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H armadik alkalommal érkeznek a Katonába a mai cseh 
színház meghatározó társulatai a kortárs cseh dráma 

meghatározó darabjaival. Három előadás, egy felolvasó-
színház és egy ingyenes koncert is szerepel a programban.

 � Katona József Színház    �  NOVEMBER  3–5. 
� 2200–3500 Ft    �  katonajozsefszinhaz.hu

Csekkold!

BEMUTATÓ 

Ameddig 
a szem ellát

S chilling Árpád mon-
tenegrói rendezése 

rólunk is szól: 18 jelenetben, 
mélységes humánummal, 
ítéletmentesen mutatja meg, 
kik és mik vagyunk mi, ke-
let-európaiak, miben élünk, 
hogyan próbálunk túlélni.

 � Trafó
� NOVEMBER 3., 4. – 20.00
� 1900–2400 Ft
� trafo.hu
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TITÁNIA – NEMZETHY KONZULTÁCIÓ

Milyen előadást lehet csinálni egy országról, 
ahol minden rendben van? Dömötör Tamás 

író-rendező és a Stúdió K csapata megmutatja.

 � Stúdió K Színház    �  NOVEMBER 5., 17., 23. – 19.30
� 2900 Ft    �  studiokszinhaz.hu

SZÍNHÁZ
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Szép Ernő örökösének az engedélyét a Hofra Kft. (www.hofra.hu) közvetítette.

BELVÁROSI
SZÍNHÁZ
(VII. KER. KÁROLY KRT. 3/A)

ELŐADÁSOK:

2017. NOVEMBER 10. 
PÉNTEK (19 ÓRA)

2017. NOVEMBER 25. 
SZOMBAT (19 ÓRA)

Jegyek válthatók a Belvárosi Színház szervezésén
(1075 Bp., Dohány u. 1/a, tel.: 266-7130, nyitva:
H-P 10-18 óráig), valamint az ismert jegyirodákban,
a jegyterjesztőknél. Bankkártyás vásárlás a www.jegy.hu  
és a www.orlaiprodukcio.hu oldalon lehetséges.

jegy.hu

LOVE_PAPAGENO_127X86.indd   1 29/09/17   15:32

TOLDI
 � Thália Színház
� NOVEMBER  7. – 19.30
� 2500 Ft 
� thalia.hu

 � Pesti Színház
� NOVEMBER 8. – 19.00; 
 26. – 15.00
� 1890–3390 Ft
� vigszinhaz.hu

BEMUTATÓ 
ARANY BALLADÁK
 � Várkert Bazár
� NOVEMBER 28. – 19.00
� 2400–2600 Ft
� www.nemzetitancszinhaz.hu

SZÍNARANY
 � Radnóti Színház
� NOVEMBER 14. – 19.00
� 1700–2800 Ft
� radnotiszinhaz.hu

B icentenáriumot ünneplünk: 1817. március 2-án született 
Arany János. A költő életművéből kinek a balladák, kinek a 

Toldi-trilógia darabjai ugranak be hirtelen, másoknak a Családi 
kör vagy az Őszikék-ciklus, esetleg a műfordító jelenti az 
Arany-origót. Akármelyik korszakról legyen is szó, az Arany-ra-
jongók novemberben a színháztermekben is megtalálhatják 
a maguk kedvencét. A Toldi zenével és különleges vizuális 
eff ektekkel látható a Pesti Színházban Csőre Gábor tolmácsolá-
sában, a Thália Színházban pedig Horváth Csaba rendezésében, 
2014-ben végzett növendékeinek előadásában, szöveg, moz-
gás és zene egyedi és egyenrangú kombinációjában tekinthető 
meg. Balladákra épül a SzínArany a Radnóti Színházban, az 
előadásban a társulat színésznői lépnek színpadra, és ugyanez 
az alapanyag „szólal meg” egy más nyelvre, a táncra lefor-
dítva a magyar Nemzeti Táncegyüttes új bemutatójában.

