
Tél a színházban

A zt nem tudjuk, milyen időt hoz a december, a különböző 
vastagságú pulóverek közül melyiket válasszuk reggel, 

elő kell-e vennünk a télikabátot, a bélelt csizmát, és ami az 
év egyik legfontosabb kérdése: lesz-e fehér karácsonyunk. 
Meteorológiai jóslásokba semmiképp sem bocsátkoznánk, 
abban viszont bátran merünk tanácsot adni, a tél rajongói 
hova menjenek színházba, ha kedvenc évszakukat szeretnék 
látni. Evidens választás – különösen gyerekekkel – bármely 
Diótörő, hiszen ez a legkarácsonyibb történet, és ehhez 
az ünnepkörhöz kapcsolódik a betlehemezés szokása is. 
Igaz, a kifejezetten felnőttmeséknél – gondoljunk akár a 
Bohéméletre, akár Ibsen Nórájára – valahogy a szeretet 
ünnepe egyáltalán nem vidám, de ne legyünk álszentek, az 
élet bizony ilyen is tud lenni. Bánatra azonban semmi ok, 
azonnal akad lélekkomfortosító pirula előadás formájában is!

ABIGÉL
 � Budapesti Operettszínház
� DECEMBER 22., 23. 
 – 19.00, 25. – 15.00
� 1000–7000 Ft
� operett.hu

BOHÉMÉLET 
 � Erkel Színház
� DECEMBER 8., 21., 23., 25., 27. 
 – 19.00, december 15. – 11.00
� 1500–7200 Ft
� opera.hu

 BEMUTATÓ 
CSODAVÁRÓ 
BETLEHEMES  
 � Müpa 
 (Magyar Állami 
 Népi Együttes)
� DECEMBER 21., 22. – 18.00 
� 2200–4500 Ft
� mupa.hu

MARY POPPINS
 � Madách Színház
� DECEMBER 1., 3., 4., 5., 7., 8.,
 10., 13., 14., 15. – 19.00, 
 2., 9. – 15.00, 19.00
� 4600–6800 Ft
� madachszinhaz.hu

NÓRA – KARÁCSONY 
HELMERÉKNÉL
 � Katona József Színház
� DECEMBER 5., 11. – 19.00
� 2500–4900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

AZ OROSZLÁN TÉLEN
 � Belvárosi Színház 
 (Orlai Produkció)
� DECEMBER 3. – 19.00
� 2900–5900 Ft
� orlaiprodukcio.hu

A DIÓTÖRŐ

 � Budapest Bábszínház
� DECEMBER 21. – 10.00; 
 16., 24., 25. – 10.30;  
 5., 15., 16., 23. – 15.00
� 1600–2900 Ft
� budapestbabszinhaz.hu

 � Erkel Színház
� DECEMBER 14., 16., 
 20–31. – 11.00; 15., 22., 26.,
 28–30. – 18.00; 14., 18., 
 19., 20. – 19.00
� 3000–14400 Ft
� opera.hu

 � Müpa 
 (Szegedi Kortárs Balett) 
� DECEMBER 19. – 15.00,
 19.00, 20. – 10.30, 15.00
� 1500, 2000 Ft
� mupa.hu
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K ettő Hód Adrienn-
előadást is láthatunk 

decemberben a Trafóban. 
A Pirkadban a mozgás 
teremtését látjuk. Megmu-
tatkozik a test manapság 
olyannyira elfojtott, tabuvá 
tett anatomikus-mecha-
nikus gép mivolta, „állat 
minősége”. A Sunday pedig a 
kortárstánc elméleti alapkér-
déseiből indul ki. Önrefl exi-
ók. A táncra és magunkra.

 � Trafó
� DECEMBER 3. – 20.00 
 Pirkad / Dawn
�  DECEMBER 4. – 20.00
 Sunday    
� 1900 Ft, 2400 Ft
� trafo.hu

HODWORKS:
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A kultúra feltölt.

www.kulturkozpont.hu

papageno.indd   6 2018. 10. 31.   15:26

www.karinthyszinhaz.hu  1115 Bp. Bartók Béla út 130. Telefon: 1 203 89 94
jegyek kaphatók a jegy.hu-n és az interticket országos jegyirodahálózatában

K A R I N T H Y  S Z Í N H Á Z .  C S A L Á D B A N  M A R A D .
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 BEMUTATÓ 

Doboz

E gy apa, egy anya, három 
kamaszfi ú. És egy apró 

lakás, ami a fi úk számára 
mégis a világot jelenti – 
ugyanis még sosem lépték át 
a küszöbét. Arccal a televízió 
felé, néhány videokazetta 
társaságában nőnek fel, 
és nem tudják, hogy amit 
látnak, nem a valóság. Kurta 
Niké és Tési Dóra darabja 
megtörtént eseten alapul.

 � Jurányi Ház
� DECEMBER 7. – 20.00
� 2500 Ft
� juranyihaz.hu

SZÍNHÁZ

8     december



A kultúra feltölt.

www.kulturkozpont.hu
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 BEMUTATÓ 

Édes Anyád

V an egy meg nem értett művész. Férfi . És egy gon-
doskodó, gyönyörű feleség. Ebből csak bonyo-

dalom származhat Feydeau komédiájában. Játsszák 
Csákányi Eszter, Kaszás Gergő és Bartha Lóránd.

