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Marc Camoletti: LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN
vígjáték
Fordította: Hamvai Kornél
Játékidő: 105 perc, egy szünettel.
Marc Camoletti francia drámaíró Genfben született, és Franciaországban hunyt el 2003-ban.
A Leszállás Párizsban című műve a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világon
a legtöbbet játszott francia dráma. A történetből Tony Curtis főszereplésével sikeres film
készült.
Bernard, a sármos építész Párizsban él, és felhőtlen kapcsolatot ápol egy stewardesszel. És egy
másikkal… És egy harmadikkal… Ezt csakis úgy sikerülhet véghez vinnie, hogy gondosan és
precízen ügyel arra – a légi közlekedés menetrendjét szem előtt tartva –, hogy a háromból két
hölgy mindig a felhők között legyen. Ebben segítségére van a szobalánya, Bertha, és az
időközben betoppanó barátja, Robert. Vajon meddig lehet ezt az állapotot fenntartani lebukás
nélkül? Addig, amíg porszem nem kerül a gépezetbe, és a három hölgy egyszerre nem érkezik
Párizsba. Hogy ez milyen bonyodalmakhoz vezet, kiderül a Sík Ferenc Kamaraszínházban.

Szereposztás
BERNARD
BERTHA
ROBERT
JUDITH
JANET
JACQUELINE

Tege Antal
Kovács Edit
Csomós Lajos
Liszi Melinda
Komáromi Anett
Köböl Lilla

Súgó: Roszik Ivett
Ügyelő: Korom Gábor
Díszlettervező: Egyed Zoltán
Jelmez: Kiss Kata
Rendezőasszisztens: Kiss Kata
Rendező: Katkó Ferenc

Vaszary Gábor: KLOTILD NÉNI
Bohózat három felvonásban
Az előadás hossza: kb. 2 óra 50 perc
A vígjáték irodalom tele van híres nénikkel. Máli néni, Léni néni, Róza néni sőt a Charley
nénje. De vajon ki ismeri Klotild nénit? Szinte senki. Eddig. Mert Vaszary komédiája
ismertté teszi majd a Klotild néni nevét. Klotild néni finom és kulturált, idős nagynéni. Senki
sem ismeri túl jól. De mindenki rá hivatkozik. Főleg a randevúkra surranó ravasz házastársak. A
Klotild néni a magyar komédiák fergeteges fajtájához tartozik. Leginkább
Feydeau komédiáinak világára emlékeztet. Mégis jellegzetesen magyar és jellegzetesen pesti
bohózat. Szereplői úgy keverednek kínos szituációba, hogy közben alig veszik észre: az életük
is kátyúba került. Megpróbálnak kiverekedni a kényes helyzetekből, de csak egyre mélyebb
félreértések ingoványába süllyednek. Legyen elég annyi, hogy Klotild néni a végére mindent
megold. Vagy éppen semmit. Nézőpont kérdése az egész.

Szereposztás
Miller Zoltán
Pápai Erika / Kerekes Viktória
Szacsvay László
Csere László
Egri Kati
Marton Róbert
Bozó Andrea
Mihályi Győző
Eke Angéla
Szűcs Péter Pál / Varsányi Szabolcs
Németh Gábor
Húros Annamária
Tordai Hajnal
Király Tamás
Nyitrai László
Kaszai Sándor
Voronko Miklós
Major Attila
Bíró Tamás
Ridzi Gábor
Jánoska Zsuzsa
Karinthy Márton

Férj
Feleség
Leskovics
Feri
Mari
Kázmér
Ibolya
Kovács
Zizi
Flórián
Oszkár
Díszlet
Jelmez
Világítástervező
Zene
Fény
Hang
Díszlet kivitelezés
Kellék
Produkciós vezető
A rendező munkatársa
Rendező

Zene a víz fölött – Stop Band emlékzenekar:
Paviloni évek
A zenekar tagjai részben szarvasiak , egyes tagok más településen élnek, sajnos többen
vannak közöttünk, kik már az égiek színpadán zenélnek. Ez a zenekar főleg az 1960-as-70-es
években működött különböző rendezvényeken, nyáron pedig a szarvasi Erzsébet-Ligetben
üzemelő ifjúsági szórakozó helyen a "Pavilonban".
Az est folyamán ezen évek nosztalgikus zenéjével próbáljuk visszahozni az elmúlt időket.

Vers a víz fölött: Liszi Melinda
a Békéscsabai Jókai Színház művészének Toldi estjét tekinthetik meg, ahol közreműködik
Galambos Hajnalka és Rázga Áron.

MELLETTEM AZ UTÓDOM –
TALKSHOW A VÍZ FÖLÖTT
I./
Beszélgetés Kovács Frigyes Jászai Mari-díjas színész-rendezővel. Nevéhez köthető több
délvidéki színház megalapítása. Tagja a Békéscsabai Jókai Színháznak. 2009-ben az Oktatói és
Kulturális Minisztérium életműdíjat ítélt neki, majd 2012-ben a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje kitüntetésben részesülhetett. Fia; Kovács Tamás aki a budapesti Színház- és
Filmművészeti Egyetem színművész szakos hallgatója. Gyakorlatát a budapesti Katona József
Színházban tölti. Országosan az Aranyélet 2. évadában a fiatal Hollós Endre alakjának
megformálásával, valamint a Korhatáros szerelem című sorozattal vált ismerté.

II./
Straub Dezső 1982-től a Vidám Színpad, 2004-től a Budaörsi Játékszín tagja, de rendszeresen
játszik a Karinthy Színházban és a Mikroszkóp Színpadon mint konferanszié. Az
újjáalakult Vidám Színpad művészeti vezetője. Fia Straub Péter az elmúlt években számos
színdarabban és filmben láthatta őt a közönség, de rendezői munkatársként is jelen van a
színházi világban.

III./
Beszélgetés Oberfrank Pállal, Jászai Mari-díjas színművész-színházigazgatóval. 1991-ben
végzett a Színház-és Filmművészeti Főiskolán, majd a Vígszínházhoz szerződött 2008-ig.
2010-ben a Veszprém Megyei Közgyűlés megválasztotta a Veszprémi Petőfi Színház igazgatói
posztjára. Jelenleg második ciklusában vezeti a színházat. Lánya Oberfrank Réka kortárs
táncművész, koreográfus szabadúszóként dolgozik. Inkább alternatív színházak előadásaiban

láthatjuk munkáit, de kőszínházban is, mint például a Békéscsabai Jókai Színházban, a Bűvös
patkó illetve a Karnyóné című előadásokban is láthatta koreográfiáit a közönség.

IV./
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas magyar színművésznő. 1975-ben végzett a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán, utána egy évig a Veszprémi Petőfi Színház tagja volt. 1976 óta
a Madách Színház művésznője. A Soproni Petőfi Színház örökös tagja. 2004 óta a Turay Ida
Színház tagja. 2012. március 15. alkalmával a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették
ki. Lánya Kisfaludy Zsófia 1989-ben született. A gimnáziumi érettségije után 2007-2011 között
a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelem és marketing szakán tanult tovább, mellette
a Bartók Béla Konzervatórium magánének szakán is tanult (2007-2010). Egyetemi tanulmányai
alatt fél évet töltött el Hollandiában, Hágában. Később beiratkozott a Madách Musical Tánc- és
Zeneművészeti Iskolába, ahol 2013-ban végzett zenés színész szakon. 2013-tól a Budapesti
Operettszínház tagja, mellette szerepel a Madách Színház és a Turay Ida Színház előadásaiban,
valamint vidéken, Győrben, Sopronban és Békéscsabán is. 2016-tól a Színház- és
Filmművészeti Egyetem drámainstruktor-színjáték szakos hallgatója.

Alan Alexander Milne: MICIMACKÓ
mesejáték
Karinthy Frigyes fordításának felhasználásával színpadra írta:
Karinthy Ferenc
Játékidő: 74 perc, egy szünettel.
Micimackó története talán 1921 augusztusában kezdődött, amikor A. A. Milne fiának,
Christophernek a születésnapjára egy játékmackót ajándékozott, mely után karácsonyi
ajándékként következett Füles, majd Malacka. Kanga és Zsebibaba később lettek a gyerekszoba
lakói. Milne egy estimese-sorozatot kezdett írni, ahol a történetek fiának és plüssállatainak
kalandjairól szóltak. A történet szerint régen, valamikor az ősidőkben, de legalábbis múlt
péntek előtt, Micimackó erdőben élt, saját kunyhójában. A Százholdas Pagony lakói még: a
fontoskodó Nyuszi, a tudálékos Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős kengurumama, Kanga a
kicsinyével, Zsebibabával, no meg a vidám Tigris, és persze mindnyájuk szeretett gazdája
– Micimackó legjobb barátja – Róbert Gida. Ebben az erdőben mindig történik valami
mulatságos vagy izgalmas esemény. Micimackó sokszor bajba is keveredik, lévén
Csekélyértelmű Medvebocs, de Róbert Gida, aki már nagy és okos – hatéves –, mindig mindent
rendbe hoz.
A darab humora a helyzetekből, a sajátos gyermeki logikából és a szereplők beszédéből fakad.
A nyelvi humor nagyrészt a zseniális fordító, Karinthy Frigyes leleményének köszönhető.
Rendkívül mulatságos, hogy az állatkák a felnőttek beszédfordulatait, érdekes/értelmetlen
kifejezéseit szövik társalgásukba, gyakran anélkül, hogy jelentésükkel tisztában lennének.
Vagy a maguk nyelvére fordítják le az érthetetlen kifejezéseket, s így lesz felfedezésből
tejfelezés. Udvariasságból érdeklődnek egymás hogyléte iránt, s különösen Bagoly beszél
gyakran az angolok kedvenc témájáról, az időjárásról. Bár az epizódoknak a
középpontjában Micimackó áll, a néző érzi, hogy a szereplők Róbert Gida képzelet- és
érzelemvilágát testesítik meg.