Arany-ünnep
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2017/NOV/21 | 20h

10 éves a
 Bélaműhely
vendég: Soharóza

Egy újra és újra felfedezett író, Szép Ernő válogatott 
szerelmes történeteit a drámaíró Ernő szerepében Trill 

Zsolt, a minden nőt megjelenítő Bíró Eszter, és a depresz-
sziós komponista, Födő Sándor „Fodo” tolmácsolja.

 � Rózsavölgyi Szalon    �  NOVEMBER  7., 9., 23. – 19.30
� 4500 Ft    �  szalon.rozsavolgyi.hu

S hakespeare nagyszabású 
történelmi drámája a két 

részre szakadt Angliáról, ahol 
engesztelhetetlenül állnak 
szemben a politikai táborok, 
ahol üvölt a propaganda, 
ahol már senki sem tudja, 
mikor és miért kezdődött 
az ellenségeskedés.

 � Örkény Színház
� NOVEMBER 8., 19., 26. – 19.00
� 2600–4600 Ft
� orkenyszinhaz.hu

IV. HENRIK I–II.

BEMUTATÓ 

Kérem, én még 
nem játszottam

www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz

Modern balett-est két részben

George Balanchine / Pjotr Iljics Csajkovszkij u Téma és variációk
George Balanchine koreográfi ája ©The George Balanchine Trust

Harald Lander / Carl Czerny u Etűdök

Bemutató u  2017. november 15., Müpa – Fesztivál Színház

További előadások  u 2017. november 16., 17., 25., 26.

KLASSZIK 47°N19°E

klasszik_47_19_hird_145x210_Papageno.indd   1 09/10/17   18:15
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www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz

Modern balett-est két részben

George Balanchine / Pjotr Iljics Csajkovszkij u Téma és variációk
George Balanchine koreográfi ája ©The George Balanchine Trust

Harald Lander / Carl Czerny u Etűdök

Bemutató u  2017. november 15., Müpa – Fesztivál Színház
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IV. Henrik I-II.
WILLIAM SHAKESPEARE

Fordította: Nádasdy Ádám • Rendező: Mácsai Pál • Előadások: 2017. november 8., 19., 26.

Az Örkény Színház fenntartója
 Budapest Főváros Önkormányzata

Örkény István Színház • 1075 Budapest, Madách Imre tér 6.
Jegyinformáció: 06 1 235 0032 • 06 1 267 3775 • www.orkenyszinhaz.hu

Dokumentarista színház és koncert az utóbbi évtizedek 
egyik legmeghatározóbb és leghányattatottabb sorsú 

magyar énekesnő, Cserháti Zsuzsa emlékére Horányi Julival 
és zenekarával, Märcz Fruzsinával, Ágoston Péterrel.

� Átrium    �  NOVEMBER 15. – 19.30    �  3500 Ft    �  atrium.hu

A NOTRE DAME-I 
TORONYŐR

L átványos, izgalmas 
zenei kaland önfelál-

dozásról és szerelemről 
Victor Hugo regényéből, a 
Disney-rajzfi lm alapján.

 � Budapesti Operettszínház
� NOVEMBER 9., 10., 11., 12.,
 30. – 19.00; 11., 12. – 15.00
� 1500–10.000 Ft
� operettszinhaz.hu

Boldogság…
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R égi klasszikus, régi-új bemutató: Balikó Tamás Molnár 
Ferenc-rendezését Szabó P. Szilveszter állítja szín-

padra. A kétértelműségek vígjátékának főszerepeiben 
Gubás Gabi, Szabó P. Szilveszter, Földes Tamás látható.

 � Karinthy Színház
� NOVEMBER 23. –10.30; 24., 25. – 19.00 
� 3550–4250 Ft    �  karinthyszinhaz.hu

A Magyar Nemzeti Balett 
új bemutatója két mo-

dern klasszikus Balanchine 
Csajkovszkij III. zenekari 
szvitjének utolsó tételére ké-
szült koreográfi ája, valamint 
Harald Landert kompozíci-
ója, amelyet a Czerny-zon-
goraetűdök ihlettek.

