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BOTOS ÉVA • FÜGGÖNY FEL!

„Egyáltalán nem udvarlásból mondom, de nekem életem legmeghatározóbb négy éve volt az Ady Endre Gimnázium drámatagozatán eltöltött
időszak. Én egy annyira kis zárt emberke voltam, hogy hozzám valóban
igazi szakemberek kellettek. Azt, hogy megnyíltam, azt, hogy itt vagyok
ezen a pályán, az Ady fantasztikus tanárainak köszönhetem! Ez a négy év
alapozta meg az én jelenemet.” – 8-9. oldal

GUBÁS GABI • A HŐSTENOR, BOEING, BOEING – LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

„Amikor Debrecenbe jövök, úgy érzem, egy „fészekbe” térek vissza. Ötéves
koromtól mindig színésznő szerettem volna lenni. Tégláson nőttem fel, és
Debrecenben találtam meg azt az iskolát – az Ady Endre Gimnáziumot –, ahol
először éreztem azt, hogy ráléptem az álmaimhoz vezető útra. Ezért ez az
iskola és a város is különleges számomra.” – 14-15. és 22-23. oldal

HAJDÚ LÁSZLÓ • LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!

„Soha ne menjen oda vissza, ahol egyszer boldog volt, nagy jó uram,
soha! – mondta nagy emlékű tanítóm. Debrecen: gyereklét, álomország, örök kapcsolatok, emlékek, fiatalság, Ady park, színház, izgalom,
felelősség, szerelmek, félelem, hit, tudás, Művész, remény, kétely, szeretet, hála. Debrecen. Köszönöm.” – 20-21. oldal

KERESZTES TAMÁS • AMADEUS

„Debrecen a gyerekkorom, a gyerekkorom pedig életem egyik legkülönlegesebb élménye. Már nem ott élek, de sok Debrecenből elszármazott
barátom, ismerősöm van a környezetemben. Amikor találkozom velük,
mindig kiül az arcukra egy szelíd-cinkos mosoly, amely előhívja az egymáshoz való szorosabb kötődés érzését.” – 2-3. oldal

SCHELL JUDIT • A HŐSTENOR, BOEING, BOEING – LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

„Debrecen a szülővárosom, ezért mindig különösen fontos számomra, ha
ott léphetek színpadra, és azoknak az embereknek is játszhatok, akikkel
együtt nőttem fel... Sok minden a városhoz köt – a családom, a barátok,
sok szép emlék és sok kedves ismerős. Mindig nagy szeretettel megyek
vissza.” – 14-15 és 22-23. oldal

TENKI RÉKA • RÓMAI VAKÁCIÓ

„Debrecen nekem nem a visszatérés, hanem az állandó megnyugvás helye. A szüleim ott vannak, ott biztonságban érzem magam. A várost ismerem, átlátom és szeretem. Ha pedig játszhatom is ott, az a teljes boldogság! A Római vakáció egy örömjáték, és én akkor fogok először színpadra
állni a kislányunk születése óta, úgyhogy az élet nem is hozhatta volna
másképp, minthogy Debrecenben történjen meg a folytatás! Én nagyon
fogom élvezni!” – 18-19. oldal

DEBRECENI ARCOK

A NAGYERDEI SZABADTÉRI SZÍNPADON

KÖSZÖNTŐ
Kedves Színházszerető Debreceniek és Vendégeink!
A 2014-ben megújult Nagyerdei Szabadtéri Színpaddal
Debrecen egy impozáns, világszínvonalú nyári szabadtéri játszóhellyel lett gazdagabb. Ahogy azt a Szabadtéri
Színpad tavalyi nyitó évada több ízben is bebizonyította,
az új, festői környezetbe ágyazott, több mint 1000 fő befogadására alkalmas színház adottságainál fogva csodálatos
élményben tudja részesíteni a színházszerető közönséget.
E gondolat jegyében fogalmaztuk újra a Debreceni Nyári Színházi Esték hagyományos programsorozatát is, mely idén „Nagyerdei Szabadtéri Színpad – 21.
évad” címmel immár egy sokszínű összművészeti rendezvénysorozatként mutatkozik be. A programok skálája a könnyűzenei koncertektől a filmvetítéseken
és gasztrokulturális rendezvényeken át a színházi előadásokig ível, melyek nem
csupán a debreceni közönség, hanem – reményeink szerint – az egyre növekvő
számban idelátogató belföldi és külföldi vendégeink számára is emlékezetes nyári estéket ígérnek majd.
Ahogy a jelen színházi programfüzetből is kitűnik, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad
idei színházi évada keretében valóban az ország legrangosabb produkciói és művészei mutatkozhatnak be Debrecenben, melyek – minden bizonnyal – az igényes,
tartalmas, minőségi kikapcsolódásra vágyó vendégek mellett a színházi élményekkel ritkábban találkozó közönség érdeklődését is felkeltik majd.
Kívánom, hogy találkozzunk minél több alkalommal a Nagyerdei Szabadtéri Színpad programjain – ott, ahol a Nagyerdő életre kel!
Dr. Papp László

Debrecen polgármestere

„Az Amadeusnak legendája van, és ez a Belvárosi Színházban is megmaradt.”
(pluszminusz.blog.hu)

PETER SHAFFER

AMADEUS

színmű két részben
az Orlai Produkciós Iroda előadása

2015. június 15. és 16.

