10. között.

1. A NEMZETI SZÍNHÁZ HŰLT HELYEI 2.

AZ ELSŐ HIVATÁSOS
SZÍNTÁRSULAT NYOMÁBAN

VÁROSI SÉTÁK

RAKJUK ÖSSZE

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI SÉTA
„ÚJLIPÓCIÁBAN”

A Szent István parktól indulva bebarangoljuk az Újlipótvárost, megismerkedünk a városrész múltjával
és jelenével. Felfedezzük az utcák névadóinak
történetét, kötődését a közterekhez, valamint
megismerkedünk a színházi élet szempontjából is
jelentős régi és akár jelenlegi lakóival is. Igyekszünk
választ találni arra a kérdésre, hogy miért különleges
negyede Újlipótváros Budapestnek. Sétálunk a Vígszínházat övező utcákon is, így megtudjuk majd, ki
volt Hegedűs Gyula és Ditrói Mór. Megismerkedünk
a Vígszínház építésének történetével, betekintést
kaphatunk múltjába és jelenébe is.
TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Szent István park
Pozsonyi úti bejárata
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 17.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
ÚTVONAL: Szent István park – Pozsonyi út
– Radnóti Miklós utca – Hollán Ernő utca –
Raoul Wallenberg utca – Katona József utca
– Pannónia utca – Vígszínház utca – Ditrói Mór
utca – Hegedűs Gyula utca – Vígszínház (Szent
István körút)
SÉTAVEZETŐ: Takács Ágnes (színháztörténész)

7.

ELTŰNT VAGY CSAK ÁTALAKULT?
A PESTI BROADWAY NYOMÁBAN

A séta során felkutatjuk, hová is álmodta meg
Somossy Károly annak idején a pesti Broadwayt,
és vajon mennyit láthatunk ma mindebből. Hogyan
változtak át vagy tűntek el a mulatók és a színházak
a főváros történelme során, és milyen történetek
és emberek kapcsolódnak ezekhez a helyekhez.
Felelevenítjük a múlt század csillogó-villogó, de
gyakran viharos színházi életét.
TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE: Madách tér,
az Örkény Színház előtt
IDŐPONTJA: 2017. szeptember 16. 16.00
SÉTA IDŐTARTAMA: kb. 90 perc
ÚTVONAL: Madách tér – Paulay Ede u. – Nagymező u. (Örkény Színház – Újszínház – Radnóti
Színház – Operettszínház – Thália Színház)
SÉTAVEZETŐ: Maksai Ágnes (színháztörténész)

www.szinhazakejszakaja.hu
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Örkény István Színház
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A Színházak Éjszakája karszalag birtokában
25%-os kedvezménnyel vásárolható egy
szabadon választott jegy az októberi
előadásaink közül a pénztárunkban.

25%
kedvezmény

NYÍLT TÁNCÓRA SZÉPKORÚ KÖZÖSSÉGÜNKKEL
A MU Színházban több éve működik egy szépkorú résztvevőkből álló csoport, melynek tagjai heti rendszerességgel kortárs
táncórán vesznek részt. A napot a színház szépkorú közösségével tartott nyílt táncórával kezdjük, melyen nemcsak az idősebb
korosztály próbálhatja ki magát.
Programvezető: Garai Júlia.
TERMINI: NYÍLT TÁNCPRÓBA CSALÁDOK SZÁMÁRA
A program keretében a MU Színházban működő MU Terminál
Termini csoportja (2,5 -18 éves korig) nyílt próbán mutatkozik be.
Az alkalom lehetőséget ad arra, hogy családok – kicsik, nagyok
egyaránt – megismerjék a műhely munkáját.
Programvezető: Fejes Ádám.

18.00–20.00

20

KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY: A RÉSZVÉTEL KORA
Nem is gondolnánk, mennyi hétköznapi szituációban, helyen és
időben jöhet létre színház.
Kora este a nemzetközi szinten is elismert, immáron 20 éves
KÁVA Kulturális Műhely saját színész-drámatanáraival tart
workshopot mindazok számára (korra való tekintet nélkül), akik a
résztvevő színházat szeretik, vagy szeretnék megismerni, hiszen
„A színház mindenkié”.
Programvezető: Sereglei András.

20.00–22.00

110

MOLNÁR CSABA – MU SZÍNHÁZ – SÍN: CMMN SNS PRJCT
A Színházak Éjszakája zárásaként egy könnyed hangvételű,
humorral fűszerezett, szórakoztató előadáson vehetnek részt az
érdeklődők. Az előadás remek alkalmat ad arra, hogy a nézők közösséggé formálódva részt vegyenek egy előadás alakításában,
felelősséget vállalva, közös döntéseket hozva befolyásolják annak célját. És a páratlan élmény részeként akár maga az előadás
is egy néző tulajdonába kerülhet. Aki nem hiszi, jöjjön el!
Koncepció: Martin Schick / Laura Kalauz, Rendező: Molnár Csaba,
Előadók: Raubinek Lili és Szász Dániel, Produkciós vezető: Erős
Balázs és Vámos Janka. A magyar szöveget fordította: Molnár
Alexa.
Az előadás forgalmazását az NKA támogatta.

fotó: Horváth Judit

1117 Budapest, Kőrösy József u. 17.
+36-1-209-4014, +36-1-209-4015
szinhaz@mu.hu
www.mu.hu,
www.facebook.com/mu.szinhaz

4

21

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

KÖZLEKEDÉS:
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909 914 914A 916 931 950 979 979A
18.00–19.00

NAGYSZÍNPAD

ÜLJÖN BE MÉG AZ ÁTADÁS ELŐTT ÚJ
NÉZŐTERÜNKRE!

NYILVÁNOS MUNKARENDI- ÉS VEZETŐI
ÉRTEKEZLET
Ismerjék meg a színház belső működését! Hogyan
működik a „stáb”, milyen egyeztetések előznek meg
minden színpadi és azon kívüli munkát? Mi mindenre kell figyelni? A heti rendszerességgel tartott
megbeszélést kivételesen nem az irodában, hanem a
színpadon tartjuk.

400

400

20.00–21.30

NAGYSZÍNPAD

ARANYOZÁS – KÖLTŐK ARANY JÁNOSRÓL
Arany János szellemi öröksége évfordulóktól
függetlenül is eleven hagyaték: költészete és alakja
minden pályatársának, utódának mérték, ösztönző
példa, vagy épp vitára ingerlő nagyság. Jellegzetes,
nyugodt tempójú hangját már életében és halála óta
nemzedékeken át seregnyi költő idézte meg tisztelgő,
megrendítő, szellemes és mulatságos művekben.
Petőfinek „imádott Jankó”, Babitsnak „Hunyt mestere”
volt, Ady számára kikerülhetetlen előd, Radnóti és
Vas István nagyapjukként tekintettek rá, Weöres Sándor pazar versciklusban imitálja művészetét. Várady
Szabolcs, Nádasdy Ádám, Kovács András Ferenc,
Varró Dániel játékosan komoly stílusgyakorlatokban
idézi meg szellemét: átírja verseit, utánozza, parodizálja, csúfolkodik rajta, nehogy szoborrá merevüljön.
Mácsai Pál és Ferencz Győző összeállítása, amelyet
az Örkény Színház társulata ad elő, egyszerre mutatja
meg Arany hatásának gazdag sokféleségét és művészetének koronként változó arcait.

16.00–18.00
22.00-23.00

A SZÍNHÁZ EGÉSZ
TERÜLETE

KULISSZAJÁRÁSOK
Jöjjön el, és lássa a színházat úgy, ahogy azelőtt még
sosem!
Bővebb információ és kulisszajárás-időpontok a
honlapunkon.

15/csoport

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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Kivont vitorlákkal
Gálvölgyi Dorka Hatszín Teátrum
Magács László Trip Színház *
*
Németh Kristóf Fórum Színház

*

MAGÁCS LÁSZLÓ ÚJ TRIP SZÍNHÁZA SVÉD HORRORRAL INDÍTJA HELYSPECIFIKUS ELŐADÁSAIT,
ÉS KÖZBEN RÉSZBEN LEHORGONYOZ A KASSA HAJÓN. GÁLVÖLGYI DORKA FÖLDES–LOVASI
ÓLOMKATONÁJÁVAL, AZ ÖRÖKÉRVÉNYŰ ADRIAN MOLE NAPLÓJÁVAL, ÉS A LEGFRISSEBB
ORLAI-PRODUKCIÓVAL VÁRJA A NÉZŐKET A HATSZÍN TEÁTRUM ELSŐ TELJES ÉVADÁBAN.
NÉMETH KRISTÓF PEDIG MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK-SOROZATTAL ÉS EGY AMERIKAI FILMADAPTÁCIÓVAL NYITJA MEG FÓRUM SZÍNHÁZÁT AZ URÁNIÁBAN.

INTERJÚ

Kristóf, hónapok óta lehet olvasni róla, de még semmi konkrétumot nem lehet tudni a Fórum Színházról.
Mesélnél róla?
Németh Kristóf: Tulajdonképpen onnantól számítom
a Fórum Színház megszületését, hogy felálltam a
Játékszín ügyvezető igazgatói székéből, mert szinte
azonnal elkezdtem felépíteni azt az új koncepciót,
amiben partnerekkel ugyan, de üzlettársak nélkül hoznék létre egy színházat. Fontos volt, hogy minél előbb
kidolgozzuk a működési koncepciót, hogy megjelenhessünk a színházi térképen és elkezdhessük pozicionálni magunkat. A másik feladat az volt, hogy találjunk
egy olyan játszóhelyet, ahol stabilan megtalálhatók
vagyunk, és aminek az adottságai megfelelnek ahhoz,
amit elképzeltünk. Hosszas kutatás után megtaláltuk
az Uránia Nemzeti Filmszínházat, aminek vezetőjével
stratégiai partnerségben állapodtunk meg, és ahol
szeptember 16-tól beindítjuk a működésünket. Valamint van egy megállapodásunk a Stefánia Palotával,
ahol később tudunk majd indulni.
László, eljöttél az Átriumból, és létrehoztad a Trip
színházat. Milyen alapkoncepcióval kezdtél hozzá?
Magács László: Alapvetően nem akartunk kőszínházat csinálni, kimondottan helyspecifikus előadásokat
szeretnénk létrehozni. Mindenképpen szükségünk
volt egy bázisra, és megnéztük a Kassa nevű hajót.
Annyira inspirálónak találtam magát a helyet és a
helyzetet, hogy elkezdtük a tárgyalásokat. Végül a
Keep Swinging Egyesülettel közösen kibéreltük a hajót
három évre. Szövetségeseket kerestem, társulatokkal
beszéltem, és kezd összeállni egy nagyon érdekes