Szereposztás
Róbert Gida
Micimackó
Malacka
Füles
Bagoly
Nyuszi
Kanga
Zsebibaba
Tigris
Súgó: Roszik Ivett
Díszlettervező: Egyed Zoltán
Zene: Vitéz László
Rendezőasszisztens: Kiss Kata
Rendezte: Tege Antal

Cazac Itai Lior / Nyul Zoltán Bence
Gulyás Attila
Szabó Lajos
Katkó Ferenc
Hodu József
Nagy Erika
Fehér Tímea
Gábor Anita
Csomós Lajos
Ügyelő: Szepsi Szilárd
Jelmez: Kiss Kata
Korrepetitor: Galambos Hajnalka

SZARVASIAK A VÍZ FÖLÖTT
I./
Vendégünk Hartay Csaba író, költő.

II./
Kovács Krisztina a Babilon TSE művészeti vezetője lesz vendégünk, várjuk önöket sok
szeretettel.

III./
Ágoston Béla lesz vendégünk aki Szarvason születetett, itt járt általános iskolába és
gimnáziumba is. Zeneszerző, zenetanár, fő hangszere a szaxofon, az összes fúvós hangszeren
játszik. Számtalan speciális hangszer megszólaltatója, – például a havasi kürt – de zongorázik,
vonós hangszereken is játszik – szóval igazi polihisztor.

IV./
Somfai Kara Dávid- 1993-tól sokat utazott és élt Belső- és Közép-Ázsiában, Szibériában,
Mongóliában, Kínában. 2000-ben az ELTE BTK-n szerzett török és mongol filológiából
diplomát, 2007-ben lett a nyelvtudományok doktora. 2003 óta az MTA BTK tudományos
munkatársa, etnológusként dolgozik. 2009–2010-ben az Indiana Egyetemen volt vendégkutató,
sziú nyelven tanult, és 3 hónapos terepmunkát végzett Dél-Dakotában

Kedvenceink a víz fölött - Ragány Misa és Puskás Dániel
Ragány Misa és Puskás Dániel zenés estje - a Békéscsabai Jókai Színház színművészeinek
műsora.

Alan Jay Lerner – Frederick Loewe: MY FAIR LADY
musical
Játékidő: 125 perc, egy szünettel.

Mielőtt a világ egyik legnépszerűbb musicaljéről beszélnénk, egy pillanatra kalandozzunk
vissza az időben. A My Fair Lady ugyanis G. B. Shaw Pygmalion című drámájának a zenés
változata. Aki ismeri Shaw drámai világát, az tudja, hogy mi sem áll távolabb tőle, mint a
szirupos történetek színpadra állítása. Esetünkben mitológiai kiindulópontja Pygmalion, a
görög szobrász volt, aki beleszeret egy általa megformált nőalakba, és kérésére Aphrodité, a
szerelem istennője életet lehel a szoborba. Ehhez már csak azt kell hozzátennünk, hogy
összeálljon bennünk a kép, a történet megtalálható Ovidius Átváltozások című művében. Illetve
még azt is, hogy Shaw a saját korában játszódó történetet farag a mitológiai alapanyagból.
A Pygmalion, így az abból készült zenés darab, a My Fair Lady középpontjában is,
az átváltozás áll tehát, mint a mitológia, esetünkben az emberi létezés, csodája.
A történet egyszerű, és rendkívül szórakoztató mind darab, mind musical formájában. Lizát, a
kis virágoslányt az eső behajtja egy eresz alá, ahol a véletlen – vagy a sors – éppen Higgins
nyelvészprofesszor és Pickering ezredes mellé sodorja.
A két férfi – régi, kipróbált barátok – nem feltétlenül gentlemanokhoz illően, fogadást köt
Lizára, melynek lényege, hogy Higgins, a megrögzött agglegény pár hét alatt az erős
tájszólással és rossz grammatikával beszélő, közönségesen viselkedő lányból tökéletes „nyelvi
megjelenésű” hölgyet farag.
Megszokott öltözékének elvesztése, illetve a nyelvi órák lelketlen szigora nem kevés
megaláztatással jár a lány számára, amit azonban a zene és a Shaw-i szellemesség rendre fel
tud oldani. (A darab szövegkönyve csak lényegtelen elemekben tér el a Shaw-i műtől.) Oldás
lehet az is, hogy a nézőtér együtt szurkol a lánynak, akár Higgins ellenében is, hogy sikerüljön
felnőnie a túlzottan is nagy feladathoz, hiszen ha győz, győzelme valójában a professzor fölötti
győzelem, tudatában annak, hogy átváltozása nem kevés áldozattal és személyiségének a
részbeni feladásával jár.
És Liza győz, egy egész úri társaságot sikerül „megtévesztenie” azzal, hogy ő született úrinő,
egy igazi lady. De a győzelemből Higgins nem kíván részt adni neki, saját magának kebelezi
be a sikert. Liza megérti, hogy ő csak egy emberi kísérlet tárgya volt, ezért elhagyja a professzor
házát. Ekkor azonban Higginsnek is szembe kell néznie egy átváltozással: a megrögzött
agglegény a nyelvórák során beleszeretett Lizába – az „általa formált nőalakba”. Liza végül
visszatér hozzá (a Shaw-i megoldástól itt tér el leginkább a darab, a drámaszerzőnél ugyanis
anyjához menekül vissza a lány), és boldogan omlik az agglegény karjába, akibe a tanórák során
ő is beleszeretett.
Hogy minek köszönheti ez a darab példátlan sikerét? Talán, hogy a szövegkönyvet író Alan J.
Lerner lényegében megtartja a fanyar Shaw-i színpad- és nyelvkezelést, így kerüli el, hogy
cukrozottá váljék a történet. Ehhez a fanyarsághoz adja hozzá remek zenéit Frederick Loewe;
a musicalben megszólaló dalok egytől egyig telitalálatok.

Szövegét és verseit írta: Alan Jay Lerner
Versek: G. Dénes György Kossuth-díjas

Zenéjét szerezte: Frederick Loewe
Fordította: Mészöly Dezső

George Bernard Shaw színművéből és Gabriel Pascal "Pygmalion" c. filmjéből adaptálva,
az eredeti produkció rendezője: Moss Hart
A Színház a MY FAIR LADY c. musicalt a Tams-Witmark Music Library, Inc. (560 Lexington Avenue,
New York, NY 10022) céggel kötött szerződés alapján mutatja be.

Szereposztás
Henry Higgins
Pickering ezredes
Eliza Doolittle, virágáruslány
Mrs. Higgins
Mrs. Pearce, Higgins házvezetőnője
Alfred P. Doolittle, csatornatisztító
Freddy Eynsford-Hill
Mrs. Eynsford-Hill
Harry
Jamie
George, kocsmáros
Lord Boxington
Lady Boxington
Charles, komornyik
Első csavargó - komorna
Második csavargó
Harmadik csavargó

Szomor György Nádasdy-díjas
Bartus Gyula Jászai Mari-díjas
Papp Barbara e.h.
Somfai Éva
Fodor Zsóka
Katkó Ferenc
Balázs Csongor
Nagy Erika
Ragány Misa
Dorogi Péter szh.
Hodu József
Árdeleán László
Galambos Hajnalka
Szabó Zoltán szh.
Gábor Anita
Lévai Attila
Árvavölgyi Patrik

