Határon Túli Magyar
Színházak Szemléje

Fesztivál
a Tévedések
vígjátékától
a Káoszig

Színház minden napra: szinhaz.org
Phaedra, fotó: Figura Stúdió Színház

SZÍNHÁZ

 Határon Túli Magyar
Színházak Szemléje,
Thália Színház
 ÁPRILIS 18–22.
 1500–2500 Ft
 thalia.hu
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Tévedések vígjátéka, fotó: Szatmárnémeti Északi Színház

eveset látunk abból, mi
történik az esetenként
több száz kilométerre levő,
határon túli magyar színházakban, ezért is öröm, amikor
Budapestre érkeznek, és az
egyes műhelyekre jellemző,
mással össze nem téveszthető magyar, román, szerb,
szlovák hatásokat egyszerre mutató, különlegesen
fogalmazó színházi nyelven
készült előadásaikat láthatjuk. Pláne ilyen mennyiségben: négy nap alatt nyolc
város kilenc teátruma, illetve
színművészeti egyeteme
mutatkozik be. A társulatok között vannak évek óta
összeszokottan együtt dolgozók, új utakat keresők és
egy egészen frissen alakult
is. A kínálatban Shakespeare-, Ibsen- és Molnár
Ferenc-előadásokat is találunk, de a kortárs magyar,
sőt finn dráma sem hiányzik.

Liliom, fotó: Tamási Áron Színház

K

CÍMLAPSZTORI

IDÉN MÁRCIUS 30-ÁN KEZDŐDIK
A KULTURÁLIS TAVASZ

E

Tóth-Vajna Zsombor és Gergely
fotó: Raﬀai Zsófia

Közel 40 helyszín,
több mint 150 program
szerte a fővárosban.
Március 30-án kezdődik
és egészen április 22-ig
tart a kulturális tavasz,
azaz a 38. Budapesti Tavaszi
Fesztivál, amelyen
a nagyszabású hangversenyek és komolyzenei
kamarakoncertek mellett
kortárs táncelőadások,
néptáncprodukciók,
könnyűzenei és
jazzkoncertek, színházi
előadások, kiállítások,
valamint családi programok
és különleges köztéri
események sora várja
a közönséget. Több
premier és magyarországi
bemutató is helyet
kap a programban.

Kurt Elling, fotó: Anna Webber

Jazzanova feat. Paul Randolph

mmanuelle Haïm és a Le Concert d’Astrée, Martha
Argerich, Kurt Elling, a friss Grammy-díjas Danyiil
Trifonov, Maxim Vengerov és tanítványai, Yuja Wang,
Kovalik Balázs, Ákos, a Duna Művészegyüttes, Henrik
Schwarz és Bugge Wesseltoft, a Jazzanova és Hobo.
Páratlan műfaji gazdagság, különleges együttműködések
és bemutatók a Budapesti Tavaszi Fesztiválon.

„Akkor vagyunk elégedettek,
ha művész és néző egyszerre
érzi a Budapesti Tavaszi
Fesztiválra gondolva azt:
»itt a helyem«. Az, hogy
sok produkció itt látható
először, a fesztiválélmény
része, szinte védjegy.
A társintézményeinket is
mindig arra buzdítjuk, hogy
gondolkodjanak bennünk,
és éljenek a partneri
együttműködésben rejlő
óriási lehetőségekkel: a
fesztivál által generált
összefogásban olyan
régóta vágyott, különleges
produkciók is létrejöhetnek,
amelyek másként, máshol
nem” – mondja Káel Csaba,
a Müpa vezérigazgatója,
a fesztivált szervező
operatív testület elnöke.

