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NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
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Szabó Zsolt, Teremi Nóra, Tóth Ernő
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Nyomdai munkák: Center-Print Nyomda Kft.
Felelős kiadó: Bódor Edit
A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

KÖSZÖNTŐ
Kedves Vendégeink!
A debreceni nyár egyik legtartalmasabb programja, a
Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2018. május 1-jén parádés
programkínálattal tárja ki kapuit közönsége előtt. Immár
ötödik alkalommal sikerült a szabadtéri színpadra
csábítanunk a magyar színjátszás kiválóságait. Külön öröm
számunkra, hogy a neves budapesti társulatok mellett –
idén első ízben – dunántúli művészek is fellépnek nálunk.
Debrecen és a Nagyerdei Szabadtéri Játékok büszke lehet egyre erősödő vonzerejére,
melynek révén Magyarország legnevesebb színházai és társulatai tekintenek
megkerülhetetlen nyári turnéállomásként városunkra. A legkiválóbb produkcióikat
hozzák Debrecenbe, és – rendkívül megtisztelő módon – azokat régiónkban kizárólag
itt mutatják be.
Bízom abban, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Játékok rendszeres nézői nem csak a
már ismert és kedvelt műfajú előadásokra, hanem az újító szándékkal színpadra vitt
darabokra is kíváncsiak lesznek. Biztosak lehetnek abban, hogy nálunk az ország
legszínvonalasabb szabadtéri produkcióival találkozhatnak.
Felejthetetlen élményeket kívánok Önöknek a Nagyerdei Szabadtéri Játékokon!

Papp László
Debrecen polgármestere

Agatha Christie:

VÁRATLAN VENDÉG
krimi két részben
a Madách Színház előadásában
esőnap: június 14.

június 12. és 13.

20.30

150p

Agatha Christie családi titkokban és gyanúsítottakban gazdag
klasszikus bűnügyi játéka a Madách Színház sztárszínészeinek
előadásában!
Sűrű köd. Egy magányos autós az árokba fordul autójával. Segítséget
keresve egy előkelő villára bukkan…
Képes-e az eltitkolt szerelem árulásba fordulni? Van-e tökéletes alibi? Hogy
lehetséges, hogy a hűség halálos csapdát állít? Van-e menekülés a zsarolás
elől? Mire képes a bosszú?
A műfaj királynőjének hátborzongató, ráadásul idén megírásának 60
éves jubileumát is ünneplő pszichothrillere a Madách Színház páratlan
szereposztásával minden kérdésre meghökkentő választ ad.
Szereplők: Gubík Ági, Nagy Sándor, Bencze Ilona, Szerednyey Béla,
Nagy Balázs, Tóth Enikő, Gyöngyösi Zoltán e.h., Pusztaszeri Kornél,
Sándor Dávid
Rendező: Szente Vajk

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Florian Zeller:

HÁZASSÁGI LECKÉK
KÖZÉPHALADÓKNAK

15+

vígjáték egy részben a Centrál Színház előadásában
június 18. és 19.

20.30

„Kovács Patrícia Alice-ként… vonzó, ellenállhatatlan, izgalmas,
kiismerhetetlen titkokat rejtő nő… Úgy játszanak Stohllal, úgy
adogatják egymásnak a magasra ívelő labdákat, és az olykor
szédületes poénokat, annyira összeszokottnak tűnnek, mintha egy
osztályba jártak volna a színművészetin.” – Bóta Gábor, Népszava

100p

Fotók: Horváth Judit

esőnap: június 20.