 � Pinceszínház    �  DECEMBER 14., 15., 20. – 19.00
� 3200 Ft    �  pinceszinhaz.hu
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Ajánlatunk:

Karácsonyi szabad bérlet
(3 jegy/6000.-)

É jfekete humorú komédia, 
amelyben Claire min-

den reggel úgy ébred, hogy 
semmire sem emlékszik. 
Szerencse, hogy a férje min-
dent tud róla. Vagy mégsem? 

Főszerepben Pokorny Lia, 
Rudolf Péter, Nagy-Kálózy 
Eszter, Schmied Zoltán. 
Rendező: Szikszai Rémusz.

 � Centrál Színház
� DECEMBER 14., 15., 21., 22. 
 – 19.00
� 4900 Ft
� centralszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 

Tökéletlenek

DECEMBER
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Ünnepváró
Vásár

2018. december 7–16.
Hagyományok Háza | Corvin tér

www.hagyomanyokhaza.hu

hiteles hely Buda szívében!

kézműves workshopok  |  népzenei koncertek  |  gyermek- és családi programokAz Örkény Színház fenntartója
 Budapest Főváros Önkormányzata

Örkény István Színház • 1075 Budapest, Madách Imre tér 6.

Jegyinformáció: 06 1 235 0032 • 06 1 267 3775 • www.orkenyszinhaz.hu

Szép Ernő örökösének az engedélyét a Hofra Kft. közvetítette. (www.hofra.hu)

 BEMUTATÓ 

12 dühös 
ember

A Kultúrbrigád és az 
Átrium közös előadásá-

ban tizenkét embernek kell 
döntenie egy ember sorsáról: 
bűnös vagy nem bűnös. 
Bírák és vádlott. Félelmek, 
előítéletek, emberi gyen-
geségek mindkét oldalon.

 � Átrium
� DECEMBER 20., 21., 22. 
 – 19.30
� 3450–5950 Ft
� atrium.hu

Ítél a nép

B űn, vagy túlélési taktika 
belesimulni az éppen 

aktuális rendszerbe? Meddig 
tart kiszolgálni az eszméket, 
és honnantól épülnek be 
azok az egyén személyiségé-
be? Megteheti-e, feladata-e 
egy színésznek, hogy politi-
kailag állást foglaljon és elfo-
gadja a felkínált pozíciókat? 

 � Stúdió K
� DECEMBER 1., 22. – 19.30
� 2000 Ft, 3100 Ft
� studiokszinhaz.hu

 ŐSBEMUTATÓ 
PASS ANDREA:

Eltűnő
ingerek
„Hogy lehet halálhírt hite-

lesen közölni színpa-
don? Betegségről, szeretteink 
haláláról nem könnyű fogal-
mazni. A téma epikus, bár 
hordoz magában abszurditást 
és szürrealitást, ami segíthet. 
Viszont túl személyes. (...) 
Sosem kerestem ennyi ideig 
egy mondatot, egy kérdést, 
egy választ.” (Pass Andrea)

 � Trafó
� DECEMBER 14., 15. – 20.00 
� 1900 Ft, 2400 Ft
� trafo.hu

SZÍNHÁZ
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Ünnepváró
Vásár

2018. december 7–16.
Hagyományok Háza | Corvin tér

www.hagyomanyokhaza.hu

hiteles hely Buda szívében!

kézműves workshopok  |  népzenei koncertek  |  gyermek- és családi programok



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

SZILVESZTERI ELŐADÁSOK:
2018. DECEMBER 31. (17 ÓRA)

2018. DECEMBER 31. (20.30 ÓRA)

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.

FERJEKFELESEGEK_papageno_127x86.indd   1 06/11/18   22:20

 BEMUTATÓ 

Az ügy – avagy 
a normális eljárás

S zuhovo-Kobilin személyes emlékek alapján írta drá-
máját, amelyben egy tisztes polgár, abban a szent 

hitben, hogy az igazság mellette áll, felveszi a har-
cot a hivatallal. Az elhúzódó nyomozás alatt szerzett 
tapasztalatai táplálták gyűlöletig fajuló, mély ellen-
szenvét az orosz társadalom meghatározó, széles ré-
tege, a hivatalnokok iránt. Rendező Ascher Tamás.

 � Katona József Színház
� DECEMBER 19–22. – 19.00
� 2200 Ft, 2900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu
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Nálad is úgy kezdődött, 
mint a színészek több-
ségénél, hogy már az 
óvodában, az iskolában 
is szavaltál az ünnep-
ségeken, versmondó 
versenyekre jártál?
Igen, pontosan. 
Óvodában inkább 
rendeztem, főleg családi 
történeteket, iskolában 
pedig monodrámákat 
készítettem az iskolaudvaron 
szünetben, leginkább 
Petőfi  verseit használva 
alapanyagként. Aztán mese-, 
vers- és balladamondó 
versenyeken indultam.

