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A NAGYERDŐ

ÉLETRE KEL
zenés játék
operett
musical

kertmozi
koncertek
vígjáték
kabaré

gyerekelőadás

táncjáték
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SZÍNHÁZI

PREMIEREK
KŐMŰVES KELEMEN

DEBRECENI

PREMIER

2-3. OLDAL

rockballada egy részben

06. 15.

a Csokonai Nemzeti Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad
közös bemutatója

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT

ORSZÁGOS
PREMIER

14-15. OLDAL

07. 01-02.

MAGYARORSZÁGI

ŐSBEMUTATÓ 07. 29-30.
22-23. OLDAL

zenés játék két részben
az Orlai Produkciós Iroda előadása

MESEAUTÓ

musical két részben
a Madách Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad közös bemutatója

CSALÁDI

PROGRAMOK
GOMBÓC ARTÚR, A NAGY UTAZÓ
zenés meseutazás két részben
a Játékszín előadása
4-5. oldal

A DZSUNGEL KÖNYVE

musical két részben
a Harlekin Bábszínház előadása
10-11. oldal

KALÁKA-KONCERT

Három székláb

a népszerű együttes legkedveltebb gyerekdarabjaiból álló műsora
32-33. oldal

KÖSZÖNTŐ
Kedves Színházszerető Debreceniek és Vendégeink!
A több mint 1000 fő befogadására alkalmas debreceni
Nagyerdei Szabadtéri Színpad májustól szeptemberig ívelő
nyári kulturális programsorozata 2016-ban is a színházi,
filmes és könnyűzenei élet legrangosabb produkcióit csábítja
Debrecenbe. A sokszínű kísérőprogramok mellett a Színpad
idén is budapesti és vidéki nagyszínházak sikerprodukcióival,
nyáresti könnyűzenei koncertekkel, bor- és jazzprogramokkal,
valamint kertmozi-vetítésekkel várja Debrecenbe látogató
magyar és nemzetközi vendégeit. A Színpad 22. évada keretében – mely idén a kulturális
programok és előadó-művészeti műfajok eddigieknél is szélesebb tárházából válogat –
az Észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színpadán többek közt először lesz látható
Shakespeare-vígjáték, kortárs opera-táncjáték, bábmusical, egész estés nagyoperett és
jazzmozi is.
Külön öröm számunkra, hogy a Színpad először adhat otthont három vadonatúj, országos
rangú színházi premiernek is, melyeket a Szabadtéri Színpad a Csokonai Nemzeti Színház,
az Orlai Produkciós Iroda, valamint Magyarország egyik vezető zenés színházával, a Madách Színházzal együttműködésben állít színre. Emellett az igényes ifjúsági és családi programok, valamint a külföldi vendégeink érdeklődésére is várhatóan számot tartó, nyelvfüggetlen nagyszínpadi előadások számának növelésével folytatjuk azon törekvésünket, hogy
generációtól és nemzetiségtől függetlenül a lehető legszélesebb közönségréteg számára
kínálhassunk kiemelkedő színvonalú produkciókat Debrecen ikonikus zöldövezetében.
A Nagyerdei Szabadtéri Színpad tavalyi nagy sikerű összművészeti programsorozatával
bebizonyította, hogy a 2014-ben megújult játszóhely európai szellemiségéhez méltó
nagyszínpadi programok Debrecenbe invitálása nem csak egy egyedülálló lehetőség,
hanem komoly, ám egyben örömteli kulturális küldetés is.
Tartsanak velünk idén is és legyenek Önök is törzsvendégei Magyarország legzöldebb
színpadának – ott, ahol a Nagyerdő ismét életre kel!

Papp László

Debrecen polgármestere
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Szörényi Levente - Bródy János - Sarkadi Imre - Ivánka Csaba

KŐMŰVES KELEMEN

esőnap: június 16.

rockballada egy részben

a Csokonai Nemzeti Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad
közös bemutatója

2016. június 15.