csapat a Béta Társulattól kezdve Novák Eszteren,
Selmeczi Györgyön át Pálfy Gyuri filmrendezőig.
Mindenképpen megtartjuk a színházunk eredeti
vállalását, filozófiáját: blokkokban fogunk játszani,
az előadásokat mindig valamilyen különleges térben
hozzuk majd létre. Lejátszunk ötven előadást, utána
pakolunk, és megyünk tovább egy másik helyszínre.
Dorka, a Hatszín Teátrum április óta működik a Jókai
utca 6. szám alatt, nektek adott volt a hely és tulajdonképpen a profil is.
Gálvölgyi Dorka: Mivel a projektet két cégcsoport
hozta létre – az egyikük a Geoholding tulajdonosa,
a másik pedig a Móra Könyvkiadó –, így az nem is
volt kérdés, hogy gyerekeknek szeretnénk értékes
előadásokat bemutatni. A színvonalas gyerekelőadások mellett célunk volt az is, hogy esténként befogadó
színházként működjünk, így lettek a felnőtt darabjaink. Elképesztő mennyiségű társulattal tárgyaltam
az elmúlt fél évben, nagyon sokat én kerestem meg,
mások pedig engem kerestek meg. A repertoárunknak körülbelül a fele befogadott produkció, a másik
fele saját előadás.
Kristóf, megvannak már azok,
akikkel együtt szeretnél
dolgozni?
N.K.: Természetesen
van egy kör, akikkel
alapvetően szeretek
együtt dolgozni, de
nagyon jó lenne olyan
kollegákat is bevonni, akikkel

eddig nem dolgoztunk. Azért lettünk Fórum Színház,
mert a fórum szó az ókori görögöknél a polgárság
találkozóhelyét, valamint a kereskedelem és a szabad
véleménynyilvánítás helyszínét jelentette. Ha pedig
az internetes világot nézzük, akkor tulajdonképpen
szintén az őszinte vélemények színtere.
László, ti minden előadáshoz külön keresitek majd
a közreműködőket, vagy azért van egy mag, akikkel
együtt dolgozol?
M.L.: Amikor a Merlinből átmentünk az Átriumba, jött
a teljes Merlin-stáb, most pedig körülbelül 90%-a jött
azoknak, akikkel az Átriumban együtt dolgoztunk. De
ez másfajta kihívás lesz, amihez még alakul a stáb is.
Nagyon sok lábon fogunk állni.
A Színházak Éjszakájára mivel készültök?
G.D.: A Színházak Éjszakáján bemutatjuk, hogyan
szeretnénk működni ősztől. Lesz egy Kerekítő manó
előadásunk egészen pici babáknak, utána a Coincidance egy fantasztikus táncos gyerekprodukciót, a
Széttáncolt cipellőket mutatja majd be nálunk, ezért
ebből adunk egy kis ízelítőt, aztán az Orlai Produkció
Tagadj, tagadj, tagadj című előadásának lesz a bemutatója, amit egy közönségtalálkozó követ a darab
szerzőjével, utána pedig a Dilettánsok, dilettánsok
előadásból adunk egy kis részletet.
M.L.: Nálunk a nap címe az lesz „Hogyan készült?,
amit a Discovery csatornán menő sorozattól
kölcsönöztünk. Ezenkívül a Dumaszínházzal közös Micimackó-gyerekelőadásunk olvasópróbáját láthatják
a nézők és Pálfy Gyuri rendező mutatja be, milyen egy
tervelfogadás a díszlettervezővel, jelmeztervezővel.
Valamint az érdeklődők belepillanthatnak a tavaszi
előadásunkba, ami az iskolai erőszakról szól. A terveim szerint három különböző rendező rendezi majd a
történeteket. Az előadás második része beszélgetés,
ami ennek az egésznek a feldolgozása.
N.K.: A Fórum Színház programja az egyik kedves
partnerünkkel, a Magyar Cirkusz és Varietével indul
majd délután 4-től az utcán zenebohócokkal, artisták-

kal, bűvészekkel, zenészekkel. Délután Kárász Eszter
és az Eszterlánc mesezenekar interaktív gyermekkoncerttel kezdünk, utána pedig az első sorozatunk
bemutatkozó felvillanásait mutatjuk be, amik havonta
lesznek láthatók. A sorozat címe Mesterek és tanítványok. Régi missziómnak érzem, hogy a szakma
nagyágyúi jelen legyenek, és vakon hiszek abban,
hogy a nagyközönség köreiben is komoly érdeklődésre tarthatnak számot az ilyen estek. Vendégünk lesz
Szinetár Miklós, Benedek Miklós, Karinthy Márton és
a tanítványok: Balázs Andi, Csonka András és jómagam. Az Uránia adottságait kihasználva természetesen lesznek filmbejátszások is. Folyamatosan
szeretnénk bevonni majd a különböző programokba
a filmet mint társművészetet.
A következő évadban milyen előadásaitok lesznek?
G.D.: Gyakorlatilag minden korosztálynak szeretnénk
adni valamit. Az egész piciknek lesz két produkció,
novemberben jön az Adrian Mole-bemutatónk, ami az
én személyes kedvencem. Decemberben a Rendíthetetlen ólomkatona jön, egy félig báb, félig élőszereplős
előadás Földes Eszter rendezésében a Kiscsillag zenéjével. Jövő év elején bemutatunk egy Daniel
Kehlmann-darabot, a Szenteste címmel. Ezenkívül
lesz még egy gyerek és egy felnőtt előadásunk, a
többi pedig olyan, amiket máshol már játszottak, és
hiszünk benne, hogy nálunk is megtalálják a helyüket.
N.K.: A már említett Mester és tanítványai-sorozat
mellett az első évadra azt a célt tűztük ki, hogy szinte
kizárólag magyarországi ősbemutatókat csináljunk,
amik jelentős része filmadaptáció lesz. Az első ilyen
egy amerikai vígjáték, A forgatókönyv. Ebben az évadban még két bemutatót tervezünk nyárig, mindkettő
nagy volumenű filmadaptáció.
M.L.: A helyspecifikusságunk jegyében az első, novemberi bemutatónk nem színházi térben lesz: Pálfy
Gyuri rendez egy svéd horrort Engedj be! címmel, ami
egy vámpír kislány és kisfiú szerelmi története, egy
gyönyörűen megírt horror Rómeó és Júlia.

www.szinhazakejszakaja.hu
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*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 25., A 69. ÉS A 24. OLDALON TALÁLHATÓK.
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Pesti Magyar Színház
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
+36-1-341-3849
titkarsag@mszinhaz.hu
www.pestimagyarszinhaz.hu
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907 973

A Színházak Éjszakáján saját előadásainkra 20% kedvezménnyel vásárolhatók jegyek a Magyar Színház
jegypénztárában.

20%
kedvezmény

1093 Budapest, Török Pál utca 3.
+36-1-218-0116
jegy@pinceszinhaz.hu
www.pinceszinhaz.hu,
www.facebook.com/pince.szinhaz.pince
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PIPPIVARÁZS ÉS RUMINI KALÓZKÉPZŐ
Néhány kellék, egy kis smink, és a gyerekek Pippivé vagy Rumini
kalózává változhatnak.

13:30–15:30
13.30–15.30

14.00–15.15
16.00–17.15

NAGYSZÍNPAD

RUMINI ÉS BARÁTAI
Interaktív játék RUMINI (Horváth Illés), NEGRÓ (Takács Géza),
TÜNDÉR MÍRA (Gáspár Kata) és HARISNYÁS PIPPI (Soltész
Bözse) segítségével. Moderátor: Benkő Nóra
A legbátrabbakat a színpadra várjuk!

15:00–15:50
15.00–15.50

14.00–15.00

SINKOVITS
SZÍNPAD

300

PROGRAMOK

80

14.00–17.00

23-AS ÖLTÖZŐ
20

15.00–17.00

PRÓBATEREM
30

15.30–17.00
17.30–19.00

17.00–18.00

NAGYSZÍNPAD
25

SZALON
60

18.15–19.00
19.15–20.00
20.15–21.00
19.00–20.00
20.30–21.30

PRÓBATEREM
50

NAGYSZÍNPAD
300

HUMPERDINCK: JANCSI ÉS JULISKA OPERAMESE
A VOCALISE (Baghi Viktória, Gaál Mónika, Kiss Viktória) ezúttal
Jancsi és Juliska meséjét hozza el az érdeklődőknek. Mesélő:
Sánta Jolán operaénekes.

16:00–16:50
16.00–16.50

16:20–16:50
16.20–16.50

SZÍNHÁZTEREM
100

17:10–18:00
17.10–18.00

PREMIER PLÁN
A zenés gálaműsor őszi bemutatóinkból (Naptárlányok, Holnap
tali) ad színpadi közelképet, kiegészülve legsikeresebb musicaljeink (Valahol Európában, Van aki forrón szereti) részleteivel.
Moderátor: Horváth Illés.

GERSHWIN
TEREM
60

CASTING! LEGYÉL RÓMEÓ VAGY JÚLIA
Utcáról a színpadra! Főszereplőket keres Lengyel Ferenc,
a Rómeó és Júlia rendezője.

BEAVATÁS
A másod- és harmadéves növendékek gyorstalpaló színiakadémiai képzést adnak, a helyzetgyakorlatok után kötetlen
beszélgetés.

ADNA CAFÉ
70

17:00–17:50
17.00–17.50

INTERAKTÍV ETŰDÖK
Dvorák Gábor és Patka Heléna pantomimművészek interaktív
játéka a Huzavona, a Murphy törvényei és az Egypercesek című
előadásokból.

GERSHWIN
TEREM
80

BESZÉLGETÉSEK SINKOVITS IMRE ÖLTÖZŐJÉBEN
Szűcs Sándor és Tahi József színművészek kulisszatitkokat árulnak el egykori pályatársuk, Sinkovits Imre öltözőjében.

SZÍNHÁZI MESTERSÉGEK BEMUTATÓJA
Bemutatjuk a színházi háttérszakmák (ügyelő, világosító,
hangosító, súgó, öltöztető, sminkes, színházi fodrász, kellékes)
munkáját.
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FŐBEJÁRAT

13.30–18.00
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Pinceszínház

ADNA CAFÉ
70

GERSHWIN
TEREM
60

17:30–18:10
17.30–18.10

SZÍNHÁZTEREM
100

18:30–19:20
18.30–19.20

ADNA CAFÉ
70

18:50–19:40
18.50–19.40

SZÍNHÁZTEREM
100

19:50–21:50
19.50–21.50

GERSHWIN
TEREM
90

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

50 éves a Pinceszínház!

Színházak Éjszakája karszalaggal
20% kedvezménnyel vásárolhat jegyet
előadásainkra!