Továbbá: Fejes Katica szh., Fónagy Jázmin szh., Földes Roxána, Józsa Bence szh.,
Juhos Marcell szh., Kerek Vivien szh., Kopanyicza András szh., Korom Gábor,
László Bernadett szh., Lehoczki Orsolya szh., Medovarszki Petra szh., Németh Nikolett,
Nádra Kitti szh., Nyul Zoltán Bence, Puskás Dániel szh., Szojka Cinthia szh.,
Szubin Martin szh., Thomas-Ónodi Lili Róza
Folk & Roll formáció: Drimba Máté, Móricz Bence, Szilágyi András
Énekkari tagok: Fodor Emília (szoprán), Sélleiné Kraszkó Márta (szoprán),
Sutóczki Miklós (basszus), Szák Kocsis Péter (basszus)
Zenekar: vezényel: Rázga Áron
Billentyűs hangszerek: Gál Csaba, Hegedű: Vincze Eszter/Benedekfi Zoltán, Hoffmann Ágnes,
Szomorné Budai Mariann, Cselló: Juhász Edit, Fuvola: Kaczkó Gabriella,
Klarinét: Bogdán Gábor, Kocsis Gábor, Trombita: Bíró Tamás, Resetár Attila,
Harsona: Szűcs Csaba, Nagybőgő: Hamza Lenke/Marjovszky Endre Ütő: Halász Illés
Súgó: Veselényi Orsolya
Ügyelő: Szepsi Szilárd
Díszlet-jelmeztervező: Húros Annamária
Korrepetitor: Galambos Hajnalka
Koreográfus asszisztens: Lehoczki Orsolya szh.
Rendezőasszisztens: Németh Gabriella

Koreográfus: Sebestyén Csaba
Harangozó Gyula-díjas
Rendező: Radó Denise
Jászai Mari-díjas

ZENE A VÍZ FÖLÖTT- Játszom a hangszereken
avagy a swing varázsa
Kepenyes Pál zenés estjét hallhatják Játszom a hangszereken, avagy a szving varázsa címmel.
Az este folyamán felcsendulnek lendületes virtuóz fúvós hangszeres szólók és emellett
gyönyörű lírai dalok, világslágerek mit például: My way, Strangers inthe night, La vi an rose,
különböző zenei stílusokban. A produkció alatt hangszertörténettel is megismerhetnek az
érdeklődők.

VERS A VÍZ FÖLÖTT – Lidérc
Donna Giovanna alszik- és közben álmodik. Démonok, lidércek, farkasok és boszorkányok
látogatják minden éjjel. Donna Giovanna álmos, lecsókolt szemhéján keresztül nézi a valóságot
és közben ragyog. Erre a szolgálatra tette föl egész életét. Égni és ragyogni, bármi áron. Idővel
aztán elfárad, fénye opálos lesz és kishalált hal. Picikét, csak éppen akkorát, hogy másodszor is
világra jöhessen. Anyák, apák, fivérek, nővérek, szeretők, dajkák, mesterek, meg nem született
gyermekek, növények és állatok szellemei segítik útját, hogy az lehessen, aki...
A történet, amit elmondok, nem igaz. Vagyis... részben. Azaz velem is megtörtént, meg azzal a
költőnővel is mert hogy leírta abban a versben, amit el fogok mondani két verssel később,
szóval ez az ő története is. Bár ezzel az erővel akár lehetne a Tiéd is. De nem?
Ki az a Donna Giovanna? Nem tudom, egy Fodor Ákos- haiku címe, meg valami spanyol
kortárs opera főhősnője.
Semmit sem tudok róla, de néha nagyon remélem, hogy még csak nem is hasonlítunk...
"Minden nőben ott van egy vad teremtmény, egy ősi, ösztönökkel teli erő, kreativitás,
szenvedély, és kor nélküli bölcsesség." /Clarissa Pinkola Estés/
Gondolatok a női minőségről, annak aspektusairól, "az élet elviselhetetlen könnyűségéről"
monológok, versek, saját gondolatok tolmácsolásában.
Gitáron és hangdrumon kísér Illés Adrián.

Lili és Lali meseországban
Varázslatos, kalandos utazás a mesék világában.
Lali és Lili egy véletlen folytán egy csodás országba kerülnek, ahol a nagyon szeretett és
ismert mesefigurák mellett különleges lényekkel is találkoznak. A szereplők zenélnek,
táncolnak és énekelnek a legismertebb mesefilmekből, így a néző gyerekek együtt tudnak
énekelni a szereplőkkel. A különleges lények hihetetlen artista produkciókkal kápráztatják el
a két kis főszereplőnket.
Fellépők többek között Liszi Melinda, Árvavölgyi Patrik, Nagy Róbert, a Fővárosi
Nagycirkusz artistái és a LandOfMusic - LOM táncosai.

Group'n'Swing
HOLDFÉNY MULATÓ
swing musical
Vajon milyen kalandos kanyarok akadályozhatják a céltudatos cégtulajdonosnő, Catherine és a
metropolisz hódítására készülő aranyifjú, Ben rohanó tempójú közeledését?
Új és reményteli show-ban ad minderre választ a Swing Street nevezetessége, a Chicago szerte
közkedvelt Holdfény Mulató! Szükséges is a tapsban és dollárban mérhető siker, s talán jobban,
mint eleddig bármikor, hisz veszélyben a show-business e legendás otthona, s vele együtt az
estéről-estére itt játszó népszerű Zenekar jövője. Kell a nagy dobás! S miközben pereg a
lendületesen mozgalmas, szenvedélyektől fűtött, látványos táncképekben fogalmazott színpadi
játék a botrányosan fordulatos irodai szerelemről, feltárul a próbatermi vívódások és
választások világa. Előtűnnek a színfalak mögött zajló olykor keserves, máskor bohém
pillanatok, ám történhet bármi, a Zenekar nem lát, nem hall és nem beszél. Legalábbis, a
Holdfény Mulató kulisszáin kívül nem.
S hogy végül színpadra kerül-e a nagyreményű új bemutató? Kiderül e különleges koncert
musicalból!
A fergeteges sodrású, élőben megszólaló Group'n'Swing-dalokért Romhányi Áron, a United
Együttesből is ismert zeneszerző-zenei producer felel, a rendező Kovács Gábor Dénes,
közreműködik a Maffia Swing tánckar.

A Szolnoki Szigligeti Színház
első nagyszínpadi bemutatója

Békeffi István – Stella Adorján: JANIKA
vígjáték két részben
15 év távollét után hazatér Magyarországra a híres színésznő külföldre távozott férje, hogy a válást
elintézze. A színésznő épp egy kisfiú szerepét próbálja otthon, amikor a férje meglátja a karácsonyfa
alatt és azt hiszi, Janika az ő gyermeke. A színésznő nem világosítja fel a tévedésről, élvezettel játszik
tovább. Csakhogy a férj szimatot fog és egy idő után már nem lehet tudni, ki vezeti orránál fogva a
másikat és hogy Janika, a hirtelen felbukkant kis gézengúz beleegyezik-e, hogy a „szülei” elváljanak?

Szereposztás
Polgár Gizi, színésznő…………………………………………………
Balla János, színpadi szerző …………………………..……………..
Malvin, öltöztetőnő……………………………………………………
Elemér, Gizi apja………………………………………………………
Mariska, Gizi anyja……………………………………………………
Adorján, színigazgató…………………………….……………………
Fenek Jenő, kezdő író…………………………………………………
Betty Torday…………………………………………………………..
Boy…………………………………………………………………….
Újságíró……………………………………………………………..…
Díszlet- és jelmeztervező: Túri Erzsébet
Dramaturg: Szabó Csilla
Segédrendező: Ignátz Éva
Rendező: Molnár László

Kertész Marcella
Barabás Botond
Gombos Judit
Karczag Ferenc
Gyöngyössy Katalin
Mészáros István
Harna Péter
Molnár Nikolett
Tárnai Attila
Zelei Gábor

VERS A VÍZ FÖLÖTT - Ady szerelmei - Zsókától Csinszkáig
Ady Endre életének fontosabb művészi és szerelmi állomásairól lesz szó, másfél órában. Ismert
és kevésbé ismert kapcsolatok, kulcs versekkel. Viharos szerelemtől az otthonra találásig.
Kiemelve a Léda szerelem és a Csinszka szerelem.
Előadja: Nagy Erika Tomanek Gábor és Tábor Lajos

ZENE A VÍZ FÖLÖTT- Nyár esti szerenád
Szeged Trió Classic 8. évadját kezdi ebben a felállásban Tagjai Varga Laura fuvolaművész
Vizsolyi Lívia fagottművész és Klebniczki György zongoraművész ,mindhárman a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Karának oktatói, Artisjus díjasok.
2 éve készítettek egy CD-T ahol, szép, lágy barokk és romantikus dallamok csendülnek fel.
Olyan igényes kamaraművek válogatott gyűjteménye ez, amely elmélyülésre, kikapcsolódásra
és relaxálásra egyaránt kiváló. A muzikalitást és a virtuozitást gazdagon kiemelő fuvola, fagott
és zongora dallamok olyan mesterek tollából születtek, mint Vivaldi, W. Fr. Bach (a Bach-fiú),
Boismortier és Couperin, (a két francia zeneköltő), Morlacchi (Verdi-hatású olasz zeneszerző)
és Weber (a német romantika egyik legnagyobb képviselője).