20.30

„...Amit estig raktak, leomlott reggelre...”
A történet ismerős – a várépítők munkája hiábavaló, s az
elkeseredett mesterek úgy döntenek, hogy a balszerencse-sorozatot
emberáldozattal lehet csak megszakítani: az első asszonyt, aki
megjelenik, befalazzák a várba. Kelemenre elviselhetetlen teher
nehezedik. A jónak hitt ügyért cserébe feláldozza-e feleségét?
Épülhet-e érték, ha romokban a morál? Lehet-e erkölcsös a
gyilkosságba vetett hit? De az egyezség az egyezség, dönteni kell: élni
vagy boldogulni...
A Déva várát építő kőművesek történetéből Sarkadi Imre írt novellát
és töredékben maradt drámát. Utóbbiból Ivánka Csaba készített
szövegkönyvet, s Bródy János dalszövegeivel és Szörényi Levente
zenéjével 1981-ben mutatták be a legendássá vált rockballadát.
Főbb szerepekben: Blaskó Péter, Katona Kinga, Mercs János,
Papp István, Kiss Gergely Máté
Rendező: Mészáros Tibor

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Csukás István - Szitha Miklós

GOMBÓC ARTÚR, A NAGY UTAZÓ
zenés meseutazás két részben

esőnap: június 19.

a Játékszín előadása

2016. június 18.

20.30

„Minek örült a legjobban Gombóc Artúr? A csokoládénak! Igen,
Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét.
Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban,
habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét: a kerek
csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos
csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a
világon. És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak? Hogy
minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig
keményen és összepréselt csőrrel fogyókúrázik!... Aztán egy reggel
látja ám Gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a
villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán: huss! –
elrepülnek Afrikába…” Ő is szeretne, de a túlsúlyától nem tud repülni.
Most akkor mi lesz?
Csukás István maga dolgozta át a Játékszín fölkérésére a népszerű,
klasszikus meséjét, s mindehhez nagyszerű színészek, különleges ütőshangszerekkel kísért dalok és Sajdik Ferenc-ihlette látványvilág társul.
Főbb szerepekben: Vida Péter, Erdélyi Tímea, Kovács Vanda,
Gerner Csaba, Szőlőskerti Tímea, Dolmány Attila, Vass György
Rendező: Zsurzs Katalin

Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Bernard Slade

JUTALOMJÁTÉK

esőhelyszín:
Kölcsey Központ,
Nagyterem

vígjáték két részben
a Játékszín előadása

2016. június 20. és 21.

20.30

A Jutalomjáték az egyik, esztendőnként felújított Broadway-vígjáték, a
belőle készült film a videotékák bestsellere. Ez annak is köszönhető,
hogy parádés főszerepét elsőre - filmen és színpadon - Jack Lemmon
játszotta.
Ám az alkalmon túl a Jutalomjáték a létformák drámája. Főhőse a
felelőtlenség játékosa. Tehetségét és családját kockáztatta az azonnali
örömért. A környezetében is tapsra vágyott Scott Templeton s így
vesztette el a feleségét s ébresztett haragot s tán bosszút a fiában. Ez
a Jutalomjáték, meglehet az utolsó.
Egy halálosan beteg ember vicceit beárnyékolja a szörnyű betegség.
A vígjáték azonban a fordulatok műfaja s az izgalmakban bővelkedő
komédia könnyes mosollyal békíti össze a családot.
„Gálvölgyi megszokott színészi eszköztára ezúttal újabb értelmet is nyer,
hisz egy súlyos betegséggel küzdő férfit kell úgy ábrázolnia, hogy a közönség
közben mégis nevessen. És meg is teszi – mint már oly sokszor.”
Dicsuk Dániel

Szereplők: Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Nagy Sándor, Tóth Enikő,
Barabás Kiss Zoltán, Lévay Viktória, Fábián Anita
Rendező: Szirtes Tamás
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Giuseppe Verdi - Topolánszky Tamás - Fodor Zoltán

TRAVIATA
opera-táncátirat két részben

esőnap: június 25.

a Gárdonyi Géza Színház, az Inversedance | Fodor Zoltán Társulat
és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója

2016. június 24.

20.30

A szépségre, a boldogságra, a bátorságra és igazságra való törekvés
olyan bennünk szunnyadó elemi vágy, amelyet a mai, egymástól
elhatárolódó világrendszerünkben sokszor csak egy-egy eszményített
alak bőrébe bújva, egy műalkotás hatása alatt tudunk átélni. Ilyen
műalkotás Giuseppe Verdi Traviata című műve is, amely generációk
szívében ébreszti fel a tiszta, örök szerelem és az önfeláldozás
eszméjét, miközben örök aktualitásával fontos kérdéseket vet fel.
Átélve életünk személyes drámáit vajon hányszor térünk le mi magunk
is a helyes útról? És egyáltalán, mit is jelent manapság a helyes út?
A Traviata két felvonása élesen elkülönül egymástól. S mint ahogy a
valóságban két ellentétes érzelem – szerelem és fájdalom – sokszor
egyetlen érzelmi állapotot alkot, úgy válik a két megfogalmazás
egyetlen megkapó, elgondolkodtató és látványos előadássá.
Előadják: A GG Tánc Eger és az Inversedance táncművészei
Koreográfia: 1. rész: Topolánszky Tamás, 2. rész: Fodor Zoltán

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Dés László - Geszti Péter - Békés Pál

A DZSUNGEL KÖNYVE
a musical bábszínpadi változata két részben
a Harlekin Bábszínház előadása

esőnap: június 27.

