
A DIKTÁTOR
 � Vígszínház
�  NOVEMBER 3., 7., 10., 12., 22. 

– 19.00
� 990–4690 Ft
� vigszinhaz.hu

A FÉLELEM 
MEGESZI A LELKET
 �  Átrium 

(a Kultúrbrigád előadása)
�  NOVEMBER 7. – 19.30, 

24. – 14.30
� 3800 Ft, 4300 Ft, 4600 Ft
� atrium.hu

KÖRHINTA
 � Nemzeti Színház
� NOVEMBER 28., 29. – 19.00
� 1800–3800 Ft
� nemzetiszinhaz.hu

BEMUTATÓ 
FÉRJEK ÉS FELESÉGEK
 �  Belvárosi Színház 

(Orlai Produkció)
�  NOVEMBER 15., 16., 17. 

– 19.00; 17., 25. – 15.00
� 2900–5900 Ft
� orlaiprodukcio.hu

MEGÁLL AZ IDŐ
 �  Jurányi Ház (a Proscenion 

Drámaszínpad előadása)
� november 17. – 20.30
� 2500 Ft
� juranyihaz.hu

NAPTÁRLÁNYOK
 � Magyar Színház
�  NOVEMBER 21., 29., 30. 

– 19.00
� 2600–3000 Ft
� magyarszinhaz.hu

A színház a pillanat mű-
vészete, az előadások 

– még ha repertoárszerűen, 
akár több éve is futnak – az 
„itt és most”-ból, a színé-
szek aktuális állapotából, az 
adott este nézőinek energi-
áiból építkeznek, és ennek 
függvényében változhat-
nak. Ezzel szemben egy fi lm 
rögzített pillanata sterilnek 
tekinthető. A díszletben, 
többször is felvett anyagból 
a vágószobákban egy vég-
leges, az örök időknek szóló 
kerek egész jön létre. Egyik 
sem áll alatta vagy fölötte 
a másiknak, a médiumok 
jellegéből adódóan szinte 
csak a dimenziók száma 
különbözik, mert amit a 
réven elveszítenek, a vámon 
biztosan visszanyerik. 
Egypercestől nagyregényig 
bármi fi lmre kerülhet, és 
színpadra is, így ma már 
nem csodálkozunk dráma 
megfi lmesítésén, forgató-
könyv színrevitelén, de azon 
sem, ha fi lmet használnak 
egy színházi előadásban. 
Az biztos, hogy a vaude-
ville és a melodráma erősen 
hatott az első fi lmekre, de 
ami utána következett, nos, 
attól kezdve tulajdonképp 
visszafejthetetlen, mi volt 
a műfaji hatások iránya. 
Azt például tudták, hogy 
a Ruben Brandt, a gyűjtő 
című animációs fi lm erősen 
a mozgásra, koreográfi ára 
építő múzeum-színhá-
zi előadásként indult?

Film, színház
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www.bethlenszinhaz.hu • jegy@bethlenszinhaz.hu

Bethlen Téri Színház
2018. november 17-24.

Miskolci Balett
GG Tánc Eger

Fóti Népművészeti Szakgimnázium
Kecskemét City Balett

Bihari János Táncegyüttes
Közép-Európa Táncszínház

Figura Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós
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A színház komoly játék, 
amennyiben a körülöt-

tünk levő világot boncolgat-
ja. Felmutat egy esetet, azt 
tanulmányozza, elővezeti 
az ügy színét és visszáját, 
és ha nem is ért minden-
nel egyet, de megkeresi az 