20.30

Mozart zseni volt. Ez ma már nem vitás, de
saját kora gyakran az ügyes virtuózt, a kulturális
látványosságot látta benne. Antonio Salieri, a
bécsi udvari zeneszerző az egyetlen, aki rögtön
felismerte: ilyen muzsika kizárólag isteni sugallatra
születik. Élet-halál harcba kezd tehát, hogy
Mozarttal szemben ő legyen a kiválasztott, akinek
hangján megszólal az örökkévalóság. Peter Shaffer
világhírű műve természetesen fikció. De mi van, ha
valóban igazak a korabeli feltételezések? Mi van, ha
Mozartot valóban meggyilkolták? És mi lehetett az
indíték?
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül
színre.

esőhelyszín:
Kölcsey Központ, Nagyterem

„Szikszai biztos formaérzékkel és ízléssel, pontos színészvezetéssel, merész
játékossággal s kellő pajkossággal alkot csapatával egy formátumos, sokrétű s
szívre, agyra egyaránt hatni tudó, emlékezetes, Mozarthoz méltó előadást. ”
(Marik Noémi, Vasárnapi Hírek)

Szereplők: Kulka János, Keresztes Tamás, Egri Márta, Lovas Rozi,
Murányi Márta, Fodor Tamás, Kaszás Gergő, Tamási Zoltán
Rendező: Szikszai Rémusz
Producer: Orlai Tibor
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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EDWARD TAYLOR

LEGYEN A FELESÉGEM!
vígjáték két felvonásban
a Játékszín előadása

2015. június 19. és 20.

20.30

Nagy bajban van Jim Watt, az egyik jeles londoni
brókercég fiatal vezetője. No, nem a tőzsdei hossz vagy
bessz ingatta meg cégbeli pozícióját, sokkal inkább
viharos magánélete szúrt szemet az Amerikából
érkezett házasságpárti nagyfőnöknek. Csoda hát, ha
Jim az esti partiig több hölgyismerősének is megteszi
címbéli ajánlatát? Itt van mindjárt Helen, Jim fotómodell
kedvese, aki valódi esküvő nélkül nem hajlandó jó
képet vágni a dologhoz, és inkább választja ma estére a
jól fizető reklámcég kampányfotózását. Vagy Terri, aki
eredetileg csak néhány múlhatatlanul fontos aláírásért
jött el főnökéhez az irodából, de, mert bevállalós,
esetleg hosszabb távra is maradna... A befutó végül
Edna, a bejárónő, aki ugyan nem olyan gyönyörű,
meg vagy egy húszassal idősebb is, viszont szakmai
ártalomként remekül tájékozott a tisztítószer-piacon...
esőnap: június 21.

„Edward Taylor vígjátékával kétségtelenül jó lóra tett a Játékszín. A zseniális
szereplőknek és az ismerős helyzeteknek hála garantált a jókedv és a kacagás.”
(tagrazartszemmel.blog.hu)

Szereplők: Nagy Sándor, Oroszlán Szonja, Kovács Patrícia, Balsai Mónika,
Gálvölgyi János, Tóth Enikő
Rendező: Kapitány Iván

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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„Szájhúzás nélkül emlegethetjük a lelkes fiatalokat, akik profin, a zenés színházi
hatásmechanizmusokat kitanulva életre hívtak egy valóban ifjú előadást.”
(László Ferenc, Magyar Narancs)

BOLBA TAMÁS – SZENTE VAJK – GALAMBOS ATTILA

CSOPORTTERÁPIA
mjuzikelkámedi két részben
a Madách Színház előadása

2015. június 22. és 23.

20.30

Hat vadidegen, három férfi és három nő érkezik egy
csoportterápiára. Kezdetét venné az analízis annak
rendje és módja szerint, azonban egy apró hiányosság
hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet az
orvos?
A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos
epizódokban bővelkedő történet során további kérdések
merülnek fel. Milyen problémákkal küzd egy operaházi
balett-táncos, meddig lehet bírni 10 méterrel a felszín
alatt a jeges Dunában búvárfelszerelés nélkül vagy hogy
mi történt Velencében ’85 nyarán…
Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes
szövegek röpítik a nézőt az I. Madách Musical Pályázat
nyertes zenés játékának felhőtlen, kacagtató, fényesen
csillogó világába, ami ez esetben nem más, mint a Piróth
Gyula Művelődési Ház II/6-os terme egy esős csütörtök
délutánon.
Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról,
útkeresésről… azaz rólunk.

esőnap: június 24.