2016. június 26.

20.30

A dzsungel első számú törvénye: elsősorban mindenki a saját életben
maradásáért felel. Ne állj szóba a majmokkal, ne feleselj Baluval, és
vésd eszedbe: vedlés idején Ká nem csak rövidlátó, de nagyot is hall!
Mindig légy udvarias, használd a mesterszavakat és tartsd tiszteletben
Csil munkáját! Ha mindent megtanultál, akkor indulhatsz, de ne feledd:
a Dzsungel Könyvét nem te írod, te csak lépkedsz a köveken, amelyek
olykor olyan utakra is terelnek, ahol még nem járt más előtted!
Felkészültél az utazásra?
A farkasok között nevelkedett Maugli története fülbemászó zenébe
és leleményes dalszövegekbe ágyazva, minden korosztály számára
garantált szórakozást biztosít. A bölcs Balu, a féltőn óvó Bagira, a
bosszút szomjazó Sír Kán története nem nélkülözi az izgalmakat,
ahogyan az örökérvényű tanulságokat sem.
Szereplők: Zádori Szilárd, Szilner Olivér, Herein János,
Mészáros Pancsa, Szabados Böbe, Sóvári Csaba,
Nánási Ágnes, Soó Gyöngyvér, Szűcs Réka
Bábszínpadi változat: Tóth Réka Ágnes és Halasi Dániel
Rendező: Halasi Dániel
Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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William Shakespeare

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT
vígjáték két részben

a Centrál Színház előadása
esőnap: június 30.

2016. június 29.

20.30

A buja és forró Messinában a Leonato-ház hölgyei már nagyon várják
a háborúból győztesként visszatérő katonákat, hisz amint a hősök
megérkeznek, kezdődhet a kacérkodás és a csábítás örök játéka.
A nemek harcát csak ideig-óráig döntik el a csókcsaták és az ádáz
szópárbajok, az igazi nehézfegyver itt bizony a pletyka. Akit a világ
a szájára vesz, annak nincs menekvés, leterítik - csak reménykedni
tudunk, hogy az illetőnek szerencséje lesz, és egy nászi ágyban landol.
Shakespeare talán legbájosabb komédiája igazi bolondos, szerelmi
kergetőzést ígér.

„Bájos, kedves, szellemes mesét látunk, amelynek legnagyobb tétje az,
hogy a szerelem vágya hogy kerekedik fel a túltengő önérzeten.”
Urbán Balázs, potszekfoglalo.hu

Főbb szerepekben: Pokorny Lia, Schmied Zoltán, Rada Bálint,
Ágoston Katalin, Simon Kornél, Vári-Kovács Péter
Rendező: Puskás Tamás

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Fotó: Takács Attila
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Richard Bean

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT
zenés játék két részben

az Orlai Produkciós Iroda előadása
esőnap: július 3.

2016. július 1. és 2.

20.30

A hatvanas években járunk, az angliai Brightonban, ahol a kissé
kótyagos Francis Henshall a véletlenek szerencsétlen összjátéka
folytán egyszerre két munkát is szerez: alkalmazásába veszi egy
piti gengszter és egy nagystílű bűnöző is. Francisnek ettől kezdve
mindent meg kell tennie, nehogy két főnöke összetalálkozzon vagy
akár tudomást szerezzen egymásról. Közben talán nem is mindenki
az, akinek kiadja magát, és ráadásul az összes szereplő elszántan azzal
van elfoglalva, hogy szerelemre találjon... és szól a rock and roll!
Carlo Goldoni klasszikus komédiájának, a Két úr szolgájának ez
a közelmúltban készült angol átdolgozása az utóbbi évek egyik
legzajosabb színpadi sikere volt Londonban és Anglia-szerte, de a
Broadway-n is szenzációt keltett.
Szereplők: Nagy Dániel Viktor, Lukáts Andor, Lovas Rozi,
Friedenthal Zoltán, Rujder Vivien, Keresztény Tamás, Dékány Barnabás,
Fodor Annamária, Formán Bálint, Horváth Szabolcs
Rendező: Pelsőczy Réka
Producer: Orlai Tibor
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Fotó: Gordon Eszter

Kálmán Imre

A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
operett két részben

a Budapesti Operettszínház előadása
esőnap: július 8. és 9.

