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M/Ámor, vagy amit akartok,
fotó: Janics Attila

A VILÁGOT JELENTŐ
MEG AZ UGRÓDESZKA

Amikor majdnem
mindenki szerelmes

S

hakespeare 1595-96-ban írta meg a Szentivánéji álmot egy főúri lakodalomra, a násznép mulattatására.
A darab a bárd egyik legnagyobb szakértője és ismeretterjesztője, Géher István szerint „kívülnézetben összeurópai tündérmese, belülnézetben csoportos mélylélektan.
Vagyis a játék tragikus sorslehetőségei mindenképpen az
embervilágon túl, mintegy a tudaton kívül merülnek fel
és el. Ezért lehet komédia.” Egy olyan vígjáték, amelyben
a tündérkirály el akarja venni a tündérkirálynőt, hat mesterember műkedvelő színházi előadást próbál és mutat
be, négy ﬁatal szerelmes lesz egymásba. Előbb mindenki
összeveszik, és hogy kibékülhessenek, mindenféle – félreértésből és egy Puck nevű manó ﬁgyelmetlenségéből
következő – próbákat kell kiállniuk. A vég persze boldog.
Semmiség és a nagy világmindenség, lírai és profán, égi és
földi lények, szerelmek keverednek egymásban és egymással. Mert felnőttmese és -valóság ez, nem vitás.

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

#SZENTIVÁNÉJIÁLOM

 Vígszínház
 FEBRUÁR 4. – 19.00
 500–4490 Ft
 vigszinhaz.hu

 Bethlen Téri Színház
(a Spirita Társulat előadása)
 FEBRUÁR 14–15. – 19.00
 2000 Ft
 bethlenszinhaz.hu

 MU Színház
(a Soltis Lajos Színház
előadása)
 FEBRUÁR 3. – 20.00,
4. – 15.00
 2200 Ft
 mu.hu

M/ÁMOR,
VAGY AMIT AKARTOK
 Szkéné Színház
(a Manna Produkció előadása)
 FEBRUÁR 14. – 19.00
 2500 Ft
 szkene.hu

Alonzo King LINES Ballet – Biophony,
fotó: Quinn B Wharton

vekig fekete termekben
próbálnak, csak a
tanáraik látják és értékelik
őket. Aztán eljön a pillanat,
amikor közönség elé lépnek
valamelyik biztonságot
jelentő (tan)teremben,
stúdióban vagy színpadon,
majd jön a külső gyakorlat
egy igazi színházban. A nézők
számára egyre ismerősebbé
válnak az arcok, az arcokhoz
neveket tudnak kötni, és
máris lekopott a nevek
mögül az e. h. Közben persze
beüthet egy ﬁlm- vagy
sorozatszerep, és akkor azok,
akik ott ültek a Vas utca vagy
a Rákóczi út már emlegetett
termeiben, értőn és megértőn
bólogatnak: „Ó, amikor
harmadévesen abban a vizsgában…! Én már akkor láttam,
hogy lesz belőle valaki!”
Többek közt ezért érdemes
színművészeti egyetemistákat nézni. És nem csupán
pestieket, de kaposváriakat,
sőt, bukarestieket, brnóiakat,
prágaiakat, münchenieket,
rejkjavikiakat vagy verscióikat,
színházi és ﬁlmes szakokon
tanulókat meg látványtervezőket, akik az SZFE második
alkalommal megrendezendő
fesztiváljára érkeznek.

CÍMLAPSZTORI

Színház minden napra: szinhaz.org

TERÍTÉKEN A MAGYAR TÁNC
LEGJAVA ÉS NÉMI
KÜLFÖLDI CSEMEGE

Budapest Táncfesztivál

H

a télvég vagy tavaszelő, akkor hagyományosan
Budapest Táncfesztivál. A magyar táncosszakma
és tánckedvelő közönség egyik legfontosabb
eseményéről Ertl Pétert, a fesztivált szervező
Nemzeti Táncszínház vezetőjét kérdeztük.

