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A nyolcvanötödik
évad

előbeszédeként elég volna csak annyi, hogy a nézők
újra a Dóm tornyai felé fordulnak majd. Azaz, a nézőtér
visszatér az eredeti formájához. A színészek, énekesek,
táncosok, muzsikusok, a színpad megannyi serény munkása
fölött újra a Szeged jelképévé vált karcsú, kettős építmény
feszül. Minden, és mindenki előrébb – hátrébb – is mozdul
ugyanakkor, hiszen a Dóm előtti tér már nem lesz bejátszható. Az ország legnagyobb szabadtéri színpada és nézőtere
így kitölti majd a teljes síkot, ami a Templom és az épületek
között a rendelkezésre áll. A változások évei után tehát az
újabb stabilitások ideje jöhet.
Ennél azért fontosabb is, hogy mit mutatott, mutat majd a
színpad. Ha vissza kell hozni előadásokat, az nem a fantázia
hiányára, hanem a siker mértékére utal. Egy prózai előadás,
az örök Shakespeare szerzette Tévedések vígjátéka ismétel! Jó,
a Mamma Mia! az elmúlt évek örökzöldje lett, másodszor újráz! Kijátszhatatlan. A kisujjból szórakoztató Én és a kisöcsém,
a világszerte népszerű, tragikusabb, de mindenjóhajóavége
A nyomorultak, és a romantikusok kedvence az Ének az esőben bármelyik darabja esélyes lehet a visszahívásra.
S, ha már a nyolcvanötödik évad következik, hát beszéljen
néhány statisztikai adat is, tényleg csak az alapokról.

211 produkció.
1002 előadás.
több mint 4 millió néző.

A színházi időszámítás - a Játékok vezetése és minden munkatársa, Szegednek népe, és minden kedves vendég szándéka szerint – folytatódik tovább 2016. szép nyári estéin is.

balog

Kedves Nézőink!
„Egy emberként kérjük, sőt követeljük, hogy a
Játékok minden évben megrendeztessék. Mert
kulturális és gazdasági szempontból is olyan jelentős, hogy vétek lenne azt a teret nem kihasználni, mely építészetileg predesztinálva van a világ legjelentősebb produkcióinak bemutatására”.

Botka László
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

És persze, az idén is lesznek kiemelkedő művészek, jelentős produkciók, feledhetetlen
előadások, élmények, melyek nélkül talán
már el sem tudjuk képzelni Szegedet, a mi
szegediségünket.

Ezek a sorok 1933-ban keletkeztek és a sze- ideiglenesen megfordított színpad vagy forgedi szálloda- és étteremtulajdonosok, az ak- dítsuk vissza, eredeti helyére.
kori Kereskedelmi Kamara tagjai fogalmaztak így. Nos, a helyzet azóta – tegyük hozzá, A válasz megszületett, a szegediek a hagyományokra szavaztak, és 2016-bana Dóm
hál’istennek – nem sokat változott. Sőt.
ikertornya méltó háttérként folytathatja
csaknem száz éve tartó hűséges, néma szolgálatát. Ahogyan 1932-ben az akkori újságíró megírta: „lesz a templomból kulissza, a
csillagos égből zsinórpadlás”.
A Szabadtéri Játékok immár 85 éves története egyértelműen a sikereké, s az újrakezdés utáni 57 év a folyamatos megújulást, a
nemzetközi hírnevet és az elismerések sorát,
a díjesőt hozta magával. Meg valami ennél is
többet, számunkra még fontosabbat: a szegediek szeretetét. Nincs kétségem, ha ma
megkérdeznénk a mi szép városunk lakóit,
legyen-e Szegeden Szabadtéri, szóról-szóra ugyanazt válaszolnák, mint az egykorvolt
Kereskedelmi Kamara tagjai: „egy emberként kérjük, sőt követeljük…”.