VERS A VÍZ FÖLÖTT – KORLÁTOK NÉLKÜL
Eredményhirdetés és válogatás látás- és hallássérültek verseiből, novelláiból. A műsort
összeállították: Komáromi Anett és Tarsoly Krisztina a Békéscsabai Jókai Színház
színművészei.

Móra Ferenc meséje alapján színpadra írta Szőke Andrea:

A DIDERGŐ KIRÁLY
zenés mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója
Bánjamár királynak borús az orcája,
Majd megdermed csontja, reszket keze-lába.
Kandallója izzik, mi haszna, hiába!
Nem jut oda meleg, ahol a szív zárva...
Móra Ferenc klasszikusnak számító verse szó szerint szívet melengető történet. Az öreg
Bánjamár király zord természetével elriaszt magától mindenkit, aki a palotában él. Önzésével
egyre távolabb kergeti az őt szerető embereket, s engedi közelebb az álnok, haszonleső
Sutyimutty főtanácsnokot. S egyszer csak – mikor sötét gondolataiból felocsúdva körbekémlel
– azt veszi észre, hogy egyedül maradt. Igaz, sürögnek-forognak körülötte, minden kívánságát
lesik, ám az emberek szívében a szeretet helyét már átvette a félelem, és a szánalom. S a csillogó
trónterem díszes sarkait áttetsző pókhálóként körbeszövi a magány...
A magány cudar egy lakótárs. Dideregni kezd tőle az ember, és folyton takarózna, melegedne.
De nem tud. Nincs annyi takaró. Szólhat körülötte harsány zene, asztalán a legfinomabb ételek
illatozhatnak, drága orvosságokat nyelhet, befűttethet a királyi kandallóba, mindhiába. A hideg
csak marad. Felégetheti az erdőket, házakat, bútorokat, az egész világot, az sem segít. Ám
könnyedén oltalmat adhat egy aprócska dolog. Például egy kislány pityergése... Mert a
melegséget nem kívül kell keresni, hanem legbelül. Bent, a szívben. A királyi didergést nem a
kandalló tüze szünteti meg, hanem a szeretet...
A bűbájos történet ízig-vérig mese, mégis megkapóan emberi. Az igazán fontos dolgokat
kutatja, s eközben rálel az őszinteség, a bizalom, a megbánás és az újrakezdés varázslatos
világára. S ettől melegség támad mindenki szívében...

Szereposztás
BÁNJAMÁR KIRÁLY: SATA ÁRPÁD
CSICSERI PANKA: BÁNYAI MÍRA/KOVÁCS OLGA
SZÍVEKI JANKA: SZÉL ANIKÓ
PALLÓ MESTER: NAGY ANDRÁS
NYEKERGŐ, a királyi kobzos: KÁLI GERGELY
GRIZELDA, a szakácsnő: NAGY ADRIENN
SUTYIMUTTY, a főtanácsnok: TUNYOGI PÉTER
TENTELE, az öreg dajka: DÉR GABI
CSIBUKK apó, a kályhagyújtó: BALOGH ANDRÁS
NYÁFIC, a komornyik: KARDOS KRISTÓF
Dr. BACILUS, az udvari doktor: TÓTH LEVENTE
Díszlet: DÓSA CSILLA
Jelmez: KOVÁCS TÍMEA
Ügyelő: LUDÁNYI ANDREA
Súgó/Rendezőasszisztens: IVÁDY ERIKA
Rendező: BARÁTH ZOLTÁN

III. Körös-menti Néptánctábor záró estje
Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Körös-menti Néptánctábor, Szarvason az
ifjúsági táborban. Célunk, hogy megteremtsünk a saját régiónkban egy olyan táborozási
lehetőséget, ahol különböző műhelyekből, különböző korosztályokban vesznek részt a
gyermekek. Elsődleges cél, hogy bővüljön a résztvevő települések, csoportok és így a
gyermekek létszáma is, valamint, hogy ne alkalomszerű legyen ennek látogatása, hanem egy
folyamatos közösségi tevékenységként éljen az együttes vezetőkben így a gyermekekben is
évről évre. Alakuljanak új közösségek, baráti kapcsolatok, amelyeket fenn lehet tartani egész
évben az együttesektől, vezetőktől függetlenül személyesen és szakmai programokon egyaránt.
A tábor zárásaként, a szarvasi vízi színpadon mutathatják meg tudásukat a táborban résztvevő
csoportok, együttesek egy-egy produkcióval, valamint a táborban tanultak közös
bemutatásával. Közreműködik a Folk & Roll és a Talléros zenekar.
A tábor szervezője az orosházi Petőfi Művelődési Központ; Baranyai Ilona és Móricz Bence.
Társszervező a Békésmegyei Néptáncosok Szövetsége.

Kedvenceink a víz fölött – „Kicsi gyere velem…”
Gábor Anita és Nagy Róbert a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadását láthatják
„Kicsi gyere velem…” címmel. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter válogatás várja a nagyérdeműt.

Marcel Mithois – Aldobolyi-Nagy György – G. Dénes György:

A FÉRJVADÁSZ
zenés vígjáték
Játékidő: 2 óra 30 perc (1 szünettel)
Ki lőtt? Kire? Mikor? Miért? Hogyan tovább?
Férj volt, van, lesz! De ki lesz az?! Kezdődhet a férjvadászat!
Vígjáték. Francia vígjáték. Zenés francia vígjáték. Bohózati elemekkel tarkított zenés francia
vígjáték. Zene: Aldobolyi Nagy György - az Orchideák (Charley nénje) és több tucatnyi sláger
közismert szerzője.
Bizarr fordulatok, pikáns élethelyzetek. Krimi, krimi-vígjáték, zenés krimi-vígjáték. Minden
együtt van egy rendkívül szórakoztató, kellemes színházi este vidám hangulatához.

Szereposztás
Zeneszerző: Aldobolyi Nagy György
Dalszövegek: G. Dénes György
Fordította: Pongrácz Zsuzsa
Coco: SAÁROSSY KINGA Jászai-díjas
Gaston, a titkár: TÓTH LEVENTE
Auguste, maitre d'hotel : VÓKÓ JÁNOS
Anne-Marie, Coco lánya: BABÓCSAI RÉKA
Nicolas, Coco fia: KARDOS KRISTÓF
Maggy Fuchois : DIMANOPULU AFRODITÉ
Anatole Longvy: BARANYI PÉTER
Madmoiselle Valeria: DÉR GABI
Becot, rendőrfelügyelő: REITER ZOLTÁN
Pascal De Vontauban: KÁLI GERGELY
A Perui Nagykövet: TUNYOGI PÉTER

Idegen Úr: PILISY ATTILA
Zenekar:
ÁGOSTON OTTÓ, FARKAS ANTAL, GULYÁS LÁSZLÓ, JUHÁSZ ANDRÁS,
KEREKES JÓZSEF, KLEM DÉNES, KOVÁCS HENRIK, MÁNDOKY BÉLA,
TAKÁCS BALÁZS
Vezényel: NAGY ZOLTÁN
Díszlet: LANGMÁR ANDRÁS
Jelmez: BODNÁR ENIKŐ
Zenei vezető: NAGY ZOLTÁN
Korrepetitor: FARKAS ANTAL
Koreográfus: KELEMEN DOROTTYA
Ügyelő: HÓDOSI ILDIKÓ
Súgó: SZECSKÓ ANDREA
Rendezőasszisztens: BLASKÓ-SAÁROSSY ZSÓFIA
Rendező: BLASKÓ BALÁZS, Jászai-díjas

RAY COONEY: A MINISZTER FÉLRELÉP
bohózat
Fordította: Ungvári Tamás
Dramaturg: Benedek Albert
A darab elnyerte a Laurence Olivierrõl elnevezett legjobb vígjátéknak járó díjat Angliában,
1992-ben.
A nagysikerű A MINISZTER FÉLRELÉP című film újra színpadon kizárólagosan a Bánfalvy
Stúdió produkciójában!
Richard Willey, a kormány egyik sikeres, fiatal minisztere gáláns kalandra készül az ellenzéki
frakció titkárnőjével (Jane) egy patinás hotelben. Az este azonban nem kezdődik a legjobban,
hiszen a szobába belépve, azonnal találnak egy ”hullát” az ablakban.
Richard végül segítségül hívja parlamenti titkárát, Geroge Pidgen-t, így már hárman próbálják
megoldani ezt a rendkívüli helyzetet. Nincs könnyű dolguk, hiszen a szálloda igazgatója és
főpincére mindig a legrosszabb pillanatban zavarja meg őket, míg Richard felesége, George
édesanyjának ápolónője, valamint a fiatal szerető féltékeny férje csak tovább bonyolítja az
amúgy is kínos szituációt. Ráadásul az éjszaka még mindig tartogat meglepetéseket!