 � Müpa 
� NOVEMBER 16., 17., 25., 26. 
 – 19.00; 25., 26. – 11.00 
� 2300–3900 Ft
� mupa.hu

 BEMUTATÓ 

Az ördög

 BEMUTATÓ 
KLASSZIK 47°N19°E

2017. OKTÓBER 27., NOVEMBER 18.

Egy este a magyar irodalom legrosszabb verseinek
és méltán elfeledett klasszikusainak társaságában

Dilettánsok, dilettánsok!

Hogy mi a jó vers és mi a rossz, azt éppen olyan nehéz megmondani, mint 
hogy miért ízlik jobban a rántott hús a spenótnál. Ízlés dolga. A jó 
versnek nincs mértékegysége, mint ahogy a rossznak sincs.
A dilettáns vers más. Íze, zamata van. Élvezeti értékét az adja, hogy 
„olyan rossz, hogy az már jó”.
Gyönyörűen rossz és szórakoztatóan borzasztó műveket kínál, másfél óra 
gyönyörteli borzongást a Hatszín Teátrum az irodalomra érzékeny 
közönségnek.
Akik a fűzfaverseket elővezetik:
Nádasdy Ádám, Kovács Patrícia, Benedek Miklós és Ónodi Gábor

JEGYEK KAPHATÓK: WWW.JEGY.HU
Hatszín Teátrum, 1066 Budapest, Jókai utca 6.  •  www.hatszin.hu

MIKULAS_papageno_145x210.indd   1 04/10/17   10:09
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A Nemzeti Színház iskoláknak szóló programjaira az iskola@nemzetiszinhaz.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
Munkatársunk minden kérdést, időpontot, részletet egyeztet az érdeklődőkkel!

DIÁKJEGYEK,
DIÁKKEDVEZMÉNYEK

#nemzetiadiakokert
a Nemzeti Színház új programja
a 2017/2018-as évadban
Négy előadásunkat: a János vitézt, a Csongor és 
Tündét, a Tóth Ilonkát és a Fekete ég – A fehér 
felhő című darabokat diákcsoportok (és kísérőta-
náraik) számára ingyenessé tettük. Célunk, hogy 
a magyar irodalomtörténet fontos műveit és a 
magyar történelem sorsfordító pillanatait meg-
idéző előadásainkat a lehető legtöbb diák szá-
mára elérhetővé tegyük.

DIÁKBÉRLETEK
BUBIK ISTVÁN diákbérlet:
3 előadásra érvényes, 3.000Ft
KASZÁS ATTILA diákbérlet:
4 előadásra érvényes, 3.600Ft
A diákbérletek bármely előadásra beváltható-
ak, a nagyszínpadi előadások esetében a karzat-
ra szólnak.

CSOPORTOS DIÁKKEDVEZMÉNY
Mértéke 40% mindegyik színpadunkon, mind-
egyik székünkre. Igénybevételéhez legalább 20 
diák részvétele szükséges, kísérő(ik)nek 200 fo-
rintos jegyet biztosítunk.

PEDAGÓGUS JEGY
Játszó- és ülőhelytől függetlenül a jegyár-ked-
vezmény mértéke 40%. Pedagógusigazolvány-
nyal egy előadásra két jegy vásárolható!

IFJÚSÁGI PROGRAMOK A NEMZETI SZÍNHÁZBAN

 1. KÖLYÖKNAPOK A NEMZETIBEN
Minden hónap egy-egy vasárnapján, ünnepek-
hez, eseményekhez kapcsolódóan szervezzük 
ingyenes Kölyöknapjainkat, ahova az óvodás és 
kisiskolás gyermekeket a szüleikkel együtt vár-
juk! A Kölyöknapokon a színjátszáshoz kapcsoló-
dó kézműves-programok, színházi előadás vagy 
koncert várja vendégeinket!

2. ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK
Az immár országos mozgalommá vált ÁDÁMOK 
ÉS ÉVÁK ÜNNEP-én középiskolás színjátszó cso-
portok – minden évben új témát kapva – munká-
jukat, tanáraik és a színház mentorai által segítve, 
minden év januárjában színházi gálán mutatják 
be a Nemzeti Színház Nagyszínpadán.