Amikor a balladákról ta-
nulunk, mindig elhangzik 
kulcskifejezésként a bal-
ladai homály. Aki a verset 
mondja, annak mi a fela-
data: meghagyni a hall-
gatót a homályban, vagy 
segíteni kell a rejtély meg-
értését? Milyen eszközök-
kel lehet akár egyiket, akár 
másikat megtenni, és te 
melyik utat választottad?
Az Ágnes asszony volt mindig 
is a kedvencem, ezt válasz-
tottam, amikor versenyen 
indultam, és megdobogtatta 
a szívem, hogy a Hallgatni 
Aranyt! program keretében 

annyi év után újra elővehetem 
és újraértelmezhetem. A balla-
dai homály ez esetben magát 
a gyilkosság elkövetésének 
módját, indítékait fedi, magát 
a kiinduló eseményt. De 
Aranyt nem is ez érdekli, 
hanem a bűn és bűnhődés 
témaköre. Ezen vezet minket 
végig, és előadóként én is 
ezt tartottam feladatomnak: 
megmutatni azt a szívszagga-
tó reménytelenséget, amely 
a visszafordíthatatlanságból 
ered. Ágnes asszony eseté-
ben ez a totális magány és 
befelé fordulás gesztusában 
mutatkozik meg. Őrülete má-
niás, élete egyetlen gesztusra 
korlátozódik, ami a még min-
dig piszkosnak hitt, bűnjelet 
hordozó lepedőnek a mosása 
szakadatlan. Előadóként  
váltogatom a nézőpontokat, 
de a repetitívan visszatérő só-
hajok mindig Ágnes asszony 
sóhajai az én felfogásomban.

Te mit gondolsz Ágnes 
bűnéről és bűnhődéséről? 
Ha egy esküdtszék tagja 
lennél, mire szavaznál: 
bűnös vagy nem bűnös?
Nem hinném, hogy az esküdt-
szék valóban felmenthetné 
az asszonyt. Úgy gondolom, 
ez a plénum maga Isten, 
vele van párbeszédben a nő. 
A magánynál nem tudok el-
képzelni nagyobb büntetést.

„O h! irgalom atyja, ne hagyj el.” Az Ágnes 
asszony sokunk számára jelent meghatározó 

Arany-élményt, és nem csupán azért, mert ezen 
a balladán keresztül ismertük meg a műfaj jellemzőit. 
Láng Annamária számára is fontos ez a vers, a véletlen 
pedig úgy hozta, hogy a Hallgatni Aranyt! projektben 
tőle hallhatjuk ezt a művet.
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www.hallgatniaranyt.hu

LÁNG ANNAMÁRIA:

„A kedvenc balladám, mi 
mást is választottam volna”

fo
tó

: M
M

A
 / 

Éd
er

 V
er

a

www.papageno.hu     17 

HALLGATNI ARANYT!

Zárjuk 2018-at 
kellemes hangulatban!

Mi kell a boldog új évhez? Például egy remek hangulat-
ban lezárt óév, amit megtehetünk egy színházban is, 

hiszen ezen a délutánon és estén tanulságtól nem mentes, 
de kizárólag vidámsággal fűszerezett történeteket látha-
tunk. (Ráadásul az előadás után még további mulatás is 
belefér.) Például egy pezsgő hajtotta nagyoperettet (A de-
nevér), amelynek története egy börtönbüntetéssel és egy 
bosszúval indul, hogy bállal, udvarlással, álöltözetekkel, azaz 
bonyodalmakkal folytatódjék, és a sok tréfa és móka után 
keringőkkel lenyugodjanak a kedélyek. Vagy egy, a címe el-
lenére politikát nyomokban sem tartalmazó vígjátékot (A Két 
Korea újraegyesítése), amelyet egy francia újság „az emberi 
kapcsolatok fanyar kaleidoszkópjának” nevezett. Esetleg 
egy magyar klasszikust (A hattyú), egy bravúros humorú, 
szellemesen éleslátó, pestiesen gúnyos mesterkomédiát. 

A DENEVÉR
 � Erkel Színház
� DECEMBER 31. – 20.30
� 3000–14400 Ft
� opera.hu

PÁRTERÁPIA
 � Hatszín Teátrum 
 (Orlai Produkció)
� DECEMBER 31. 
 – 16.00, 20.00
� 4000–7900 Ft
� orlaiprodukcio.hu

A HATTYÚ
 � Örkény Színház
� DECEMBER 31. – 19.00
� 5400–7600 Ft
� orkenyszinhaz.hu

A KÉT KOREA 
ÚJRAEGYESÍTÉSE 
– utolsó előadás
ÜRGÉK
 � Katona József Színház, 
 Kamra
� DECEMBER 31. – 17.00, 21.00
� 4900–9900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

A MŰVÉSZNŐ 
ÉS RAJONGÓI
 � Radnóti Színház
� DECEMBER 31. – 19.00
� 4200–9500 Ft
� radnotiszinhaz.hu

A PISZKOSAK
 � Karinthy Színház
� DECEMBER 31. – 17.00, 21.00
� 3550–4250 Ft
� karinthyszinhaz.hu
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