Kiemelte, hogy többek között
olyan nagyszerű alkotókat vár
a fesztivál, mint Emmanuelle
Haïm, a lenyűgöző energiájú
francia karmesternő, aki
saját régizene-együttese, a
Le Concert d’Astrée élén
kivételes Händel-műsorral
látogat Magyarországra.
A 100 éve született zsenit,
Leonard Bernsteint A Quiet
Place című művével ünnepli
a fesztivál: a Neue Oper
Wiennel közös produkció
Walter Kobéra karmester
vezényletével alig néhány
nappal a bécsi bemutató
után érkezik Budapestre, és
szinte azonnal a bayreuthi
premiert követően láthatja
a fesztiválközönség Kovalik
Balázs rendezésében Hasse
Artaserse című operáját is.
www.papageno.hu
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Duna Művészegyüttes, fotó: Dusa Gábor

Egy fesztivál, ahol
valóra válnak az álmok

SZÍNHÁZ
MITEM

Pinocchio
fotó: Brunella Giolivo

A kaukázusi krétakör
fotó: Matthias Horn

Sorsfordító történetek

A

szélrózsa minden irányából, Európa ismert és jelentős színházaiból érkeznek megrendítő erejű produkciók, de lehetőséget kapunk arra is, hogy
megismerkedjünk az olyan távoli, „egzotikus” színházkultúrákkal, mint a libanoni vagy az indiai. Klaszszikus prózaiak mellett szerepelnek a kínálatban táncos
és bábos, zenei és látványhangsúlyos produkciók.
A szervezők az idei, ötödik alkalommal megrendezendő MITEM mottójaként Szophoklészt idézik: „Szeretni születtem, s nem gyűlöletre”, és azt is hozzáteszik,
idei válogatásukban olyan előadásokat láthatunk,
amelyek bizonyítják, a színház segít tisztábban látni a világot, döntéseket hozni a jövőnk kapcsán.

 MITEM, Nemzeti Színház  ÁPRILIS 10–29.
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 mitem.hu

Müpa – Fesztivál Színház
2018. április 20. péntek, 19.00

ÉLŐ TÁNC-ARCHÍVUM

KALOTASZEG

Fotó: Váradi Levente

Magyar Nemzeti Táncegyüttes

info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55

Az előadás után
a Gyimestől Chicagóig című könyv
bemutatójára kerül sor.

Kövessen minket!

SZÍNHÁZ

Színház minden napra: szinhaz.org

Artist Talk

M

i a művész felelőssége
vagy felelőtlensége
a rendszerben, amelynek
része, abban a világban,
amelyben él? Erre keresi
a választ Gianina Cărbunariu bukaresti előadása.

 Trafó
 ÁPRILIS 4. – 20.00
 1900 Ft / 2400 Ft
 trafo.hu

#Horváth Csaba

#Forte Társulat
#Selyem
#Patkányok
#Bűn és bűnhődés
#A nagy füzet
#Szkéné Színház
#Ne csak láss. SzkéNézz!

www.szkene.hu
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ÁPRILIS
BEMUTATÓ

Az öldöklés
istene

K

fotó: Mészáros Csaba

ét kisfiú játszik a
téren, majd egyik
kiüti a másiknak a fogát.
Négy szülő beszélget egy
lakásban, majd kiderül:
semmivel sem jobbak, mint
a gyermekeik. A színpadon
Herczeg Adrienn, Hevér
Gábor, Péterfy Bori és
Szikszai Rémusz.

 Átrium
 ÁPRILIS 6., 7., 8., 25. – 19.30;
8. – 15.00
 2900–3900 Ft
 atrium.hu

www.papageno.hu
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Április 11.
A Jelenkor estje, André Ferenc
fotó: Filep Áron

A KÖLTÉSZET NAPJA

Ü

nnepeljük stílszerűen
ezt a napot a színházban is: Arany-balladák nőkre
és látványra, Petri-versek
férfiakra és csellóra hangolva vagy a kortárs költészet
színe-java? Tessék választani!