Szereposztás:
Richard Willey (jó fellépésû, sikeres, fiatal miniszter) – GESZTESI KÁROLY
A menedzser (a hotel kemény kezû igazgatója) – HARMATH IMRE
A fõpincér (hiú és ravasz, vén szolga) – SCHLANGER ANDRÁS/URMAI GÁBOR
Jane Worthington (vonzó, de szeleburdi ifjú hölgy) – KISS RAMÓNA/BUGÁR ANNA

A hulla (jellegzetességek nélküli, középkorú férfi) – URMAI GÁBOR/PINTÉR GÁBOR
George Pigden (tisztességes férfi, bár igen ideges) – BELEZNAY ENDRE
Ronnie (egy dühös fiatalember) – SZÁRAZ DÉNES
Pamela (finom, vonzó, ötvenéves hölgy) – BÁNFALVY ÁGNES
Ápolónõ
(parancsoló, de vonzó, negyvenéves asszony) – GREGOR BERNADETT/VANYA TÍMEA
Rendező: Horváth Csaba
Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Koreográfus: Horváth Gyula Antal
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Rendezőasszisztens és ügyelő: Szikra B. Diána
Súgó: Varga Réka

Szeszélyes szarvasi szösszenetek –
Rádiójáték kabaréjelenetekből
A Szeszélyes évszakok című sorozat ismerőnek csenghet szinte mindenki számára. Kis
csapatunkkal összeálltunk, hogy felidézzük a régi kabaré jelenetek hangulatát, hogy
bebizonyítsuk, hogy ez a fajta humor sosem évül el. A legjobb jelenteket válogattuk össze, mint
például az óvszeres, vagy a vőlegény bácsis és még sorolhatnám. A fergeteges humorú
szövegeket rádió játékszerűen, ülve adjuk elő. A nosztalgikus estére várunk időseket vagy
fiatalokat 2018. július 9-én 20.30-tól.

Béres Melinda: Csingiling az erdőben
Kalandos mese
A „Csingiling” meséből megismert tündér kalandjai tovább folytatódnak. Barátaival az erdőbe
indul, de különös kalandokba keverednek. Varázslatos lények, furcsa helyek, félelmetes
figurák, kedves kis j cimborák kerülnek el a tölgyes mélyéről. S hogy még kikkel találkoznak?
Kikkel nevetgélnek a buta csínytevéseken? Ki segít ki – kit a bajból? Gyerek nézzétek meg
Csingiling új, vidám történetét!

Szereplők
Szilvási Judit
Tóth Alex
Barsi Márton
Bodor Szabina
Lovas Emília
Merk László
Nyírő Bea
Falusi Balázs Áron
Szántó Szandra
Zene, koreográfia: Tóth Alex
Rendező: Nyírő Bea

A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása

AZ ÉGIG ÉRŐ FA
Magyar népmese alapján
Bátorság. Leleményesség. Hit. Ezekre van szükség ahhoz, hogy valaki elinduljon felfelé az égig
érő fa derekán. A lélek útján. A felnőtté válás felé.
És János elindul. Úgy indul neki a fának, hogy nem is sejti, mennyi csoda, szépség, kaland és
nehézség vár rá.
Odafönt aztán megtanulja, mit jelent élni a lehetőséggel, milyen is az a hely ahol még a madár
se jár, hogy miért nem szabad bemenni a tizenkettedik szobába, milyen a szerelem első látásra,
mit jelent az hogy „ha addig élek is”, milyen az amikor a jó tett helyébe jót várj és hogy a
gebéből is lehet táltos.
Megismeri a félelmet, a szerelmet, a barátságot, a rosszindulatot, a jó szándékot, a fájdalmat és
a boldogságot is.
Senki sem születik hősnek, de talán egy kicsit azzá válhat, ha tiszta szívvel és nyitott lélekkel
járja az útját.

Szereposztás
Jani, a kondáslegény – Virág György
Kurta, a kurtafarkú malac – Szilágyi Áron
Etelka, a király lánya – Verebes Judit
Király – Nešić Máté
Főkamarás – Dévai Zoltán
Sárkány, a háromfejű – Nešić Máté, Papp Arnold, Dévai Zoltán, Lőrinc Tímea
Bajvan, a varjú – Dévai Zoltán
Róka – Nešić Máté
Vasorrú Bába – Lőrinc Tímea, Pataki Gyűrű-díjas
Táltosló – Papp Arnold
Színpadra alkalmazta és a dalszövegeket írta: Lénárd Róbert
Zeneszerző: Bakos Árpád
Jelmeztervező: Aleksandra Pešić

Rendező: Crnkovity Gabriella

Kedvenceink a víz fölött – Egy szoknya egy nadrág …
Csonka Dóra és Gulyás Attila a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadását láthatják
"Egy szoknya egy nadrág" címmel.

Michael Frayn: FÜGGÖNY FEL!
A kecskeméti Katona József Színház előadása
Ki ne gondolt volna már arra, hogy színház az egész világ? És színész benne minden ember?
Főleg persze azok, akik tényleg színészek. Mert ők is emberek.
Michael Frayn komédiája bepillantást enged a kulisszák mögé. Hogy nem nyílik a díszletajtó.
Hogy eltűnt a kellék. Hogy hisztis a művésznő. Hogy hol a művészúr. Hogy az asszisztens meg
az ügyelő. Hogy elfogyott a kávé. Hogy összeomlott a rendező. Hogy rossz a darab. Hogy jó a
darab. Hogy van-e darab.
A legenda szerint a szerző fejéből akkor pattant ki a színdarab ötlete, amikor egy barátja
előadásán unatkozott: Mennyivel érdekesebb lehet az, ami a színfalak mögött történik...

Szereposztás
Dotty Ottley
Lloyd Dallas
Garry Lejeune
Brooke Ashton
Poppy Norton-Taylor
Frederick Fellowes
Belinda Blair
Tim Allgood
Seldson Mardell

DANYI JUDIT
ZAYZON ZSOLT
ORTH PÉTER
DOBÓ ENIKŐ
DECSI EDIT
FERENCZ BÁLINT
MAGYAR ÉVA
ARADI IMRE
DUNAI TAMÁS

Súgó: Patyi Szilvia
Ügyelő: Mahalek Gábor
Rendezőasszisztens: Vári János

Rendező: SZENTE VAJK

Verebes István – Nemlaha György
Lucifer show
történelmi revü 2 részben
Előadás időtartama: 2 óra 40 perc / 2 felvonás
Ez a Lucifer nem hagyja magát befolyásoltatni a XX. század történéseitől: ő úgy mutatja meg
a sorsfordító napokat Ádámjának és Évájának, hogy azokról kiderüljön, tulajdonképpen mind
a nagy „showtime” részei. A századforduló szilvesztere a vurstliban, a trianoni szerződés
aláírásának napja egy orfeumban, a nyilas hatalomátvétel egy bordélyban, Rákosi Mátyás
születésnapja egy üzemi rendezvényen, a szovjet csapatok november 4-i bevonulása egy vidéki
szálloda éttermében, a Varsói Szerződés csapatainak csehszlovákiai inváziója az Ifjúsági
Parkban éri az első emberpárt. De ők „valami miatt” sosem lehetnek egymáséi… Ez a történet
– és közben közel száz korabeli dal – tölti meg a történelmi revüt.

Szereplők
Betz István
Blazsovszky Ákos
Brunczlík Péter
Chajnóczki Balázs
Dobrányi Máté
Előd Álmos
Fehér Anna Jászai Mari-díjas
Fekete Réka Thália
Fila Balázs
Holczinger Szandra
Kocsis Judit Jászai Mari-díjas
Korponay Zsófia
Kovalik Ágnes
Krassy Renáta
Létay Dóra
Ömböli Pál

Schlanger András
Szucskó Noémi
Vaszkó Bence
Zöld Csaba
Zongorista: Darvas Ferenc / Darvas Kristóf
Díszlet: Mira János
Jelmez: Tordai Hajnal Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész
Dramaturg: Szokolai Brigitta
Koreográfus: Hajdú Anita
Korrepetítor: Fekete Mari
Súgó: Törőcsik Eszter
Ügyelő: Verebély Monika
Rendezőasszisztens: Németh Dóra
Rendező: Verebes István Jászai Mari-díjas

VERS A VÍZ FÖLÖTT- Vasútállomás
Tóth Péter Lóránt József Attila estje egy, a vonatát lekésett, egykori lelenc ember kényszerű
várakozása: kimondott belső monológok a külvilágnak, a hallgatóknak, az együtt utazóknak.
Újfajta József Attila- kép: szeretetről, hitről, békéről és meg nem alkuvás útról. A pódiumestet
és az abból készített diákoknak szóló rendhagyó irodalom órát több mint 300 alkalommal
láthatta a közönség.