„A Csoportterápia virtuóz zenével, sziporkázó szövegekkel és egy fordulatokban
gazdag történettel tart (görbe) tükröt a műfajnak és az emberi léleknek.”
(Parák Eszter, fidelio.hu)

Szereplők: Nagy Sándor, Szente Vajk, Polyák Lilla, Erdélyi Tímea,
Sándor Dávid, Dobos Judit
Rendező: Harangi Mária
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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Az év legjobb vígjátékának járó díjat is elnyert, a magyar színpadokról és
filmvászonról is jól ismert fergeteges komédia a Centrál Színház előadásában!

MICHAEL FRAYN

FÜGGÖNY FEL!
vígjáték két felvonásban
a Centrál Színház előadása

2015. június 25. és 26.

20.30

A komédia egy színházban játszódik, egy nulla
minőségű színdarab turnéra indulás előtti
főpróbáján. Az első felvonásban nézőként azt
látjuk, amit a szerencsétlen, balfék rendező
is, akinek a keze között nemcsak a leharcolt
társulata, de a magánélete is széthullik. A második
felvonásban ugyanazt látjuk, mint az elsőben,
éppen csak a turné utolsó előadásán és hátulról,
a kulisszák mögül, ahol aztán végképp minden
szereplőről kiderül minden. A színészek közötti
személyes konfliktusok a végletekig éleződnek,
a kellékek megbokrosodnak, a stressz úrrá
lesz mindenkin. A groteszkké vált katasztrófa
teljességgel elkerülhetetlen. Az egymásba omlott
társulat alig várja, hogy lemenjen végre a függöny.
Mindeközben persze mindenki leesik a székről a
röhögéstől.

esőnap: június 27.

„A színészek nem tudják a szöveget, soha senki nem a jó ajtón jön be, a
szardínia sosincs a helyén, és mi megnézhetjük mindezt a színfalak mögül.
A Centrál Színház vígjátéka mégis – vagy pont ettől – élvezetes.”
(vanyabacsi.blog.hu)
Szereplők: Pokorny Lia, Schmied Zoltán, Szemenyei János, Papp János,
Botos Éva, Ágoston Katalin, Szilágyi Csenge, Cserna Antal,
Vári-Kovács Péter
Rendező: Puskás Tamás
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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NOËL COWARD

VIDÁM KÍSÉRTET
valószínűtlen bohózat két felvonásban
a Játékszín előadása

2015. június 29. és 30.

20.30

Charles és Ruth házassága nem épp a tomboló
szenvedélyről híres, mindenesetre kényelemben
és megértésben telik. Charles író, és a következő
regényéhez esettanulmányt végez: meghív egy
médiumot, rendezzen szeánszot a házukban. A
játék komikus fordulatot vesz, amikor rájönnek,
hogy visszaidézték a hét éve elhunyt előző
feleséget, Elvirát, akinek esze ágában sincs újra
eltűnni férje életéből.
Az 1940-es években az angol kritika a
„legszellemesebb” vígjátéknak titulálta Noël
Coward darabját, amely hazánkban is több ízben
nagy sikert aratott már. Ez a valószínűtlen bohózat,
mely egyszerre komédia, krimi és spiritiszta
történet, több mint két óra folyamatos nevetést
generál, miközben rávilágít emberien gyarló
konfliktusainkra és szerelmi életünk leggyakoribb
problémáira is.
esőnap: július 1.

Noël Coward klasszikus, filmvászonról is ismert vígjátéka a Játékszín
sztárszínészeinek előadásában!
Szereplők: Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Liptai Claudia, Pásztor Erzsi,
Murányi Tünde, Dózsa Zoltán, Szőlőskei Tímea
Rendező: Böhm György
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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„A Zsuráfszky Zoltán rendezte produkció a kiegyezés korának Magyarországát
idézi elénk, egészséges etnikai tarkaságával, a hajdan volt Kárpát-medencei
olvasztótégely népeinek egymás mellett, párhuzamosan létező kultúráinak
bemutatásával… Vállalkozását kivételes pompa jellemzi, előadóit bámulatos
tudás – e kettő önmagában is szavatolja a jelentős élményt”.
(hir24.hu)

3

MONARCHIA – NÉPEK TÁNCZAI
táncjáték két részben
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása

2015. július 5.