összes érintett szereplő 
igazságát, különben elveszik 
a hitelesség. Ha nézünk egy 
előadást, a passzív befoga-
dás is elindít gondolatokat, 
némán egyetértünk vagy 
vitázunk azzal, amit látunk, 
hallunk. Más színházi formák 

azonban lehetőséget adnak 
arra, hogy elmondjuk saját 
véleményünket. A feldol-
gozás formája is rendkívül 
színes, ki-ki megtalálhatja a 
neki megfelelő interaktivitási 
szintet. Ráhangoló ismerte-
tések, közönségtalálkozók, 
szakértői beszélgetések 
egy-egy téma kapcsán, nyílt 
próbák ugyanúgy vannak, 
mint improvizatív jellegű 
foglalkozások. Beszél-
gethetünk, mi magunk is 
beléphetünk az előadásba, 
beavatkozhatunk a törté-
netbe, dönthetünk utakról 
és sorsokról. Ezekben a 
helyzetekben nincs rajtunk 
felelősség, de a tapasztalat-
tól, a saját élménytől bizto-
san tudatosabbak leszünk.

A részvétel a fontos
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Varsói 
melódia

P olitika és szerelem. A ket-
tőnek semmi köze egy-

máshoz. Elvileg. Előfordult 
azonban, hogy mégis ösz-
szekapcsolódott. Nem csak 
a múltban. Játsszák Tompos 
Kátya és Adorjáni Bálint, 
rendező Kocsis Gergely.

 � Hatszín Teátrum
� NOVEMBER 1., 4. – 19.00
� 2900–4300 Ft
� hatszin.hu 

ANTIGONÉ
 �  MU Színház 

(k2 Színház)
� NOVEMBER 5. – 19.00
� 2500 Ft
� mu.hu

KÖZJÁTÉK
� NOVEMBER 24. – 12.00
ELŐADÁS PLUSZ AZ 
ÜGYNÖK HALÁLÁHOZ
� NOVEMBER 30. – 18.00
 � Örkény Színház
� 500 Ft
� iram.orkenyszinhaz.hu

SZOCIOPOLY 
 �  Jurányi Ház 

(Mentőcsónak Egység,  
Gyerekesély Egyesület)

� NOVEMBER 19., 29. – 19.30
� 3500 Ft
� juranyihaz.hu

MENEKÜLJ OKOSAN! 
– MIGRACTION
 �  Jurányi Ház 

(Mentőcsónak Egység, 
FÜGE, Helsinki Bizottság)

� NOVEMBER 13. – 19.30
� 2500 Ft
� juranyihaz.hu

ITT A LÉT 
CSAK LÁTSZAT 
– AVAGY MI AZ 
OPERETT VALÓSÁGA?
 � Katona József Színház 
� NOVEMBER 26. – 17.00
�  INGYENES 
� facebook.com/jokerdes

NOVEMBER
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budapestbabszinhaz.hu

Second-
hand
(SZOVJETŰDÖK)

S zínművészeti egyete-
misták találkozása egy 

irodalmi Nobel-díjas művel: 
a posztszovjet magántör-
ténetek, egy széthullott 
birodalom társadalmi 
traumái magyar huszon-
évesek színrevitelében.

 � Örkény Színház
� NOVEMBER 8., 17., 23. 
 – 19.00
� 2700–4700 Ft
� orkenyszinhaz.hu

A Vándorkutya

M inden hétvégén más család gondoskodik Vándorku-
tyáról. Imádják a gyerekek, de minden szülő máskép-

pen fogadja. Hiszen Vándorkutya mindent lát! És mindent 
kiszimatol! De hogy lesz ebből abszurd pszichothriller?

 � Vígszínház – Házi Színpad    �  NOVEMBER 7., 8. – 19.30
� 2900 Ft    �  vigszinhaz.hu
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jegy.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.

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

BEMUTATÓ:
2018. NOVEMBER 15. (19 ÓRA)
TOVÁBBI ELŐADÁSOK:
2018. NOVEMBER 16. (19 ÓRA)
2018. NOVEMBER 17. (15 ÉS 19 ÓRA)
2018. NOVEMBER 25. (15 ÉS 19 ÓRA)

FERJEKFELESEGEK_papageno_127x86.indd   1 01/10/18   16:21

BÍBORSZIGET

Mihail Bulgakov, Bíborszi-
get című darabjában, a 

Jules Verne álnéven publikáló, 
fi atal drámaíró Bíborszi-
get című opusát próbálja 
egy életéért, jövőjéért küzdő 
színházi társulat. A történet 
szerint a főpróba végén 
Jules Verne „polgártárs” 
darabját betiltják. A moszkvai 
Kamaraszínházban 1928-ban 
bemutatott Bíborsziget című 
előadást, amelyben betiltják 
a Bíborsziget című előadást, 
1929-ben valóban betiltották.