20%
kedvezmény

BOSZORKÁNYPER – Szálemi szeánsz szappanoperába szűkítve
Sorozatsztárok közreműködésével és a nézők aktív részvételével –
kétszer 50 percben
percben––„leforgatunk”
„leforgatunk”egy
egynapi
napisorozatrészletet,
sorozatrészletet,amit
amit50
50
perc alatt készre vágva levetítünk majd az érdeklődőknek.
SEMMI TERMÉSZET
50 perces versszínházi előadás a 200 éve született Arany János fanyar
humorú, ironikus verseiből válogatva – Tallián Mariann és Lázár Balázs
előadásában.
JELMEZBE BÚJTATUNK!
Rangos jelmeztervezők segítségével – és a nézők aktív részvételére
számítva–játszunk
számítva
– játszunk50
50percen
percenátátrögtönzött
rögtönzöttkarakterformálást
karakterformálástszínházi
színjelmezeinkkel.
házi
jelmezeinkkel.
BOSZORKÁNYPER – VETÍTÉS
Az 50 perc alatt elkészült és összevágott anyagot levetítjük a kíváncsi
szemeknek, füleknek.
SZEREPBE ZÁRVA
50 perc beszélgetés jól ismert sorozatok szereplőivel – akik a Pinceszínház színpadán is megfordultak –
–arról,
arról,milyen
milyenegy-egy
egy-egyszerep
szerepáltal
által
ismertté válni.
KOSZTÜM ÉS DIVAT (HAUTE COUTURE & ÉTAPE COUTURE)
50 percben beavatunk a színpadi jelmezek tervezésébe, kivitelezésébe,
a divat világának titkaiba: beszélgetés ismert és elismert jelmez- és
divattervezőkkel.
CSAK EGY TÁNC VOLT
VOLT–PINCE-TÁNCDALFESZTIVÁL
– PINCE-TÁNCDALFESZTIVÁL
Az 50 éves Pinceszínház művészei részleteket idéznek fel a legendás
– 50 évvel ezelőtti – ’67-es táncdalfesztivál dalaiból, Kéménczy Antal
triója közreműködésével.
PINCEPOÉNHALMAZ – HÁZON KÍVÜL
50 percnyi humor, önfeledt nevetés a Showder Klub fellépőinek jóvoltából: Redenczki Mária és Magyed Al-Gharati, a Komédia Humortársulat tagjai.
MÁRAI MÉRFÖLDKÖVEK – interaktív, múltidéző beszélgetés
50 éves színházunkban mérföldköveknek számítottak a Kőváry Katalin
által színre vitt Márai-adaptációk. Most a repertoárunkon szerepelt és
a jelenleg előkészületben lévő előadások szereplőivel találkozhatnak
DIXIE KINGS OF HUNGARY
Az 50 éve alakult Benkó Dixieland Band utódjának kétszer 50 perces
koncertje.
előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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fotó: Zsigmond László
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54

Túlélni
a másodikat
Rudolf Szonja Ódry Színpad *
Vecsei H. Miklós Vígszínház *

55

N¯i szerepek
az életben
és a színpadon
*

Szirmai Melinda RS9 Színház
ház *
Grisnik Petra Bethlen Téri Szín

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 61. ÉS A 77 . OLDALON TALÁLHATÓK.

INTERJÚ

Ha jól tudom, egyikőtök sem készült egyértelműen
színésznek.
Vecsei H. Miklós: Alapvetően szociális munkás,
pszichológus vagy tanár akartam lenni. Aztán láttam a
Pesti Színházban az Ünnep című előadást, ami elindította bennem, hogy ezzel kell foglalkoznom.
Rudolf Szonja: Titkon régóta motoszkált a fejemben
a Színművészeti, de közben sok minden más is foglalkoztatott. A fotózás, a gyógypedagógia, és zoológus
is akartam lenni. Közben elkezdtem improvizációs
órákra járni Pete Orsolyához a Kortárstánc Főiskolára,
és akkor beleszerettem a táncba. Időközben már
jelentkeztem a Színművészetire is, ahova harmadjára
vettek fel.
Ebből a szempontból rossz, ha az embernek Kossuthés Jászai Mari-díjas színész szülei vannak?
R.Sz.: A szüleim (Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter
– a szerk.) rám hagyták a döntést, ettől függetlenül
támogattak, és persze mindig megkérdezték, hogy
meghallgassanak-e a felvételi előtt. Egy ideig hárítottam, de aztán rájöttem, hogy végül is sokkal nehezebb
a szüleim elé kiállni otthon a nappaliban, mint a felvételiztető tanárok elé. Így a legnagyobb „sokkon” már
túl is voltam – innentől csak könnyebb lehet…
Miklós, neked jó emlékeid vannak az egyetemről?
V.H.M.: Én eleinte utáltam! Az első félév még csont
nélkül ment, aztán jöttek a szövegek, és olyan voltam,
mint egy rossz tévébemondó. Rettenetes voltam
egészen harmadikig. Aztán egyik pillanatról a másikra
összeállt az egész. Minden addigi tudás egyszerre
ülepedett le.
Szonja, neked mik az eddigi tapasztalataid?
R.Sz.: Azt mondják, a második év a legkeményebb…
…
V.H.M.: Nekem is az volt.
R.Sz.: Ebben az évben jön össze a legtöbb feladat, és
semmi levegővétel nincs. Ezt én is így éreztem.

A Madáchban mutattátok be a Miklós szövegkönyve alapján az ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében
készült Ahogy tetsziket. Milyen érzés volt?
R.Sz.: Mindnyájunknak hatalmas élmény volt. Sosem
fogom elfelejteni. Több szerepet játszottunk. Megkaptam a végén az epilógust, amit Rosalinda mond. Az
utolsó két mondatot az osztályom felé fordulva kellett
mondanom, mindenkinek könnyes volt a szeme, talán
a meghatódottságtól, hogy először vagyunk így együtt
a színpadon.
Miklós, két évvel a diploma után főszerepet játszol
az egyik legnagyobb fővárosi színházban. Hogyan
kerültél a Vígbe?
V.H.M.: Vidnyánszky Attila ajánlotta, hogy menjek
le Debrecenbe, de közben hívott Eszenyi Enikő is a
Vígbe, csak valahogy nagyon féltem, mert azt szokták
mondani, hogy a Vígben egy évad kettőnek számít. Lementem Debrecenbe, majd hívtak Székesfehérvárra,
és amikor visszahívtam őket, akkor azt mondták, hogy
elfelejtették, hogy hívtak. Akkor felhívtam Marton
Lászlót, aki az osztályfőnököm volt, és mondtam neki,
hogy mi történt, ő pedig azt felelte, hogy „Miklóskám, neked a Vígben biztosan lesz valami munka”.
Eljátszhattam Nemecseket, ami mellé kaptam még
pár kisebb szerepet. Ma már imádom a Vígszínházat,
nagyon örülök, hogy ide kerültem.
Szonja, te milyen típusú színházban szeretnél
játszani?
R.SZ.: Az biztos, hogy egyszer szívesen állnék a
Vígszínház legendás színpadán. De igazából még nem
tudom. Nagyon szeretem a mozgásszínházat, jó lenne, ha abban
az irányban is el tudnék indulni, és
attól
att sem riadnék vissza, ha vidékre
kellene
mennem. A lényeg az, hogy jól
kel
érezzem magam ott, ahol vagyok.

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 60. ÉS A 12. OLDALON TALÁLHATÓK.

MINDKETTEN A KAPOSVÁRI EGYETEM SZÍNÉSZ SZAKÁRÓL INDULTAK, A SZÍNHÁZBAN MÁS-MÁS
FELADATOKBAN TALÁLTAK ÖNMAGUKRA, MÉGIS HASONLÓAN GONDOLKODNAK RÓLA.
Petra, az egyetem után jó pár évig a Csiky Gergely
Színházban játszottál. Milyen volt feljönni Pestre?
Grisnik Petra: Óriási tanulópénz volt. Kaposváron
5-6 év alatt sokat és nagy szerepeket is játszottam,
mondhatjuk, hogy kitüntetett helyzetben voltam.
Amikor feljöttem Pestre és kikerültem a „piacra”,
szembesülnöm kellett azzal, hogy csak egy vagyok a
sok közül.
Melinda, te korábban feljöttél Pestre, de csak egy
évig voltál társulatnál.
Szirmai Melinda: Egy évad erejéig voltam szerződésben a József Attila Színházban. Most az E-manci-előadások kötnek a színházhoz, nem is tudom, mi lenne,
ha az nem lenne. Szeretem csinálni. Együtt kitalálni
valamit, és elmondani azt, amit fontosnak tartunk.
Hogy jött az ötlet, hogy négy nő – melletted Dobra
Mária, Sárközi-Nagy Ilona és Tarr Judit – kiáll, és
versekben, dalokban, prózában fiatal nőket érintő
dolgokról beszél?
Sz.M.: Az első koncepció az volt, hogy női költők verseiből készítünk egy olyan műsort, ami nagyjából fedi
az elképzeléseinket a világról. De így kimaradnak témák, és egy csomó dologról nem tudunk úgy beszélni,
ahogy szeretnénk. Akkor előkerültek az asztalfiókból
dolgok, és végül akkorára duzzadt az anyag, hogy
két est lett belőle, a Verslábak Neccharisnyában és a
Szomjas férfiak sört isznak helyettem.
Egyetérthet négy nő mindenben?
Sz.M.: Mi eleve barátnők vagyunk. Inkább az szokott
előfordulni, hogy elvi síkon azt hisszük, hogy valamiről
más a véleményünk, aztán kiderül, hogy ugyanarra
gondoltunk, csak máshogy fogalmaztuk meg.
Petra, a szombathelyi Weöres Sándor Színházban
szerepeltél a Nyolc nőben. Milyen volt hét másik
nővel együtt dolgozni?

G.P.: Hatalmas élmény! Az egész nagyon jó hangulatban zajlott. Vicces volt, hogy mennyire jól tolerálta a
többi nő, amikor valamelyikünk a próbák alatt elviselhetetlen volt: „Oké, akkor ma te vagy hülye”.
Melinda, a Szomjas férfiak sört isznak helyettem
című előadásotok oroszlánrészét te írtad…
Sz.M.: Jelentős részét én, de a többiek is írtak bele egy
csomó mindent, és Máthé Zsolt segített a dalszövegeket helyrepofozni. Ez nem egy feminista előadás,
hanem egy nagyon személyes dolog, amiben
olyan témákról beszélünk, amik a harmincas
nőket foglalkoztatják.
Lesz folytatása?
Sz.M.: Igen, már megvan a téma,
elkezdtük írogatni. Lehet, hogy nem ennyire monológszerűen adjuk majd elő, és mindannyian több karaktert
jelenítünk meg. A Szomjas férfiakból csinálunk majd egy
koncertváltozatot, amihez Nyitrai Laci írja a dalokat.
Petra, néhány alkalommal már játszottál olyan darabban, amit férjed, Göttinger Pál rendezett. Milyen
együttdolgozni vele?
G.P.: Hasonlóak a munkamódszereink. Amikor
dolgozunk, csak a munkára koncentrálunk, otthon
pedig nem vitatjuk meg órákon át, hogy mi történt.
Például egyszer egy próbával kellett beugranom
a Pesti Barokk című előadásba, Pali átfutotta velem
a darabot, és aztán gyerünk, csináld! Iszonyúan féltem,
és nagyon jólesett, hogy bízott bennem.
Akkor nem futamodsz meg a kihívások elől…
G.P.: Szeretem a színházat, és addig fogom csinálni,
amíg boldog vagyok tőle, amíg vannak olyan előadások, mint a Mary és Max, amilyen típusú darabot még
sohasem csináltam. Imádom azt az előadást, ahogy
készült, ami lett belőle, ami történik körülötte. Ezek
a dolgok hatalmas muníciót tudnak adni.

www.szinhazakejszakaja.hu
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EGYIKÜK SZEPTEMBERTŐL HARMADÉVES A SZÍNMŰVÉSZETIN, MÁSIKUK KÉT
ÉVVEL A DIPLOMA UTÁN FŐSZEREPET JÁTSZIK ÉS TÁRSULATI TAG A VÍGSZÍNHÁZBAN – FIATALOK, POZITÍVAK ÉS MINDKETTEN MARTON-TANÍTVÁNYOK.
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KÖZLEKEDÉS:
4
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16.00–16.45

6
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RADNÓTI SZÍNHÁZ SZÍNPAD
228

17.00–17.45

RADNÓTI SZÍNHÁZ SZÍNPAD
228

PROGRAMOK

18.15–19.00

RADNÓTI SZÍNHÁZ SZÍNPAD
228

19.15–20.00

RADNÓTI SZÍNHÁZ SZÍNPAD
228

20.30–21.30

RADNÓTI SZÍNHÁZ SZÍNPAD
228

22.00–23.30

RADNÓTI SZÍNHÁZ SZÍNPAD
228

16.00–18.00

RADNÓTI
SZÍNHÁZ
PRÓBATEREM

Színházak Éjszakája karszalaggal egész
nap 20%-os kedvezménnyel vásárolhatók
jegyek a Radnóti Színház előadásaira!