20.30

Az EuropaS Magyar Táncdíjjal kitüntetett
Magyar Nemzeti Táncegyüttes látványos,
egész estés produkciójának első felében az
Osztrák-Magyar Monarchia népeinek színes,
hagyományos szokásait, virtuóz táncait, gazdag
viseletkultúráját és máig kiapadhatatlan
folklórkincsét mutatja be, a mellette vagy a
„felette” zajló főúri báli élet egyes pillanatait
is felvillantva. Az előadás második részében
az Együttes a kor művészeti alkotásainak
segítségével, „filmszerű” életképekkel
varázsolja táncszínházzá történelmünk e
sokat vitatott időszakát. Teszik mindezt
annak reményében is, hogy a közép-európai
hagyományos kultúrák felbecsülhetetlen
értékei nemcsak jó szórakozást nyújtanak
a táncművészetet kedvelő közönségnek, de
felhívják a figyelmet arra is, hogy az együtt
élő népek csak egymás (múltban gyökerező)
kultúrájának megismerésével és tiszteletben esőhelyszín:
Kölcsey Központ, Nagyterem
tartásával indulhatnak a közös jövő felé.
Előadja: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekara
Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló művész
Díszlet: Götz Béla
Zene: Rossa László
Művészeti főmunkatárs: Vincze Zsuzsa
Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán
Jegyinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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A New York-i Broadway sikervígjátéka a pesti Broadway sztárszínészeinek előadásában!

KEN LUDWIG

A HŐSTENOR
bohózat két felvonásban
a Thália Színház előadása

2015. július 6. és 7.

20.30

A clevelandi operaházba világhírű olasz tenor
érkezik Otello szerepére. Lázban ég miatta a város,
zsibong körülötte a színház. Az igazgató és titkára,
Max, joggal büszkék: a művész úr sztárallűrjeit
bravúrosan kezelték, a magas rangú vendégek
előtt fényes siker ígérkezik. Lélekben már az
esti bankettre készülnek, ahol kiválóan lehet
pezsgőzni és flörtölni, amikor beüt a krach. A nagy
Tito Merelli helyére be kell ugrani, és az utolsó
pillanatban a lámpalázas Max az egyetlen elérhető
tenorista... Két Otello, két szoba, hét ajtó.
Ken Ludwig bohózata a londoni West End és
a Broadway szenzációs sikere volt, megkapta
a legjobb vígjátéknak járó Olivier- és a legjobb
darabnak járó Tony-díjat.

esőnap: július 8.

„Erős rendezést láthat a közönség, amelyben nincsenek szabadon futó szálak.”
(Hrecska Renáta, Magyar Hírlap)

Szereplők: Vida Péter, Szombathy Gyula, Tóth Eszter, Szervét Tibor,
Schell Judit, Molnár Piroska, Gubás Gabi, Csányi Sándor
Rendező: Réthly Attila

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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A magyar Cirque du Soleilként is emlegetett, nemzetközi hírű újcirkusz társulat
a világon először szabad téren – Debrecenben!

PÁRIZS ÉJJEL
újcirkusz-produkció két részben
a Recirquel Újcirkusz Társulat előadása

2015. július 10. és 11.

20.30

Az első magyar újcirkusz társulat, a Recirquel
produkciója az elveszett illúziókat állítja színpadra.
A Párizs Éjjel a harmincas évek dekadens és fülledt
erotikájú világát tárja elénk, felidézi a századelő
párizsi lokáljainak vággyal teli és szerethető
miliőjét, mely Henri de Toulouse-Lautrec
jellegzetes festményeinek, valamint a világhírű
fotóművész, Brassaï jellegzetes képeinek világából
merít inspirációt.
A Párizs Éjjel világszínvonalú légtornászprodukcióival teszi próbára a nézők figyelmét és
idegeit, s minden eddiginél pazarabb kötéltáncmutatvánnyal láncolja magához a nagyérdeműt.
esőnap: július 12.

„Az artisták mellett az est főszereplője a Sárik Péter vezette ötfős zenekar:
Sárik sanzonos-dzsesszes alapokon nyugvó zenéje se nem túl sok, se nem
túl kevés, a változatos zenei anyag mindvégig tökéletesen illeszkedik a
trükkökhöz… Minden értelemben kihívó estét kapunk, ami ugyanakkor
minőségi, vérprofi szórakoztatás is egyben.” (Jászay Tamás, Revizor Online)
A Recirquel Újcirkusz Társulat tagjai: Czigány Judit, Egyed Brigitta,
Farkas László, Herczeg Richárd, Illés Renátó, Kapitány Olívia,
Lakatos Leonetta, Pintér Áron, Veress Zsanett, Wittmann Csilla
Táncosok: Horváth Zita, Vasas Erika, Zsíros Gábor
Zeneszerző: Sárik Péter
Író, koreográfus, rendező: Vági Bence
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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PAUL BLAKE

RÓMAI VAKÁCIÓ
zenés játék Cole Porter dalaival két részben
az Orlai Produkciós Iroda előadása

2015. július 13. és 14.