 � Pesti Színház
� NOVEMBER 10., 12., 23. 
 – 19.00
� 2390–4390 Ft
� orkenyszinhaz.hu

„M i történhet velem abban a pillanatban, amikor már 
biztosan tudom, hogy meghalok, hogy nem segít 

sem mentő, sem a Jóisten? Mikor tisztában vagyok vele, 
hogy percek, vagy talán csak másodpercek kérdése, hogy 
mindennek, de mindennek mindörökre vége a számomra? 
Mi történik, ha mindez valóság és képzelet, élet és színház, 
álom és realitás mezsgyéjén zajlik? Sikerül-e megváltani 
önmagát az embernek, legalább a legvégső szorultság per-
ceiben, az utolsó pillanatban?” – Szikszai Rémusz rendező.

 � Budapest Bábszínház    �  NOVEMBER 11., 16. – 19.00
� 2300 Ft    �  budapestbabszinhaz.hu

A vihar
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3K – KASZÁSDŰLŐI KULTURÁLIS KÖZPONT
1033 BUDAPEST, PETHE FERENC TÉR 2. • TEL.: 247-3604

WWW.KULTURKOZPONT.HU • KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU

NOVEMBER 22. CSÜTÖRTÖK 19.00

A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA
A fiatal pesti író egy szép napon két dolgot határoz el: hogy egyedül-
álló lesz, és hogy csemegepultos lesz. Hogy színt vigyen az életébe. 
Beleveti magát Budapest – és a Vásárcsarnok – sűrűjébe. Egy da-
rabig minden jól alakul…
Gerlóczy Márton regényét Ötvös András eleveníti meg a kolbászok, 
a májasok, a kolozsvárik segítségével. 
Rendező: Göttinger Pál
Jegyár: 2000 Ft

NOVEMBER 23. PÉNTEK 18.00

DR. TÓTH RENDEL - ESZEM A SZÍVED...
Dr. Tóth Tamást sokan ismerhetik a tévé képernyőjéről, hisz naponta 
nyújtott eligazítást különböző egészségügyi témákban; most a 3K-ban 
„rendel” és életmódtanácsokkal, táplálkozási tippekkel is szolgál.
Jegyár: 1200 Ft

NOVEMBER 30. PÉNTEK 19.00

ARCMÁS – VECSEI H. MIKLÓS
Vecsei H. Miklós, becenevén Hasi, Óbudán nőtt fel, a Kolosy tér kör-
nyéke volt az ő „grundja”. 2015-ben végzett a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen Marton László, Hegedűs D. Géza és Forgács Péter 
osztályában. Szintén ettől az évtől a Vígszínház tagja, ahol többek 
között ő alakítja Nemecseket A Pál utcai fiúk című zenés játékban. 
Állandó alkotótársa ifj. Vidnyánszky Attila rendezőnek. Színészi fel-
adatai mellett írói és dramaturgi munkákat végez, két önálló verses-
kötete jelent meg, televíziós sorozatokban szerepelt, 2016-ban Junior 
Prima Díjban részesült. Nevéhez fűződik a POKET projekt, vagyis a 
zsebkönyv-automaták létrehozása. Van egy Bogyónak keresztelt pu-
lija. Ezekről és sok minden másról beszélget Barabás Évivel.
Jegyár: 1800 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

fotó: Kolbe Gábor
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3K – KASZÁSDŰLŐI KULTURÁLIS KÖZPONT
1033 BUDAPEST, PETHE FERENC TÉR 2. • TEL.: 247-3604