3. NEMZETISZÍNHÁZTÖRTÉNETI 
VETÉLKEDŐ
A négyfordulós vetélkedő során négy fős, közép-
iskolás csapatok mérik össze tárgyi tudásukat, 
kutatóképességüket, kreativitásukat. Az első há-
rom forduló az interneten zajlik, a döntőre – ér-
tékes nyereményekért – a színházban kerül sor. 
Az elmúlt évek vetélkedőinek feladatai és azok 
megoldásai a nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo oldalon 
hozzáférhetők.

7. KULISSZAJÁRÁS
A csoportos iskolai színházlátogatások alkalmá-
val, az előadás előtt nyílik rá lehetőség. Mint-
egy negyven perces séta közben bemutatjuk a 
színház működését, a színpadokat, az öltözőket 
és egyéb „háttérérdekességeket” is. Egyszer-
re legfeljebb harminc diákot tudunk fogadni. A 
programra legalább két héttel az előadás előtt 
kell jelentkezni!

SZÍNHÁZ – IFJÚSÁG – NEVELÉS

4. SZÍNHÁZ PEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK 
Előadásainkhoz ajánljuk két- és háromlépcsős 
színházpedagógiai foglalkozásainkat. tizenöt-ti-
zenhat fős, általános és középiskolás csopor-
toknak az előadás előtt a színpadi mű befoga-
dását, utána pedig a látottak mélyebb megér-
tését segítő, egy-egy órás foglalkozást tart szín-
házpedagógusunk. Ajánljuk a János vitézhez, a 
Csongor és Tündéhez, a Szentivánéji álomhoz, 
valamint idei bemutatóink közül a Bánk bánhoz, 
az Egri csillagokhoz, az Úri murihoz és a Cse-
resznyéskerthez!

5. RÁHANGOLÓ
Az előadás előtt egy órával a produkció drama-
turgja és/vagy rendezője mintegy negyven per-
ces bevezető beszélgetést tart az iskolai cso-
portnak. A ráhangoló után a diákok felkészül-
tebben ülnek be az előadásra, felfi gyelhetnek 
összefüggésekre és érdekes részletekre is. A 
programra legalább két héttel az előadás előtt 
kell jelentkezni!

6. KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Az előadás után a színészek és az előadás drama-
turgja találkoznak az iskolai csoportokkal, és be-
szélgetnek a darabbal kapcsolatos élményekről. 
A mintegy harminc perces találkozón közös fotó-
zásra, dedikálásra is alkalom nyílik. A programra 
legalább huszonöt fős iskolai csoportok jelentke-
zését várjuk, legalább két héttel az előadás előtt!

A fenti programok mindegyikéről információ 
kérhető Pintér Szilviától, a Nemzeti Színház 

ifjúsági programfelelősétől:
szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

A fenti programok mindegyikéről információ 
kérhető Pintér Szilviától, a Nemzeti Színház 

ifjúsági programfelelősétől:
szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

Jelentkezés a kulisszajárásra:
latogatas@nemzetiszinhaz.hu

A diákbérletek és diákjegy-kedvezmények 
igénybevételére, valamint az ingyenes 

előadásokra történő jelentkezés, regisztráció:
jegy@nemzetiszinhaz.hu

Vallai
Fesztivál

Az idén harmadik alka-
lommal megrendezésre 

kerülő versenyfesztivál 
célja a kortárs irodalom és 
előadó-művészet kap-
csolatának erősítése, és 
ezáltal Vallai Péter művészi 
örökségének ápolása.

 � RS9 Színház
� NOVEMBER 25–26.
� rs9.hu

IN SPITE OF WISHING 
AND WANTING

Ismét Budapesten az eu-
rópai kortárstánc-szcéna 

egyik meghatározó társulata, 
a Wim Vandekeybus vezette 
Ultima Vez, akik ezúttal 
egy heves, vad, de naiv és 
játékos, férfi  vágyakról szóló 
klasszikust hoznak el.