20.30

Egy örök klasszikus:
a romantikus Audrey Hepburn – Gregory Peck-film
színpadon, Cole Porter-dalokkal.
Egy kicsiny ország trónörököse, Anna hercegnő
hivatalos látogatásra érkezik Rómába. Vele utazik
az udvar néhány szigorú képviselője, s minden
pillanatát protokollesemények töltik ki. A lány
fellázad, s egy váratlan pillanatban megszökik,
hogy felfedezze az Örök Várost. Persze azonnal
nyomába szegődik a bulvársajtó, hogy szaftos
pletykákkal szolgáljon a közönségnek. Élükön az
elszánt Joe Bradley, aki minden áron nagy sztorit
akar szállítani megrendelőinek – ha kell, magába is
bolondítja a hercegnőt. Felvétel indul… Tessék!
esőnap: július 15.

„Tenki Réka az egyik legbájosabb és egyben legkarakteresebb fiatal magyar
színésznő. Játékában megjeleníti a naivságot, a méltóságot ugyanúgy,
mint Hepburn is tette Anna hercegnő szerepében.”
(Bakk Ágnes, mandarchiv.hu)

Szereplők: Tenki Réka, Fekete Ernő, Hernádi Judit, Cseh Judit,
Szikszai Rémusz, Márton András, Nagy Dániel Viktor
Rendező: Pelsőczy Réka

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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50 %

50 %

60 %
Katolikus 300 logó
szürkeárnyalatos

Katolikus 300 logó (csak fekete)

Katolikus 300 logó
színes
CMYK: 35 / 60 / 80 / 25
CMYK: 25 / 40 / 65 / 0

Katolikus 300 logó
fehér kerettel

Katolikus 300 logó (csak fehér)
sötét alapon

3

FORGÁCH ANDRÁS – MELIS LÁSZLÓ – VÁRADY SZABOLCS

LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
musical két részben
a Budaörsi Latinovits Színház előadása

2015. július 26.

20.00

Volt egyszer egy pap, évszázadokkal ezelőtt. Nem
érdekelte a pompa és a csillogás, karrier – csak
az árva gyerekek nevelése és a jó keresése. Ám
amióta világ a világ, az ilyen embernek meggyűlik a
baja az Ördöggel...
Volt egyszer egy olasz film, évtizedekkel ezelőtt,
amely közismertté tette ennek a papnak a
történetét. Nagy sikert aratott Magyarországon is.
És született egy előadás, amelyben
megelevenedett e kalandos sorsú pap, Néri Szent
Fülöp élete – zenével és sok-sok gyerekszereplővel.
„Legyetek jók, legalább egyszer az életben!”
esőnap: július 27.

Főbb szereplők: Kardos Róbert, Hajdú László, Tövispataki Beáta,
Szegezdi Róbert, Presits Tamás, Balogh Bodor Attila, Harcsik Róbert,
Endrődi Ágnes, Simon András, Erdélyi Mária, Válóczy Elek,
Virovecz István, Szabó Bálint
Rendező: Czeizel Gábor
Készült Luigi Magni és Bernardino Zapponi azonos című
filmforgatókönyve alapján.
Az eredeti dalok zeneszerzője: Angelo Branduardi
Ünnepi díszelőadás Debrecen katolikus újjászületése
300 éves évfordulójának tiszteletére.
Jegyinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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Öveket becsatolni!
Közkívánatra újra Debrecenben landol a Thália Színház sikerprodukciója!

MARC CAMOLETTI

BOEING, BOEING –
LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN
romantikus vígjáték két részben
a Thália Színház előadása

2015. augusztus 3.

20.00

Bernard, a sztárépítész elegáns loft-lakásában éli
gondtalan életét. Ha kinéz az ablakon, Párizsra
lát. Ha vacsorázna, a házvezetőnő viszi otthon
a nemzetközi konyhát. Ha menyasszonya
megérkezik, mámorosan szeretik egymást.
Ha másik menyasszonya érkezik meg, vele is
mámorosan szeretik egymást. Ha a harmadik, vele
is. Mert minden normális, modern férfinak három
menyasszony az ideális, csak légiutas-kísérők
legyenek, és menetrend szerint elkerüljék egymást.
Amikor beállít a régi iskolatárs, hogy apró
szívességet kérjen, ő is elámul az irigylésre méltó
és tökéletes rendszeren. Persze egyetlen apró hiba
is végzetes. Kettő még rosszabb, vicces. Ez az este
a harmadik hibával kezdődik...

esőnap: augusztus 4.

