
A SZERELMI TILALOM (14+)

W agner-vígopera a Szeget szeggel alapján, elfojtott 
vágyakról és prüdériáról a Kolozsvári Magyar Opera 

előadásában, Szabó Máté rendezésében.

 � Erkel Színház    �  JANUÁR 12., 14. – 18.00 (’180)
� 500–3600 Ft    �  opera.hu
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 BEMUTATÓ 
FUTÓTŰZ

M ilyen hatással van 
egy történelmi trauma 

egy család zárt közösségé-
re? A libanoni származású 
kanadai drámaíró, Wajdi 
Mouawad darabjában 
ezt nyomozzák. Alföldi 
Róbert új rendezése.

 � Radnóti Színház
� JANUÁR 7., 12., 24., 31. – 19.00
� 1900–4000 Ft
� radnotiszinhaz.hu

Wajdi Mouawad Futótűz 
című drámája 2003-
ban jelent meg, a belőle 
készült fi lmet 2011-ben 
Oscar-díjra jelölték.

www.mannaprodukcio.hu
www.mozsarmuhely.hu

 2017.
1.
21.
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 A PENTHESZILEIA 
PROGRAM (18+)

G enerációkon átívelő csa-
ládtörténet Kincses Réka 

rendezésében, nyers szexu-
alitással és szókimondással, 
a görög drámák súlyával és 
egy ízig-vérig mai hősnővel. 
Különleges női sorsok egy 
különlegesen erős előadás-
ban. Nem csak nőknek. Sőt!

 � Vígszínház – Házi Színpad
� JANUÁR 3., 12., 22. – 19.30
� 2000 Ft
� vigszinhaz.hu
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MÉGSINCS ESTE

3 60 fokos akrobatika, 
swing és emberpiramis 22 

francia artistától, akiket fel-
felé húz a gravitáció, bizton-
sági hálójuk pedig a bizalom. 
A Compagnie XY előadása.

 � Trafó
� JANUÁR 6., 7. – 20.00 (60’)
� 1700–3200 Ft
� trafo.hu

Egyasszony

A nyolcvanas években járunk egy vidéki városban. 
Egy fi atal nő babát vár, kislánya megszületik. „For-

szírozott, rohamos szülés során somatomentálisan és 
mentálisan súlyosan sérült csecsemő.” Mozgás- és értelmi 
sérült baba. Zsuzsi megrázó diagnózisát nem egyszerű 
feldolgozni az anyának, egy olyan nőnek, aki bántalma-
zó kapcsolatban él. Ő küzd, Zsuzsi pedig hét évvel éli 
túl a diagnózist. Harminc évvel később egy blogban írja 
ki magából az egymásnak adatott éveket. Péterfy-No-
vák Éva megrázó őszinteségű blogja könyvként jelent 
meg, ebből született Tasnádi István megrázó őszinte-
ségű, fájdalmas és felemelő produkciója. A mennyet 
és poklot megjáró, a testet-lelket felemésztő rettenet 
közben is rendíthetetlen élni akarással megáldott asz-
szony szerepében az évad legjobb női alakításáért járó 
Színikritikusok Díjával elismert Tenki Réka látható. Nem 
egyszerű, de hitet, erőt adó előadás a néző számára.

 � Jurányi Ház    �  JANUÁR 6., 7. – 19.00 (’80)
� 2900 Ft    �  juranyihaz.hu
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NEXT_
feszt
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január
11_27

 I  I 1094 Budapest, Liliom u. 41. I www.trafo.hu I facebook, tumblr, instagram, youtube, twitter: @trafohouse

 BEMUTATÓ 
NEM VAGYUNK 
MI BARBÁROK

A téma megkerülhetetlen: 
a menekültkérdés. Az 

alapanyag német: groteszk 
társadalmi szatíra. A rendező: 
Vajdai Vilmos. A színészek: 
Fullajtár Andrea, Dankó 
István, Pálos Hanna, Rajkai 
Zoltán. A helyszín: a Sufni.

 �  Katona József Színház 
– Sufni

� JANUÁR 7., 8., 11. – 19.15
� 3900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

A CHICAGÓI HERCEGNŐ

C harleston vagy csárdás, 
pénz vagy monarchia, 

amerikai életstílus vagy 
európai tradíciók? A Kálmán 
Imre-operettben ezeket 
a kérdéseket járják, tán-
colják, éneklik, mókázzák 
körül. Őrült komolyan, őrült 
szórakoztatóan. A rendező 
Béres Attila, a koreográ-
fus: Bodor Johanna.