2016. július 6. és 7.

20.30

Történet egy reménytelennek látszó szerelemről: Edvin herceg rajong
Szilviáért, a pesti orfeumcsillagért, de családja ellenzi ezt a rangon aluli
kapcsolatot. A szülők mindent elkövetnek, hogy fiukat visszacsalják
Bécsbe, hogy ott a neki megfelelő leányzót, Stázit válassza élettársául.
Ám a szerelmesek érdekében szövetkezik a kedves, bolondos Bóni
gróf, az orfeum főpincére, Miska és ikertestvére, Alfonz, a LippertWeilersheim-ház főkomornyikja, valamint Feri bácsi, Bóni orfeumi
barátja, aki a pár jövőjének érdekében még egykori szerelmét, Edvin
édesanyját is hajlandó leleplezni…
A Budapesti Operettszínház KERO®-rendezte legendás produkciója
Budapest, Tokió, Róma, München, Amszterdam, Berlin, Maszkat
és Tel-Aviv után először Debrecenben!
Főbb szerepekben: Dolhai Attila, Fischl Mónika, Kékkovács Mara,
Peller Károly, Földes Tamás, Faragó András, Marik Péter,
Kállay Bori, Bálint Ádám
Rendező: KERO®

Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Mohácsi István

FRANCIA RÚDUGRÁS
szextett két részben

a Manna Produkció és az Orlai Produkciós Iroda
közös előadása

esőnap: július 14.

2016. július 11. és 13.

20.30

A szexuál-parapszichológus guruhoz egy viharos éjjelen két fiatal
pár érkezik, hogy rendbe tegyék az omladozó kapcsolatukat. A
keresztül-kasul bonyodalmas ötöshöz nemsokára egy vadító hatodik
is kapcsolódik, így készen áll a szextett: és ez az együttes nem ismeri a
kéziféket.
Egy sodró lendületű komédia a párkapcsolatokról és arról, amit még
a chatszobában sem mersz megbeszélni. És talán még az is kiderül,
hogy milyen küzdősport is az a francia rúdugrás.
„Abban, hogy a nézőtérről folyamatos nevetés kíséri, festi alá a színpadi
játékot, oroszlánrésze van a kiváló színészi alakításoknak.”
Turbuly Lilla, 7ora7.hu

Szereplők: Kovács Patrícia, Pál András, Herczeg Adrienn,
Felhőfi Kiss László, Urbán Tibor, Szabó Vera
Rendező: Mohácsi István

Az előadást 18 éven felüli nézőinknek ajánljuk.

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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MEGIDÉZETT KÁRPÁTALJA,
HÁGÓKON INNEN ÉS TÚL
táncjáték egy részben

a Magyar Állami Népi Együttes előadása

esőnap: július 16.

2016. július 15.

20.30

A Magyar Állami Népi Együttes látványos, egész estés táncelőadása
a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja
be a Keleti-Kárpátokban és annak előterében, Kárpátalján élő népek
– magyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok, cigányok, zsidók
– sokszínű és gazdag tradicionális kultúráját. Felmutatva mindazt,
ami e népek hagyományaiban közös és mindazt, ami nemzeti
sajátosság. A hagyomány átörökítése, a saját és a velünk együtt élő
népek folklórnyelvének ismerete a találkozások és saját magunk
kinyilatkozásának lehetőségét teremtik meg.
„Mihályi Gábor rendező-koreográfus az egész előadást betyárosan hullámzóvá
teszi, tettre hívó, illetve megható pillanatok váltják egymást benne. A mondanivaló súlyát egyértelműen érezhetjük anélkül, hogy az ránehezedne a vállunkra.”
Kunstár Mónika, ellenfény.hu

Közreműködnek:
a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara
Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor

Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Bolba Tamás - Szente Vajk - Galambos Attila

MESEAUTÓ
musical két részben

a Madách Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad
közös bemutatója

esőnap: július 31.

2016. július 29. és 30.

