
É vad közben a vidéki színházak üzemmenetébe nem 
könnyű beilleszteni a budapesti vendégjátékot, és a 

budapesti hétköznapokból is a logisztika miatt okozhat 
problémát, még a legelvetemültebb rajongók számára is, a 
vidéki kirándulás. Azonban egy nyugalmasabb időszakban, 
szeptember elején – immár hagyományosan – amolyan 
szezonfelütésképp a Thália Színház segítségével minden 
nehézség áthidalható, és egy hét alatt kilenc alkotómű-
hely előadásai tekinthetők meg. Széles a szerzői, rendezői 
és műfaji skála, klasszikus és kortárs, magyar és külföldi 
szerzők, ős- és hazai bemutatók egyaránt szerepelnek rajta. 
Természetesen azt ajánljuk, egyetlen előadást se hagyja-
nak ki, váltsanak fesztiválbérletet, de ha a kedves Olvasó 
igazán jót akar magának, nézze meg három „nagyvad” 
igazán nagy alakítását: Bányai Kelemen Barnát Ivanov, Fodor 
Tamást Boguslawski és Kocsis Pált Platonov szerepében. 

A részletes fesztiválprogramért keresse a Papageno különszámát!
 � Thália Színház    �  SZEPTEMBER 4–10.
� 1500–2000 Ft    �  thalia.hu

 BEMUTATÓ 
A CSODÁT MAGUNKTÓL 
KELL VÁRNI 

Ú jabb fontos verbatim 
színházi előadás a 

PanoDrámától, Rózsa Milán 
politikai és melegjogi akti-
vistáról, „a magyar Harvey 
Milkről”, akiről sok szó esett 
életében és halálában is. 

 � Trafó
� SZEPTEMBER 5., 6. – 20.00
� 1900 Ft/ 2400 Ft
� trafo.hu

Vidéki Színházak 
Fesztiválja W

eö
re

s 
Sá

nd
or

 S
zí

nh
áz

, S
zo

m
ba

th
el

y
Cs

eh
ov

: I
va

no
v

fo
tó

: B
an

ks
y

A PanoDráma az egyetlen 
hazai dokumentumszín-
ház, amely verbatim, vagy-
is szó szerinti előadásokat 
mutat be. A romagyilkos-
ságokról készült Szóról 
szóra bejárta Európát, a 
közoktatást pellengérre 
állító Tanulni, tanulni, 
tanulni közel négy éven át 
volt műsoron, szceníro-
zott felolvasószínházaik 
közül pedig kiemelkedik 
A Laramie-projekt és a 
Nemzeti Színházban a Ho-
lokauszt-emléknapon zsú-
folt ház előtt játszott Peter 
Weiss dráma, A vizsgálat.

A 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál nyitófi lmje szeptember 8-án 17 órakor a 
Sörgyári capriccio lesz – a rendező, Jiří Menzel és 
a főszereplő, Magda Vášáryová jelenlétében. Az 
Oscar-díjas rendező életműdíjat kap Miskolcon, a 
legendás színésznő és diplomata Vášáryová pedig a 
nyitóünnepségen átveszi a Jameson CineFest tavaly 
alapított Európa-díját. További infó: cinefest.hu
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Hogyan esett a válasz-
tása erre a darabra?
Szükségem lett rá. Éppen 
erre a darabra és éppen 
most. Úgy hiszem, mások-
nak is szüksége lesz rá.

Több mint három évtizede 
rendezte már Békéscsa-
bán ezt a darabot. Hol 
voltak akkor a hang-
súlyok, és hol lesznek 
ebben az előadásban?
A főiskola után, még 
gyerekként rendeztem 
meg először. Már akkor is 
megéreztem benne vala-
mi nagyon lényegeset az 
emberi életről. Mára ez 
élettapasztalássá lényegült 
bennem. Nem mindegy, 
hogyan élünk, milyen 
minőségben éljük meg az 
életünket. Talán ettől az 

ismerettől kap majd az 
előadás is valami különleges 
pluszt. Persze csak akkor, ha 
az egész társulat szemét si-
kerül felnyitnom az aprósá-
gok mélyén rejlő lényegire.

Mi az, amit a Karinthy 
törzsközönsége elbír?
Szerintem ma már mindent 
elbír a közönségünk, ami-
ben sok évtizednyi kitartó 
művészi munkánk  fekszik. 
Nézőink lépésről lépés-
re jönnek velünk. Együtt 
fedezünk fel velük különféle 
színpadi stílusokat. A mi 
kis városunk abba a sorba 
illeszkedik, amit a Harmadik 
Richárd, a Macskajáték vagy 
a Tudós nők, legutóbb pedig 
a Szembesítés című előadá-
saink képviseltek. Színház 
és költészet egy színpadon.