Mi a Budapest
Táncfesztivál
jelentősége a hazai
táncszcénában így, hogy
a vidéki táncegyüttesek
rendszeresen
bemutatkoznak a
fővárosban a Nemzeti
Táncszínház égisze alatt?
Évek óta missziónknak
tekintjük a vidéki
előadások legjavát elhozni
a fővárosba, és erre remek
alkalom a fesztivál, ahol
koncentráltan, 10 nap alatt
4 bemutatóra is sor kerül.
Emellett a Táncfesztivál
másik kiemelt célja, hogy
megmutassuk a hazai
közönségnek, szerintünk
kik a legizgalmasabb
külföldi társulatok.

Hogyan, milyen
vezérfonal mentén áll
össze a fesztiválprogram?
A közelmúlt és közeljövő
darabjaiból szemezgettünk,
végül az ország négy
sarkából érkeznek hozzánk
premierek. A Pécsi Balett,
a Győri Balett és a Miskolci
Balett mellett a Szegedi
Kortárs Balett bemutatóját
tekinthetik meg a nézőink.
A Magyar Nemzeti Balett
most először látható a
fesztivál programján, a
Badora Társulat Lajtha című
produkciója pedig igazi
kuriózum lesz. A külföldi
előadásnál fontos szempont
volt, hogy még nem
jártak Magyarországon,
szeretnénk Alonzo King

zseniális táncművészeit
megmutatni a fesztiválközönségnek.
Mit kell tudni az
Egyesült Államokból
érkező együttesről?
Ez egy nagyon sikeres
kortárs balett-társulat San
Franciscóból, amely 1982
óta Alonzo King páratlan
művészi vízióit megjelenítve működik. Harmincöt év,
több mint száz koreográﬁa,
táncosok nemzedékei és egy
jól felismerhető, unikális,
a klasszikus balettet új,
expresszív elemekkel ötvöző
formanyelv – így tudnám
jellemezni a társulatot. Két
koreográﬁát láthatunk
tőlük: a természet dallamaira készülő Biophonyt és a
SAND-et, amely Alonzo King
és az amerikai jazz nagyjai, Jason Moran és Charles
Lloyd káprázatos együttműködésének eredménye.
www.papageno.hu
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Heisenberg

E

gy zsúfolt pályaudvaron egy negyvenes nő
(Ullmann Mónika) megpillant
egy hetvenes férﬁt (Benedek Miklós), és hirtelen
ötlettől vezérelve a nyakába csókol. És ez alapjaiban
forgatja fel az életüket.

 Hatszín Teátrum
(az Orlai Produkciós
Iroda előadása)
 FEBRUÁR 1., 11., 27. – 19.00
 2900–4300 Ft
 orlaiprodukcio.hu

FEN MO – KLASSZIKUS KÍNAI TÁNC

A

Pekingi Táncakadémia produkciójában a mozdulatok nyelvén, a tradicionális ruhákkal és kellékekkel, valamint mély spiritualitással kísérlik meg életre
kelteni a kínai festészet különleges szépségét.

 Müpa  FEBRUÁR 5. – 19.00
 2900–4300 Ft  mupa.hu

HATSZÍN
TEÁTRUM
(1066 BUDAPEST, JÓKAI UTCA 6.)

ELŐADÁSOK:

2018. FEBRUÁR 1. (19 ÓRA)
2018. FEBRUÁR 11. (19 ÓRA)
2018. FEBRUÁR 27. (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.

jegy.hu
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Paravarieté

A

műsorban fellépnek a
hétköznapok mániás
hősei, akik pompás elégtételt vesznek perspektívátlan
életükért hallucinációik pazar
színpadán. Tasnádi István
darabjában Blahó Gergely, Kaszás Gergő, Kovács
Vanda, Némedi Árpád.

 Pinceszínház
 FEBRUÁR 9., 16. – 19.00
 3200 Ft
 pinceszinhaz.hu

10

február

Színház minden napra: szinhaz.org
fotók: Csicsely Zoltán

SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZ
fotók: Gordon Eszter

Emlékezés
a régi szép
időkre

Z

namenák István idézi
meg Eörsi Istvánt, akit
börtönre ítéltek az 1956-os
forradalomban betöltött
szerepéért. A szöveg – és
az előadás – szól a rabságról és a kollektív felejtés
veszélyéről is. Keményen,
iróniával, elgondolkodtatón.

