
Kedves Nézőink!

 

Szeretném Önöket köszönteni az új évben is, bízván abban, hogy mielőbb személyesen is
ellátogathatnak színházunkba.

De erre az átmeneti időszakra sem szeretnénk Önöket élmények és előadások nélkül hagyni, így
ezúton szeretném figyelmükben ajánlani legújabb előadásainkat, melyek online elérhetőek.

 

Január 15. 19:00 Tajtékos Dalok – Boris Vian revü

Szereposztás: 

Michelle – Györgyi Anna

Paul – Földes Tamás

Ursula – Gubik Petra

Boris – Kocsis Dénes

 

Francia életérzés, elsöprő virtus, '50-es évek Párizsa. Ide repít minket Boris Vian, élet és halál
határmezsgyéjén egyensúlyozó, fékezhetetlen polihisztor zseni, a 20. század európai irodalmának

egyik legeredetibb figurája a Tajtékos dalok sanzonjaiban. A négy színészre és kis-zenekarra
komponált előadás Vian mozgalmas éveit, sorsának főbb fordulatait, nehezen érkező sikerét és a

minden nehézségen felülkerekedő életörömet idézi meg regényeinek szereplői és a kortársak emlékei
alapján. A Tajtékos dalok egy szertelenül csapongó színpadi mese, magyarul első ízben felcsendülő
dalokkal. A történet - Vian alakjának megfelelő bizarrsággal - a ravatalnál indul, hiszen élete egy

gyerekkori szívbetegség miatt mindvégig a halál árnyékában telt. Tudta, hogy keveset fog élni, ezért
gyorsan élt. Lázasan, türelmetlenül. Szíve egy moziban állt meg, harminckilenc évesen. Különleges

színpadtechnikával, LED-világítással és tükrökkel hozza játékba a rendező a zseni életének főbb
helyszíneit, a fiatalkori szerelmek őrületét, a Szabványügyi Hivatalt, a németek által megszállt

Párizst, a földalatti mulatók világát, a romokból újjáépülő életet, Sartre-ot és körét. Aztán a jazz,
Duke Ellington és Miles Davis, a Saint-Germain pezsgő éjjeli világába nyerünk betekintést.

Féktelen képzelet, életszomj és önfeledtség, egy vészjóslóan zörgő szívvel a fiatal mellkasban.

 

 

 

Január 16. 19:00 Abigél ÚJ SZEREPOSZTÁSSAL!

Szereposztás: 

Vitay Georgina – Kardffy Aisha

Vitay Tábornok – Mészáros Árpád Zsolt



Horn Mici – Siménfalvy Ágota

Torma Gedeon – Bardóczy Attila

Kőnig tanár úr – Magócs Ottó

Zsuzsanna testvér – Füredi Nikolett

Kalmár tanár úr – Bálint Ádám...

 

A musical új aspektusból közelít a csodálatos szívet melengető, sírós-nevetős történethez. A darab
Gina, a tizenéves gimnazista lány egy drámai pillanatban történő visszaemlékezéséről szól, életének

egy meghatározó korszakának újraélése. A fordulatos regény lehetőséget ad egy eddig nem látott
színpadi adaptációra. 

 

 

Január 22. 19:00 János vitéz

Szereposztás: 

János vitéz  – Dolhai Attila

Iluska – Bordás Barbara

Bagó – Erdős Attila

A francia király – Földes Tamás

Francia királykisasszony  – Fischl Mónika

Mostoha – Oszvald Marika

Strázsamester  – Langer Soma

Csősz – Pálfalvy Attila

Bartolo, tudós – Altsach Gergő

Ballerina – Ottlik M. Laura

 

Kukorica Jancsi és Iluska megindító szerelmi története, a csodás magyar népmesei motívumokban
bővelkedő daljáték, mely híven követi az eredeti művet - és amely több mint száz éve visszatérő
sikerdarabja a hazai és határon túli színpadoknak - 2019 novemberében negyven év után ismét
színpadra került a Budapesti Operettszínházban. Bozsik Yvette látványos rendezése most online

színpadunkon is látható!

 

 

Január 29. 19:00 István a király ÚJ SZEREPOSZTÁSSAL!



Szereposztás: 

István  – Sándor Péter

Koppány – Dolhai Attila

Sarolt – Siménfalvy Ágota

Gizella – Maros Bernadett

Réka  – Kálmán Petra

Laborc – Kerényi Miklós Máté

Torda  – Szomor György

Asztrik – Magócs Ottó

Vecellin – Pesák Ádám

Boglárka – Bódi Barbara...

 

Szörényi Levente és Bródy János legendás művén generációk nőttek fel, slágereit minden nemzedék
kívülről ismeri. Székely Kriszta rendezése új értelmezését keresi a klasszikus történetnek, az előadás

ezúttal a történelmi háttér helyett a mindenkori emberi tényezőkre helyezi a hangsúlyt, olyan
alapvető kérdéseket feszegetve, mint hogy milyen eszközöket lehet bevetni a győzelem érdekében,

milyen elveket áldozunk fel politikai célokért, vagy hogy a hatalom mindenekelőtt áll-e.

 

 

Február 5. 19:00 Pendragon legenda

Szereposztás: 

Bátky János  – Kerényi Miklós Máté

Lord Owen – Szomor György

Eileen St. Claire – Janza Kata

Maloney – Pesák Ádám

Lene Kretzsch  – Simon Panna Boglárka

Morvin – Mészáros Árpád Zsolt

Mrs. Rogers  – Nagy Bea

Pierce, a bolond – Soós Máté Bátor

 

Szerb Antal fantasztikummal teli, fordulatos regénye jócskán megelőzte a korát. Nem véletlen, hogy
alapanyagául szolgált több színpadi és egy 1974-ben készült filmes feldolgozásnak, utóbbiban a



főbb szerepeket Latinovits Zoltán és Darvas Iván alakította. Ezúttal zenés színházi adaptáció
született Kovács Adrián zeneszerző és Galambos Attila szövegíró tollából. A kalandregény

hangsúlyai áthelyeződnek az érzelmekre, a minden racionális meggondolást elsöprő szenvedélyre,
de a történet lényege változatlan: Bátky doktor, a londoni tanulmányúton tartózkodó magyar

bölcsész meghívást kap Pendragon urától a kies Walesbe, ahol az érdeklődése fókuszában álló
középkori titkos társaság, a Rózsakeresztesek után nyomozhat. A kellemesnek és hasznosnak

ígérkező kirándulást különös események teszik hátborzongatóvá: kísérteties próféciák, gyilkossági
kísérletek és egy tudományos felfedezés, amelynek talán nem is szabad nyilvánosságra kerülnie.
Mindeközben folyik a hajsza a titokzatos kórban elhunyt milliárdos által hátrahagyott hatalmas

örökségért. Krimi, misztikum, szerelem ötvöződik a walesi históriában, amely fölött végig ott lebeg
a Pendragonok jelmondata: „Hiszek a testnek feltámadásában".

 

 

Az előadásokra jegyek az alábbi linken vásárolhatóak: 

 

https://online-operett.jegy.hu/#/event

 

 

 

Reméljük hamarosan nézőink sorában üdvözölhetjük Önöket!

 

Jó szórakozást!
 

 

 

Üdvözlettel:

 

Mári Andrea 
| Szervező

https://online-operett.jegy.hu/#/event