A Centrál Színház teltházakat vonzó, forró párkapcsolati komédiája
először Debrecenben, a Jászai-díjas Balsai Móni és Stohl András
főszereplésével!
Florian Zeller kortárs francia szerző Házassági leckék középhaladóknak
című vígjátéka olyan, mint a francia bor: elegáns és könnyed. Persze mint
oly sok frivol komédiának, ennek az előadásnak is a hűtlenség a motorja.
Hőseink, Michel és Alice titkos viszonyt folytatnak házastársaik, Laurence
és Paul háta mögött. A helyzetet bonyolítja, hogy Paul Michel legjobb
barátja. Michel – hogy senki ne sérüljön – „mindenki érdekében” hazudozni
kezd. Hazudik élvezettel, hazudik szenvedéllyel, majd hazudik zavartan és
kétségbeesve. A hazugság úgy árasztja el az életüket, mint nyitva felejtett
csap a lakást. Vajon megússzák?
Szereplők: Stohl András, Kovács Patrícia, Balsai Móni,
Schmied Zoltán
Rendező: Puskás Tamás

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
5

Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián:

A PÁL UTCAI FIÚK

zenés játék két részben
a veszprémi Pannon Várszínház előadásában
esőnap: június 24.

június 23.

19.00

165p

A Kossuth-díjas Dés László és az eMeRTon-díjas Geszti Péter
vadonatúj családi zenés játéka először Debrecenben!
Az idén 140 éve született Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az
emberi társadalom természetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség
és a hazaszeretet fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök
példák, örök kortársaink.
A klasszikus alapmű A dzsungel könyve című musical szerzőinek tollából
ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg.
A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a
mai hangzású zenék és dalszövegek. Az egész estés produkcióban döntő
szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zeneiritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus
üzenete.
Főbb szereplők: Szente Árpád Csaba, Szelle Dávid, Kékesi Gábor,
Kiss T. István, Zayzon Csaba
Rendező: Vándorfi László
Molnár Ferenc regénye nyomán a színpadi változat kialakításában részt vett: Marton László és Radnóti Zsuzsa,
Török Sándor átdolgozásának néhány elemét felhasználva.
A zenés játék a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft. és Molnár Ferenc jogörökösei engedélyével kerül bemutatásra.
Molnár Ferenc örököseit Magyarországon a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség képviseli.

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Molnár Ferenc:

EGY, KETTŐ, HÁROM

vígjáték egy részben, valós időben
a Kultúrbrigád és az Átrium előadásában
június 25. és 26.

20.30

„Ütős. Molnártól, Znamenáktól, Alfölditől egyaránt.” – Csizner Ildikó,
7ora7.hu

100p

Fotók: Kultúrbrigád, Dudás Ernő

esőnap: június 27.

Molnár Ferenc virtuóz vígjátéka a Jászai-díjas Alföldi Róbert
főszereplésével, a Kultúrbrigád és az Átrium felejthetetlen
előadásában!
Norrison bankigazgató a pihenésére készülődik, amikor a családjánál
vendégeskedő lány – jónevű amerikai milliomos házaspár egyetlen
gyermeke – vészhelyzetet jelent be: férjhez ment. Ami még rosszabb:
a szülők megtudták, és útban vannak ide. Ami ennél is rosszabb: a férj
egyáltalán nem gazdag. Sőt. Sőt. Sőt! De ami a legrosszabb: már a gyerek
is úton van. Norrisonnak egyetlen órája van, hogy kifordítsa a sarkából
a világot. Persze ennek ára van. Magas ára. De egy bank gépezete talán
elég hozzá…
Szereplők: Alföldi Róbert, Szatory Dávid, Lénárdt Laura,
Lugosi György, Parti Nóra, Debreczeny Csaba, Mihályfi Balázs,
Fehér Tibor, Janicsek Péter, Fehér Balázs Benő, Dékány Barnabás,
Nyulassy Attila, Sipos Viktória, Hajdú Csilla, Horváth Emmi
Rendező: Znamenák István

A bemutató Molnár Ferenc örököseinek engedélyével, a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség
közvetítésével valósult meg.

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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CARMEN

táncjáték két részben
a Pécsi Balett előadásában

június 29.

20.30

„A Carmen végsőkig letisztult variánsa.” – Marton Levente, artiq.hu

80p

Fotók: Körtvélyesi László

esőnap: június 30.