20%
kedvezmény

SNECI HÁLÓJÁBAN – BESZÉLGETŐS TALK SHOW
Akivel Sneci beszélget: Bálint András, Kováts Adél, Martin
Márta és Bóné József kelléktárvezető.
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Rózsavölgyi Szalon

1052 Budapest, Szervita tér 5. (Megközelítés
a Rózsavölgyi Zeneműbolton keresztül.)
+36-1-266-8337, +36-30-463-8822
szalon@rozsavolgyi.hu
www.rozsavolgyi.hu,
www.facebook.com/rozsavolgyiszalon

KÖZLEKEDÉS:
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909 979 979A

fotó: Éder Vera

1065 Budapest, Nagymező u. 11.
+36-1-322-1071
szervezes@radnotiszinhaz.hu
www.radnotiszinhaz.hu
www.facebook.com/radnotiszinhaz
www.instagram.com/radnotiszinhaz

Színházak éjszakája karszalaggal 20% kedvezménnyel vásárolhatnak szeptemberi és
októberi előadásainkra jegypénztárunkban!

20%
kedvezmény

14.00–15.00

75

FREUDOK EGYMÁS KÖZT
Egy Sigmund Freud Mark St. Germain Az utolsó óra című művéből
és egy másik Eric-Emmanuel Schmitt Az ismeretlenjében. Két
Freud, két zseniális színésszel, két Tamással, a színpadon: Jordán
és Fodor.

15.15–16.15

75

KORTÁRS MAGYAR DRÁMA – A RECEPT
Milyen „alapanyagok” kellenek egy kortárs magyar drámához? Az
„elkészítési módot” Tóth Krisztina osztja meg a nézőkkel, hiszen
fekete humorú drámán dolgozik a Rózsavögyi Szalon felkérésére.
Az írónővel az előadás rendezője, Csizmadia Tibor beszélget.

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

16.30–17.30

75

ÍGY ÍRTOK TI – SNECI VEZETÉSÉVEL
A nézők által előre megadott mondatokból a számítógép
darabot ír, a színészek meg eljátsszák.
A regisztráció alkalmával 1 mondatot kérünk a nézőktől,
téma: körzeti orvosi rendelő, beküldési határidő:
szeptember 6. palyazat@radnotiszinhaz.hu
Mindezért felelősséget vállal: Schneider Zoltán.

KORTÁRSUNK: IBSEN
A Rosmersholm Ibsen életművének egyik legkiválóbban szerkesztett darabja. De tekinthető Ibsen kortársunknak is? Erről beszélget
az előadás rendezője és főszereplője, Fesztbaum Béla és Kúnos
László a mű fordítója, a Corvina Könyvkiadó igazgatója.

17.45–18.45

75

„EMBERI HANG…”
Molnár Piroska gazdag életpályája nemcsak jelentős drámai,
hanem nagy zenés szerepeket is tartalmaz. A művésznővel
beszélget az előadás szerkesztő-rendezője, Vörös Róbert. Közreműködik: Termes Rita.

BEKVART KONCERT VENDÉGEKKEL
Lovas Rozi és Fehér Balázs Benő zenekarának hangos koncertje a Radnóti Színház színészeinek közreműködésével.

19.00–19.45

75

VALENTIN NAP ÉJSZAKÁJA
Balsai Móni először látható a Rózsavölgyi Szalon színpadán.
Alexandr Mardany Valentin nap éjszakája című darabban debütál
decemberben. Pályájáról, sikereiről és az előadásról beszélgetünk
vele.

20.00–21.00

75

KÉREM, ÉN MÉG NEM JÁTSZOTTAM
Megmutatjuk, milyen csodálatos tehetségű író és emberséges
ember volt Szép Ernő. Résztvevők: Trill Zsolt, Bíró Eszter, Födő
Sándor „Fodo”, dramaturg: Németh Nikolett és az est rendezője,
Seres Tamás.

RÉPA, RETEK, MOGYORÓ
Beszédtechnika óra Kelemen Márta beszédtanárral, a nézőkkel és színészáldozatokkal.

ÁDÁM ALMÁI 22. PRÓBA
Hogyan kerül a kultfilm a színpadra – Szikszai Rémusz rendező és a színészek próbája. Végleges változat: október 21.

KICSINY SZEKSZUALITÁSUNK – A RIM RADNÓTI IFJÚSÁGI
MŰHELY ELŐADÁSA
Találkozó a Radnóti Színház bejáratánál 15.45-kor.

30

19.30–21.30

RADNÓTI
SZÍNHÁZ
PRÓBATEREM

ÖNBIZTOSÍTÓ – A RIM RADNÓTI IFJÚSÁGI MŰHELY
ELŐADÁSA
Találkozó a Radnóti Színház bejáratánál 19.15-kor.

30
JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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Radnóti Miklós Színház

59

A világot
jelent¯ deszkák
ef Színház
Keresztes Tamás Katona Józs
*
Kálid Artúr Trafó

*

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJA A 37. ÉS A 68. OLDALON TALÁLHATÓK.

Színészként mennyire fontos számotokra a díszlet,
az előadások képi világa?
Kálid Artúr: Nagyon nehéz díszlet nélküli térben létezni, mert ott az ember csupasznak, kiszolgáltatottnak
érzi magát. Klasszikus színházi közegben az ember
végigjárja azt a folyamatot, aminek során jelzésben
próbál addig, míg minden a helyére kerül.
Keresztes Tamás: Általában a bemutató előtt
egy-másfél héttel érkezik meg a díszlet, és számomra
az mindig új lendületet ad. Nagyon szeretem azt a
pillanatot, mert mindaz, ami egészen addig csak a
fantáziánkban létezett, egyszer csak valóban ott van.
Ugyanennyire fontosak a jelmezek is…
K.A.: Sőt még a világítás is iszonyú sokat tud segíteni,
mert az addigi, mondjuk neonfény helyett, megteremtődik a színház hangulata.
Tamás, a Bodó Viktor rendezte Egy őrült naplójának
a díszletét te tervezted. Számít, hogy a saját magad
által megálmodott térben játszhatsz?
K.T.: Nem is az a leglényegesebb, hogy a saját díszletemben játszhatok, hanem az a folyamat, ahogy
az előadás létrejött, és aminek része volt az is, hogy
a díszletet megterveztem. A darab megszületését
másfél éves elmélyülés előzte meg, aminek során elég
időm volt arra, hogy minden apró részleten gondolkodjam. Nagyon sokat segített, hogy a díszlet már az
első próbán állt, és már akkor, jelmezben, kicsit bevilágítva, az elejétől a végégig elmondtam a szöveget.
Hogy jött, hogy loopert használj a darabban?
K.T.: Régóta dédelgetett álmom volt, hogy egyszer a
színpadon színészként használhassak loopert. Nagyon
élvezetes, ahogy ezzel a „szerkezettel” akár egy kis
kórusművet is fel lehet építeni.
Artúr, szerepelsz a TÁP Színház készülő Utas és
a holdvilág playback-előadásában, ami izgalmas
kísérletnek tűnik. Mit lehet elárulni róla?

K.A.: Ez az első alkalom, hogy Vajdai Vilivel dolgozom,
és ez egy ezerfelé ágazó előadás, aminek még nem
látom át az összes részletét. Ami a látványt illeti,
lesznek benne filmrészletek, rengeteg videotechnika,
montázsok… Egy hatalmas videotechnikával és látvánnyal foglalkozó stáb dolgozott rajta egész nyáron.
Egyelőre nincs díszlet – a jelenlegi állás szerint vagy
lesz, vagy nem lesz…
Tamás, szerepeltél a TÁP Színház
Keresők című
előadásban, aminek
ugyanígy egy rádiófelvétel szolgáltatta
a hanganyagát.
Milyen élmény volt
„némán” játszani?
K.T.: Izgalmas játék volt, mert ahhoz, hogy jól működjön, meg kellett tanulni és nagyon pontosan be kellett
gyakorolni a másik színész által elmondott szöveget,
annak a dallamát, ritmusát.
K.A.: Én a próbák alatt azt látom, hogy van, akinél
ez már most iszonyatosan jól működik. Nekem nem
annyira egyszerű, egy kicsit nehezen tudom felvenni
Halász Péter beszédtempójának a ritmusát.
Van olyan előadás, aminek nagyon szeretitek a díszletét vagy a látványvilágát?
K.A.: A Bárkában Jorma Uotinen rendezésében ment
a Piaf, Piaf című darab, annak a terét nagyon szerettem. Tulajdonképpen üres tér volt két forgóajtóval,
ami iszonyú sokat adott a darabhoz fényjátékban,
mozgásban.
K.T.: A legutóbbi jó élményem díszlettel kapcsolatban a Kamrában játszott Bádogdob című előadásé.
Úgy tűnik, vonzódom a kicsit lekoszlott díszletekhez...
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11.00–12.30
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909 979 979A
SZÍNHÁZTEREM
30
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13.00–15.30

FEHÉR TEREM
70

16.00–17.00

VALLAI KERT
50

18.00–19.30

SZÍNHÁZTEREM
50

20.00–21.00

VALLAI KERT
70

Minden saját (nem befogadott)
előadásunkra a jegyár 2000 Ft.

%

NYILVÁNOS ELŐADÁS BEÉPÍTÉS, BEVILÁGÍTÁS
Ha mindig is szeretted volna magad kipróbálni díszletesként, csatlakozz! Csapatunk 11 órakor elkezdi beépíteni az
éjszakai a Tizenegyes kórterem című darabunk díszletét. Elsősorban azokat az érdeklődőket várjuk, akik velünk együtt
szerelmesek a székek legkisebb reccsenésébe, a lámpák
beállításába és a bútorok bepakolásába is.

(Színház- és Filmművészeti Egyetem)
1088 Budapest, Vas u. 2/c.
+36-1- 338-4758
szervezes@szfe.hu
www.odryszinpad.hu

KÖZLEKEDÉS:
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112 133E 178

15.00–15.45
16.00–16.45
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5
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ÓDRY SZÍNPAD,
Vas utca 2/c.

15.00–18.00

NÁDASDY
TEREM
25

15.00–15.50
16.00–16.50

HEVESI TEREM

SZORGALMAS ÉS REST LÁNY ELŐADÁS (2 éves kortól)
A Formiusz Színházzal közös A Szorgalmas és rest lány
című gyerekelőadásunk várja a legkisebbeket a Vallai
kertben. Szereplők: Málnai Zsuzsanna, Kovács Éva Rebecca,
Álmosd Phaedra // Zene: Gallai Péter // Rendező: Csáki Rita.