20.00

Szűcs János bank-vezérigazgató kiábrándult könnyelmű életéből, és
frissen vásárolt sportautójával szabadságra indul. Indulna. Ha nem
találkozna Kovács Verával, a bank aznap felvett alkalmazottjával. Szűcs
szemet vet a lányra, ezért az autót, mint nyereményt szállíttatja a lány
lakására, maga pedig sofőrnek ajánlkozik.
A Meseautó című legendás film alapján vadonatúj musical comedy
készült a Madách Színház műhelyében, melynek magyarországi
ősbemutatójára a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon kerül sor. Azokat
a jól ismert, híres mondatokat, mint „egy a párna, egy a részvény”,
vagy „a, mint Aladár, l, mint Ladár” sodró lendületű dalok kísérik, és
természetesen fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk!
Szente Vajk különleges rendezői világát ezúttal is a vígjáték nagyágyúi
népesítik be. A Madách Színház pedig továbbra is lelkesen tesz eleget
küldetésének, hogy új magyar zenés darabokkal örvendeztesse meg a
hazai közönséget.
Főbb szerepekben: Nagy Sándor, Magyar Attila, Simon Kornél,
Szerednyey Béla, Dobos Judit
Rendező: Szente Vajk
Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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Fotó: Takács Attila

HERNÁDI PONT
Hernádi Judit zenés estje

az Orlai Produkciós Iroda előadása

esőnap: augusztus 3.

2016. augusztus 2.

20.00

„Díva, bohóc, ember és színésznő. Ez mind ami vagyok. És már
egy jó ideje ez vagyok. Ilyenkor illik számot adni mi volt, mi
lesz. Tojok az illemre, a szabályokra. Az érdekel, ami egy kicsit
más. Mondatok, amiket már elmondtam, amiket nekem szántak
vagy szánhattak volna. Dalok, amiket nekem írtak vagy írhattak
volna a szerzők, ha kicsit jobban odafigyelnek. Ez az est rólam
szól! Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, amíg
kigondoltam.
Woody Allen mondta: „Nem félek a haláltól, csak nem szeretnék
ott lenni, amikor megtörténik." De mint tudjuk, jöhet egy pont...”
– Hernádi Judit

Szereplő: Hernádi Judit
Közreműködik: Heilig Gábor és zenekara
Rendező: Pelsőczy Réka

Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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A POFON EGYSZERŰ, AVAGY EGY
SZERENCSÉS NÉZŐ VISZONTAGSÁGAI
a L’art pour l’art Társulat előadása

Esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem

2016. augusztus 8.

20.00

Ez ám a nézőcsalogató cím! Aki ezek után nem rohan jegyet váltani,
annak súlyos önértékelési zavarai vannak… Ezen kívül a műsorban
szó lesz még a lábakról, Csajkovszkij b-moll zongoraversenyéről, a
Besenyő családról szerelmi civódás, illetve balett óra és hajótörés
szempontjából. Az elmaradhatatlan és fergeteges vetítéseket
vicces jelenetek szakítják meg, például egy finn bábeposz. Sajnos
megjelenik Naftalin Ernő, Pandacsöki Boborján, valamint Frigid Mirtill,
és persze ott lesz a Költő és Edebede bácsi is. A színházi estet egy
fergeteges finálédal zárja a párizsi Moulin Rouge revütáncosainak
közreműködésével. Mindenkit szeretettel vár a L’art pour l’art Társulat
Nézőnempiszkálási Bizottsága!
A magyar humor nagyágyúi közkívánatra ismét a Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon,akik ezúttal is mindent megtesznek azért, hogy a nézők
nevetőizmai egy percig se pihenjenek!
Szereplők: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt, Szász Móni

Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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„Játékuk mély átérzésről tanúskodik és úgy beszippant, hogy
egyszer csak arra eszmélünk, már vége is, pedig ennyi nem
elég. Többet akarunk Frankie-ből és Johnnyból, tovább akarunk
menni velük a választott úton.”
Lovász-Horváth Nikolett, artiq.hu

Terrence McNally

KETTEN EGYEDÜL
New York-i duett egy részben
a Thália Színház előadása

Esőnap: augusztus 12.

2016. augusztus 11.