Magyarország vezető modern balettegyüttesének Bizet világhírű
operáján alapuló lélegzetelállító produkciója a Harangozó-díjas Vincze
Balázs koreográfiájával!
Carmen a szabadság szimbóluma. Története az olthatatlan vad szerelem
drámája.
„Számomra a fő inspirációt a történet és a zene éles váltásai adják. Közel
áll hozzám a karakterek kiszámíthatatlansága, hirtelensége, mely érzelmi
túlfűtöttségükből fakad. Hogy lehet egy idilli nyugalmi állapotból egy pillanat
alatt az őrület határára kerülni? Hogy veheti át a hatalmat a szenvedély a
racionalitás felett, honnan jön az az őserő, ami tragédiába sodor?
Az egyszerű és becsületes, tiszta szívű férfit kifordítja önmagából a Carmen
iránt érzett őrült szerelem. Vágya legyőzi a benne lakozó erényt, míg végül eszét
vesztve a legnagyobb bűnt követi el: elveszi Carmen életét, ha már az övé nem
lehet. Don José lelki tusája szenvedélyes férfi-dráma. Ezt kívánom megjeleníteni
a színpadon.” – Vincze Balázs
Főbb szerepekben: Ujvári Katalin, Szabó Márton, Tuboly Szilárd,
Kócsy Mónika, Kerekes Soma Lőrinc
Zeneszerző: Georges Bizet – Rogyion Scsedrin, Riederauer Richárd
Rendező-koreográfus: Vincze Balázs
Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Jean Poiret:

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
komédia két részben
a Játékszín előadásában
esőnap: július 3.

július 1. és 2.

20.30

120p

A világhírű Belmondo-film színpadi változata az Őrült Nők Ketrece
szerzőjétől, a Játékszín parádés szereposztásában!
1984-ben, Jean Poiret és Georges Lautner forgatókönyvéből készült a
francia filmgyártás egyik legnagyobb sikere Sophie Marceau és Jean-Paul
Belmondo főszereplésével.
A történet a húsvéti szünetben játszódik. A Casanova életmódot folytató
francia iparmágnás épp a feleségét vitte ki a reptérre. Hazafelé felvesz egy
csinos stoppos lányt, aki éppen szakított a barátjával, és nincs hol laknia.
A férfi felajánlja, töltse nála az éjszakát. A bonyodalmak akkor kezdődnek,
amikor a feleség váratlanul hazajön…
Szereplők: Szabó Győző, Bata Éva, Grisnik Petra, Kerekes József,
Ábel Anita, Baronits Gábor
Rendező: Kapitány Iván

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Alfonso Paso:

HAZUDJ INKÁBB, KEDVESEM!
bűnügyi komédia két részben
a Játékszín előadásában
esőnap: július 10.

július 9.

20.30

115p

A Játékszín vérpezsdítően kacagtató spanyol vígjátéka a Jászaidíjas Kerekes József, Tóth Enikő és Csonka András főszereplésével!
Adva van egy vonzó, ám kissé hazudós feleség, egy roppant megértő, de
rendkívül elfoglalt férj, a kedves, ámde hihetetlenül feledékeny családi barát
és a megbízható, bár kissé merev szobalány. Szenteste van, a feleség és a
szobalány a családi szertartást készítik elő. És akkor...
Szereplők: Tóth Enikő, Kerekes József, Csonka András,
Román Judit, Szőlőskei Tímea, Vadász Gábor, Kocsó Gábor,
Gieler Csaba, Petyi János
Rendező: Radó Denise

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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L'art pour l'art Társulat:

L’ART POUR NYÁR

hangsúlyozottan nem karácsonyi műsor egy részben

esőhelyszín: Kölcsey Központ

július 17.