„Két felvonásnyi felhőtlen szórakoztatás”
			(Muzsay András, InfoVilág)
Szereplők: Pindroch Csaba, Vida Péter, Molnár Piroska, Schell Judit,
Gubás Gabi, Tóth Eszter
Rendező: Réthly Attila

Jegyinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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Janza Kata és Dolhai Attila a La Paz luxushajó fedélzetén érkezik
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadra az Artisjus- és Fonogram-díjas komponista
és szaxofonművész, Bársony Bálint és zenekara kíséretében!

BÁRSONY BÁLINT – LŐRINCZY ATTILA

AMERIKAI KOMÉDIA
szvingjáték két részben
a Budapesti Operettszínház előadása

2015. augusztus 10. és 11.

20.00

New Yorkban vagyunk, 1938-ban, a La Paz
nevű luxushajó fedélzetén. Egy munkamániás,
besavanyodott ifjú üzletasszony és egy sármőr
kalandor viharos találkozásának lehetünk tanúi.
A fordulatos történetről csak keveset
szeretnénk elárulni, annyit azonban már most
kiszivárogtathatunk, hogy a Monte Carlóba tartó
tengeri úton különös figurák népesítik be a fedélzetet.
Megjelenik például az üzletasszony vőlegénye, a
degenerált pénzarisztokrata; egy brutális feleség és
az asszony terrorja alatt szenvedő rémült kis férfi;
a tétova titkár, akinek kétszer is egy tibeti hangtál
változtatja meg az életét vagy épp egy fékezhetetlen
életkedvű anya, aki legalább tíz évvel szeretne
fiatalabbnak látszani a saját lányánál... Nagy pénzek
forognak kockán, és aki csak teheti, labdázik a másik
szívével... Mindeközben pedig a luxushajón tombol
a szving, a dzsessztörténet máig élő, legfényesebb
korszakának vérpezsdítő muzsikája.
esőnap: augusztus 12. és 13.

Szereplők: Janza Kata, Dolhai Attila, Bálint Ádám, Földes Tamás,
Falusi Mariann, Felföldi Anikó, Szabó Dávid
Közreműködik a Budapesti Operettszínház Musical Együttese,
valamint Bársony Bálint és zenekara
Rendező: Réthly Attila
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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BEST OF L’ART POUR L’ART
a L’art pour l’art Társulat előadása

2015. augusztus 16.

20.00

A Társulat ezzel a műsorával a közönség óhajának
engedelmeskedik. Színpadra viszi azokat a
jeleneteit, dalait, amelyeket az elmúlt 28 évben a
rajongók követeltek tőlük újra meg újra. Azokat,
amelyek a kreatív l’art-műhely több mint két
évtizedes televíziós és színpadi munkájából
kimagaslanak sikerességük révén, és amelyek mármár a magyar abszurd klasszikusainak tekinthetők.
Az ország minden szegletében foglalkozástól és
kortól függetlenül, munkahelyeken és otthonokban
számtalan humort értő és szerető ember
használja az örökzöld L’art pour l’art-szlogeneket,
-kifejezéseket és -poénokat. Sokan nem is tudják az
elmés mondatok forrását…

esőhelyszín:
Kölcsey Központ, Nagyterem

A magyar humor nagyágyúinak legkedveltebb jelenetei közkívánatra
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon!
A Társulat hórihorgas életművéből válogatott a Nagy Négyes:
Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni.

Jegyinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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A legendás művész életének legfontosabb pillanatai és legnagyobb slágerei
az ExperiDance Production és a Békéscsabai Jókai Színház egész estés előadásában
Vastag Tamás, Gubik Petra és Szomor György főszereplésével!

3

FRANK SINATRA – A HANG
egy életmű dalban és táncban
a 15 éves ExperiDance Production
és a Békéscsabai Jókai Színház előadása

2015. augusztus 21.

20.00

Frank Sinatra hangja, mint az olvasztott csokoládé,
mosolya szeretnivalóan kisfiús, bár maffiózó barátai
nem ismernek tréfát. Nem csoda, hogy egész
Hollywood a színész-énekes lábai előtt hever, még
akkor is, ha Ava Gardner, Marilyn Monroe vagy
Marlene Dietrich ragyogja be a vörös szőnyeget…
Kubai szivartól füstös lokálok, női cipőben felszolgált
pezsgő, hűvös fegyvereken megcsillanó holdfény,
egyszóval a swing aranykora bódítja el a nézőt az
ExperiDance és a Békéscsabai Jókai Színház közös
produkciójában, mely az énekes karrierjének
magasságait és mélységeit mutatja be.
Sinatra legnagyobb slágereit Vastag Tamás adja elő, aki
hitelesen alakítja az egyszerre ellenállhatatlan sármőrt
és az anyja árnyékából kilépni képtelen, sodródó
figurát. Simlis gengszterek, káprázatos színésznők és az
ExperiDance erotikusan elegáns táncosai vonulnak fel
mellette a Frank Sinatra – A Hang című produkcióban,
mely Szomor György és Román Sándor közös alkotása.
esőhelyszín:
Főnix Csarnok

Főbb szerepekben: Vastag Tamás, Szomor György, Gubik Petra,
Palla Szabina, Kara Tünde, Gulyás Attila, Katkó Ferenc, Vadász Gábor
Közreműködik az ExperiDance tánckara
Koreográfus: Román Sándor
Rendező: Szomor György | Producer: Vona Tibor
Jegyinformációk a 31. oldalon olvashatók.
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TIZENHÁROM ALMAFA

táncjáték egy részben
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. saját bemutatója

2015. szeptember 26.