20.00

New York. Frankie felszolgáló, Johnny szakács. Először kinézték
egymást az étteremben. Azután szeretkeztek. Eddig csodálatos, de
rá kéne jönni, hogyan tovább. Frankie sokat csalódott korábban és
emiatt fél belemenni egy újabb kapcsolatba, Johnny pedig kitartóan
ostromolja a lányt és nem adja fel.
A darab aktualitása, hogy jellemző nagyvárosi problémát fogalmaz
meg, amely szerint az emberek félnek belemenni kapcsolatokba,
mindenki éli a saját életét, saját magányosságához ragaszkodva.
A darabból nagy sikerű film készült Al Pacinóval és Michelle Pfeifferrel,
Krumplirózsa címmel.
Schell Juditot és Csányi Sándort a közönség a Csak szex és más semmi
című film után az Esküvőtől válóperig című bohózatban és legutóbb a
Csak színház és más semmi című minisorozatban láthatta együtt játszani.
Szereplők: Schell Judit, Csányi Sándor
Rendező: Goda Krisztina

Legyen a Szabadtéri törzsvendége – váltson kedvezményes bérletet!
Bővebb jegy- és bérletinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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A LEGENDÁS MŰVÉSZ ÉLETÉNEK LEGFONTOSABB PILLANATAI
ÉS LEGNAGYOBB SLÁGEREI AZ EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN, VASTAG TAMÁS,
GUBIK PETRA ÉS SZOMOR GYÖRGY FŐSZEREPLÉSÉVEL

FRANK SINATRA - A HANG
egy életmű dalban és táncban

az ExperiDance Production és a Békéscsabai Jókai Színház közös előadása

2016. augusztus 14.

20.00

Frank Sinatra hangja, mint az olvasztott csokoládé, mosolya
szeretnivalóan kisfiús, 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 egyszerre
ellenállhatatlan sármőr és az anyja árnyékából kilépni képtelen,
sodródó figura a színpadon. 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.
Főbb szerepekben: Vastag Tamás, Szomor György, Gubik Petra,
Palla Szabina, Kara Tünde, Gulyás Attila, Katkó Ferenc,
Vadász Gábor és az ExperiDance tánckara
Rendező: Szomor György
Jegyinformációk a 38. oldalon olvashatók.
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KERTMOZI A 22-ES CSAPDÁJÁBAN
A vetítés napján 22. születésnapjukat ünneplők a személyigazolványuk
felmutatásával vendégeink a rágcsálnivalóra!

KALÁKA-KONCERT
Három székláb 2016. augusztus 13. 18.00

2016. május 31. 21.00 | FORREST GUMP
színes, fekete-fehér, magyarul beszélő, amerikai filmszatíra, 141 perc, 1994

2016. június 7. 21.00 | A REMÉNY RABJAI
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 137 perc, 1994

2016. június 28. 21.00 | KVÍZ SHOW
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 130 perc, 1994

2016. július 19. 21.00 | PONYVAREGÉNY
színes, magyarul beszélő, amerikai krimi, 150 perc, 1994

2016. július 26. 21.00 | INTERJÚ A VÁMPIRRAL
színes, magyarul beszélő, amerikai horror, 110 perc, 1994

KÖZKÍVÁNATRA!
2016. augusztus 9. 20.30 | CSINIBABA
színes, magyar zenés vígjáték, 100 perc, 1997

Napijegy: 500 Ft-os italjegy

A „Három székláb” című koncert a népszerű együttes
legkedveltebb gyerekdarabjaiból álló műsora, amely kifejezetten
óvodásoknak és kisiskolásoknak szól. Az előadásban felhangzanak
többek között Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató
Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire írott dalok. Emellett a
sokak által kedvelt lemezek (A pelikán; Nálatok laknak-e állatok?;
Ukulele; Az én szívemben boldogok a tárgyak; Bőrönd Ödön;
Madáretető) darabjai is megelevenednek. A Kaláka muzsikusai
bemutatják érdekes hangszereiket, a gyerekek pedig együtt
énekelhetnek, szajkó módra verset mondhatnak, és még közösen
muzsikálhatnak is velük.
Belépő: 1000 Ft
Online jegyvásárlás: www.nagyerdeiszabadteri.hu
Esőhelyszín: Kölcsey Központ
A Szabadtéri Színpad részletes esőszabályzata: www.nagyerdeiszabadteri.hu
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DEMJÉN-KONCERT
2016. augusztus 18. 20.00

HABANA SOCIAL CLUB

A „BUENA VISTA”, MINT ÉLETÉRZÉS TOVÁBB FOLYTATÓDIK
2016. augusztus 19. 20.00

Újra a Nagyerdei Szabadtéri Színpadra látogat a valaha élt
legsikeresebb magyar előadók egyike, a Sajtból van a hold, Neked
most kell eldöntened, a Szerelemvonat és megannyi sláger
szerzője és előadója, Demjén Ferenc.