16:00–17:45

202-ES TEREM

VERSLÁBAK NECCHARISNYÁBAN – ELŐADÁS
Egy szókimondó, fülledt óra négy színésznővel, kiket kortárs
költőnők ihlettek meg. Négy színésznő boncolgatja magát
kortárs költőnők versein keresztül, líraian és prózaian,
ihletetten és olykor profánul, magas sarokba bújtatott
verslábakon billegve…

30

35

18.00–20.00

ÓDRY SZÍNPAD
20

18.30–19.45

VÁRKONYI
TEREM
50

20.00–21.30

HEVESI TEREM
50

21.00–22.30

PADLÁS
80

21.00–23.30

SZÍNHÁZTEREM
50

TIZENEGYES KÓRTEREM
A nagy sikerű Tizenegyes kórterem című kétfelvonásos
előadásunkat láthatja a közönség. Őrült vagy szent? Meddig
terjed az orvostudomány, honnantól kezdődik a csoda?

110

25%
kedvezmény

BARANGOLÁS A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEMEN A
HALLGATÓK VEZETÉSÉVEL

25

MASZKFESTÉS
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel színészkollégáink
ismét gipszmaszkokat készítenek és festenek a gyerekekkel
és szüleikkel.

FOLYÓÜGY – IMPROVIZÁCIÓK KÉSZÜLŐ ÚJ BEMUTATÓNK
KAPCSÁN
A szeptember végén bemutatásra kerülő Folyóügy című
előadásunk kapcsán jelenítjük meg a #magyarvalóság történeteit a közönség segítségével.

8E

907 908 916 931

Színházak Éjszakája karszalaggal 25%-os
kedvezmény szeptemberi és októberi
előadásainkra, valamint kedvezményes
bérletárusítás.

22.30–24.00

220-AS TEREM
30

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

FELVÉTELIZZ AZ SZFE-RE!
Vezető tanáraink nyílt felvételit tartanak! Várjuk a vállalkozó kedvű
jelentkezőket. Érkezés folyamatosan!
MOVE IN – MOZGÁS TRÉNING
Tréningezz a III. éves fizikai színházi koreográfus-rendező osztály
hallgatóival!
„1089 (SZÍNHÁZ AZ ORROD HEGYÉN)”
Öt szkeccs – egy előadás. A IV. éves színész osztály előadása
A NAGY SZFE DUETT
Szeretsz énekelni? Duettezz a IV. éves zenés színész hallgatókkal!
Érkezés folyamatosan!
SHAKESPERE: SZONETTEK – SZABÓ T. ANNA FORDÍTÁSÁBAN
Shakespeare nyelvi, szellemi, költői gazdagságát teszik élővé,
maivá a III. éves színész hallgatók.
BRECHT/SIA: SZERELEMÁRU (A SZECSUÁNI JÓEMBER)
„Tisztelt közönség, kulcsot Te találj, mert kell jó végnek lenni, kell,
muszáj” – a III. éves fizikai színházi rendező-koreográfus osztály
előadása.
SZÍNHÁZCSINÁLÓK: ANTIGONÉ – KARSAI GYÖRGY BEAVATÓSZÍNHÁZA
TELMA ÉS LUJZA
Telma és Lujza a Balatonon.
előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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fotó: Olajos Ilka

Ódry Színpad
RS9 Színház

fotó: Szkárossy Zsuzsa
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A VÍGJÁTÉKNAK ÉS A STAND-UPNAK IS UGYANAZ A CÉLJA: MEGNEVETTETNI
A KÖZÖNSÉGET. EGYIKÜK HANGJÁVAL ÉS ARCJÁTÉKÁVAL, MÁSIKUK PEDIG A
POÉNJAIVAL MÉG AZ INTERJÚ ALATT IS KÉPES ERRE.

INTERJÚ

Mennyire könnyű számotokra estéről estére humorosnak lenni?
Dombóvári István: Én inkább úgy tenném fel a
kérdést, hogy mennyire nehéz. Az ember mindennap
megpróbálja, aztán vagy sikerül, vagy nem. Általában
sikerül, csak különböző intenzitással.
Kerekes József: Természetesen a nagy drámai
színészek ezt kikérnék maguknak, de azt gondolom,
hogy sokkal könnyebb elbújni egy nagy drámai szerep
mögé, mert ha szerencséd van, akkor sikerül könnyet
csalni a néző szemébe, ha nincs, akkor maximum
csöndben van. Ezzel szemben nálunk nincs mese, ha
valaki elmond egy poént, és arra ugyanaz a csönd a
válasz, mint arra, hogy „imádkoztál ma éjjel, Desdemona?”, akkor egyértelműen rosszul csináltál valamit.
Annak, hogy bejön-e a poén, természetesen van egy
szakmai része, amit az ember a korral, tapasztalattal
elsajátít. Megtanultuk, hogy egy poént hogyan kell
felépíteni, hogy lehet megágyazni neki. Nyilván a
stand-upnak is, csakúgy, mint a vígjátékoknak, megvannak a technikái.
D.I.: Szerintem ezt a rutin hozza.
K.J.: Igen, az évek során az ember a saját kárán tanul.
Ez részben személyiségfüggő is, mert van, aki megfeszül, hogy miért nem jönnek be
a poénjai, a másik meg tök lazán
besétál, minden poénja ül, és
imádják az emberek. Ehhez nem
is kell színésznek lenni, ehhez
lehet az ember tanár, bányász,
bérszámfejtő…
D.I.: Elképzelem a vicces bérszámfejtőt: „Feri bácsi, ennyi a fizetése, hahaha”.
K.J.: Nem tud kibújni a bőréből…
D.I.: Én nem, nekem csak egy van, neked van sok.

K.J.: De visszatérve, szerintem mindkét műfajban
ugyanúgy megvan az is, hogy nem csak a színész,
de a nézőtér napi diszpozíciója is számít. Előfordul,
hogy a színpadon azt érezzük, hogy az előadás
ugyanúgy megy, ugyanannyira tesszük oda magunkat, mint máskor, és mégsem működik. Ráadásul
minden előadáson van valaki, akin látszik, hogy nem
azért jött, hogy jól érezze magát. A hétszáz nézőből
699-nek fülig ér a szája, és ő ott ül középen, és az
istennek sem lehet rá hatni.
Ezek szerint te ki szoktál nézni a közönségre?
K.J.: Nem, alapvetően nem vagyok kinézős, elég
szemérmes vagyok. Van olyan kolléga, aki szemrebbenés nélkül pásztázza a nézőket, én zavarba jövök.
A stand-upnál pedig szinte kötelező az interakció
a nézőkkel.
D.I.: Igen, én beszélgetek a nézőkkel, mert a keret
megengedi. A másik, hogy míg egy zenésztől azt várják,
hogy mindig ugyanazokat a számokat játssza, a színészektől, hogy egy-egy előadás szinte mindig ugyanolyan legyen, a stand-upnál sokszor az a vád, hogy évek
óta ugyanazt a szöveget nyomod. Ebből ki tudok törni
azzal, hogy rengeteget improvizálok, ami persze megint
vékony jég, mert simán elképzelhető, hogy szar lesz.
Erre is megvannak a technikák, van olyan, hogy egy
elrontott poén után elkezdek szabadkozni, és jobban
jövök ki belőle, mintha jó lett volna a poén. De nálunk is
mindig van olyan ember, aki keresztbe tett kézzel feszeng, és véletlenül sem röhögné el magát. Nem olyan
régen megszólaltattam egy ilyet, mire ő azt felelte,
„majd én eldöntöm, hogy mikor röhögök.”
K.J.: Na jó, de ahogy ezt kimondta, te voltál nyerő
pozícióban, mert gondolom, a többi néző szolidaritást vállalt veled.
D.I.: Ez pont így volt.

Mint
az életben
Rada Bálint Centrál Színház *
Nagy Sándor Játékszín *
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 17. ÉS A 28. OLDALON TALÁLHATÓK.

ELSŐ TALÁLKOZÁSUKRÓL SHAKESPEARE-REL, MŰFAJI SAJÁTOSSÁGOKRÓL, SZÍNHÁZ
A SZÍNHÁZBAN ELŐADÁSOKRÓL BESZÉLGETTÜNK.
Vannak műfaji preferenciáitok? Mondjuk, hogy jobban
kedvelitek a kortárs vagy a klasszikus darabokat?
Nagy Sándor: Mindkettőt jó játszani valamiért. Nagyon
sok összetevője van annak, hogy egy előadás hogy
sikerül, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy
egy darab klasszikus vagy kortárs mű.
Rada Bálint: Minden a kivitelezésen múlik. Amikor
elkezdek egy szereppel foglalkozni, akkor igazából teljesen mindegy számomra, hogy ez a figura Tuzenbach a
Három nővérből vagy Jesper Lier a Furából. A mi feladatunk az, hogy valakit hitelesen elővezessünk, és még az
is mindegy, hogy a darab tragédia vagy komédia, próza
vagy musical.
Nemrég mindkettőtöknek volt egy „találkozása”
Shakespeare-rel.
N.S.: Számomra a Szerelmes Shakespeare azért is nagyon izgalmas darab, mert mi a főiskolán a klasszikusok
közül „csak” Csehovot dolgoztunk fel, és Shakespeare
eddig valahogy kimarad az életemből.
R.B.: Az egyetemen nekünk is kimaradt Shakespeare, az
első színpadi találkozásom egy Shakespeare-darabbal
Londonban történt, ahol ösztöndíjjal négy hónapot
töltöttem a Nemzeti Színházban.
Milyen volt Angliában
szerepelni egy Shakespeare-darabban?
R.B.: Ott alapvetően
nagyon máshogy közelítenek
köze
hozzá. A klasszikus
shakespeare-i nyelvet használják, mert egy kicsit sem
tudnak rajta az újrafordítással
újraford
„csalni”. Ráadásul ott
mindenre szakértő van,
van a mozgásrendező instruálja
az összes színpadi mozgást,
mo
a beszédrendező felel a
legkisebb mordulásért is, a rendező pedig, akivel a szíé k k nagyon kevés
k
nészeknek
kontaktjuk van, az egészet
összefogja.