Erről ugyan nem – de arról igenis, megkérdeztük őket, maradjon-e az átépítés miatt

2014-ben látványos fordulatot vett a fesztiválhelyszín, mely egyúttal magával hozta a
Szegedi Szabadtéri történetének legnagyobb
színpadtechnikai fejlesztését is. A korábbi
évadoktól eltérően a dómmal szemben, az
óraterasz területén épült fel a Szabadtéri.
Ennek oka a Fogadalmi Templom rekonstrukciója volt. Egészen addig a közönség soha
nem vehetett részt ilyen körülmények közt az

körbevett templomtér. Az első előadásra, a Magyar Passió bemutatójára 1931. június 13-án került sor. Ezt követően minden nyáron Szeged fő
attrakcióját jelentették a szabadtéri előadások. A
sikersorozatnak a II. világháború vetett véget. Az
1939-es nyár után 20 évig csönd honolt a téren.
Az újrakezdés 1959. július 25-ig váratott magára. Azon az estén a Hunyadi László dallamaival
megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok
máig tartó, immár második fejezete.

1931-2016
A nyolcvanötödik év
2016-ban ünnepli 85. születésnapját a Szegedi Szabadtéri Játékok. Magyarország legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválját 1931ben alapították, azóta hazánk kiemelkedő
kulturális rendezvénye és a város legfőbb turisztikai vonzereje, egyszersmind szimbóluma.
A XX. század első felében Európa nagy szellemi
centrumaiban egyre divatosabbá váltak a különböző kulturális értékekre, hagyományokra épülő
fesztiválok, nagyszabású szabadtéri rendezvények. A külföldi sikerek hasonló fesztiválok megszervezésére sarkallták a magyar szellemi élet
képviselőit. A Játékok ötletét először 1926-ban
vetette fel Juhász Gyula, a szegedi költő. A gondolatot a kulturális és a politikai élet számos jeles
képviselője támogatta. A főpróbát 1930 őszén,
a Fogadalmi Templom felszentelésére rendezett
ünnepségsorozattal tartották. Kiváló akusztikájával ideális helyszínnek bizonyult az árkádsorral

előadásokon, ez már önmagában kuriózum
volt. (Habár a Játékok indulásakor, az 1930as években márfelmerült a gondolat, hogy
megfordult helyzetben játsszanak a téren.)
A fejlesztéseknek köszönhetően pedig vadonatúj, az eddiginél jóval többet tudó színpadot
kapott a fesztivál. Ez a nagyszabású fejlesztés
folytatódott idén a visszafordulással.

Ezt tudta?
1994-ben a Játékok új nézőteret kapott.
A teret egész évben elfoglaló lelátót egy,
csak az előadások idejére felállított, 4000
férőhelyes mobil nézőtérrel cserélték. A
szektorokat az 1879-es tiszai nagyárvíz
idején segítséget nyújtó európai fővárosokról - London, Róma, Párizs, Berlin, Brüsszel,
Bécs - illetve Szeged testvérvárosairól Darmstadt, Turku, Parma, Nizza, Szabadka,
Toledo, Odessza - nevezték el.

Fotó: Kalocsai Richárd

A két játszóhelyen, a Dóm téren és az Újszegedi Szabadtéri Színpadon összesen 13 produkciót 27 előadásban láthat a közönség. A Dóm téri darabok közül egy
kivétellel mindről elmondható, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékokon láthatták először a nézők. Az igazi fesztiválhangulatot a színházi helyszínek mellett a
Reök-palota és kíná-lata is erősítik, hiszen itt off-programként kortárs képzőművészeti tárlatokkal és hozzájuk kapcsolódó programokkal várják a látogatókat.

A jeles, 85. évfordulót különleges évaddal ünnepli
a vezetés. Harangozó Gyula művészeti igazgató elmondta: évtizedek óta nem volt ilyen hosszú a szezon, és ennyi különböző produkciót sem láthattak
még a nézők. “A műsor kialakításánál arra törekedtünk, hogy az új bemutatók mellett az elmúlt pár
év legnagyobb sikereit szerepeltessük, illetve maradéktalanul teljesítsük a népszínházi követelményeket. Minden műfaj teret kap idén a csillagtető
alatt, így az opera, a tánc, az operett, a mu-sical,
a próza és a szimfonikus koncert is.”