Bár a színháznak hiva-
talosan nincs társulata, 
de van egy alapcsapat, 
egy mag, és hagyomány, 
hogy itt olyan színészek 
találkozhatnak, akiknek 
egyébként nem lenne 
alkalma a közös munkára. 
Kiemelkedő társulatot sike-
rült ezúttal is összehozni. 
Visszatérő tagjaink éppúgy 
játszanak benne, mint Györ-
gyi Anna, Murányi Tünde, 
Lengyel Ferenc, Széles Ta-
más, Marton Róbert, Balázs 
Andrea és Mihályi Győző, 
ahogyan egészen újak is 
debütálnak nálunk, mint 
Lovas Rozi vagy Bessenyei 
Emma. Feladat jut fi atal stú-
diósainknak is. A lényeg: egy 
fontos ügyre szövetkeztünk. 
Meg akarjuk szólaltatni Wil-
der halhatatlan remekművét, 
amely hatásában talán legin-
kább Csehov színjátékaihoz 
hasonlítható, mégis egyedi 
és megismételhetetlen. Re-
mélem, ezt a vágyunkat az 
előadás visszatükrözi majd.

A KARINTHY SZÍNHÁZ BEMUTATJA:

A mi kis városunk
INTERJÚ KARINTHY MÁRTONNAL

T hornton Wilder drámájával, A mi kis városunkkal 
indul a Karinthy Színház 2017/2018-as évada. 

Ennek kapcsán különböző választásokról kérdeztük az 
igazgató-rendezőt, Karinthy Mártont.
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Concerto, 
5. vonósnégyes

A Forte Társulat előadása zsigeri és intellektuá-
lis élményt kínál nézőjének, vásároljon jegyet 

akár azért, mert megrögzött Bartók-, akár azért, 
mert rendíthetetlen Horváth Csaba-rajongó!

 � Benczúr-kert
� SZEPTEMBER 7. – 20.00
� 3900 Ft
� benczurkertiestek.hu

DJ – DON GIOVANNI

S ok éve volt Zsámbékon, a 
Színházi Bázison egy Don 

Giovanni, abban játszotta 
Leporellót Paizs Miklós, sőt a 
Mozart-zenére írt új szöve-
get is jegyezte. Ezt játssza 
el egyedül, ujjbábokkal. 

 � RS9 Színház
� SZEPTEMBER 9. – 19.00
� 2500 Ft
� rs9.hu

 BEMUTATÓ 
TÓTFERI 

K árpáti Péter darabja a 
népmesék és ősi mondák 

vándorló Krisztusának és 
kísérőjének, Szent Péternek 
a történeteiből a szerző 
Titkos Társulatának előadá-
sában, saját rendezésében.

 � Trafó
� SZEPTEMBER 10., 11. – 19.00
� 1600 Ft/2000 Ft
� trafo.hu
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 BEMUTATÓ 
TAGADJ, TAGADJ, TAGADJ!

Mi az ára egy bajnoki címnek? Leleplezően őszin-
te, hátborzongató kép a doppingról és a sport-

világ farkastörvényeiről Ullmann Mónika és Lo-
vas Rozi főszereplésével, az Orlai Produkciótól.

 � Hatszín Teátrum    �  SZEPTEMBER 16., 17. – 19.00
� 3400 Ft/3900 Ft    �  orlaiprodukcio.hu

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA

K i ne szeretne betekin-
teni a kulisszák mögé, 

ráadásul különleges progra-
mok kíséretében, sőt kedvenc 
színészeinek kalauzolásával? 
Induljon az évad egy igazán 
emlékezetes alkalommal! Au-
gusztus 31-ig 20%-os ked-
vezménnyel vásárolható meg 
az online karszalag az ese-
mény honlapján, szeptember 
1-jétől indul a színházak 
programjainak bemutatása és 
a voucherek beváltása, szep-
tember 4-én 12 órától pedig 
az előzetes helyfoglalás.

