
Kedves Nézőink!

Igyekeztünk áprilisra is változatos stream műsort összeállítani, noha a járvány felívelése miatt 
túlsúlyban vannak a felvételről sugárzott előadások: újra láthatják Nézzünk bizakodva a 
jövőbe! című előadásunkat, az Anyám tyúkja (1.)-et, az Édes Annát és a Tartuffe-öt. Az Azt 
meséld el, Pista című előadásunkat élő közvetítésként hirdetjük meg, bízva abban, hogy április
19-re már engedi a helyzet, hogy tényleg élőben játszhassunk. Ha mégsem, akkor a "Pistá"-t is 
felvételről fogjuk sugározni.

Újdonsággal is készülünk:
a József és testvérei előadásunk április 17-én online premierként tér vissza kínálatunkba.

Az előadáshoz angol felirat is választható, nézőinket pedig a felvétel után online rögzített 
kerekasztal-beszélgetéssel szeretnénk közelebb vinni e fontos előadásunk világához. A 
beszélgetést Tompa Andrea vezeti, résztvevői Gáspár Ildikó, Ascher Tamás, Gálffi László, 
Polgár Csaba és Patkós Márton lesznek.

Rendezte: Ascher Tamás és Gáspár Ildikó 

Szereplők: Csuja Imre, Dóra Béla, Epres Attila, Ficza István, Gálffi László, Hámori Gabriella, 
Jéger Zsombor, Kerekes Éva, Kókai Tünde, Murányi Márta m.v., Nagy Zsolt, Novkov Máté, 
Patkós Márton, Pető Kata m.v., Polgár Csaba, Szathmáry Judit m.v., Takács Nóra Diána, Vajda 
Milán, Znamenák István, Zsigmond Emőke  
 

„A magyar színház egyre szürkébb és önismétlő repertoárját látva a József és testvérei, 
Thomas Mann regényének adaptációja igazi esemény és felüdülés: még sosem vágott bele 
senki magyarul. Az előadás abban is egyedi, hogy egy olyan alaptörténetet hoz elénk, egy 
mítoszt, ami szintén nagy hiánycikk; a mintaadó történetekkel talán azért is vagyunk bajban e 
hazában (színpadon is), mert kissé túl sokáig kaptunk kötelezően követendő mintákat, és 
leszoktunk arról, hogy higgyünk az ilyen történeteknek. Most nemcsak József és atyja, Jákob, 
de fölfele, a múlt kútjából Ábrahám és Izsák is előkerül, és – előrevetítve az időt – Jézus is a 
szimbólumok szintjén. Egy ilyen történet pedig kiszakad a magyar színpadi kultúra háromfalú 
szobáiból, és tágassá válik.” (Tompa Andrea, Magyar Narancs)
 
 

JÓZSEF ÉS TESTVÉREI - JEGYVÁSÁRLÁS

Tartsunk ki, legyenek 
velünk áprilisban is!
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