A város 1931-ben három kimondott céllal hozta létre
a Szegedi Szabadtérit: egyrészt kulturális missziót teljesítettek vele, másrészt gazdasági élénkítő szerepet
szántak neki, harmadrészt elvárták, hogy a Játékok
messzire vigye Szeged jóhírét. “A három funckió olyannyira teljesül 85 évvel az alapítás után is, hogy zsinórban immár másodjára nyertük el a Városmarketing
díj gyémánt fokozatát. A puszta tényen túl büszkék vagyunk arra is, hogy ezt egyedüli szegediként értük el.”

kiderült, a mostani változásoknak bőven van szellemi
gyökere. Felmerült például már a kezdetek kezdetén is,
hogy a dómnak hát-tal építik fel a helyszínt.

“100 évente egyszer
adódik ilyen lehetőség”
2016-ban ünnepli 85. születésnapját a Szegedi
Szabadtéri Játékok. Magyarország legnagyobb
szabadtéri színházi fesztiválja 1931 óta hazánk
kiemelkedő kulturális rendezvénye és Szeged legfőbb turisztikai vonzereje, szimbóluma. Hogy mire
a leg-büszkébbek a jubileumi évad kapcsán, arról
Herczeg Tamás igazgatót és Harangozó Gyula művészeti igazgatót kérdeztük.
“Óriási büszkeségünk, hogy minden évben az ország
legnagyobb befogadóképességű játékhelyét kell a
semmiből felépíteni - kezdi a felsorolást Herczeg Tamás. - Színházi üzemet hozunk létre a Dóm tér macskakövein. Ehhez nagy technikai bravúrra van szükség,
de kitűnő szakemberekkel, igazán lelkiismeretes és
színházszerető kollegák-kal dolgozunk együtt.”
Az igazgató hozzáteszi: ilyen átgondolt, nagyívű, egységben megvalósuló színpadtech-nikai megújulásra
még nem volt példa a Játékok történetében. Európai
színvonalú bázis született, ami nagyban növelte a
szcenikai lehetőségeket, ráadásul esztétikailag is a
Szabadtéri eddigi legszebb formája az idei. “Bár pályázatunk benyújtásakor nem készültünk ilyen változásokra, a Fogadalmi Templom két évvel ezelőtt kezdődő rekon-strukciója miatt mégis olyan fejlesztésekre
kényszerültünk, amilyen 100 évente egy-szer adódik
egy fesztivál életében. Ez felemelő érzés… Pláne, hogy
ilyen szépen sikerült. Még az aggodalomra esetleg
okot adó időszakokban is pozitív jelzéseket kap-tunk.”
A fordulás kapcsán felkutatták a várostörténeti előzményeket is. Ezek a kutatások hívták életre egyébként
a most már három éve megrendezett tudományos,
színháztör-téneti témájú konferenciákat, melyekből

ÍGY ÉPÜL FEL AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB SZÍNHÁZA

hódítsa a progresszívebb darabok kedvelőit pedig nem tudja, hogy a szkafanderes fél-e
és a német mester rendíthetetlen rajongóit levenni a védőfelszerelést, vagy a zakós van-e
is. A fiatal magyar rendezőgeneráció egyik az öröklétbe vetve.” Az alkotók a szó szoros érkiemelkedő alakja a Szabadtérin most elő- telmében a kozmikus magányt mutatják meg
ször dolgozott, bár zenés színházakban nagy a színpadon a hollandi és Senta szerelmének
sikerrel mutatták már be operáit, operettjeit. balladisztikus történetén keresztül.
Alkotótársaival, Khell Csörsz díszlet- és Füzér
Anni jelmeztervezővel nem csak látványos A Miskolci Nemzeti Színházzal együttműés mai, de epikus szépségű, metaforikus ködésben színre vitt szuperprodukció sztárkörnyezetet teremtettek, amely remekül illik vendége a világhírű énekes, Paul Potts. A
Britain’s Got Talent műsorban feltűnt Potts
Wagner nagyszabású zeneművéhez.
4 stúdióalbummal és több mint 600 koncert“A végtelent ábrázoló közeg nem feltétlen kell, tel a háta mögött a világ egyik legismertebb
hogy a tenger legyen - mondja minderről Sza- előadója. Bemutatkozását a tehetségkutabó Máté. - A mi előadásunkban ezt felváltja tóban a Nessun dorma áriával több mint 141
egy még végtelenebb közeg, az űr. Az egye- millióan látták már a youtube-on. A világon
düllétet és a magányba vetettséget szerettük a legtöbben tőle ismerik a gyönyörű áriát.
volna minél radikálisabb eszközökkel ábrázolni. Szinte hihetetlen, de több mint kétszer anyA szerelem mitikus ábrázolása és a megalkuvó nyi ember nézte meg a videómegosztón az
földi léttől elrugaszkodó, szebbet vágyók tra- ő verziójában, mint Pavarotti előadásában.
gikus diadala mellett alapvetően az érdekelt, Paul partnerei a darabban László Boldizsár,
hogy két ember beszélget. Az egyiken szka- Rálik Szilvia, Kálmándy Mihály, Wiedemann
fander van, a másikon pedig zakó, az ember Bernadett és Altorjay Tamás.