 � Trafó
� NOVEMBER 23., 24. – 20.00
� 2200–2800 Ft
� trafo.hu

Tévedések 
vígjátéka

A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György 

Társulatának vendégjátéka 
Bocsárdi László rendezésé-
ben, fekete-fehérben, egy kis 
pirossal, némi melankóliával.

 � Nemzeti Színház
� NOVEMBER 20. – 19.00 
� 1800–3800 Ft
� nemzetiszinhaz.hu
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A Nemzeti Színház iskoláknak szóló programjaira az iskola@nemzetiszinhaz.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
Munkatársunk minden kérdést, időpontot, részletet egyeztet az érdeklődőkkel!

DIÁKJEGYEK,
DIÁKKEDVEZMÉNYEK

#nemzetiadiakokert
a Nemzeti Színház új programja
a 2017/2018-as évadban
Négy előadásunkat: a János vitézt, a Csongor és 
Tündét, a Tóth Ilonkát és a Fekete ég – A fehér 
felhő című darabokat diákcsoportok (és kísérőta-
náraik) számára ingyenessé tettük. Célunk, hogy 
a magyar irodalomtörténet fontos műveit és a 
magyar történelem sorsfordító pillanatait meg-
idéző előadásainkat a lehető legtöbb diák szá-
mára elérhetővé tegyük.

DIÁKBÉRLETEK
BUBIK ISTVÁN diákbérlet:
3 előadásra érvényes, 3.000Ft
KASZÁS ATTILA diákbérlet:
4 előadásra érvényes, 3.600Ft
A diákbérletek bármely előadásra beváltható-
ak, a nagyszínpadi előadások esetében a karzat-
ra szólnak.

CSOPORTOS DIÁKKEDVEZMÉNY
Mértéke 40% mindegyik színpadunkon, mind-
egyik székünkre. Igénybevételéhez legalább 20 
diák részvétele szükséges, kísérő(ik)nek 200 fo-
rintos jegyet biztosítunk.

PEDAGÓGUS JEGY
Játszó- és ülőhelytől függetlenül a jegyár-ked-
vezmény mértéke 40%. Pedagógusigazolvány-
nyal egy előadásra két jegy vásárolható!

IFJÚSÁGI PROGRAMOK A NEMZETI SZÍNHÁZBAN

 1. KÖLYÖKNAPOK A NEMZETIBEN
Minden hónap egy-egy vasárnapján, ünnepek-
hez, eseményekhez kapcsolódóan szervezzük 
ingyenes Kölyöknapjainkat, ahova az óvodás és 
kisiskolás gyermekeket a szüleikkel együtt vár-
juk! A Kölyöknapokon a színjátszáshoz kapcsoló-
dó kézműves-programok, színházi előadás vagy 
koncert várja vendégeinket!

2. ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK
Az immár országos mozgalommá vált ÁDÁMOK 
ÉS ÉVÁK ÜNNEP-én középiskolás színjátszó cso-
portok – minden évben új témát kapva – munká-
jukat, tanáraik és a színház mentorai által segítve, 
minden év januárjában színházi gálán mutatják 
be a Nemzeti Színház Nagyszínpadán.

3. NEMZETISZÍNHÁZTÖRTÉNETI 
VETÉLKEDŐ
A négyfordulós vetélkedő során négy fős, közép-
iskolás csapatok mérik össze tárgyi tudásukat, 
kutatóképességüket, kreativitásukat. Az első há-
rom forduló az interneten zajlik, a döntőre – ér-
tékes nyereményekért – a színházban kerül sor. 
Az elmúlt évek vetélkedőinek feladatai és azok 
megoldásai a nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo oldalon 
hozzáférhetők.

7. KULISSZAJÁRÁS
A csoportos iskolai színházlátogatások alkalmá-
val, az előadás előtt nyílik rá lehetőség. Mint-
egy negyven perces séta közben bemutatjuk a 
színház működését, a színpadokat, az öltözőket 
és egyéb „háttérérdekességeket” is. Egyszer-
re legfeljebb harminc diákot tudunk fogadni. A 
programra legalább két héttel az előadás előtt 
kell jelentkezni!