 Örkény Stúdió
 FEBRUÁR 11. – 15.00,
17. – 19.30
 3000 Ft
 orkenyszinhaz.hu

01.26 Magyar Állami Népi Együttes
ablakából az ég
19:00 Apám
MOM Kulturális Központ

01.27 Nyitrai Tamás

első 25 év
19:00 Az
Fonó Budai Zeneház

A szerző művei alapján
írta és rendezte:
Gáspár Ildikó
Előadások:
2018. február 4., 16., 26.

01.30 A Magyar Állami Népi Együttes

19:00 táncművészeinek alkotói estje
A túloldalról

Bethlen Téri Színház

01.31 20 évvel az Utolsó Óra után

gála a mocsi zenészekkel
21:00 Jubileumi
Fonó Budai Zeneház

02.02

Fókuszban a koreográfusok

Kristóf
16:00,19:00 Fundák
Bethlen Téri Színház

02.10 Almárium

Gömör világában
19:00 Barangolás
Bethlen Téri Színház

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

02.16 Magyar Állami Népi Együttes
táncolva
19:00 Aranyba
MOM Kulturális Központ

Magyar

Állami
Népi

Együttes
értéket őriz. értéket teremt

www.hagyomanyokhaza.hu | Tel.: (+36 1) 225 6056 | jegy@hagyomanyokhaza.hu
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FEBRUÁR

Színház minden napra: szinhaz.org

BEMUTATÓ

HATALMAS APHRODITÉ

2018/FEB/09-10 | 20h |

TÁNC
DANCE

PREMIER

gy New York-i sportújságíró és felesége,
Amanda örökbe fogad egy
csecsemőt. A kisﬁú szép és
elképesztően okos. Vajon kik lehettek a szülei?
Woody Allen sikerﬁlmjéből
Valló Péter rendez előadást Szente Vajkkal, Sipos
Verával, Tóth Angelikával
a főbb szerepekben.

Olvasópróba,
fotó: Dömölky Dániel

E

Mészáros Máté:
United Space
of Ambivalence

BEMUTATÓ

III. RICHÁRD
 Madách Színház
 FEBRUÁR 16., 19., 20., 21., 22.
– 19.00
 1300–5300 Ft
 madachszinhaz.hu

R

ichárd előtt híres „torzsága” ellenére sincs akadály: bárkit képes elcsábítani, manipulálni
vagy legyőzni. E hálásan gyűlöletes ﬁgurát Andrei Şerban rendezésében Alföldi Róbert alakítja.

www.trafo.hu

 Radnóti Színház  FEBRUÁR 17., 18., 23., 28. – 19.00
 2500–5900 Ft  radnotiszinhaz.hu

Január 17-én mutatta be
a Bethlen Téri Színház és
a Manna a Találkozások
sorozat ötödik közös produkcióját. Vadász Krisztina
rendező adaptációjában
furcsa, megrázó, nevettető
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DAVID MAMET:

VISZONTLÁTÁS
és könnyfakasztó pillanatoknak lehetünk tanúi,
amint apa és lánya 20 év
után először találkoznak.
A Találkozások – ﬁatal rendezőknek kiírt – pályázatra egy olyan kétszereplős
darabbal lehet jelentkezni,
ahol a színészek közt
generációs korkülönbség

van, a pályázónak pedig
egy tapasztalt mentort
kell maga mellé választania. Vadász Krisztina, a
SZFE harmadéves ﬁzikai
színházi rendező szakos
hallgatója Vajdai Vilmost
kérte föl mentornak.
Időpont: február 7.
www.bethlenszinhaz.hu
www.mannaprodukcio.hu

SZÍNHÁZ
THEATRE

PREMIER

Forte
Társulat:
Vaterland
Thomas Bernhard
Az olasz férfi című
elbeszélése és más
művei alapján.