20.30

100p

Persze joggal feltételezhetnek róluk bármilyen őrültséget, hiszen a
több mint 30 éves pályafutásuk alatt annyi abszurd dolog történt a
színpadon, hogy akár még az is beleférhetne, hogy júliusban karácsonyi
műsorral lepik meg Önöket...
Minden kedves nézőnk figyelmét előre felhívjuk, hogy ez a műsoruk nem
a karácsonyi ünnepi ráhangolódás jegyében készült, ha tehát valaki ilyen
céllal jönne megtekinteni az előadást, azt lebeszélnénk. A Besenyő család
tagjai, Naftalin Ernő, vagy a Költő biztosan nem fognak a nyár közepén az
ünnepi készülődésről szót ejteni. Lesz viszont egy csomó örökzöld, persze
nem fenyőfa, hanem például diavetítések és rockzenei kavalkád, amivel
kapcsolatban megtudhatjuk, hogy a "rakk örkselpszzthatlan".
Gyakran szokott arra gondolni, hogy hányat kell még aludni karácsonyig? Ha
a válasz „Kalocsa”, akkor egy másik kérdésre válaszolt, ha nem, akkor két jó
hírünk van! Az egyik, hogy végre sikerült a feltett kérdésre válaszolnia, a másik,
hogy a L'art pour l'art Társulat vidám, nyáresti műsorának köszönhetően
néhány órára megszabadulhat a karácsonnyal kapcsolatos, nyomasztó
gondolataitól, mint például a csúcsdísz.
A műsort írták és előadják: Dolák-Saly Róbert, Laár András,
Pethő Zsolt, Szászi Móni

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Oscar Wilde:

PREMIERAJÁNDÉK
bohózat két részben
a Thália Színház előadásában

július 22. és 23.

20.30

130p

Fotók: Csatáry - Nagy Krisztina

esőnap: július 24.

Az Oscar Wilde-komédia exkluzív, színházi kulisszák mögé
is betekintő, felhőtlenül kacagtató változata a Jászai-díjas
Csányi Sándor, Schell Judit és a Thália Színház sztárszínészei
közreműködésével!
A Thália színészei eljátsszák Oscar Wilde Lady Windermere legyezője című
vígjátékát. És a teljes próbafolyamatot. És önmagukat. És egymást. Minden,
amin Ön nevet, és amin ők nevetnek – és ami a jelenlévő rendezőt, Csányi
Sándort ihleti és bolondítja.
A Thália Színház A hőstenor című produkcióval megkezdett színházi témájú
előadás-sorozatának legújabb darabja a nézők szeme láttára jut el az
asztalra tett példánytól a tapsig. Csak Önöknek, csak ma este: kizárólag
a legmulatságosabb pillanatok és a legigazabb érzelmek – és mindez a
Thália sztárjainak tolmácsolásában!

Szereplők: Csányi Sándor, Tóth Eszter, Bán Bálint, Schell Judit,
Mózes András, Szabó Erika, Tamási Zoltán, Vida Péter,
Fodor Annamária, Domokos László m.v.
Rendező: Csányi Sándor

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Kálmán Imre:

A CHICAGÓI HERCEGNŐ

jazzoperett két részben
a Budapesti Operettszínház előadásában
esőnapok: július 29. és 30.

július 27. és 28.

20.30

„Valódi zenésszínház-történeti pillanatnak lehetünk szem- és még
inkább fültanúi... Az előadás… ékesen bizonyítja, hogy az operett él.”
– Dicsuk Dániel, 7ora7.hu

180p

Egy igazi operettkülönlegesség a Budapesti Operettszínház POSZTdíjas, több mint százfős megaprodukciójában!
Mary, az elkényeztetett amerikai milliomos lány egy utazás során
megismerkedik Borisszal, egy képzeletbeli kelet-európai kis ország,
Sylvária attraktív trónörökösével, és viharos találkozásukkal kezdetét veszi
a világrendszerek küzdelme. A gazdag amerikai lány megvásárolja és
átrendezi a reménytelen adósságokkal küszködő Sylvária uralkodói palotáját,
de titokban Borisz szerelmére pályázik, a férfi pedig önbecsülését és
kulturális hagyományait igyekszik megőrizni a mindent elsöprő tengerentúli
befolyással szemben.
Charleston vagy csárdás, pénz vagy monarchia, amerikai életstílus vagy
európai tradíciók: ezek a darab alapkérdései. A színpadon az amerikai jazz
számok mellett klasszikus operett melódiák éppúgy felcsendülnek, mint
cigány- és népzenei ihletettségű dalok.
Főbb szereplők: Dolhai Attila, Fischl Mónika, Kalocsai Zsuzsa,
Szulák Andrea, Kerényi Miklós Máté
Közreműködik a Színház Énekkara, Zenekara, Balettkara, valamint
a MÁV Pesti Broadway Stúdió növendékei.
Rendező: Béres Attila
Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Michael Frayn:

CSODA KORBAN ÉLÜNK
bohózat két részben
a Thália Színház előadásában

július 31.

„Minden szereplő egytől-egyig fergeteges alakítást nyújt és
tökéletesen hozzák az általuk megformált karaktert…
Nagyszerű előadás” – artiq.hu

20.30

150p

Fotók: Csatáry - Nagy Krisztina

esőnap: augusztus 1.

A Thália Színház idei évadának legsziporkázóbb vígjátéki gyöngyszeme
a Függöny fel! Tony-díjas szerzőjétől, a Jászai-díjas Schell Judit és
Szervét Tibor főszereplésével!
Ha volt az Ön életében pillanat, amikor másnak adta ki magát, és megúszta,
akkor ez a fergeteges bohózat nem Önről szól.
Ódon kastély. Összezárt emberek. Mint egy krimi: valaki eltűnik. De muszáj
egy távolról jött riporternek interjút adnia – tehát beugrik valaki helyette.
És ha már beugrott, hogy mentsék a helyzetet – az ő helyére is be kell
ugrani. Míg végül mindenki más bőrébe bújik. Egyedül a néző nem veszti el
a fonalat. És nevet. Pedig, ha közöttük lenne, nem nevetne! Még a színész
sem szeretne lenni, aki lassan azt sem tudja, kit játszik.
Ahogy John Cleese, a Monty Python világhírű komikusa megfogalmazta: „A
bohózat: ami az emberrel történik élete legrosszabb napján”. De egy csoda
korban mindenkinek lehet legrosszabb napja… egyszerre.
Szereplők: Nagy Viktor, Szervét Tibor, Tamási Zoltán, Schell Judit,
Mózes András, Csányi Sándor, Vida Péter, Szabó Erika,
Domokos László m.v.
Rendező: Kelemen József
A szerző engedélyét a United Agents LLP (UK) és a Hofra Kft. közvetítette.

Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Dinyés Dániel – Duda Éva – Hegyi György:

FRIDA

12+

zenés színház két részben
a Budapesti Operettszínház és a Duda Éva Társulat előadásában
esőnap: augusztus 8.

augusztus 7.

20.00

„Szívszorítóan drámai, profi csapatmunka… A harsány fieszta hangulattól,
az expresszív, filmszerűen kimerevített jeleneteken át a lélekbe mászó
kortárs koreográfiákon keresztül a látványos showtáncig mindennek helye
és értelme van az előadásban.” – Maul Ágnes, revizoronline.com

120p

A Budapesti Operettszínház Frida Kahlo élete és festői életműve
előtt tisztelgő sikermusicalje Gryllus Dorka, Szabó P. Szilveszter,
Molnár Áron és Papadimitriu Athina főszereplésével!
Egy művész, akinek képei bejárták az egész világot.
Egy szenvedélyes nő, aki tragikus élete ellenére beteljesítette sorsát.
Egy rendíthetetlen ember, aki soha nem adta fel, és megküzdött az életért.
„Merj élni, meghalni bárki tud!” – Frida Kahlo
E látványos összművészeti produkcióban a Budapesti Operettszínház és a
Duda Éva Társulat a színház, az élőzene, a kortárs tánc és a videóművészet
hatásos elegyével idézi meg Frida Kahlo különös sorsát és világát.
Szertelenség és kicsapongás, lesújtó tragédiák, egy életre szóló szerelem
és persze a meghökkentő festmények magával ragadó története ez. A kora
XX. századi Mexikóváros, Detroit, New York és Párizs forgatagában járunk,
ahol a technika, a művészet és a világnézet is forradalmi.
Szereplők: Gryllus Dorka, Szabó P. Szilveszter, Molnár Áron,
Papadimitriu Athina, Kálid Artúr
Közreműködnek: a Duda Éva Társulat táncművészei és a PesoForte
zenekar
Rendező: Duda Éva
Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
Omega-musical két részben
az ExperiDance Production előadásában

augusztus 12.