A végtelen univerzum költözik
a szegedi Dóm térre

A végtelen univerzum
költözött a Dóm térre
Hatalmas, hat méter átmérőjű bolygó, űrállomás, gabonatábla a színpadon. Szkafanderek, galaxis nyomatos ruhaköltemények,
tejútként hullámzó estélyiruhák a szereplőkön. Futurisztikus, már-már sci-fire hajazó
látvány. Ha most felnézünk a Dóm téri csillagtetőre vagy le, a színpadi történésekre,
ugyanazt a felfoghatatlan szépséget láthatjuk és misztikus elvágyódást érezhetjük. Azt,
amit a végtelen univerzum nyújt.
Az idők végtelensége óta a tengert járó, elátkozott hollandi és az álmodozó, önfeláldozó lány tragikus szerelmi története számos
lehetőséget rejtett magában egy igazán
látványos, a Szabadtéritől már megszokott
volumenű produkció létrehozására. A végeredményben nem kell csalódnunk! Szabó
Máté rendező formabontó Wagner-feldolgozása egyszerre alkalmas arra, hogy meg10

Richard Wagner
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A produkció együttműködő partnere a Miskolci Nemzeti Színház.
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RÁLIK
SZILVIA
Igyekszem minél színesebben megformálni Sentát, nagyon
izgalmas figura. A zenében is felfedeztem, hogy létezik ebben
a karakterben egyfajta kislányosság. Fontos, hogy innen jut
el az önfeláldozásig. Nem az a fajta díva, akiket eddig alakítottam. A bolygó hollandi nem az a tipikus, robosztus Wagner-mű. Világos, egyszerű, érthető alkotás - nem csak témájában, figuráiban és a köztük lévő viszonyban, hanem zenéjében
is. Wagner zeneiségének komplexitását ez a darab még nem
abban a későbbi művekre jellemző monumentális formájában
mutat be, de minden tekintetben egy elképesztően izgalmas
zene. A mester zenéje olyan, mintha nem is e világi lenne!

KÁLMÁNDY
MIHÁLY
Minden olyan produkció sikerre van ítélve, amely hűen követi az
eredeti darab tartalmát és szervesen építkezik - legyen az akár
klasszikus, akár modern rendezés. A bolygó hollandi katartikus élmény! Wagnernek abból a korszakából származik, amikor
még a mester nagyon szerette a melodikus zenei hatásokat. Az
én szerepem lényege a küzdésről szól, a majdnem lehetetlennel
szembeni harcról, a megváltásról. Gyönyörűszép opera.

ALTORJAY
TAMÁS
Egy tapasztalt tengerészt alakítok, aki tiszteli a másik tengerészt, akivel összehozza a viharos tenger. Ugyanakkor
a Hollandi által felajánlott kincsek is felcsigázzák őt. Már
1996-ban is énekeltem ezt a karaktert, jó emlékeket őrzök
vele kapcsolatban. Az előadói személyiségemhez és a hangomhoz is illik a szerep. Szabó Máté koncepciója nagyon különleges, szellemes és az, hogy az univerzumban játszódik a
történet, remekül illik a Dóm téri csillagtetős színpadhoz is.