17.00

„Máma hajnalba Csudamózsi ebreszte meg engemet! Má
nemigen akar hagyni békimet, enni kér erőst! Kicsiddég
elbeszélgeténk ahajt a dunyha alatt, s még egy nótát es elfúvék
neki, mire csak-csak beléeggyezett, hogy kimájszak az ágyból…” –
számol be ízesen a dramaturg-előadóművész Ilyés Szabó Anna az
alkotói munkafolyamat egy emlékezetes pillanatáról.
Wass Albert Tizenhárom almafa című regénye a Debreceni
Népi Együttes kortárs táncszínpadra adaptált változatában
izgalmas táncszínházi ősbemutatónak ígérkezik, mely az országos
táncszakma érdeklődésére is minden bizonnyal számot tart
majd. Az együttes táncosai ezzel az előadással a székely és az erdélyi
esőhelyszín:
népek zenei és tánckultúrája előtt is tisztelegnek.

Kölcsey Központ, Nagyterem

Közreműködnek: Ilyés Szabó Anna és a Debreceni Népi Együttes táncosai
Zenei vezető: Dezsőházi Tamás, muzsikál a Bürkös zenekar
Koreográfusok: Herzc Beáta, Medvegy Andrea, Puskás László,
Strak Orsolya, Vámosi István
Rendező-koreográfus: Hercz Vilmos
Jegyinformációk a 31. oldalon olvashatók.

2.

4.

4.

3.

2.

4.900 Ft
5.400 Ft

BOEING, BOEING
FRANK SINATRA – A HANG

08. 03.
08. 21.

4.900 Ft

4.400 Ft

3.900 Ft

3.400 Ft

3.400 Ft

1.000 Ft

4.400 Ft

4.400 Ft

4.400 Ft

3.900 Ft

3.400 Ft

2.900 Ft

2.900 Ft

1.000 Ft

3.900 Ft

3.900 Ft

3. helyár

Kölcsey Központ, Apolló mozi, Tourinform Iroda, Interticket hálózat
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LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!

07. 26.
08. 16.
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B É RLE TÁRAK
1. helyár

MONARCHIA

07. 05.

TIZENHÁROM ALMAFA

AMERIKAI KOMÉDIA

09. 26.

RÓMAI VAKÁCIÓ

07. 13-14.
08. 10-11.

PÁRIZS ÉJJEL

VIDÁM KÍSÉRTET

07. 10-11.

A HŐSTENOR

FÜGGÖNY FEL!

06. 25-26.
07. 06-07.

CSOPORTTERÁPIA

06. 29-30.

LEGYEN A FELESÉGEM!

06. 19-20.

AMADEUS

06. 22-23.

06. 15-16.

É S

Bérletben

J E GY-

A NAGYERDEI SZABADTÉRI SZÍNPAD NYÁRI NYITVA TARTÁSA
A Szabadtéri Színpad nézőtere, pénztára és büféi az előadások kezdete előtt 1 órával nyitnak, ahol óriásperec, kávé, tea, üdítő és alkoholos ital egyaránt kapható.

AKADÁLYMENTESÍTETT NÉZŐTÉRI HELYEK
A Szabadtéri Színpad mozgáskorlátozott vendégei és kísérői előadásonként korlátozott számban, a helyszín és produkció adottságaitól függően tudnak akadálymentesített helyekre szóló belépőjegyeket vásárolni a Kölcsey Központ Jegypénztárában. Bővebb információ: 06 52 518 447

KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Szabadtéri Színpad előadásaira jegyet nem áll módunkban visszaváltani. Kedvezőtlen időjárás esetén az előadásokat a kijelölt
esőnapo(ko)n és/vagy esőhelyszínen tartjuk meg. A Szabadtéri Színpad részletes esőszabályzata a honlapról érhető el. www.nagyerdeiszabadteri.hu.