Több helyen is játszotok, van különbség a különböző
méretű és profilú színházak, társulatok között?
N.S.: A Játékszín főleg a Madách és a RAM előadásokhoz képest, jóval intimebb közeg. Hatalmas élmény
számomra a Horgas Ádám rendezésében színre vitt Virágot Algernonnak darabot játszani, és Szervét Tiborral,
Zsurzs Katival és Benedekkel Miklóssal együtt dolgozni.
R.B.: Én a Centrál mellett a Jurányiban játszom a Furában. Nekünk az egy kicsit osztálytalálkozós előadás.
Jövőre a Hajmeresztőben szerepelek, ami egy társasjáték a nézőkkel.
Több „színház a színházban”-darabban is játszotok.
A Madáchban megy a Ben Hur, a Centrálban pedig a
Ma este megbukunk.
N.S.: Nagyon szeretem ezeket, teljesen meg lehet
hülyülni bennük, közben pedig nagyon keményen
dolgozunk. Nekem nagyon sokat számít egy főpróbás
héten, hogy leülök, és elölről végig, mint egy szűrőn,
áttömöm az egész történetet. Akkor vérprofi minden,
ha az ember mindent kipróbál, begyakorol, és a színpadon mégis úgy tűnik, mintha semmi munka nem lenne
benne. Azt szeretem, amikor azt mondják, hogy jó, hát
itt jöttök-mentek, ugyanúgy, mint az életben. Pont az a
legnehezebb, hogy egy előadás ne valami izzadságszagú dolog legyen, hanem olyanok legyünk, mint az
életben.
R.B.: A Ma este megbukunkban egy amatőr társulat kepeszt, miközben minden szétmegy körülöttük: elfelejtik
a szöveget, nincsenek meg a kellékek, nem az a kollega
jön be, akinek kellene. Ha jól csináljuk, számunkra ez
egyáltalán nem egy szórakoztató előadás, hanem
iszonyú pokoljárás. Néha az, ami a színpadon történik,
szöges ellentéte a műfajnak, amiben dolgozunk. A legnagyobb tragédiákat éljük meg, közben pedig egy oltári
komédia lesz az egész.
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923 979
KERESS! TALÁLJ! SZKÉNÉZZ!
Szívesen bolyonganál egy igazi színházi útvesztőben?
Térképpel a kezedben kutasd fel a Műegyetem titokzatos
épületének és vadregényes kertjének rejtett zugait. Lehet,
hogy I. Erzsébetbe botlasz, lehet, hogy Raszkolnyikovba,
Don Quijotéba vagy egy... csirkébe :) Ha kiállod a próbákat,
kincseket kapsz jutalmul. Kalandra fel!
15 órától 10 percenként indítunk útnak egyedül vagy
párban, az utolsó lehetőség 17 órakor lesz.
A LEGBOLDOGABB ÁLOM
Georg Büchner Leonce és Léna című drámája alapján
felolvasószínház a Nézőművészeti Kft. decemberi bemutatójából.
Furcsa valami a szerelem. Egy hosszú éven át félálomban heversz az ágyon, és egy szép reggelen felébredsz,
megiszol egy pohár vizet, felöltözöl, végigsimítsz homlokodon, és eltűnődsz, eltűnődsz. Uramisten, hány nő kell
ahhoz, hogy a szerelem egész skáláját végigénekeljük?
Hisz mindegyik legfeljebb egy hangot tölt ki.
Felolvasnak: Parti Nóra, Simkó Katalin, Katona László,
Kovács Krisztián, Mucsi Zoltán, Scherer Péter, dramaturg:
Gyulay Eszter, rendező: Rába Roland.

TESTVÉREST
A Nézőművészeti Kft. előadása
Mindjárt 40 leszel. Mit tudsz felmutatni? Végre közelében
vagy a kamaszkori álmaidnak, sok munkával itt egy
nagykoncert a Barba Negrában, ami biztosan feltesz a
rocktörténeti térképre. Közben meghal a tesód, nála több
évet még soha nem éltél le együtt senkivel. De nehogy
már meghatódjunk önmagunktól, inkább szóljon a rock’n
roll és irány a patológia!

fotó: Kállai Tóth Anett

Szkéné Színház

28

Thália Színház

14.00–16.00

AULA
100

18.00–18.50

Nagyszínpad
530

20.00–20.50

Nagyszínpad
530

21.00–21.50

Mikroszínpad
180

22.30-tól

Arizona Stúdió
80

70

78

Színházak Éjszakája karszalag birtokában
jegypénztárunkban 15% kedvezménnyel
vásárolhatók jegyek a Thália Színház saját
előadásaira.

15%
kedvezmény

EGY KIS CSILLOGÁS
Gyerekfoglalkozás, csillámtetkó, színezés.

NYÍLT PRÓBA: CSODA KORBAN ÉLÜNK (SZIGLIGET)
Egy próba buktatói – avagy humorral alaposan fűszerezett ízelítő
a színház októberben bemutatásra kerülő vígjátékából.

NYÍLT PRÓBA: PREMIERAJÁNDÉK – Főszerepben a nevetés!
Egy próba buktatói – avagy bepillantás egy készülő darab
kulisszatitkaiba.

ÖT PERC HÍRNÉV – REJTETT KÉPESSÉGEK
Kíváncsi, hogy művészeink közül ki vágja leggyorsabban össze
például az uborkát? Vagy ki a legrutinosabb, ha hóláncot kell
feltenni a kerékre? Most megmutatjuk! Továbbá értékes és vicces
szépség- és valutaváltási tanácsokkal gazdagodhatnak, és ki
tudja, talán még egy nyúl is előugrik a cilinderből…

ARIZONA MULATÓ
Felhőtlen, zenés szórakozás a Thália Színház társulatának
tagjaival.

TESTVÉRBESZÉLGETÉS
Meglepetésvendégekkel
Moderátor a Testvérest rendezője, Scherer Péter.
JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu
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fotó: Rónai Domonkos
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Pozitív
találkozások
*
Nagy Dániel Viktor Jurányi Ház
*
ház
Szín
ván
Kara
kár
Nyári Osz

*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 32. ÉS A 33. OLDALON TALÁLHATÓK.

KISEBBSÉGI KÉRDÉSEK KAPCSÁN A FILM ÉS A SZÍNHÁZ SZEREPÉRŐL, HITELESSÉGRŐL ÉS
BESKATULYÁZÁSRÓL BESZÉLGETTÜNK.

INTERJÚ

Oszi, a Karaván Művészeti Alapítvány keretében
2000 óta végzel egyfajta missziót. Szerinted, hogy
lehet jól beszélni a cigányságot érintő kérdésekről?
Nyári Oszkár: Beszélni, beszélgetni kell róla. Nehéz
róla „jól” beszélni, mert ebben a témában többnyire
mindenkinek határozott, tapasztalatokon nyugvó
véleménye van. Ha kitartóak vagyunk, akkor egy idő
után kikristályosodhatnak bizonyos igazságok, és
szélesebb perspektívából, nagyobb empátiával lehet
rátekinteni erre a témára. 2000-ben elindítottam egy
ingyenes színjátszó stúdiót fiataloknak, gyerekeknek,
az előadásinkat a repertoárjára tűzte a Piccolo Színház, régi és jelenlegi nevén Pinceszínház. Így lettünk a
színház ifjúsági társulata. Saját kis próbatermünkben,
a Karaván Szobaszínházban is rendszeresen játszunk.
Dani, bár te nem vagy cigány származású, többször
játszottál már roma szerepet. Mit gondolsz, van
pozitív hatása az olyan filmeknek, mint a Brazilok?
Nagy Dániel Viktor: Én is azt gondolom, hogy beszélni
kell a témáról, és a lehető legegyszerűbben, mindenféle túlbonyolítás nélkül. A legtöbb visszajelzés a
Brazilok kapcsán pont az volt – a gratulációkon túl –,
hogy egy ilyen film képes az elfogadás felé elmozdítani
az embereket. Kinyithatja a fejünkben lévő sztereotípiákat.
Oszi, ti az alapítványban roma és nem roma fiatalokna
loknak is lehetőséget adtok, hogy
kkipróbálják a színészetet...
Ny.O.: Bibó egyik tanulmányáN
ban – ahol a zsidók és nem
zsidók közti szerencsétlen
találkozásokról is ír – megfogott egy gondolat. Ezt
megfordítva, én azt szoktam
mondani, hogy mi a Karavánban szerencsés találkozáso-

kat hozunk létre romák és nem romák között. Nagyon
könnyen meg lehet tölteni az embereket félelemmel,
a másságot képviselő emberek ellen hangolni, de
ugyanígy nyitottá, felszabadulttá, befogadóvá is lehet
tenni őket. Nekünk az utóbbin kell dolgoznunk.
Ha már a másság szóba jött, Dani, a Leszámolás
velem című monodrámában egy meleg fiút játszol,
szerintem rettenetesen jól megformálva és kifejezésre juttatva az érzéseit.
N.D.V.: Sokféle módon lehet megfogalmazni egy
karaktert, és könnyű az olcsóbb módját választani.
Én pont a magamutogatást, „túljátszást” akartam
elkerülni ebben a szerepben. Nagyon sokat kísérletezgettünk Rolanddal (Rába Roland, a darab rendezője –
a szerk.). Érdekes volt megfigyelni például, hogy
amikor felkerült rám egy magas sarkú cipő, elkezdtek
a mondatok mást jelenteni, és én is elkezdtem máshogy érezni magam tőle.
A Furában is egy meleg fiút játszottál, nem félsz
a bekategorizálástól?
N.D.V.: Sok mindent csinálok, ami túlmutat a kategóriákon. Most például saját dalokat írok, mert szeretnék
elindítani egy zenei projektet, ősszel pedig a Belvárosi
Színház után a Radnóti Színházban is feltűnök majd
egy új szerepben.
Oszi, feleségeddel, Nyári Szilviával adjátok elő Spiró
György Prah című művét. Hogy jutott eszetekbe ez
a darab?
Ny.O.: Nagyon aktuálisnak érzem. Egy abszurd helyzetet dolgoz fel. A társadalom alján létező, leszakadásra,
kilátástalanságra ítélt emberek életét. Az egyetlen
reményük a lottó, ami persze csak látszólag megoldás
a „szerencsések” számára. Tóth Géza színész–rendező
barátomnak jutott eszébe a darab, mi pedig 2-3 évig
ízlelgettük Szilvivel. Nagyon jó érzéssel tekintek a
próbafolyamatra.

www.szinhazakejszakaja.hu
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Trafó – Kortárs Művészetek Háza
1094 Budapest, Liliom u. 41.
+36-1-215-1600
info@trafo.hu
www.trafo.hu

TRIP

KÖZLEKEDÉS:

KÖZLEKEDÉS:
6

19

923 979 979A 914 914A 950
18.00–19.30

TRAFÓ KLUB
60

PROGRAMOK

20.00–21.30

NAGYTEREM
200

11
HOGYAN HAZUDJUNK?
Az embernek sajnos nincs agyara, se gepárdlába, nekünk a
hazugság az egyetlen fegyverünk a létért folyó küzdelemben. De hazudni nem csak hasznos, hanem gyönyörködtető.
És a hazugság néha sokkal közelebb jár az igazsághoz, mint
gondolnánk.

EGY UTAS TALÁLKOZÁSA A FIATALEMBERREL
HOLDVILÁGNÁL
Honnan jöttünk? Mit akartunk? Hol tartunk most? Hová lett
az elképzelt jövő? Álmok és emlékek – avagy önreflektív és
dokumentarista kivesézés a Táp Színháztól egy felvonásban.
Teret s időt hagyva természetesen az építő beszólásoknak,
hogy te se maradj egyedül. Előadják az Utas és holdvilág szereplői és a Táp Színház tagjai, vagyis bárki, aki
késztetést érez arra, hogy részt vegyen benne.

39

11.00–12.00

41

109 111

990

SZÍNHÁZTEREM
40

12.15–12.40

MINDENHOL
60

13.00–14.00

FEDÉLZET
80

14.00–15.30

KÁVÉZÓ
40

16.00–17.00

SZÍNHÁZTEREM
100

21.00–23.00

STÚDIÓ
50

ANTRÉ XTRA
SZERI VIKTOR: THE MUFFIN WHAT WE USED TO MAKE
TOGETHER (DEEP IN PROGRESS)
A Trafó és a Műhely Alapítvány közös programsorozatában,
az Antréban új kezdeményezéseknek, friss szemléletű fiatal
alkotóknak kíván bemutatkozási lehetőséget teremteni a
Trafó Stúdióban.
Szeri Viktor idén nyáron a bécsi, nemzetközi Impulstanz
Fesztivál DanceWEB 2017 programja alatt kezdett el dolgozni új munkáján, aminek első fázisába most egy ongoing
performansz keretein belül nyerhetnek betekintést.
A munkabemutató alatt a nézők bármikor bekapcsolódhatnak, a ki-bejárkálás megengedett.
A stúdióban egyszerre maximum 50 ember tartózkodhat.