 � Budapesti Operettszínház
�  JANUÁR 13., 14. – 19.00; 

14. – 15.00
� 1100–9000 Ft
� operett.hu
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PLATONOV 
– APÁTLANUL

P latonov nem bír ma-
gával – mindenkit az 

örvénybe ránt. Január 18-án 
ötvenedszer. Alföldi Róbert 
talán legvisszafogottabb, 
leghalkabb rendezésében.

 � Radnóti Színház
� JANUÁR 18., 28. – 19.00 (’180)
� 1900–4000 Ft
� radnotiszinhaz.hu

fo
tó

: D
öm

öl
ky

 D
án

ie
l

JANUÁR

www.papageno.hu     9 

NÉGY FAL KÖZÖTT – 
AVAGY TÁRT AJTÓK, 
ZÁRT LÁBAK (18+)

D ollár Papa Gyermekei 
találkoznak a Tünet 

Együttessel, hogy kiderítsék, 
releváns-e még A szere-
lem iskolája című 1957-es 
kézikönyv. Rendező: Ördög 
Tamás, látvány: Mucsi Balázs. 
A szexuális diszfunkcióval 
élő nézők ajándékot kapnak.

 � Jurányi Ház
� JANUÁR 19., 28. – 19.00 (’90)
� 2000–2500 Ft
� juranyihaz.hu

Anyegin (12+)

S pleen és szerelem, útkeresés és feleslegesség, szenve-
dély és fájdalom, unalom és féltékenység, viszonzatlan 

érzelmek és késői rádöbbenés. És csupa klasszikus: Pus-
kin, Csajkovszkij, Cranko. Kezdő balettrajongóknak is!

 � Magyar Állami Operaház
� JANUÁR 19–21., 24., 26., 28. – 19.00; január 22., 29. – 11.00 (’150)
� 1500–18 000 Ft
� opera.hu
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AMIKOR A SZÍNHÁZ 
HÁZHOZ MEGY

Dollár Papa Gyermekei, 
azaz Kiss-Végh Emőke és 
Ördög Tamás már több 
mint 150 alkalommal 
játszották el Tóth Mátéval 
különböző lakásokban az 
Ibsent a nappalimba! című 
előadást. Aki szeretne az 
adott pillanat valóságá-
ból építkező, körülbelül 
egy órás házi színházat, 
itt rendelhet magának:

�  rendeljszineszt.
tumblr.com

SZÍNHÁZ
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A nők iskolája

F őhősünk, Arnolphe kiválaszt egy négyéves kislányt 
azzal a céllal, hogy teljes tudatlanságban, a külvilágtól 

elzárva engedelmes, megnyugtatóan ostoba feleséget ne-
veljen belőle. A férfi  hűtlen feleségek tekintetében nem-férji 
tapasztalattal és az életére nézve határozott tervekkel bír. 
A sorsnak azonban természetesen megvan a keserű 
fi ntora: hiába az Ágnest – csak elviekben – őrző két inas, 
egy fi atalember elhódítja a már felserdült, tiszta és józan 
ésszel megáldott lány szívét. Lehetne ebből a helyzetből 
fergeteges vígjáték, ehelyett a Katonában egy magá-
val ragadó, hétköznapi tragikomédiát látunk. Az előadás 
míves, aprólékos műgonddal kidolgozott Ascher-rende-
zés, benne Máté Gábor, a valódi érzelmeket nem ismerő, a 
zenitjén már túl levő férfi , Bán János, az őt jobb belátásra 
bírni igyekvő barát, Jordán Adél és Ötvös András, a két 
csodálatosan érzelemmentes cseléd, Rujder Vivien, a bájos 
Ágnes és Tasnádi Bence, a csillogó szeműen naiv Horace.

 � Katona József Színház    �  FEBRUÁR 1., 4., 10., 15., 23. – 19.00
� 2000–3900 Ft    �  katonajozsefszinhaz.hu
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PROMÓCIÓ

KABARÉ (18+)

W illkommen, bienvenue, 
welcome – a Bábszín-

házban, ahol a klasszikus 
musicalt egészen szokatla-
nul, de a mű hangulatához 
hűen játsszák. A darab 
rendezője Alföldi Róbert.