Demjén több generáció ikonja, dalait a fiatalok is jól ismerik
és éneklik. Hat Bergendy, hat V’Moto-Rock és tizenhat
szólóalbummal, négy koncert- és öt válogatáslemezzel a háta
mögött méltán beszélhetünk terjedelmes életműről. 2008-ban
ARTISJUS Díjat kapott az év koncertjéért, 2010-ben kitüntették a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével, 2012-ben
pedig Kossuth-díjat kapott.
Belépő: 3 400 Ft, 3 900 Ft, 4 400 Ft, 4 900 Ft
Online jegyvásárlás: www.nagyerdeiszabadteri.hu
Esőhelyszín: Kölcsey Központ
A Szabadtéri Színpad részletes esőszabályzata: www.nagyerdeiszabadteri.hu

A kubai nép kedvenc zenekarának
felejthetetlen előadóestje Debrecenben!

A kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a kubai
nép elsőszámú kedvence, a Habana Social Club európai turnéra
indul, amelynek keretében a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon is
koncertezik. A különleges show nézőiként megtapasztalhatjuk
a kubai életérzést: a Habana Social Club dalai mellett számos
latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozást is hallhatjuk. A
koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege, az
autentikus díszlet, a kubai táncosok, a színes jelmezek, a havannai
hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné
varázsolják az estét.
Belépő: 3 400 Ft, 3 900 Ft, 4 400 Ft, 4 900 Ft
Online jegyvásárlás: www.nagyerdeiszabadteri.hu
Esőhelyszín: Kölcsey Központ
A Szabadtéri Színpad részletes esőszabályzata: www.nagyerdeiszabadteri.hu
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DEBRECENI
VIRÁGKARNEVÁL

2016. 08. 20.
19.30
NAGYERDEI STADION

KARNEVÁLÉJ
FALUSI MARIANN | JANZA KATA | HORÁNYI JULI
MURI ENIKŐ | RADICS GIGI | FREDDIE | GRECSÓ ZOLTÁN ÉS TÁNCOSAI
HAJA ZSOLT | KAMARÁS IVÁN | KLEM VIKTOR | STOHL ANDRÁS
FRICSKA TÁNCEGYÜTTES | TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES

A TÁNCDALFESZTIVÁL SLÁGEREI | RÉSZLETEK A JÁTÉKKÉSZÍTŐBŐL
ÓRIÁS VIRÁGKOCSIK | MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK
A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Bódor Edit ügyvezető

w w w . d e b r e c e n i v i r a g k a r n e v a l . h u

HÍRLEVÉL
Amennyiben naprakész információkat szeretne kapni a
Nagyerdei Szabadtéri Színpad programjairól, az azokat érintő,
időjárás okozta esetleges változásokról (esőnapra történő
halasztás, esőhelyszínen való megrendezés), továbbá a Kölcsey
Központ kulturális rendezvényeiről, illetve az Apolló mozi
eseményeiről, úgy kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Hírlevelünkre történő feliratkozásra a Kölcsey Központ és az Apolló mozi
jegypénztárában, illetve a Tourinform irodában (Régi Városháza)
van lehetőségük!

BELÉPŐJEGYÉVEL MOST
INGYEN UTAZHAT A VILLAMOSON!
A Nagyerdei Szabadtéri Színpad és a DKV Zrt. jóvoltából
a Nagyerdei Szabadtéri Színpad 22. évadának színházi
előadásaira váltott belépőjeggyel rendelkezők térítésmentesen
utazhatnak a Színpadhoz legközelebb eső "Egyetem"
megállótól a “ Nagyállomás” megállóig. A színházi előadásra
váltott belépőjegy egyszeri utazásra jogosít, kizárólag az adott
előadás napján, annak végét követően és a DKV Zrt. villamosjárataira érvényes. Az utazásra való jogosultság igazolásához
kérjük, mutassák fel az előadásra váltott belépőjegyüket a
járművezetőnek, illetve jegyellenőrzés esetén az ellenőrnek.
Az előadáshoz jó szórakozást és kellemes utazást kíván a DKV Zrt.
és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad!
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zenés játék, operett, musical
vígjáték, kabaré
gyerekelőadás
táncjáték, táncszínház

ONLINE
www.nagyerdeiszabadteri.hu

06. 15.

A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

07. 06-07.

5.400 Ft

FRANK SINATRA - A HANG

08. 08.
08. 14.