LÁSZLÓ
BOLDIZSÁR
Nagyon sok mindent köszönhetek Szegednek. Itt lettem
operénekes, itt születtek a lányaim. Az első Wagner-szerepemet is itt kaptam, éppen a Szabadtéri jóvoltából.
Talán a tanárommal való rengeteg munkánk érett be.
Amikor nagyon ment a Cotton Clubnak, akkor is az operára készültem, mintha a Hollandi útját járnám. Harmincnyolc éves voltam az első főszerepem idején, és
most már közel harminc nagy szerepnél járok. Ebben az
évadban ez a tizedik új szerepem!

WIEDEMANN
BERNADETT
Nagyon sok Wagnert énekeltem már, az embernek erre
meg kell érnie. Ahogy velem is történt, fokozatosan belsővé
tenni ezeket a végtelenül hullámzó, csodálatos dallamokat.
Vagy – ahogy Kesselyák Gergely mondta – wagneriánusnak kell születnie. Ez a mű egy kezdő Wagner hallgató számára is kiváló és élvezhető.
A Szabadtéri nem lesz újdonság, nagyon szeretem, énekeltem már Aidát, Gertrúdot. Az Álarcosbállal kezdtem, és
tavaly vissza is térhettem benne, immár, mint a csúcson
lévő énekesnő. Szeged a szívem csücske.

Fotó: Max Dodson

tében nem magadat adod, hanem Radames leszel, Des
Grieux, Rodolfo vagy ebben az esetben a Kormányos.
Bizonyos szintig elrejtőzhetsz a szerep mögé. Amikor
viszont koncerten állsz ki a színpadra, ott magadat kell
adnod. Az előadóművészetet egyszerre találom izgalmasnak és rémisztőnek, de így is kell lennie. Izgatnia
kell, ugyanakkor egy kicsit meg is kell ijesztenie.
Miért pont az opera keltette fel az érdeklődését?
Néha túl sok időt töltünk azzal, hogy gondolkodunk, és
talán ez az oka annak, hogy némely műfajok nem túl
népszerűek, mert az emberek úgy érzik, nem hozzájuk szólnak. Talán kevesebbet kéne gondolkodnunk, és
többet éreznünk. A zene nagyon alkalmas erre, remekül lép át határokat, mert az érzésekről szól, nem pedig
a gondolkodásról, logikáról. Amikor gyerekként klaszszikus zenét vagy operát hallgattam, attól jól éreztem
magam, megmozga-tott bennem valamit és részese
akartam lenni. Annyira, hogy felkaptam édesanyám
egyik kötőtűjét és úgy tettem, mintha vezényelnék –
nyilván nem szabályosan, de benne akartam lenni a
zenében. Erre képes a zene!
Hallgatott azért másfajta zenét is?
Hallgattam rock-ot és popot is. Általában Dire Straits-et, Genesis-t, Phil Collins-t és az A-ha zenekart. Mindig is szerettem a jó zenét, és ez ma is így van. A műfaj
nem számít, nem létező határ, mert ha egy típusú zenét
szeretsz, akkor bármelyiket szereted. Az egész arról szól,
hogy mi érint meg téged, mitől érzed jól magad.
Az éneklésen kívül mivel foglalkozik még szívesen, szabadidejében?
A fotózás a fő hobbim. Akárhova megyek, mindig van
nálam egy kamera. Részben azért, hogy emlékeket fotózzak azokról a helyekről, ahol már jártam, de azért is,
mert ez is egy-fajta művészi önkifejezés. Nagyon élvezem, hihetetlenül megnyugtató tevékenység.