A Fővárosi Nagycirkusz nyílt főpróbája
Egy kis ízelítőt láthatnak a következő napi „Megtanulom, megőrzöm, továbbadom” című
produkcióból ami a Cirkuszi dinasztiák műsora a generációról generációra szálló tudás
jegyében. Gálaelőadásunkban nem csak káprázatos produkciókat láthat a közönség, hanem a
számok közötti beszélgetésekben betekintést nyerhetünk az artisták egyszerre szenvedélyes és
fegyelmezett világába is.

Rendező: Fekete Péter

„Megtanulom, megőrzöm, továbbadom”
A Fővárosi Nagycirkusz káprázatos cirkuszi produkciókkal teli gálaműsort mutat be a Szarvasi
Vízi Színházban, ahol énekkel és versekkel fellépnek a Békéscsabai Jókai Színház művészei,
valamint külföldi artista sztárvendégek is! Ezen az estén Szarvas fog állni a cirkuszi világ
központjában!
Erő, kitartás, egyensúly, esélyegyenlőség, pontosság, egymásra figyelés – gondolatok, melyek
az ámulatba ejtő cirkuszi műsorszámok megtekintése közben jutnak eszünkbe. A cirkusz a
családok közös művészeti ága mind a porondon, mind a nézőtéren. Az artisták gyakran
egymástól sajátítják el ennek a nagy hagyományú szakmának az alapjait, apáról fiúra, anyáról
lányra öröklődik nem csak a cirkusz szeretete, hanem akár maguk a számok, attrakciók is. A
nézőtéren pedig együtt szórakozhat és ébredhetnek gondolatai, érzései három generációnak:
gyerekeknek, szülőknek és nagyszülőknek.

Gálaelőadásunkban nem csak káprázatos produkciókat láthat a közönség, hanem a számok
közötti beszélgetésekben betekintést nyerhetünk az artisták egyszerre szenvedélyes és
fegyelmezett világába is.
A Fővárosi Nagycirkusz Atlantic Flight – Nagy Cirkuszi Utazás című nyári műsorának
fergeteg gumiasztal száma is megtekinthető lesz az este során, de láthatjuk majd az orosz Duo
Funcoholics kínai rúdszámát, a Dosov csoport ugródeszkaszámát valamint Földváry
Balázs rönrádprodukcióját. Syulgina Maria és Pisarev Evgeny gyorsöltöző, Axt
Elizabeth kézegyensúlyozó, míg Cserép Tímea kaucsuk, Szlavkovszki Zsolt
handstandszámmal lép fel. Rajtuk kívül énekel és verset szaval Liszi Melinda és Nagy Róbert,
a Békéscsabai Jókai Színház művésze.

Rendező: Fekete Péter
A Fővárosi Nagycirkusz produkciója

Dumas-Szomor-Pozsgai: Monte Cristo grófja
musical 2 részben
A fiatal Edmond Dantest a menyegzőjéről viszik el a rendőrök egy feljelentés alapján. If
várának börtönébe kerül, ahonnan nincs visszatérés. A vád: kapcsolat az akkor száműzött
Napóleonnal. A vád hazugságra épül, de Dantes már nem tudja bizonyítani igazát. Hosszú
éveket tölt börtönben, amikor egy ismeretlen börtöntárs halála révén megszökhet – és egyben
birtokosa egy csodálatos vagyonnak is. Elindul tehát, mint Monte Cristo grófja, hogy bosszút
álljon megnyomorítóin. A párizsi elit azokból áll, akik őt annak idején bebörtönöztették. Köztük
valamikori menyasszonya, és annak fia. A gazdag gróf nem válogat az eszközökben – de vajon
meddig tud elmenni bosszúvágyában? Mikor jön el az idő, amikor már érzelmei
megakadályozzák a teljes leszámolást?
Szerelem, intrika, bosszú, szenvedély – minden együtt a színpadi műben, ahogy Dumas
örökérvényű regényében is. Szomor György dalaival igazi musicalként mutatkozik meg a
klasszikus alkotás.
Zenéjét szerezte, dalszövegek: Szomor György
Alexandre Dumas regénye alapján írta: Pozsgai Zsolt

Szereposztás

DUMAS, a szerző: Vastag Tamás
EDMOND DANTES, MONTE CRISTO GRÓFJA: Szomor György
IFJÚ EDMOND DANTES: Gulyás Attila
MERCEDES: Gubik Petra
FERNAND, KÉSŐBB MORCERF GRÓFJA: Csomós Lajos
DANGLARS: Bartus Gyula Jászai-díjas
VILLEFORT: Presits Tamás
FARIA ABBÉ: Szőke Pál
ALBERT, Mercedes fia: Biró Gyula
HAYDEÉ: Gábor Anita
JACOPO: Katkó Ferenc
BONIFACIO: Gerner Csaba
PACALIO: Liszi Melinda
NAPOLEON: Czitor Attila
BÖRTÖNŐR: Vadász Gábor
Kar: Balog Richárd, Biró Gyula, Daragó Gábor, Ferencz Dorottya, Gazdóf Dániel,
Gábor Anita, Harcsa Boglárka szh., Janis Zoltán szh., Földes Roxána szh., Korom Gábor szh.,
Litauszki Enikő, Mészáros Ágnes, Mészáros Petra szh., Mlinár Péter, Mlinár Zsuzsa,
Nagy Róbert, Tatár Bianka, Terhes Edina
Artisták: André Rolland, Kecskés György
Zenészek: Billentyűs hangszerek: Gulyás Levente, Szabó Imre, Hegedű: Benedekfi Zoltán,
Brácsa: Szomorné Budai Mariann, Cselló: Juhász Edit, Klarinét: Bogdán Gábor,
Kürt: Bereczki Gábor, Gitár: Cseh István, Basszusgitár: Pfeff Márton,
Dob: Geröly Mátyás / Szumper Ákos
Súgó: Liszi Melinda
Ügyelő: Halász Péter
Díszlet: Fekete Péter
Jelmeztervező: Papp Janó
Látvány, vetítés: Madár
Díszlettervező asszisztens: Egyed Zoltán
Jelmeztervező asszisztens: Püski Zoltán
Koreográfus: Fejes Kitty
Hangszerelés: Lippényi Gábor
Dramaturg: Zalán Tibor
Zenei vezető, korrepetitor: Gulyás Levente
Rendezőasszisztens: Czitor Attila
Rendező: Szomor György Nádasdy Kálmán-díjas

VERS A VÍZ FÖLÖTT- Csavargásaim a költészet világában
Szőke Pál, a Békéscsabai Jókai Színház színművészének verses estjét láthatják.

ZENE A VÍZ FÖLÖTT – Lángok
A Benedekfi testvérek első lemeze "Lángok" 2017 - ben jelent meg. Védjegyükké vált „két
ember négy hangszer effektus" - melyben Zoltán a hegedűt és a dobokat külön - külön és
egyszerre is megszólaltatja, míg István zongorán, illetve szintetizátoron játszik - amely
különleges egyedi hangzást kölcsönöz műsoruknak.
A koncerten elhangzik a “Dung Dot” amerikai-vietnámi film kísérőzenéje, amely Fukuokában
Közönségdíjat kapott, majd indult a 2010-es Oscar-díj versenyen.

Kedvenceink a víz fölött
Liszi Melinda és Balázs Csongor a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadását láthatják
„Húrokról dallamra, dallamról hangokra” címmel.
Az este akusztikus válogatást hallhatnak kedvenc dalaikból.

Grimm -Kocsák-Bozsó: RIGÓCSŐR KIRÁLYFI
mesemusical
a Magyar Zenés Színház előadása
Kérők hada verseng Izabella királykisasszony kezéért. Ő azonban mindegyikőjükben csak
kivetnivalót talál. Egyiküket, a szomszédos királyság ifjú uralkodóját, még gúnynévvel is
felékesíti. Rigócsőrnek nevezi el. Az ifjú király beleszeret a fennhéjázó királykisasszonyba és
elhatározza, hogy másnap álruhában – koldusként – újra szerencsét próbál.
Eközben az öreg király megunva lánya méltatlan viselkedését, úgy rendelkezik, hogy az első
férfiemberhez hozzáadja, aki a palotába bebocsátást kér. Ki más is lehetne, aki bezörget a
kapun, mint a koldusruhát öltött Rigócsőr király.
A királylány a koldus feleségeként kezd új életet. Megtanulja, hogy mindenért meg kell
dolgozni. Ráébred arra, hogy az élet számtalan csodát rejt mindazoknak, akik megbecsülik azt,
és tesznek is érte.