SzínArany
fotó: Dömölky Dániel

 Radnóti Színház
 19.00 SzínArany
(1700–2800 Ft)
20.00 Kezdhetek
folytatódni (2000 Ft)
 radnotiszinhaz.hu
 Katona József Színház
 20.00 A Jelenkor Kiadó estje
 INGYENES
 katonajozsefszinhaz.hu

Rendező: Polgár Csaba Ŕ#FNVUBU¯ 2018. március 24.
SL¥OZ*TUWO4[©OI[Ŕ#VEBQFTU .BEDI*NSFU¥S
+FHZJOGPSNDJ¯ŔŔXXXPSLFOZT[JOIB[IV
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03.24 Mesterek és tanítványok
Marianna
19:00 Nyitrai
Fonó Budai Zeneház

04.04 Fókuszban a koreográfusok
István
19:00 Kácsor
Bethlen Téri Színház

04.04 20 évvel az Utolsó Óra után

gála a kutasföldi prímásokkal
21:00 Jubileumi
Fonó Budai Zeneház

magyar cimbalom
04.08 Aemlékkoncert
19:00

Marosvásárhely

03.23 Mezőtúrtól a Zsolnay-gyárig
-05.12 kiállítás
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
www.hagyomanyokhaza.hu | Tel.: (+36 1) 225 6056 | jegy@hagyomanyokhaza.hu

Z

UTOLSÓ

SZÍNHÁZ

Kékszakáll

O

ﬀenbach operettjéről
Székely Kriszta és fiatal
alkotótársai lefújták a port,
a végeredmény egy furcsa
szerelmi viszonyokról és
hatalomvágyról szóló, remek
zenével kísért mai történet.

Színház minden napra: szinhaz.org

BEMUTATÓ

Selyem

 Budapesti Operettszínház
 ÁPRILIS 12., 13. – 19.00
 1100–5000 Ft
 operett.hu

BEMUTATÓ

Kétéletem

M

Horváth Csaba, fotó: Dusa Gábor

i lett volna, ha valami vagy ha minden
másképp alakul az életünkben? Öt fiktív élettörténet, amelyben az alkotók
valós vagy elképzelt alteregóikkal találkoznak.

 Hatszín Teátrum
 ÁPRILIS 21., 23. – 19.00
 3400–4300 Ft
 orlaiprodukcio.hu

M

enekülés és boldogságkeresés. Testi vágyak
és lelki szabadság. Európa és Japán. Alessandro Baricco világhírű regényéből Horváth Csaba készít új előadást a Forte Társulattal.

 Szkéné  ÁPRILIS 20., 21. – 19.00
 2900 Ft  szkene.hu
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R

átóti Zoltán Jászai Mari-díjas színész, érdemes
művész, a Nemzeti Színház tagja, továbbá a Magyar
Művészeti Akadémia Színházművészeti tagozatának
vezetője. Ezúttal az Arany János Emlékévhez kötődően az
MMA projektjeként megvalósuló Hallgatni Aranyt! kezdeményezéshez adta a nevét és főleg a hangját: hamarosan az ő tolmácsolásában hallhatjuk a költő Epilogus és
Fiamnak című verseit, ingyenesen, a projekt weboldalán.
Mennyiben más egy
színész számára a versmondás egy szerep
eljátszásához képest?
Nem nevezném más feladatnak, a rádiójátékok során is
szerepeket játszunk. Ez is egy
színészi munka, de nyilván
tömörebben kell fogalmazni,
az adott keretek között kell
felépíteni azt a drámai ívet,
amire egy színpadi szerep
esetében akár az egész este
a rendelkezésünkre áll.

A versek előadásához
ugyanúgy fel tudja használni a saját tapasztalatait?
Természetesen, egy költeményben is történhetnek
drámai fordulatok, karaktereket, érzelmeket keltünk
életre. Ilyen értelemben
van egy közös nevezője a
színpadi létezésnek és a rádiós
munkának, mindkettőben
valami igazat kell megjelenítenünk, nem teszünk
különbséget a kettő között.