17.15–18.00

KÁVÉZÓ
60

18.00–19.30

KÁVÉZÓ
60

19.30–20.30

SZÍNHÁZTEREM
100

21.00–22.30

SZÍNHÁZTEREM
200

23.00–24.00

KÁVÉZÓ
100

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

A programjainkon résztvevőknek
20% kedvezményt adunk a 2017/2018-as
évadban bemutatásra kerülő Engedj be!
című előadásra (rendező: Pálfi György).

20%
kedvezmény

MICIMACKÓ – OLVASÓPRÓBA
A Dumaszínház gyerekelőadásának november 12-i bemutatóját
megelőző nyilvános olvasópróbája.
A KASSA HAJÓ
Az utolsó magyar Duna-tengerjáró bejárása és történeti bemutatása.
GRILL A HAJÓN
Hogyan? Miből? Mivel? Így készül. Rezi György, a hajó főszakácsának segítségével.

ENGEDJ BE! – TERVELFOGADÁS
A látványtervek elfogadása és Pálfi György első színházi rendezésének ismertetése.
KEEP SWINGING
Táncoktatás a Keep Swinging Egyesület táncosaival.
NÉZŐKÉPZŐ – A GYEREKEK JOGAI
Beszélgetés az iskolai és online erőszakot feldolgozó produkciónk
civil partnereivel.

ELÉG – ELŐADÁS AZ ISKOLAI ERŐSZAKRÓL
Beszélgetés az írókkal: Divinyi Rékával, Esztergályos Krisztinával,
Kalapos Évával és Totth Benedekkel.
KOLDUSOPERA – BRECHT ELŐTT
Koldusopera koncert Selmeczi György előadásában John Gay
eredetije alapján.
KONCERT
Jónás Vera Experiment.
FILMVETÍTÉS
A Budapest Secret Cinemával közösen.
előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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1011 Budapest, Batthyány tér, Kassa hajó
szervezes@tripart.hu
www.tripart.hu
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A KÉPEN: SÉLLEI EDIT, MOL

fotó: Solymos

NÁR EMESE
ÉS OCHSENFELD HAJNI

Jó buli és jó
tapasztalat

fotó: Solymosi Márton

i Márton

INEGE KATA
A KÉPEN: CZ
EMMA

Csányi Krisztina,

az önkéntesek koordinátora

ANN RE

NÁTA

A KÉPEN: BOTS FRUZSINA SZÁVA

A KÉPEN: KU

A KÉPEN: EGERVÁRI GYÖRGY

SZMANN RE

NÁTA

A KÉPEN: SÉLLEI EDIT ÉS OCH
i Márton

fotó: Solymos

SENFELD HAJNI

Összesen hány önkéntes vesz részt a Színházak
Éjszakája programon és mik a feladataik?
Csányi Krisztina: Száz-százhúsz ember vesz
részt önkéntesként a Színházak Éjszakája rendezvényen, hogy segítse a színházak munkáját,
ami a programoktól függően elég változatos tud
lenni. A fő feladatuk jellemzően az, hogy tájékoztatják a látogatókat, besegítenek a különleges
programelemeknél, részt vesznek a berendezésben, ültetésben. De vannak az úgynevezett színház-kulisszajárások, amikor a színpad mögött,
a folyosókon kell körbevezetniük a látogatókat.
Ezenkívül erősítik a jelenlétet a közösségi médiában, fotókat, tájékoztatókat posztolnak. A pontos
feladataikat a színházakban kapják meg, miután
beosztottuk őket, de jellemzően ilyesmiket kell
ellátniuk.
Idén már különböző fesztiválokon és eseményeken is népszerűsítitek a rendezvényt.
Cs.K.: Idén kitaláltuk, hogy jó lenne jelen lenni a
nyári művészeti fesztiválokon, és népszerűsíteni a Színházak Éjszakája programot.
A Művészetek
Műv
Völgyében, az Ördögkat
katlanon és a Pozsonyi Pikniken
is jjelen vagyunk, és kitaláltunk
egy játékot is, amivel jegyet
lehet nyerni az éjszakára.
A Pozsonyi Pikniken pedig
már pontos műsorral és jegyértékesítéssel is várjuk majd
az érdeklődőket.

Miért éri meg önkéntesnek jelentkezni?
Cs.K.: Azt gondolom, hogy eleve nagyon jó hangulatú a rendezvény, akármilyen idő is van, mert
azért már mindenfélével találkoztunk. Azon túl,
hogy valaki belecsöppen egy színház életébe, ami
már önmagában is izgalmas, közeli kapcsolatba
lehet kerülni a színházzal, a produkciókkal és
színházi emberekkel. Amellett, hogy ez egy nagyon jó tapasztalat, egy nagyon jó buli is egyben.
Az önkéntesek munkájuk honorálásaként kapnak
két színházjegyet. Az az igazság, hogy mivel az
önkénteseknek közel a fele évek óta visszajár,
mostanra tulajdonképpen létrejött egy központi
mag, egy baráti közösség, ahol már a másfajta
lehetőségnyújtás, tapasztalatcsere és egymás
segítése sem ritka.
Jellemzően kik jelentkeznek?
Cs.K.: Sokan nem a színház világában dolgoznak,
teljesen más végzettségűek, nekik például
egy izgalmas kalandban lehet részük, de a színházhoz közelieknek ez akár egy jó ugródeszka is
lehet.
Neked is más a civil foglalkozásod. Hogy csöppentél bele a Színházak Éjszakájába?
Cs.K.: Én is önkéntesként kezdtem sok évvel
ezelőtt a Trafóban, és a Színházak Éjszakája
kapcsán keresték meg a Trafót a Radnótiból, hogy
tudnának-e valahogy segíteni. Nekik az önkéntesek szervezése idegen terep, de látták, hogy
a Trafóban ez nagyon jól működik, és megkértek
minket, hogy segítsünk ennek a megszervezésében – számomra így indult.

www.szinhazakejszakaja.hu
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: KUSZM

fotó: Walton Eszter

A KÉPEN

fotó: Solymosi Márton

m
fotó: Soly
fotó: Solymosi Márton

ÖNKÉNTESSÉG

osi Márto

n

fotó: Walton

Eszter

A Színházak Éjszakája
háttérmunkásai, segítői az
önkéntesek, akik közül már sokan
visszajárók, de vannak, akik ma már színházban dolgoznak.
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31

Újszínház

30
Turay Ida Színház
1089 Budapest, Kálvária tér 6.
+36-1-611-9225
info@turayidaszinhaz.hu
www.turayidaszinhaz.hu
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19.00–21.30
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SZÍNHÁZTEREM
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HAMU ÉS GYÉMÁNT – ELŐADÁS
„Önöknek mi jut eszébe Cserháti Zsuzsáról? Na? Van, aki
szerényen lehajtja fejét, van aki zavartan mosolyog… köhint... de mindannyiukon átsuhan valami…. egy dalfoszlány,
egy érzés, egy hangulat, esetleg egy történetecske, amit
olvastak vagy hallottak róla….” Titokzatos színésznő készülődik koncertjére a színházi öltözőben. Nehéz pálya, nehéz
magánélet, de ő tudja, hogy mindig van kiút, csak minden
helyzetből tudni kell felállni. Titkok és érzések. A Nő, aki
színpadra lép és beszél róla!

14.00–15.00

NAGYSZÍNPAD
50

15.30–16.30

NAGYSZÍNPAD
50

17.00–18.30

STÚDIÓSZÍNPAD
100

21.30 –22.00

SZÍNHÁZTEREM
315

2

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A HAMU ÉS GYÉMÁNT CÍMŰ
ELŐADÁS SZEREPLŐIVEL

19.30–21.30

NAGYSZÍNPAD
300

JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

KULISSZAJÁRÁS
Az Újszínház megnyitja a legrejtettebb zugait is, egészen a pincétől
a zsinórpadlásig.

KULISSZAJÁRÁS
Az Újszínház megnyitja a legrejtettebb zugait is, egészen a pincétől
a zsinórpadlásig.

MEDDIG VAGYOK?!
Esztergályos Cecília önálló estje
A festményeimből és kerámiáimból összeállított kiállítás mellett,
illetve azzal együtt a technika segítségével az elmúlt 60 év legemlékezetesebb alakításaiból válogatok, és adom át a közönségnek
sok dallal, verssel és történettel tarkítva.

MADARAK ZENEKAR ÉS ÚJSZÍNHÁZ SZÍNÉSZZENEKAR KONCERT
Nem diszkó, nem playback, nem sztárok, hanem zenészek és
színészek. A Madarak Zenekar kiegészül az Újszínház Színészzenekarával csak egy este erejéig. A színház előtt pedig utcabállal
várunk mindenkit.

előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített
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9

fotó: György Zsolt

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
STÚDIÓSZÍNPAD: 1061 Budapest, Székely Mihály
utca 3., a parkolóház felől
+36-1-269-6021, -22
ujszinhaz@ujszinhaz.hu
www.ujszinhaz.hu, www.facebook.com/ujszinhaz.budapest
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Mozaikcserepekb¯l
színháztörténet

75

Lejtmenetb¯l
visszatérni
Tóth Ildikó Rózsavölgyi Szalon
Kocsó Gábor Pinceszínház *

*

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Bajor Gizi Színészmúzeum
*A SZÍNHÁZAK PROGRAMJAI A 57. ÉS A 53. OLDALON TALÁLHATÓK.

OSZMI
Kérdéseid egy részére választ kapsz az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet honlapján (wwww.
oszmi.hu) elérhető adatbázisainkban. Ha valódi színháztörténeti, bábtörténeti és tánctörténeti
élményekre vágysz, töltsd le a kutatási engedélyt, s látogass el a Krisztina körútra! A Múzeumi Osztály,
a Táncarchívum, a Bábgyűjtemény és a Cikkarchívum munkatársainak közreműködésével videofelvételek,
fényképek, festmények, grafikák, díszlet- és jelmeztervek, színházi példányok és a premierről készült kritikák
segítségével felidézheted egy-egy nevezetes színházi este emlékeit. Az intézet gazdag könyvtárában megismerkedhetsz az egyetemes és a magyar drámairodalom műveivel, a színháztörténet jelentős korszakaival.
S ha még ennél is különlegesebb élményre vágysz, keresd fel az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet kiállítóhelyét, a Bajor Gizi Színészmúzeumot a Hegyvidéken, a XII. kerület Stromfeld Aurél út 16. szám
alatt! Bajor Gizi egykori villájában szerdától vasárnapig, délután kettőtől hatig várjuk a látogatókat. Itt megtudhatod, hogyan élt a múzeum névadója, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Corvin koszorúval és Kossuth-díjjal
kitüntetett legendás művésznő. A kiállítás azt is bemutatja, hogy Bajor Gizi 1951-ben bekövetkezett tragikus
halála után a villa hogyan alakult át – Gobbi Hilda kezdeményezésére, a színésznő közreműködésével – színháztörténeti emlékhellyé.
A színházi alkotómunka folyamatát ismertető, valamint a Táncarchívum kincseit felvonultató állandó kiállításunk mellett izgalmas időszaki tárlatokkal várunk. Egy magyar bábművész Párizsban címmel Blattner Géza
életművét mutatjuk be, míg a száz éve született Szörényi Évára Színészdal című összeállításunkkal emlékezünk.