Szereposztás
Rigócsőr királyf: DÓSA MÁTYÁS
Király: VARGA MIKLÓS
Izabella, a lánya: VARGA VIVIEN
Bömbölik: BODOR SZABINA
Acsarkodik: DOMINEK ANNA
Kocsmáros: BOZSÓ JÓZSEF
Kocsmárosné: STEINKOHL ERIKA
Királynő: PALÁSTHY BEA
Érdergard herceg: IMRE MARCELL
Sigfried herceg: OSZVALD BALÁZS
Közreműködők
Ügyelő: MADÁR K. ZOLTÁN
Súgó: HORVÁTH KATALIN
Rendezőasszisztens: NEMES BENCE
Koreográfus: BORBÉLY KRISZTINA
Rendező, látvány: BOZSÓ JÓZSEF

ÉRZÉSEK
Tóth Auguszta - Érzések című albuma, amelyen számára írt dalokat, saját dalszövegeivel
jelentetett meg.
A kuriózumnak számító lemez nagy sikerű budapesti bemutató koncertje a Nemzeti Színházban
volt, 2017 őszén.

Horváth Krisztián-Moravetz Levente: ÖRÖMLÁNYOK VÉGNAPJAI
vígjáték
a Moravetz Produkció előadása
Valahol a Mátra alján lakik nénje. (Mint a mesében.)
Szépen lassan telnek napjai. (Mint a mesében.)
Nyugdíjazása után azonban úgy dönt, nem engedi, hogy leírják. (Mint a mesében.) Ezért
megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti társaságot, - rövidítve Csö-csi Bt.-t - melynek fő profilja…,
( …és ez innentől, már nem mese.)
A remek zenékkel fűszerezett vígjáték az ismert szerzőpárostól, garantál szórakozást nyújt a
kikapcsolódni vágyó nézőknek.

Szereposztás
Csöpi: DÉVÉNYI ILDIKÓ
Bözsike: FODOR ZSÓKA
Rajnai doktor: SZŐKE ZOLTÁN
Lilu: FÁBIÁN ANITA
Ottokár: LÁSZLÓ CSABA
Klarissza: CSÁKI EDINA
Aladár: SZABÓ ARNOLD
Író-rendező: MORAVETZ LEVENTE
Zeneszerző: HORVÁTH KRISZTIÁN
Díszlet: Bényei Miklós
Jelmez: Molnár Gabriella
Koreográfus: Halmi Zoltán
Asszisztensek: Marinkovics Zsófi és Omódi Mariann

Huszka-Bakonyi - Martos: BOB HERCEG
operett
a Magyar Zenés Színház előadása
"Londonban, hej, van számos utca…” – és ezeket az utcákat járja éjjelente álruhában,
mandolinját pengetve György herceg, az angol trón várományosa. Szerelme a szegény, de annál
gyönyörűbb Annie és az utca népe csak Bobnak szólítja. Az anyakirálynő már kiszemelte
György számára a leendő arát az udvarban – Annie kezére pedig a bugyuta borbély ácsingózik.
„Te más világban, én más világban” – szárnyal a szomorú dallam Huszka Jenő operettjében, s
mire a függöny legördül, kiderül legyőzi-e a rangkülönbséget a „minden akadályt legyőző
szerelem”? Huszka Jenő operettjének a különlegessége, hogy az első magyar nyelven írt operett
volt: 1902 december 20-án mutatták be a Népszínházban. Innen eredeztethetjük a magyar
operett játszást, hiszen a Bob herceg hatalmas sikeréből nőtt ki a magyar operett máig tartó
világsikere. Bakonyi Károly eredeti szövegkönyvét használtuk, félretéve a sok átiratot, mai
színpadra alkalmaztuk, de érthetően megtartva a múlt század elejei nyelvezetet és hangulatot.

Szereposztás
A királynő: KÁLLAY BORI Érdemes művész
György herceg, a fia: DÓSA MÁTYÁS
Annie, Tom apó lánya: TÓTH DOROTTYA/BODOR SZABINA
Pomponius, a herceg nevelője: KÖRÖSI CSABA
Viktória hercegnő: HALAS ADELAIDA
Lord Lancaster, gárdakapitány: SZELES JÓZSEF
Hopmester: BOZSÓ JÓZSEF
Mary Pickwick: TERESCSIK ESZTER
Tom apó: TÓTH LOON
Plumpudding, borbély: MÁTÉ P GÁBOR
Pickwick, kocsmáros: ZSOLNAY ANDRÁS
Gippsy: VAJDA KÁROLY
Udvarhölgyek : BONYHÁDI VIKTÓRIA, CSUTAK NOÉMI,
LUKÁTS SÁRA, ZAB JOHANNA

Katonák : IMRE MARCELL, RÁCZ JÁNOS,
ROGÁCSI MÁRTON, SCHMIDT MARCELL
Közreműködők:
Ügyelő: SZENTMIKLÓSI ILDIKÓ
Súgó: KLÓZER KITTI
Rendezőasszisztens: PÉTI KRISZTINA
Zenei vezető: KÉMÉNCZY ANTAL
Jelmeztervező: LIBOR KATALIN
Rendező, koreográfus, látvány: BOZSÓ JÓZSEF

Zene a Víz Fölött - Eszembe jutottál
"Idén január 22-én lett volna 75 éves a méltán híres Cseh Tamás, zeneszerző, színész,
előadóművész, tehát egy hatalmas polihisztor, akit mi huszonéves pályakezdő színészek sajnos
csak anekdotákból ismerhetünk. Viszont az a fajta művészet, amit Bereményi Gézával és Másik
Jánossal létrehoztak fantasztikus, izgalmas és egyedi. Ahogy szokták mondani egyszerű, de
nagyszerű zenei világa szinte mindenkit képes magával ragadni. Gitár, ukulele és
ritmushangszerek szolgálnak alapként, kicsit, a magunkévá téve a számokat. Nyilván, a
legismertebb dalok hallhatóak lesznek, mint például a Csönded vagyok, Jobbik részem vagy a
Minden álmomban, de az est címadó dala is elhangzik. A célunk, hogy egy kellemes gondolat
– és érzelemébresztő estét nyújtsunk a nézőknek."

Fellépnek: Lakatos Viktória, Sallai Zsóka és Lévai Attila

VERS A VÍZ FÖLÖTT
Kiszely Zoltán színművész zenés verses estjét
címmel. Közreműködik: Merényi Nicolette operaénekes.

láthatják.

"Szerep!"...

Álom"

"Örülök, hogy hosszú idő után újra találkozunk és mesélhetek mindarról, ami a múltból és a
jelenből számomra kedves, fontos, vagy tanulságos. Ez az est rólam szól, ezért sok mindent
megengedek magamnak.
Elhangzik néhány kedves régi vers, próza, de olyan is, amit csak mostanában fedeztem fel.
Szóba kerülnek szerepek, amiket az elmúlt 25 évben eljátszottam vagy eljátszhattam volna.
Énekelek sanzont, musicalt, slágert… de jöhet egy olyan pillanat is, amikor régi nagy
színészeinket hívom segítségül. Mindeközben elmesélem milyen volt az első mikrofonom,
hogyan tudtam megédesíteni a zord katonaság mindennapjait, vagy hogy egy vasárnapi ebéd
után
hirtelen
felindulásból
miért
írtam
levelet
Kállai
Ferencnek.
Reményeim szerint a végére az is kiderül: haragszanak-e a gyermekkori álmok."

CINDERELLA
mesemusical a hamuról, egy Hercegről és a cipellőről
EXPERIDANCE PRODUCTION előadása
A Cinderella gyermekekhez szóló örökmese, egyben egy nagyszerű családi mesemusicalszínház is. Garantáljuk, hogy nemcsak a kicsiknek, de a szülőknek is maradandó élményt nyújt
az ExperiDance legújabb szuperprodukciója.
Az ismert Hamupipőke történet ezúttal ősi tartalmi formájában, de az ExperiDance saját
felfogásában, tánc- és mesemusicalként kel életre. Az alkotók visszalépnek az eredeti
történethez, kiegészítve az együttesre jellemző színpadi különlegességekkel, rendkívüli
látványelemekkel.
Történetünkben, a saját otthonában cselédként tartott lánynak a könyveiből varázslattal életre
kelő legkülönfélébb mesefigurák az egyetlen vigaszai. Ők segítenek megtalálni
Hamupipőkének a méltó életet és boldogságát, a feleséget kereső Herceg oldalán.
Ehhez azonban még sok izgalmas kalandot kell átélniük, mert a boldogságot bizony nem adják
oly könnyedén.
Az előadásban látványos táncegységek, gyönyörű dalok és zenék hallhatók, ezúttal prózai
jelenetekkel tarkítva népszerű színészek előadásában. Mindezt olyan LED díszlet-látvány
elemekkel megvalósítva, amilyet Magyarországon ebben a formában még nem láthatott a
közönség.