20.00

150p

A Kossuth-díjas Omega együttes több mint húsz örökzöld slágere a
Harangozó- és Imre Zoltán-díjas Román Sándor koreográfiájával és
rendezésében kel új, zenés színházi életre!
A musical egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán
keresztül idézi meg a Balatonpart, a tó ősi mitikus legendáit.
A színpadon 26 ExperiDance táncművész, a mikrofonoknál 4 kiváló
musicalszínész és 21 szenzációs Omega-sláger! Egy történet, amit mindenki
átélt, aki volt fiatal és szerelmes!
Az előadásban elhangzott dalok:
Start Hűtlen barátok Holló Fekete pillangó Nem tudom a neved Kötéltánc
Ha én szél lehetnék Gyöngyhajú lány Petróleumlámpa Őrültek órája
Nyári éjek asszonya Hazug lány Napot hoztam csillagot Régi csibészek
Boldog angyalok Ezüst eső Trombitás Frédi Addig élj Meghívás

Főbb szerepekben: Szomor György / Szabó Máté, Koós Réka /
Fésűs Nelly, Simon Panna Bogi / Békefi Viktória / Pánics Lilla,
R. Kárpáti Péter / Janik László és az ExperiDance táncművészei
Rendező: Pozsgai Zsolt – Román Sándor
Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
27

Mohácsi István:

FRANCIA RÚDUGRÁS

18+

szextett két részben
a Manna Produkció és az Orlai Produkciós Iroda előadásában

esőnap: augusztus 14.

augusztus 13.

20.00

„Abban, hogy a nézőtérről folyamatos nevetés kíséri, festi alá a
színpadi játékot, oroszlánrésze van a kiváló színészi alakításoknak.” –
Turbuly Lilla, 7ora7.hu

145p

Mohácsi István ínycsiklandóan pikáns komédiája közkívánatra
ismét Debrecenben, Kovács Patrícia és a Junior Prima-díjas Pál
András főszereplésével!
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, és még fülledtebb erotikájú komédia a párkapcsolatokról,
a szex titkos szabadkőműveseiről, és magáról a szexről azoknak, akiknek
kevés a Káma Szútra. Egy darab arról, amit még a chatszobában sem
mersz megbeszélni, és talán még az is kiderül, hogy milyen küzdősport is
az a francia rúdugrás.
Hajítsd el Cosmót, kapcsold ki a pornót, és irány a Nagyerdei Szabadtéri
Színpad! Már persze ha meg akarod tudni, hogy mit akar a nő és mit a férfi,
ha felszikrázik, vagy épp megszűnni kezd köztük a kémia.
Szereplők: Pál András, Kovács Patrícia, Herczeg Adrienn,
Felhőfi Kiss László, Urbán Tibor, Szabó Vera
Rendező: Mohácsi István
Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Nagyerdei Szabadtéri Játékok

#EASTSIDESTORY
Utca-tánc-játék egy részben

esőnap: szeptember 9.

szeptember 8.