PROMÓCIÓ

„– Szeretnélek megismerni.
– Én is szeretnélek
megismerni téged. De
ez nem fog varázsütésre kitörölni húsz évet,
amíg te felnőttél, én meg
részegen fetrengtem.”

fotó: Kállai-Tóth Anett

2018/FEB/23-24 | 20h |

Szereplők: Barna Lilla e. h.
és Márton András
Rendező: Vadász Krisztina
Mentor rendező: Vajdai Vilmos

Rendező-koreográfus:
Horváth Csaba

www.trafo.hu

www.papageno.hu
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BEMUTATÓ

BEMUTATÓ
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Az olasz
férﬁ

United Space
of Ambivalence

Hodworks:
Szólók

T

H

árom szóló. Önálló
egységek, de egymás
után fűzve őket érzelmi-érzéki láncreakcióvá válnak.
Mindegyik egy-egy kapcsolódás-ajánlat, megközelítésverzió, műfaj-variáció.
Hogy melyik mit árul el
magából, a néző felelőssége is. 18 éven felülieknek!

fotók: Éder Vera

homas Bernhardnak a
Bartók vonósnégyeseivel szellemi rokonságot
vállaló írásán keresztül a
történelmi múlt bűneivel
való együttélés problémája kerül a Forte Társulat új
bemutatójának fókuszába.

 Trafó
 FEBRUÁR 23–24. – 20.00
 1900 Ft /2400 Ft
 trafo.hu

 MU Színház
 FEBRUÁR 28. – 20.00
 1300–3000 Ft
 mu.hu

HIGHLIGHTS OF
HUNGARY 2017
Szavazzon 2017 legkreatívabb hazai projektjére!

 highlightsofhungary.hu
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V

égtelen játék? Precíz ön- és művészetparódia?
Vagy áldokumentarista betekintés egy előadói
alkotóműhely kreatív munkafolyamataiba?

 Trafó  FEBRUÁR 9–10. – 20.00
 1900 Ft /2400 Ft  trafo.hu

fotók: Rátz Dániel

Január 4. és 25. között zajlik
a Highlights of Hungary közönségszavazása,
ami eldönti, hogy melyik
közösségi, művészeti vagy
társadalmi kezdeményezés
volt 2017-ben a legizgalmasabb és legkreatívabb.
Ebben a három hétben
bárki leadhatja a voksát a
kurátori csapat által kijelölt
55 jelölt projekt egyikére,
a győztest pedig február 1-jén a Katona József
Színházban fogják díjazni.

www.papageno.hu
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Színház minden napra: szinhaz.org

fotó: Eöri Szabó Zsolt

fotó: Kállay-Tóth Anett

Pogánytánc

E

gy férﬁ visszaemlékezése
a gyerekkorra, az írországi tanyára, a nőkre, akik
őt körbevették, a nagybácsira, és a rádióra, amelyből
olykor őrjítő zene szólt.

 Nemzeti Színház
 FEBRUÁR 17., 18., 25. – 19.00
 2600 Ft
 nemzetiszinhaz.hu

Mit kezd egymással két
ember (egy pár), ha az
egyik mást akar, mint a
másik? Ha más a ritmusuk?
Ha más dolgok fontosak
számukra, mást gondolnak
a gyermeknevelésről, és
mást arról, hogy hogyan és
kivel töltsék a vasárnapot?
A Bohócok a Láthatáron új,
részvételi színházi előadásának magját az alkotók
által összegyűjtött párkapcsolati élethelyzetek
adják, amelyeket a színészek improvizációja alapján
Nagy Orsolya író-dramaturg öntött formába. Én,
te, mi – interaktív színházi
tárlatvezetés február
14-én 19 órától a Kugler
Art Galériában. Keresse
a Facebook-eseményt!
18
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BEMUTATÓ

A pillangók szabadok

A

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

 József Attila Színház  FEBRUÁR 23. – 19.30
 2500 Ft  jozsefattilaszinhaz.hu

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.

húszéves Don egy nap elköltözik otthonról, a túlzó szeretettől nyomasztó anyai házból, hogy megmutassa: meg tud állni a maga lábán. Majd megjelenik Jill, a kezdő színésznő.

BUDAPESTI BEMUTATÓ: 2018. MÁRCIUS 16. (19 ÓRA)
TOVÁBBI ELŐADÁS: 2018. MÁRCIUS 17. (19 ÓRA)
jegy.hu