SZÍNHÁZ – IFJÚSÁG – NEVELÉS

4. SZÍNHÁZ PEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK 
Előadásainkhoz ajánljuk két- és háromlépcsős 
színházpedagógiai foglalkozásainkat. tizenöt-ti-
zenhat fős, általános és középiskolás csopor-
toknak az előadás előtt a színpadi mű befoga-
dását, utána pedig a látottak mélyebb megér-
tését segítő, egy-egy órás foglalkozást tart szín-
házpedagógusunk. Ajánljuk a János vitézhez, a 
Csongor és Tündéhez, a Szentivánéji álomhoz, 
valamint idei bemutatóink közül a Bánk bánhoz, 
az Egri csillagokhoz, az Úri murihoz és a Cse-
resznyéskerthez!

5. RÁHANGOLÓ
Az előadás előtt egy órával a produkció drama-
turgja és/vagy rendezője mintegy negyven per-
ces bevezető beszélgetést tart az iskolai cso-
portnak. A ráhangoló után a diákok felkészül-
tebben ülnek be az előadásra, felfi gyelhetnek 
összefüggésekre és érdekes részletekre is. A 
programra legalább két héttel az előadás előtt 
kell jelentkezni!

6. KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Az előadás után a színészek és az előadás drama-
turgja találkoznak az iskolai csoportokkal, és be-
szélgetnek a darabbal kapcsolatos élményekről. 
A mintegy harminc perces találkozón közös fotó-
zásra, dedikálásra is alkalom nyílik. A programra 
legalább huszonöt fős iskolai csoportok jelentke-
zését várjuk, legalább két héttel az előadás előtt!

A fenti programok mindegyikéről információ 
kérhető Pintér Szilviától, a Nemzeti Színház 

ifjúsági programfelelősétől:
szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

A fenti programok mindegyikéről információ 
kérhető Pintér Szilviától, a Nemzeti Színház 

ifjúsági programfelelősétől:
szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

Jelentkezés a kulisszajárásra:
latogatas@nemzetiszinhaz.hu

A diákbérletek és diákjegy-kedvezmények 
igénybevételére, valamint az ingyenes 

előadásokra történő jelentkezés, regisztráció:
jegy@nemzetiszinhaz.hu
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MI LÁTSZIK A DUNAPARTRÓL?

A szervezők reményei szerint az, 
hogy a magyar előadó-művészeti 

szcéna nem csupán számunkra izgal-
mas produkciókat hoz létre. A Trafó 
kezdeményezésére, több helyszínen, 
negyedik alkalommal megrendezett 
showcase-en olyan színházi és táncelőa-
dások láthatók, amelyek nemzetközi 
színtéren is releváns formával, tartalommal rendelkeznek. 
Csak néhány a beválogatott előadók közül: Proton Színház, 
a többszörös koprodukció Egy őrült naplója, Fehér Ferenc, 
Molnár Csaba, Simkó Beatrix, sőt két színházi nevelési társulat 
is bemutatkozik. A négy nap látható harminc előadás lehetővé 
teszi, hogy igazán sokféle műfajból válogassanak a Budapestre 
érkező külföldi szakemberek, producerek, fesztivál igazgatók, 
de a fővárosi kultúrafogyasztók sincsenek kizárva a progra-
mokból, mi több, az angol felirat és a nonverbalitás miatt az 
itt élő expateknek is bátran ajánlható bármelyik előadás.

 � több helyszínen    �  NOVEMBER 29.–DECEMBER 2.
� dunapart.net

ETIKETT – AVAGY 
A TÖKÉLETES EMBER

Színpadi természetfi lm és 
divatbemutató. Ab-

szurd illemtanórává alakuló 
vendégség. Őszinte, pimasz, 
a nézőt a megszokottból 
kizökkentő, saját elvárás-
rendszereivel és tanult 
szokásaival szembesítő 
produkció a STEREO Akttől.

 � Jurányi Ház
� NOVEMBER 29. – 19.00 
� 2500 Ft
� juranyihaz.hu
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