 � 35 budapesti színházban
� SZEPTEMBER 16.
� 500–2700 Ft
� szinhazakejszakaja.hu

Művészeti Szalon és Kávéház
1052 Budapest, Szervita tér 5. 
Jegypénztár: 06-1-266-8337
jegy@rozsavolgyi.hu
www.szalon.rozsavolgyi.hu

Éric-Emmanuel Schmitt: 

AZ ISMERETLEN
LE VISITEUR

Fodor Tamás, Sütő András, 
Sztarenki Dóra, Varga Ádám

Rendező: Császi Ádám

MAGYARORSZÁGI 
BEMUTATÓ: 
2017. SZEPTEMBER 7.

SZEPTEMBER
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IRGALOM

A rany János balladái a 
bűn és a bűnhődés 

kulcsmotívumaira épülnek. 
Ezeket a megrázó, tragikus 
és mélyen emberi története-
ket fordítja le a Fitos Dezső 
Társulat a magyar néptánc 
különleges nyelvére.

 � MOMkult
� SZEPTEMBER 16. 
 – 19.00 (60’)
� 2400 Ft/2600 Ft
� nemzetitancszinhaz.hu

STEINERÉK

Z sidó teleregény, minden 
hónapban új epizóddal 

a zsidóságról, ünnepek-
ről és hétköznapokról, 
a Gólem Színháztól.

 � Jurányi Ház
� SZEPTEMBER 17. 
 – 17.00, 19.00
� 1600 Ft
� juranyihaz.hu

Színikritikusok Díja 
– díjátadó gála

A Színházi Kritikusok Céhe idén 38. alkalommal nyújtja át 
az előző évad legkiemelkedőbb színházi teljesítményeit 

elismerő Színikritikusok Díját, és ugyanitt a Színházi Dra-
maturgok Céhe díjazza az évad legjobb új magyar drámáját. 
Az esemény színhelye a Budapest Bábszínház, rendezője 
Göttinger Pál, házigazdája a Momentán Társulat. A műsor 
egyszeri és megismételhetetlen, így aztán a színházrajongók 
számára kihagyhatatlan. Az est főszereplői a 15 kategória 
várományosai – kategóriánként hárman, függetlenek és 
kőszínháziak, budapesti, vidéki és határon túli alkotók, akik 
mindannyian izgatottan várják ezt az estét, hiszen a nyerte-
sek neve minden esetben csak a boríték felnyitásával derül 
ki. Egy kitüntetett már ismert: a színikritikusok életműdí-
jasa, Radnóti Zsuzsa dramaturg. A Katona József Színház 
három saját produkciója mellett egy 
koprodukcióval van az élmezőny-
ben, de az Örkény és a Vígszínház, a 
Stúdió K, illetve a marosvásárhelyiek 
is több kategóriában esélyesek.

 � Budapest Bábszínház
� SZEPTEMBER 21. – 20.00
� 3200 Ft/3900 Ft
� kritikusceh.wordpress.com
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interticket

HATSZÍN
TEÁTRUM
(1066 BUDAPEST, JÓKAI UTCA 6.)

BUDAPESTI BEMUTATÓ:
2017. SZEPTEMBER 16. (19 ÓRA)
TOVÁBBI ELŐADÁSOK:
2017. SZEPTEMBER 17.,
OKTÓBER 10., 24. (19 ÓRA)
Jegyek válthatók Hatszín Teátrum (1066 Budapest,  
Jókai utca 6. tel : 36-1-99-99-570) 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.

TAGADJ_PAPAGENO_127X86.indd   1 10/08/17   11:39

EGY ZSENI KÉTSZER 
LONDONBÓL / 
A VARÁZSFUVOLA

E gy opera és egy zené-
től nem mentes prózai 

előadás, amelyek közös 
pontja Mozart. A varázs-
fuvola a Covent Gardenből 
élőben a Vigadóban, a róla 
és Salieriről szóló Amadeus 
a Nemzeti Színházból kerül 
a vászonra az Urániában.

 � Pesti Vigadó
� SZEPTEMBER 20.  – 20.15
� 4000 Ft
� vigado.hu

 � Uránia Nemzeti Filmszínház
� SZEPTEMBER 26.  – 19.00
� 3200/3600 Ft
� urania-nf.hu