 � Budapest Bábszínház
� JANUÁR 22., 19.00 (’150)
� 2900 Ft
� www.budapest-babszinhaz.hu

GELLÉRTHEGYI 
ÁLMOK

R ózsaszín táncos, hab-
könnyű zenés, fantázia-

gazdag vizuális fi nomság. 
A történet hátterében ott 
a háború, de csak az itt 
és a most számít. Alko-
tók és szereplők: Schell 
Judit és Finta Gábor.

 � Thália Színház
� JANUÁR 20., 21. – 20.00
� 2900–3900 Ft
� thalia.hu

SZÍNHÁZ
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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.

JUBILEUMI

   ÉVAD

   ORLAI
PRODUKCIÓS IRODA

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

2017. JANUÁR 3. KEDD (20 ÓRA),
2017. JANUÁR 7. SZOMBAT (17 ÉS 20 ÓRA),
2017. JANUÁR 12. CSÜTÖRTÖK (20 ÓRA)

CÁJTSTÜKK, AVAGY 
A BIZONYTALANOK 
| K2 SZÍNHÁZ

M i a színház? Mi van, 
ha egy előadás képes 

megváltoztatni mindent? 
Puzzle-darabkákból ösz-
szeálló színházi és civil 
önvizsgálat száz percben.

 � Átrium Film-Színház
�  JANUÁR 23., 30. – 19.00 

(’100)
� 2400–3500 Ft
� atriumfi lmszinhaz.hu
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ÖRKÉNY-ELŐSZOBA

Ú j sorozat az Örkényben 
előadásokhoz kapcso-

lódóan. Az első beszélgetés 
témája az Emlékezés a régi 
szép időkre című előadás 
kapcsán 1956. A darab 
rendezője, Polgár Csaba 
mellett Rainer M. János, 
Széchenyi-díjas történész és 
Somlai Katalin, az 1956-os 
Intézet munkatársa lesznek 
a meghívott vendégek.

A programot tervezik és 
vezetik: Neudold Júlia és 
Szabó-Székely Ármin.

 � Örkény Színház
� JANUÁR 24., 17.00
�   INGYENES 

– székfoglalás érkezési 
sorrendben 16.30-tól

� orkenyszinhaz.hu

IRAM 
– IFJÚSÁGI RÉSZLEG 
ÉS ALKOTÓMŰHELY

Színházi foglalkozások 
és alkotói pályázatok 
diákoknak, tréningek, 
workshopok és próba-
nézések tanároknak. Egy 
biztonságos játszótér, 
ahol alkotók és nézők 
együtt gondolkodhatnak.

� orkenyszinhaz.hu/iram
� iram@orkenyszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 

A szerelemről 
és más démonokról (18+)

G abriel García Márquez mágikus realista műveit szinte 
lehetetlen színre vinni. A Glyndebourne Operafesztivál 

felkérésére írt Eötvös Péter-operának azonban sikerült. 
A 18. századi kolumbiai legenda vallási intoleranciáról, dé-
moni megszállottságról, tiltott szerelemről szól. Főhőse egy 
márkilány, Sierva Maria, aki csodásan túlélte születését, akit 
a szenteknek ajánlottak szülei, akinek a haja születése óta 
nő, és akit megharap egy veszett kutya. Ez indítja az esemé-
nyek halálos ördögűzésbe torkolló láncolatát. Hamvai Kornél 
angol, joruba, latin és spanyol nyelvű librettója a zeneszerző 
számára lehetővé tette, hogy csak a zenére koncentráljon, és 
arra, hogy az énekesek megmutathassák hangjuk szépsé-
gét. Az előadás rendezője egy itthon is ismert világsztár, 
Silviu Purcărete, akinek állandó tervezője, Helmut Stürmer 
gondoskodik az izgalmas, tobzódó színházi látványról.

 � Magyar Állami Operaház    �  JANUÁR 27., 19.00 (’180)
� 2000–25 000 Ft    �  opera.hu

ré
sz

le
t H

en
ri

 R
ou

ss
ea

u 
Á

lo
m

 c
ím

ű 
fe

st
m

én
yé

bő
l

SZÍNHÁZ

12     január