Közel áll önhöz Arany János
költészete, személyisége?
Arany személyiségjegyei
közül a sok-sok kételkedést
emelném ki: helyes-e, amit az
ember csinál? Ilyen szempontból rokonnak érzem magam
vele, de valójában ő akkora
klasszikus, hogy eddig soha
nem gondolkodtam el azon,
lehet-e bennünk valami közös.
A költészete pedig a fantasztikus nyelvi bravúr miatt vonz.
Milyen csodálatosan tudott
magyarul, micsoda szókincscsel rendelkezett – szerintem
a kortárs írók szókincsét
is kenterbe veri. És persze
fontos a zeneiség is, amit
Arany létrehozott. A versei
könnyen tanulhatók, mert a
rímek, a lendület és a zene
beleivódik az ember fülébe.
Arany János mellett mely
szerzőink műveit lenne
érdemes hasonló módon
elérhetővé tenni?
Nagyon örülnék, ha sorra vehetnénk évfordulótól függetlenül a nagy költőinket, Vörösmartytól kezdve Babitson
át Adyig, József Attiláig, egyre
közelebb kerülve a kortárs
irodalomhoz. Persze ez óriási
munka lenne, kifogyhatatlan
kincstár, de minden alkotónk
megérdemelné, hogy az
életművét közkinccsé tegyük
ilyen jeles szereplőgárdával.

www.hallgatniaranyt.hu
www.papageno.hu
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„Arany költészete
a fantasztikus nyelvi
bravúr miatt vonz”

fotó: Éder Vera

HALLGATNI ARANYT!

SZÍNHÁZ
BEMUTATÓ

Je suis
Amphitryon

Z

 Trafó
 ÁPRILIS 24., 25. – 20.00
 1900 Ft / 2400 Ft
 trafo.hu
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fotó: Rév Marcell

ávada Péter drámája
Amphitryon történetének újraértelmezésén keresztül az identitás alapvető
kérdéseihez vezet el, és a
színházi keretek határainak
feszegetésével is kísérletezik.

„A zene szép, tiszta és igaz legyen”

A Szokolay Sándor Alapítvány

ZENESZERZŐ PÁLYÁZATOT hirdet fiatalok számára.
A pályázaton részt vehetnek hazai és határon túli zeneoktatási intézmények növendékei, illetve
zenei felsőoktatásban tanuló hallgatók, három korcsoportban. A verseny meghirdetői egyéni, őszinte
hangvételű műveket várnak. Szokolay Sándor hitvallása szerint: a zene szép, tiszta és igaz legyen.
I. korcsoport - 13 éves korig
/ 1-2 perces pályaművek / szólóművek, duók
II. korcsoport - 13-17 éves korig / 2-3 perces pályaművek / hangszeres kamaraművek
III. korcsoport - 17-21 éves korig / 3-4 perces pályaművek / hangszeres vagy vokális kamaraművek
A pályaműveket független zsűri bírálja el.
A bíráló bizottság korcsoportonként három díjat adhat ki. A verseny összdíjazása: 720.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.
Ünnepélyes díjátadó: 2018. július 5. BMC / Szia-Virtuózok Gálakoncert
Bővebb információ:

www.szokolay.hu/sziapalyazat

SZÍNHÁZ

Színház minden napra: szinhaz.org

Burok

A

z előadásban részt
vevő négy táncosnő a
saját szüléstörténetéből és
testemlékeiből, traumatikus
és euforikus élményéből dolgozva mutatja meg a szülést
testtel, szóval és képpel.

fotó: Bogdán Réka

 Trafó
 ÁPRILIS 27. – 20.00
 1900 Ft / 2400 Ft
 trafo.hu

HATSZÍN
TEÁTRUM
(1066 BUDAPEST, JÓKAI UTCA 6.)

BUDAPESTI BEMUTATÓ:

2018. ÁPRILIS 21. (19 ÓRA)
TOVÁBBI ELŐADÁSOK:

ÁPRILIS 22., 23. (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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