Szereposztás
HAMUPIPŐKE, Anika: Muri Enikő / Békefi Viktória /Zsitva Réka / Laurinyecz Réka
TÜNDÉRKERESZTANYA: Koós Réka / Fésüs Nelly /Köllő Babett

MOSTOHA TESTVÉREK, Flóri és Dóri: Tatár Bianka / Pánics Lilla /Vajai Flóra /
Rácz Zsuzsanna / Riegler Renáta
HERCEG: Szabó Máté / György Rózsa Sándor / Balázs Csongor
LAJOS FŐHERCEG, herceg apja: Gerdesits Ferenc / Mikó István
ZENEI MINISZTER / ZÜZÜ: Torma Zsolt
MOSTOHA ANYA: Holman Enikő
HOLLE ANYÓ: Stana Alexandra
ARANYHAJ: Molnár Edina
PIROSKA: Joó Viktória
DOROTHY: Németh Liza
CSIPKERÓZSIKA: Tóth Nikolett
PÁN PÉTER: Bíró Márton
SZÉPSÉG (Belle) és a SZÖRNYETEG: Rimár Izabella / Újszászi András
ALADIN – JÁZMIN: Szabó Dániel / Boros Bettina
JANCSI és JULISKA: Benkő Dávid / Tóth Klaudia
ELZA és ANNA: Horváth Dóra / Magyar Lili
HÓFEHÉRKE: Koller Nikolett
HÉT TÖRPE:
MORGÓ: Dénes Nándor
HAPCI: Péli Róbert
KUKA : Kovács Richárd
TUDOR: Patonai Norbert
VIDOR: Veres Tamás
SZENDE: Östör Ákos
SZUNDI: Péntek Dominik
PINOKKIÓ: Reszneki Domán
UDVAR HÖLGYEK: Török Fanni; Szilágyi Zita;
Jelmeztervező: Debreczeni Ildikó
Díszlettervező: Mira János
Hangmérnök: Arató Dániel / Hunyad Attila
Szövegkönyv: Pozsgai Zsolt
Animáció: Mira Zénó
Koordinátor: Fülöp Zoltán
Fény: Szimeiszter Balázs
Zenei rendező, hangszerelő: Gömöry Zsolt
Koreográfus: Román Sándor
Producer: Vona Tibor
Rendező: Pozsgai Zsolt – Román Sándor

ZENE A VÍZ FÖLÖTT- Hajtmann Ildikó
és Vozár M. Krisztián könnyűzenei estje
Hajtmann Ildikóval a saját estjeimen ismerkedtem meg, életemben először akkor kezdtem vele
beszélni. Egyből kialakult köztünk egy nagyon jó zenei és lelki kapcsolat. Úgy döntöttünk,
hogy szeretnénk együtt dolgozni.
Ma estére saját dalunkat is hoztunk, viszont legfőképpen könnyűzenét, méghozzá 70-es, 80-as,
90-es évek nagy magyar slágerei és előadói után.

Ron Aldridge: CSAK KÉTSZER VAGY FIATAL
vígjáték két részben
a Turay Ida színház előadása
Nagy öregek, nagy hülyéskedés, nagy kacagás. Ez a három a legfőbb jellemzője a Bodrogi
Gyula által rendezett Turay Ida Színház előadásának, amiben lubickolnak a színészek.
Voltak már úgy, hogy nemrég eltávozott szerettük hangját hallani vélték? Hogy semmivel sem
összetéveszthető illata bekúszott a szobába?
Hogy papucsának csoszogására ébredtek, vagy érezni vélték homlokukon könnyed érintését?
Gordon Brooks, alias Brooksie, ez a kedves, öreg sármőr 35 év mámoros boldogság után
hirtelen magára marad. Felesége halálával úgy érzi, egyúttal elvesztett minden kapaszkodót is
az élethez.
A korábban ismerős dolgok idegenekké válnak, egyáltalán: az egész világ túlhaladja őt. A
kezdeti pánikon csak feleségéhez intézett imái, a folyamatos „beszélgetések” képesek
átlendíteni.
S Brooksie-ba lassan-lassan visszatér az élet: már lecsúszik a whisky, előkerül a motoros
bőrjakó, a Nosztalgia Klub hölgyei pedig édesen viháncolnak bugyuta viccein.
Végül a „bandában” feltűnik Rose, aki talán magányán is képes lenne enyhíteni… S Brooksie
ekkor utoljára fordul a szeretett fényképhez…
Az áldás e túlvilági mondat útján meg is érkezik:
„Mindig hencegtél, hogy fiatalabb vagy, hát most viseld hősiesen a fiatalságodat…”
Ez a darab egy kedves, sok humorral átszőtt mese egy özvegyemberről, aki barátai és családja
segítségével talál vissza az életbe.

Szereposztás
Grace: Hűvösvölgyi Ildikó (Kossuth-díjas)
Brooks: Mikó István (Érdemes, Művész, Jászai Mari-díjas)
Tom: Nagy Gábor
Rose: Egri Márta (Jászai Mari-díjas) / Szabó Anikó
Julia: Nyírő Bea
Richard: Boros Zoltán
Suzy: Szilvási Judit

Fordította: Hamvai Kornél
Díszlet, jelmez: Darvasi Ilona
A rendező munkatársa: Szabó Anikó
Rendező: BODROGI GYULA
Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész,
rendező, érdemes és kiváló művész

Sebestyén Elemér: Segítség, megnősültem!
egyszemélyes vígjáték
75 perc, szünet nélkül
Intenzív színházi élményt és garantált szórakozást ígér Pindroch Csaba új önálló estje, a
„Segítség, megnősültem!” című egyszemélyes vígjáték, amelynek 2016. október 29-én, a
budapesti Thália Színházban volt a bemutatója, és azóta számos teltházas előadás követett a
Tháliában és vidéken. A Sebestyén Elemér azonos című regénye alapján írt kortárs komédiáját
Pindroch Csaba társ-dramaturgként, producerként és az előadás egyedüli szereplőjeként jegyzi,
a darab rendezője Radnai Márk.
A hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató
előadás sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb komikus
vagy éppen keserű pillanatainak. Mindannyiunk számára ismerős helyzeteket láthatunk,
felszabadult nevetéssel ismerhetünk magunkra Pindroch Csaba sokoldalú és őszinte játékát
nézve, aki a házasság témájában jártas és végtelenül szerethető színészként bravúrosan tálalja
ezt a nem mindennapi színházi fogást.
A zabolátlan humor és irónia ellenére azonban ez az anekdota-szerű történetekből álló
férfimonológ nem más, mint tisztelgés a nők, a szerelem és a házasság előtt.
„Bár tele van csípős megjegyzésekkel és humoros szituációkkal, mégis olyan ez a darab, mint
egy szerelmi vallomás. Üzenet tőlem személyesen a feleségemnek, továbbá minden férfitól
valamennyi nőnek, köszönetképpen azért a fontos, hihetetlenül boldogító, de olykor végtelenül
bosszantó és így rengeteg humorforrást adó csodálatos emberi kapcsolatért, amit úgy hívunk,
hogy házasság” – mondja Pindroch Csaba.
Az előadás egyike azon kevés színpadi produkcióknak, amelyek kortárs magyar szerző műve
alapján készültek, bemutatva a mai magyar valóságot. Emellett külön érdekessége a főszereplő
színész – Pindroch Csaba – egyszemélyes jelenléte, amely a hagyományos, többszereplős
drámákhoz és vígjátékokhoz képest a közönségtől és a színésztől egyaránt fokozottabb
figyelmet igényel, ezáltal egyedülálló színházi élményt nyújt.
A produkció nem titkoltan utazó színháznak is készült. A minden méretű játszóhelyhez
illeszkedő színpadtér és Pindroch Csaba bravúros alakítása lehetővé teszi bármilyen színpadon
bármilyen összetételű közönség részére az igazi színházi légkör megteremtését.

Szereplő
Pindroch Csaba
Látvány: Pater Sparrow
Rendező: Radnai Márk
Producerek: Pindroch Csaba, Verebes Linda

Egy nehéz nap éjszakáján - Díjkiosztó Gála Beatles dalokkal
Idén 50 éve, hogy bemutatták a Yellow submarine című Beatles filmet. Ennek apropójából a
VII. Magyar Teátrum Nyári fesztivál díjátadó gálán nagysikerű Beatles dalok emelik az est
színvonalát Egy nehéz nap éjszakáján címmel. Elhangzik többek között a Let it be, Here comes
the sun vagy éppen a Yesterday újra gondolva a Békéscsabai Jókai Színház művészei és
Békéscsaba nagyszerű zenészei által. Az élőzenés esten kiosztásra kerülnek a fesztivál
megtisztelő díjai is.

Fellépők
Csonka Dóra, Gábor Anita, Liszi Melinda,
Gulyás Attila és Balázs Csongor
Zenekar:
Halász Illés – dob,
Szűcs Péter – basszusgitár,
Rázga Áron – zongora,
Berta János – szaxofon,
Lovas Gábor - szóló gitár,
Balázs Csongor - akusztikus gitár
Rendező: Seregi Zoltán