KEDVEZMÉNYES CÍVIS PIKNIK-BÉRLETEK
Váltson több előadásra szóló Cívis Piknik-bérletet a Szabadtéri színházi előadásaira!
A Nagyerdei Szabadtéri Színpad meghatározott előadásaira korlátozott számban kedvezményes négy és öt előadásos bérletek is válthatók, melyekkel kedvezőbb áron tekintheti meg az előadásokat a belépőjegyek alapárához képest. Bérletek kizárólag személyesen válthatók a Kölcsey Központ jegypénztárában.
Bővebb információk: www.nagyerdeiszabadteri.hu.
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3.

4.

1.

2.

SZÍNPAD

színmű, előadóest
zenés játék, musical
vígjáték, bohózat
újcirkusz
táncjáték, táncszínház

ONLINE
www.nagyerdeiszabadteri.hu

2015. június 10. 20.15
Puccini: Bohémélet
élő operaközvetítés
a londoni Royal Opera House-ból

2015. július 16-18. 18.00
Kertmozi – örökéletű magyar filmek,
sztárrendezők és rockzenei klasszikusok
megelevenedése

2015. július 19. 20.30
A három tenor - Live in Rome 1990 – operavetítés

2015. augusztus 14. 20.00
Anna Netrebko és Dmitri Hvorostovsky koncertje
a Vörös téren – operavetítés
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2015. június 28. 20.30
Estére indul az ezred
MH Központi Zenekarának estje

2015. augusztus 8. 16.00
Apja-fia dzsesszkoncert és exkluzív borbemutató

2015. augusztus 9. 16:00
Apja-fia dzsesszkoncert és exkluzív borbemutató

2015. augusztus 15. 20.00
Pannonia Allstars Ska Orchestra

2015. augusztus 17. 20.00
Tátrai Band

2015. augusztus 22. 20.00
Demjén Ferenc
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(4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.)
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EGYETEM

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad
a debreceni Nagyerdő szívében,
a Békás-tó partján található.

AQUATICUM

GPS koordináta:
47°33’10.6”N 21°37’35.2”E

L

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL

1-es villamossal a Nagyerdei körút, Gyógyfürdő,
Klinikák és Egyetem megállóhelyektől a Nagyerdei Szabadtéri Színpad
gyalog 4-5 percre fekszik. Bővebb információ: www.dkv.hu.

SZEMÉLYAUTÓVAL

Parkolási lehetőség a Ködszínház alatti mélygarázsban,
a Nagyerdei körúton, a Pallagi úton, a Klinika előtt
és az Oláh Gábor utcán.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
Telefon: 06 52 518 400
További előadásfotók és -videók: www.nagyerdeiszabadteri.hu, www.fonixinfo.hu
Facebook: www.facebook.com/DebreceniSzabadteri
Amennyiben rendszeresen szeretne értesülni a Kölcsey Központ és Nagyerdei
Szabadtéri Színpad kulturális programjairól, ingyenes hírlevelünkre az alábbi
címen regisztrálhat: info@fonixinfo.hu.

A NAGYERDEI ÖVEZET KÖZELI LÁTNIVALÓI
Agóra Tudományos Élményközpont
Aquaticum Mediterrán Élményfürdő
Debreceni Állatkert és Vidámpark
Debreceni Egyetem
Egyetemi Botanikus Kert és Csillagvizsgáló
Ködszínház
Nagyerdei Stadion

Szerkesztőség: Bálint Albin, Dér István, Gábor-Tóth Ildikó, Hercz Vilmos,
Lőrincz Andrea, Szabó Zsolt, Tóth Ernő
Grafikai tervek, tördelés: Nagy Attila
Nyomdai munkák: Center-Print Nyomda Kft.
Felelős kiadó: Bódor Edit
A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

The Outdoor Stage
of the Nagyerdő

The Hungarian National
Dance Ensemble’s programme
introduces the colourful,
traditional customs, virtuoso
dances, rich costume-culture
and the still inexhaustible
folklore treasure of the peoples
of the multinational AustroHungarian Monarchy with
parallel glimpses of certain
moments of the ball life of the
aristocracy.

Recirquel Contemporary
Circus Company promises
an evening of lust, love and
loneliness with stunning
acrobat artists, dancers and
musicians, bringing to life the
decadent but loveable secret
nights of the 1930’s Paris.

HIGHLIGHTS OF THE
2015 SUMMER SEASON

MONARCHY

DANCES FROM THE HEART OF EUROPE

5th July 2015

PARIS BY NIGHT
10th-11th July 2015

Nightclubs filled with Cuban
cigar smoke, champagne
served in a lady’s shoe,
moonlight gleaming on
cool guns, in a word,
the golden age of swing
dazzles the spectators
in the performance of
ExperiDance, which shows
the highs and lows of the
singer’s career.

20.30

20.30

FRANK SINATRA – THE VOICE
21st August 2015

20.00

For more information and to book tickets online please visit: www.nagyerdeiszabadteri.hu/en
Tickets available from: Kölcsey Cultural Center, Apolló Cinema, Tourinform