MINDKETTEN TÁRSULATPÁRTIAK, A SZABADÚSZÁS SZAKMAILAG ÉS EMBERILEG IS NEHÉZ
HELYZETEK ELÉ ÁLLÍTOTTA ŐKET. KISZÁMÍTHATÓSÁGRÓL, CSAPATMUNKÁRÓL ÉS VIDÉKI
ÉVADOKRÓL IS BESZÉLGETTÜNK.
Szabadúszás vagy társulati tagság?
Tóth Ildikó: Számomra nagyon fontos a társulat, és
csodálkozom is magamon, hogy ennyi évig szabadúszó voltam. Szerintem hosszútávon csapatmunkával
lehet csak olyan értékeket teremteni, ami szívet
melengető a színházcsinálók számára.
Kocsó Gábor: Én is nagyon társulatpárti vagyok,
sokkal inkább szeretem, mint a szabadúszást, ami
részben azért van, mert érzelmileg nagyon kötődöm
emberekhez. Előfordul, hogy valakikkel összehozol egy
előadást, és utána soha többet nem találkozol velük.
Ez nekem borzasztóan fájdalmas.
T.I.: Igen, ez a fájó része. A jó része viszont az, hogy sok
olyan embert ismerhetsz meg, akiket máskülönben nem.
K.G.: Az a legjobb, ha társulatban van az ember, de
vendégnek hívják, mert akkor megtapasztalja, milyen
máshol dolgozni, egyébként pedig visszamehet az
alomra. A szabadúszásban a legrosszabb, hogy évek
telhetnek el úgy, hogy nagyon nagy gáz van.
T.I.: Engem pedig a kiszámíthatatlanság része zavart.
Az ember szabadúszóként nem tud tudatosan építeni
és tervezni egy pályát.
Hogyan lettetek szabadúszók?
K.G.: Én akkor, amikor 2012-ben megszűnt a Budapesti Kamaraszínház, és 27 év szerződéses társulati
tagság után el sem tudtam képzelni, hogy mi fog
történni velem. Most úgy tűnik, hogy nagy nehezen
kezdek visszatérni, de az első egy-másfél év, az sokkos állapot volt számomra.
T.I.: Az egyetem után négy évig voltam a Radnótiban,
utána mentem az Új Színházba, és amikor Székely
Gábor nem kapta meg újra, akkor nagyon sokan
elszerződtünk onnan. Hívtak pár helyre, de úgy alakult,
hogy szabadúszó maradtam. Harsányi Sulyom László
igazgató idején minden évben voltam Tatabányán.
Ott igazán szép és értékes előadásokat hoztunk létre.

Talán ennek a fészeknek köszönhetem, hogy Érdemes
Művész lettem.
Végül Székesfehérvárra szerződtél.
T.I.: 2011 és 2013 között hirtelen nagyon kevés munkám lett, jó pár dologra nemet mondtam. Kezdetben
a fiamra hivatkozva, aztán egyszer csak azon kaptam
magam, hogy inkább gyávaságból. Megijedtem, hogy
megy-e ez még nekem. Mert ezt a szakmát állandóan
gyakorolni kell. Megpróbáltam valahogy visszaevickélni, és akkor hívtak Fehérvárra.
Mindketten játszotok, játszottatok vidéken. Mennyiben más egy vidéki évad?
T.I.: Vidéken nem játszunk őrült sokat, és az mindig
nagy fájdalom, hogy az ember elpróbál egy darabot,
ami kisszínpadon esetleg harmincszor megy, de Tatabányán volt, hogy 11 előadást élt meg egy darab.
K.G.: Dunaújvárosban tízszer ment a Kaméliás hölgy,
minden másfél hónapban egyszer, és minden előadás
előtt jelmezben elpróbáltuk az egész darabot.
T.I.: Hogy ne kapj szívinfarktust az előadás előtt.
Elégedettek vagytok az idei évadotokkal?
K.G.: Most 3-4 éve van munkám. Tulajdonképpen
játszom is, új darabot is próbálok a Pinceszínházban,
ahol ősszel egy új Márai-előadás bemutatója lesz, de
dolgoztam a Játékszínben is.
T.I.: Öt bemutatóm volt ebben az évadban, ami talán
kicsit sok is volt. Nyáron még szerepelek az Orlai Produkcióban készült Vőlegényben. Ezenkívül negyedik
évada játszom a Rózsavölgyiben is, ahol nagy sikerrel
megy a Mellékhatás és a Vörösmarty Színházzal
koprodukcióban készült Illúziók
ók
is, illetve a Katonában még
mindig fut a Top Dogs, amibe
2006-ban ugrottam be, és
már túl vagyunk a négyszázadik előadáson.

www.szinhazakejszakaja.hu

INTERJÚ

Kíváncsi vagy arra, hol játszottak
magyar társulatok az elmúlt két
évszázadban Pesten és Budán?
Mikor épültek a történeti
Magyarország színházai?
Kik léptek fel Molnár Ferenc
Liliom című művének ősbemutatóján? Melyik darabbal
nyitották meg a Zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színházat
1983. október 11-én?
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KÖZLEKEDÉS:
1

17

19

137

160

260

41

901 937 960

Jegypénztárunkban a Színházak Éjszakája
karszalag birtokában 20% kedvezménnyel
vásárolhatók jegyek az októberi előadásainkra, illetve bérleteinket 10% kedvezménynyel vásárolhatják meg!

20%
kedvezmény

GYERMEKDÉLUTÁN
16.00–17.10

NAGYSZÍNPAD
440

17.30–18.10

NAGYSZÍNPAD

PROGRAMOK

440

1137 Budapest, Szent István körút 14.

Pesti Színház
1056 Budapest, Váci u. 9.
+36-80-204-443
szervezes@vigszinhaz.hu
www.vigszinhaz.hu, www.facebook.com/vigszinhaz

KÖZLEKEDÉS:
4
191

6
226

9
291

15
75

26
79

923 931 934
11.00-tól

PESTI SZÍNHÁZ
500

A HÁROM KISMALAC
báb mese-musical
TE IS LEHETSZ CSILLAG!
Hábermann Lívia és színi-növendékei évadkezdő nyilvános
Interaktív órája!

AZ ÉHEZŐK VIADALA

AZ ÉHEZŐK VIADALA

18.30–19.30

NAGYSZÍNPAD
440

13.00-tól
CSUSZA PARTY – REVÜ
Zenés esztrád műsor keretében VIDÁM kvízjáték egy jó
túrós csuszáért!
Közreműködnek: a Vidám Színpad művészei.

19.30–20.30

ELŐCSARNOK

TÚRÓS CSUSZA PARTY
Felszolgálnak a Vidám Színpad művészei.

20.30–21.40

NAGYSZÍNPAD

EZT AZ OLDALUNKAT MÉG NEM ISMERED!
Könnyű-e a könnyű műfaj? – A vidámság ára. A Vidám Színpad másik arca. Közreműködnek: a Vidám Színpad művészei.
Bemutató a színészet sokszínűségéből. Példák, produkciók
más műfajokban.
Meglepő teljesítmények a „könnyű műfaj” háza tájáról.

440

22.00–22.30

NAGYSZÍNPAD
440

22.30–24.00

NAGYSZÍNPAD
440

fotó: Dö mölky Dániel

1032 Budapest, Bécsi út 154.
+36-70-370-5441
info@vidamszinpad.hu
www.vidamszinpad.hu,
www.facebook.com/szinhaz.vidamszinpad
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Vígszínház

VÍGSZÍNHÁZ
1000

20.00–21.15

VÍGSZÍNHÁZ
450

SZÉTSZAKADT KOROSZTÁLYOK – ÁTADHATATLAN TUDÁS!
Zenés workshop Straub Dezső művészeti vezetővel.
RÖHÖGJÜNK ÉS ÉNEKELJÜNK EGYÜTT!
Nosztalgia karaoke Straub Dezsővel, Böröndi Tamással és
Nyertes Zsuzsával.
JELMAGYARÁZAT: 52 férőhelyek száma
nincsmozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített

91

115

A Színházak Éjszakáján bérleteinket 5%,
jegyeinket 10% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

10%
kedvezmény

LÓVÁTETT LOVAGOK – NYÍLT PRÓBA
A Lóvátett lovagok próbáján vehetnek részt a Pesti Színházban.
Az új Shakespeare-bemutatót Rudolf Péter rendezi, a főbb szerepekben Szilágyi Csenge, Bach Kata, Telekes Péter és Wunderlich
József látható. Navarra királya és kísérete megfogadják, hogy
életüket három évig a tanulásnak szentelik, és minden földi
élvezetet, szerelmet megvonnak maguktól. Naná, hogy még aznap
a városba érkezik a francia királylány és három udvarhölgye. Naná,
hogy rögtön felborítják a jól kieszelt tervet. A Lóvátett lovagok
Shakespeare legjátékosabb komédiája. Naná, hogy több mint 246
szójátékot tartalmaz – ott van mindjárt a címe!
HAMLET – NYÍLT PRÓBA
Bepillanthatnak Eszenyi Enikő legújabb rendezésébe, a Hamlet
című előadásunk próbájába a Vígszínházban. A főszerepben ifj.
Vidnyánszky Attila, Börcsök Enikő, Hegedűs D. Géza és Fesztbaum
Béla látható. A Vígszínház 122 éves történetében ez az első
alkalom, hogy műsorra kerül Shakespeare leghíresebb műve. Apja,
a király temetésére érkezik haza a trónörökös, Hamlet. De édesanyját, friss feleségként, a királlyá előlépett nagybátyja oldalán
találja. A gyászból nász lett. Hamlet nem találja a helyét, kérdések,
kételyek kínozzák. Kutatni kezd.
A GRUND – VÍGSZÍNHÁZI FIÚZENEKAR
Az együttes 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121.
születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian
a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék
vígszínházi előadásának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk,
Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum
Béla. A zenekar egyre bővülő repertoárján helyet kap A Pál utcai
fiúk számai mellett több, legendás vígszínházi sláger, jól ismert
Presser-dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.
A koncerten a Színházak Éjszakája karszalagok az erkélyre, az
emeleti páholyokra és a karzatra érvényesek, a földszinti férőhelyekre 2790-3990 Ft-os helyáron válthatók jegyek színházunk
jegyértékesítési pontjain és online.
előzetes helyfoglalás lehetséges
program jelnyelvi tolmáccsal kísérve
nagyothallók számára akadálymentesített

www.szinhazakejszakaja.hu

PROGRAMOK

fotó: Gradvolt Endre
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Vidám Színpad

78

79

www.szinhazakejszakaja.hu

ARANYOLDAL
EZ TÉNYLEG
ÖRÖK EMLÉK

Gyűjts legalább 3 színház színészeitől aláírásokat, majd fotózva, szkennelve küldd
el nekünk, hogy kisorsoljuk a szerencsés rajongót, aki megnézheti kedvenceit a színpadon!
A levélben meg kell írnod az info@szinhazakejszakaja.hu email címre,
hogy kikkel írattad alá az oldalt!

www.szinhazakejszakaja.hu