4.900 Ft

3.900 Ft

3.900 Ft

3.400 Ft

7.400 Ft

2.500 Ft

2.500 Ft

4.400 Ft

3.400 Ft

4.400 Ft

3.400 Ft

2. helyár

4.400 Ft

3.400 Ft

3.400 Ft

2.900 Ft

6.900 Ft

2.500 Ft

2.500 Ft

3.900 Ft

2.900 Ft

3.900 Ft

2.900 Ft

3. helyár

Kölcsey Központ, Apolló mozi, Tourinform Iroda, Interticket hálózat

4.400 Ft

A POFON EGYSZERŰ

08. 02.

ELŐVÉTELBEN

4.400 Ft

HERNÁDI PONT

07. 15.

3.900 Ft

MEGIDÉZETT KÁRPÁTALJA,
HÁGÓKON INNEN ÉS TÚL

7.900 Ft

2.500 Ft

A DZSUNGEL KÖNYVE

06. 26.

Bérletben
nem kaphatók

2.500 Ft

GOMBÓC ARTÚR,
A NAGY UTAZÓ

06. 18.

4.900 Ft

3.900 Ft

4.900 Ft

3.900 Ft

KETTEN EGYEDÜL

MESEAUTÓ

07. 29-30.

Cívis Piknikbérlet II.
(2. helyár,
4 előadás):
15.000 Ft

Cívis Piknikbérlet I.
(2. helyár,
4 előadás):
15.000 Ft

1. helyár

3.900 Ft

2.900 Ft

2.900 Ft

2.400 Ft

6.400 Ft

2.500 Ft

2.500 Ft

3.400 Ft

2.400 Ft

3.400 Ft

2.400 Ft

4. helyár

B É R LE TÁ R AK

08. 11.

FRANCIA RÚDUGRÁS

TRAVIATA

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT

JUTALOMJÁTÉK

KŐMŰVES KELEMEN

07. 11. és 13.

06. 24.

07. 01-02.

06. 29.

06. 20-21.

É S

Bérletben

J E G Y-

Felelős kiadó: Bódor Edit
A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

Grafikai tervek, tördelés: Nagy Attila
Nyomdai munkák: Center-Print Nyomda Kft.

Szerkesztőség: Bálint Albin, Gábor-Tóth Ildikó, László Judit, Lőrincz Andrea,
Papp Franciska, Szabó Zsolt, Teremi Nóra, Tóth Ernő

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A NAGYERDEI SZABADTÉRI SZÍNPAD NYÁRI NYITVA TARTÁSA
A Szabadtéri Színpad nézőtere, pénztára és büféi az előadások kezdete előtt fél 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 52 518 400

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 az alábbi 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
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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NAGYÁLLOMÁS

(4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.)
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DEBRECENI
EGYETEM

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

AQUATICUM

GPS koordináta:
47°33'16.0"N 21°37'33.8"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

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

A MADÁCH SZÍNHÁZ
ÉS A FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
BEMUTATJA

FŐNIX CSARNOK | DEBRECEN | 2016. NOVEMBER 18-19.

www.fonixinfo.hu

Bővebb információ:

The Outdoor Stage
of the Nagyerdő

PROGRAMME HIGHLIGHTS 2016

The spectacular dance theatre transcript of
Verdi’s operatic masterpiece, which awakens
the ideals of pure, eternal love and sacrifice,
is co-conceived by two leading Hungarian
choreographers, where the opera’s two
opposing sentiments – love and pain – fuse
in one thought-provoking and engrossing
performance.
Imre Kalman’s much-loved operetta is about
the hopeless love of Duke Edwin to Sylvia,
the star of the Budapest Orpheum, for the
family disapproves of the lowly relationship.
After Budapest, Tokyo, Rome, Munich and
Amsterdam, the Budapest Operetta and
Musical Theatre’s landmark production comes
to Debrecen with dazzling sets, costumes and a
30-strong live orchestra.
For the first time in the history of Hungarian
folk dance theatre, the Hungarian State Folk
Ensemble’s acclaimed production showcases
the colorful and rich traditional culture of the
peoples living in the Eastern Carpathians and
Transcarpathia. The emphasis is placed on
their common roots and on vividly revealing
the natural similarities derived from a shared
historical past.
Nightclubs filled with Cuban cigar smoke,
champagne served in a lady’s show, 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 legendary singer’s career.

LA TRAVIATA
24th June 2016

20.30

THE CSÁRDÁS PRINCESS
6th and 7th July 2016

20.30

TRANSCARPATHIA INVOKED
15th July 2016

20.30

FRANK SINATRA – THE VOICE
14th August 2016

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 Debrecen