20.00

60p

MAGYARORSZÁGI

ŐSBEMUTATÓ

NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

Kinek nem dédelgetett vágya, hogy egyszer a színpadon is
megmutathassa, valójában ki is ő és mit is gondol a világról? De
mit tehet egy fiú akkor, ha önmegvalósításának útjában épp a hozzá
legközelebb lévő ember áll? Avagy szárnyra kaphat-e Ikarosz, ha
lelke minduntalan egy szürke betonvalóság falaiba kell ütközzön? És
mi segíthet neki abban, hogy életét szakmai elhívásának hódolva,
azaz valahogy mégis saját akarata mentén színezhesse ki?
A Tizenhárom almafa és Széki tánchistóriák című nagy sikerű táncjátékbemutatók után a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2018-ban nézőit
egy különlegesen látványos, a hiphop és egyéb utcatáncműfajok
lenyűgöző világába kalauzoló táncszínházi előadást mutat be Debrecen
legkiemelkedőbb utcatáncosaival. A helyi tánc- és mozgásműhelyek közel
100 közreműködőjét közös erőként mozgósító produkció Mika Péter
Európa- és világbajnok hiphoptáncos koreográfiájával és rendezésében
napjaink leglendületesebb kortárs táncműfajainak páratlan gazdagságával
és sokszínűségével varázsolja majd el nézőit.
Előadják: az Eastsiders Hip Hop Tánctársulat és meghívott vendégeik
Közreműködik: Kiss Gergely Máté, a Csokonai Színház színművésze
Rendező-koreográfus: Mika Péter
Jegyinformáció a 32-33. oldalon!
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Előadás

Váratlan vendég

Házassági leckék
középhaladóknak

A Pál utcai fiúk

Egy, kettő, három

Carmen

Kellemes húsvéti
ünnepeket!

Hazudj inkább,
kedvesem!

L’art pour nyár

Premierajándék

A chicagói hercegnő

Csoda korban élünk

Frida

Francia rúdugrás

#EastSideStory

Időpont

június 12. és 13.

június 18. és 19.

június 23.

június 25. és 26.

június 29.

július 1. és 2.

július 9.

július 17.

július 22. és 23.

július 27. és 28.

július 31.

augusztus 7.

augusztus 13.

szeptember 8.

5 200 Ft

5 200 Ft

5 700 Ft

8 200 Ft

5 700 Ft

4 700 Ft

5 700 Ft

5 700 Ft

4 200 Ft

6 200 Ft

3 900 Ft

6 200 Ft

5 200 Ft

1. jegyárkategória

4 700 Ft

4 700 Ft

5 200 Ft

7 700 Ft

5 200 Ft

4 200 Ft

5 200 Ft

5 200 Ft

3 700 Ft

5 700 Ft

3 400 Ft

5 700 Ft

4 700 Ft

2. jegyárkategória

1 500 Ft

4 200 Ft

4 200 Ft

4 700 Ft

7 200 Ft

4 700 Ft

3 700 Ft

4 700 Ft

4 700 Ft

3 200 Ft

5 200 Ft

2 900 Ft

5 200 Ft

4 200 Ft

3. jegyárkategória

3 700 Ft

3 700 Ft

4 200 Ft

6 700 Ft

4 200 Ft

3 200 Ft

4 200 Ft

4 200 Ft

2 700 Ft

4 700 Ft

2 400 Ft

4 700 Ft

3 700 Ft

4. jegyárkategória
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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 www.nagyerdeiszabadteri.hu
felületen van lehetőségük!

BELÉPŐJEGYÉVEL MOST
INGYEN UTAZHAT A VILLAMOSON!
A Nagyerdei Szabadtéri Játékok és a DKV Zrt. jóvoltából a Nagyerdei
Szabadtéri Színpad 24. évadának színházi előadásaira váltott
belépőjeggyel rendelkezők az előadás napján térítésmentesen
utazhatnak az 1-es villamossal az előadásra a Színpadhoz
legközelebb eső Egyetem megállóig, valamint hazafelé az Egyetem
megállótól a Nagyállomás megállóig.
A színházi előadásra váltott belépőjegy egy oda-vissza utazásra
jogosít, kizárólag az adott előadás napján. 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 Játékok!