WWW.KULTURKOZPONT.HU • KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU

NOVEMBER 22. CSÜTÖRTÖK 19.00

A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA
A fiatal pesti író egy szép napon két dolgot határoz el: hogy egyedül-
álló lesz, és hogy csemegepultos lesz. Hogy színt vigyen az életébe. 
Beleveti magát Budapest – és a Vásárcsarnok – sűrűjébe. Egy da-
rabig minden jól alakul…
Gerlóczy Márton regényét Ötvös András eleveníti meg a kolbászok, 
a májasok, a kolozsvárik segítségével. 
Rendező: Göttinger Pál
Jegyár: 2000 Ft

NOVEMBER 23. PÉNTEK 18.00

DR. TÓTH RENDEL - ESZEM A SZÍVED...
Dr. Tóth Tamást sokan ismerhetik a tévé képernyőjéről, hisz naponta 
nyújtott eligazítást különböző egészségügyi témákban; most a 3K-ban 
„rendel” és életmódtanácsokkal, táplálkozási tippekkel is szolgál.
Jegyár: 1200 Ft

NOVEMBER 30. PÉNTEK 19.00

ARCMÁS – VECSEI H. MIKLÓS
Vecsei H. Miklós, becenevén Hasi, Óbudán nőtt fel, a Kolosy tér kör-
nyéke volt az ő „grundja”. 2015-ben végzett a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen Marton László, Hegedűs D. Géza és Forgács Péter 
osztályában. Szintén ettől az évtől a Vígszínház tagja, ahol többek 
között ő alakítja Nemecseket A Pál utcai fiúk című zenés játékban. 
Állandó alkotótársa ifj. Vidnyánszky Attila rendezőnek. Színészi fel-
adatai mellett írói és dramaturgi munkákat végez, két önálló verses-
kötete jelent meg, televíziós sorozatokban szerepelt, 2016-ban Junior 
Prima Díjban részesült. Nevéhez fűződik a POKET projekt, vagyis a 
zsebkönyv-automaták létrehozása. Van egy Bogyónak keresztelt pu-
lija. Ezekről és sok minden másról beszélget Barabás Évivel.
Jegyár: 1800 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

fotó: Kolbe Gábor
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MOHÁCSI ISTVÁN

SZEXTETT KÉT RÉSZBEN

Információ, szervezés: 
info@mannaprodukcio.hu
www.mannaprodukcio.hu

Jegyek: Hatszín Teátrum
1066 Budapest, Jókai utca 6.
+36 1 700 1433
jegy@mannaprodukcio.hu
www.hatszin.hu

Szereplők 
PÁL ANDRÁS
HERCZEG ADRIENN
FELHŐFI KISS LÁSZLÓ
KOVÁCS PATRÍCIA / FODOR ANNAMÁRIA 
URBÁN TIBOR
SZABÓ VERA
Rendező 
MOHÁCSI ISTVÁN

2011. NOVEMBER 11. 
2018. NOVEMBER 11. 

7  ÉVE TELT HÁZ!

DUPLA ELŐADÁSMEGLEPETÉSEKKEL16:00 ÉS 20:00 ÓRA

október 25. & november 23. 
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utolsó előadások:

Animal City

Egy szokatlan, interaktív előadás, amelynek alap-
motívumait a Tesz-Vesz város és a Dogville ins-

pirálták, és amely a városi dzsungel és a benne ci-
kázó emberek, a spontán és szervezett tömegek 
viselkedési és mozgásdinamikáját vizsgálja.

 � Trafó    �  NOVEMBER 20., 21. – 20.00
� 1900 Ft, 2400 Ft    �  trafo.hu

E gy felöltözött és egy 
meztelen táncos, akiket 

a folyamatosan szűkülő tér 
és idő határoz meg. Képesek 
vagyunk-e az együttműkö-
désre egy olyan világban, 
amelyben folyamatosan nő 
a nyomás, viszont a lehe-
tőségeink csökkennek?

 � Trafó
� NOVEMBER 23., 24. – 20.00
� 1900 Ft, 2400 Ft
� trafo.hu
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