SZÍNHÁZ
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Arthur Miller

AZ ÜGYNÖK HALÁLA
Rendező: Csiszár Imre

Gárdonyi Géza-Zalán Tibor

EGRI CSILLAGOK
Rendező: Vidnyánszky Attila

Brian Friel

POGÁNYTÁNC 
Koreográfus - rendező: Bozsik Yvette

Pierre Beaumarchais

FIGARO HÁZASSÁGA
Rendező: Sardar Tagirovsky

Móricz Zsigmond

ÚRI MURI
Rendező: Vidnyánszky Attila

Jean Cocteau

SZENT SZÖRNYETEGEK
Rendező: Dér András

A  2 017/2 018-A S ÉVAD  BEMUTATÓI

Bertolt Brecht

A GÖMBFEJŰEK
ÉS A CSÚCSFEJŰEK 
Rendező: Zsótér Sándor

MITEM 
2018

SÖPTEI ANDREA
Érdemes Művész, 2017 

NAGY- KÁLÓZY ESZTER
Kossuth-díj, 2017

FEHÉR TIBOR
Jászai Mari-díj, 2017

SZARVAS JÓZSEF
Kiváló Művész, 2017

Katona József

BÁNK BÁN
Rendező: Vidnyánszky Attila

Anton Pavlovics Csehov

CSERESZNYÉSKERT
Rendező: Silviu Purcărete

Georg Büchner

WOYZECK 
Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila

Carlo Goldoni

HÁZASSÁG PALERMÓBAN
Rendező: Kiss Csaba

BERNARDA ALBA 

H at év után ismét látható 
a produkció, amit látni 

kell. Érveink Lorca és LaChi-
usa mellett és előtt Csákányi 
Eszter, Malek Andrea, Hámo-
ri Ildikó, Náray Erika, Auksz 
Éva, Szabó Emília, Takács 
Nóra Diána, Radnay Csilla, 
Lukács Anita, Uhrik Dóra.

 � Müpa – Fesztivál Színház
� SZEPTEMBER 22., 24. 
 – 19.00 (90’)
� 2900–4500 Ft
� mupa.hu

 BEMUTATÓ 

Bánk bán

V idnyánszky Attila, aki a klasszikust sok éve meg-
rendezte már a Nemzeti nagyszínpadán, ezút-

tal kamaratermi körülmények között mutatja meg 
a „tündéri láncok”-ba kötött Bánk kételyeit.

 � Nemzeti Színház – Gobbi Hilda Színpad
� SZEPTEMBER 21., 22., 23. – 19.00
� Az előadásokra lapzártánkig minden jegy elfogyott.
� nemzetiszinhaz.hu

A Bánk bán második, végleges változata 1819-re 
készült el, viszont Katona József élete folyamán csak 
nyomtatott formában jelenhetett meg. A cenzor 
hivatalos indoklása szerint azért a tiltás, mert 
„Bánk nagysága elhomályosítja a királyi házét”. 
A művet teljes terjedelmében először 1848. március 
23-án adták elő a Pesti Magyar Színházban, 
ősbemutatója Kassán volt, 1833. február 15-én.

SZEPTEMBER
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2 ELŐADÁSBÓL 
ÁLLÓ SZABAD 
BÉRLETET 
AJÁNLUNK

2017. JÚNIUS 20. és  
2017. DECEMBER 23. 
közötti időszakban az

ORLAI PRODUKCIÓS IRODA
BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN

játszott alábbi
előadásaira váltható
be 1-10 sorokba

KEDVENCEK_FIDELIO_127x86.indd   1 13/07/17   00:20

Mulatság 

1 999 óta próbál a három 
legény – Mucsi Zoltán, 

Scherer Péter és Szikszai Ré-
musz – bejutni a mulatságba. 
Élő színháztörténet. Hihetet-
len. Csak érik, mint a jó bor.

 � Thália Színház 
 – Mikroszínpad
� SZEPTEMBER 27. – 19.00
� 1000–2900 Ft
� thalia.hu

SZÍNHÁZ
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 BEMUTATÓ  (október 1.!)
HAMLET

A Vígszínház 122 éves tör-
ténetében először kerül 

műsorra Shakespeare talán 
leghíresebb műve. A fordító 
Forgách András, a rendező 
Eszenyi Enikő, a címszerep-
lő ifj . Vidnyánszky Attila.

 � Vígszínház
� SZEPTEMBER 29., 30. 
 – 19.00
� 890–4490 Ft
� vigszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 
HEGEDŰS A HÁZTETŐN 

M inden idők talán legismertebb musicalje, amely bu-
dapesti bemutatót követően arénaturnéra indul. A ren-

dező Alföldi Róbert, Tevje szerepében Stohl András látható.

 
 � Papp László Budapest Sportaréna 
� SZEPTEMBER 10. – 15.00, 19.00
� 6900–19 900 Ft
� hegedusahazteton.zikkuratugynokseg.hu

forrás: hegedusahazteton.zikkuratugynokseg.hu

SZEPTEMBER
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