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
KÖ
RÚ
T

NAGYÁLLOMÁS

(4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.)
BÉ
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Ó

NA
GY
ER
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I

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: www.dvparking.hu

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
Instagram: www.instagram.com/nagyerdei_szabadteri

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

INFORMÁCIÓ
KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Játékok
előadásaira jegyet nem áll módunkban visszaváltani. Kedvezőtlen időjárás
esetén az előadásokat a kijelölt esőnapo(ko)n és/vagy esőhelyszínen tartjuk
meg. A Nagyerdei Szabadtéri Játékok részletes esőszabályzata az
alábbi honlapról érhető el: www.nagyerdeiszabadteri.hu.
AKADÁLYMENTESÍTETT NÉZŐTÉRI HELYEK
A Nagyerdei Szabadtéri Játékok mozgáskorlátozott vendégei és kísérői
a helyszín és produkció adottságaitól függően tudnak akadálymentesített
helyekre szóló belépőjegyeket vásárolni a Kölcsey Központ jegypénztárában.
Bővebb információ: 06 52 518 400.
A NAGYERDEI SZABADTÉRI SZÍNPAD NYÁRI NYITVA TARTÁSA
A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere, pénztára és büféi az előadások
kezdete előtt fél órával nyitnak, ahol óriásperec, kávé, tea, üdítő és alkoholos
ital, ülőpárna, valamint esőponcsó egyaránt kapható.

KERTMOZI
KultRengeteg

Kultuszfilmek a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

május 29. (kedd) 21.00 | AMERIKAI SZÉPSÉG 16
magyarul beszélő, amerikai filmszatíra, 120 perc, 1999
június 5. (kedd) 21.00 | HETEDIK 18
magyarul beszélő, amerikai krimi, 122 perc, 1995
július 4. (szerda) 21.00 | KUTYASZORÍTÓBAN 18
magyarul beszélő, amerikai thriller, 99 perc, 1992
július 11. (szerda) 21.00 | HARCOSOK KLUBJA 18
magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 139 perc, 1999
szeptember 4. (kedd) 20.00 | FÉLELEM ÉS RESZKETÉS LAS VEGASBAN
magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 113 perc, 1998

18

szeptember 11. (kedd) 20.00 | TRAINSPOTTING 16
magyarul beszélő, angol filmdráma, 90 perc, 1996

JAZZMOZI
Made in Jazz

augusztus 2. (csütörtök) 21.00 | NAGYÍTÁS (zeneszerző: Herbie Hancock)
magyarul beszélő, angol-olasz- amerikai filmdráma, 107 perc, 1966
augusztus 3. (péntek) 21.00 | A CÉG (zeneszerző: Dave Grusin)
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 148 perc, 1993

16

16

augusztus 4. (szombat)
21.00 | AZ OLASZ MUNKA (zeneszerző: Quincy Jones) 12
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 95 perc, 1969
23.00 | A HAMIS RIPORT (zeneszerző: Miles Davis) 12
magyarul beszélő, amerikai krimi, 97 perc, 1987

Napijegy: 500 Ft-os italjegy

Friday 29th June

Balett Pécs

CARMEN

20.30

80'

rain day: 30th June

Dance Theatre in Two Acts
Performed by the company of Ballet Pécs
Carmen is the symbol of freedom. Her story is the drama of wild and
undying love.
„The story itself, Bizet’s music and the extreme emotions involved create a powerful
unity. The main source of inspiration for me was given by the sharp turns of the story
and sudden changes of the music. The unpredictable, sudden and extremely emotional
characters are also very close to me. How can you lose your mind within a minute and
get to the edge of reason? How can passion override reason so easily? Where is the
boundary between love, passion and a wish of possession? No matter how exciting
Carmen is with all her sensuality and the extremities of her emotions, it is Don José
whose character I feel most inspired by. In my interpretation he is the central figure,
‘Carmen’ is about his tragedy. His emotional agony is a heartbreaking drama of passion
and reason...” – Balázs Vincze
Director-Choreographer: Balázs Vincze
For more information and to book tickets online, please visit: www.nagyerdeiszabadteri.hu/en
Tickets available at Kölcsey Cultural Centre and Karakter 1517 Café and Tourist Information Point.
Please note that the Promoters reserve the right to alter and amend the advertised programme
and/or its artistes.