A zenei műfaj egy nem létező határ

Mit szólt, amikor először meghallotta, hogy Önt szeretnék felkérni a szegedi Wagner-opera egyik szerepére?
Meglepett az ötlet, de nagyon boldog voltam. Mindig is
operát szerettem volna énekelni, és nem tudtam, vajon
megadatik-e ez a lehetőség egy profi színpadon, nagyszínpadi keretek között. Boldog vagyok, hogy a bemutatkozásom éppen Szegeden történik majd.
Ez azt jelenti, hogy szerepelt már kisebb produkciókban?
Igen, játszottam már korábban operában, Mozart és Puccini műveiben. Alakítottam Des Grieux lovagot a Manon
Lescaut-ban 2003-ban, Radames-t az Aidából szintén
abban az évben. Nagyszerű érzés, hogy újra operaszínpadra léphetek, ráadásul ezúttal egy csodás helyszínen.
Milyen érzések fűzik Wagner zenéjéhez?
Az első opera, amit életemben láttam, Wagner Tristan
és Izoldája volt – szörnyen kényelmetlen székeken. És
hát ez egy hét órás darab, úgyhogy első operaélménynek kétségkívül nagy kihívás. Általában, mivel lírai tenor
vagyok, a legtöbb Wagner-szerep nem illik rám. A Kormányos A bolygó hollandiban viszont lírai szerep. Ez
egyébként szokatlan a Wagner-operákban, a mester
ugyanis híres arról, hogy gyilkolja a hangokat, annyira
me-gerőltetőek a szerepek.
Visszahúzódó személyiségnek tűnik, akinek a zene, az
éneklés iránti szeretete egyfajta nagyon intim, magánügy. Miért gondolt először arra, hogy mindezt kifelé, a
külvilágnak is megmutatná?
Számomra ez olyan, mint egy kapcsoló. Fellépek a színpadra és átlényegülök azzá, akiről álmodtam. Előadás
közben válok teljes emberré, mintha belépnék egy világba, ahova mindig is tartoztam. Az életem során nagyon
sokszor éreztem azt, hogy nem tartozom sehová, ki-véve akkor, amikor énekeltem. Amikor lelépek a színpadról,
a kapcsolót lenyomják. Persze a koncertezés és az, hogy
szerepet játszom eléggé különböző dolog. Utóbbi ese-
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Fotó: Magyar Nemzeti Táncegyüttes

2016. július 8., 9.

Drakula utolsó tánca

Tánc/szín/játék

Előadja a Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Közreműködik: Keresztes Ildikó és Novák Péter

Drakula gróf szerepében: Zsuráfszky Zoltán és Sánta Gergő

Forgatókönyvíró, dramaturg: Vincze Zsuzsa

Zene: Rossa László, Szabó Dániel
Díszlet: Tóth Kázmér
Jelmez: Vincze Zsuzsa
Szcenika: Kovács Gerzson Péter

Rendező, koreográfus: Zsuráfszky Zoltán
(Kossuth-díjas, kiváló művész)
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Fotó: Magyar Nemzeti Táncegyüttes

SZINOPSZIS
Drakula történetét szinte az egész világon ismerik. A legtipikusabb magyar, illetve román mitikus lényként ismert vámpír legendájáról még azok is hallottak, akik egyébként
azt sem tudják, hogy hol található a térképen a vadregényes Transsylvania, ahol Drakula gróf hihetetlen meséje született. A klasszikus Drakula történettől eltérően, a mi
mesénk egy erdélyi falu magyarok és románok lakta vidékén játszódik, ahova furcsa
vándor- mutatványosok érkeznek… A környéken félelem tölti el az embereket a vérszomjas vámpírról szóló hírek hallatán; férfiak szerelmüket, apák lányaikat féltik a titokzatos
vámpírtól, aki mágnesként vonzza magához a megbűvölt asszonyokat, s szívja el éltető,
friss „energiájukat”. Az öreg és örökké kiéhezett „vérszívó vámpír” fiatal nők friss vérétől
nyer mindig új energiát, s válik maga is fiatallá; legalábbis ideig – óráig… addig, amíg
az elrabolt energia képes fiatalon tartani; ha az elfogy, újra roskatag öregemberré válik,
s kénytelen újabb és újabb zsákmány után nézni… Drakula gróf lenyűgöző meséjét az
erdélyi népzene csodálatos világa, az Erdélyben élő népek táncainak gazdag és egyedülálló virtuozitása teszi „varázslatos” élménnyé.

ZSURÁFSZKY
ZOLTÁN
Nem először dolgozom ezzel a csapattal Szegeden, itt nagy
tradíciója van a néptáncnak. Az évtizedek alatt nagy és híres
együttesek léptek föl a Dóm téren. Vezettem is a Bálint Sándor
– JATE Táncegyüttest két évtizeden át. Mindig itt voltak a jövő
táncosai is – elég Gombos Andrást, a Szeged Táncegyüttes vezetőjét említenem. Ez az előadás nagyon különleges lesz, hiszen
a román, magyar, cigány és szerb táncok is láthatóak lesznek
benne. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes az ország legnagyobb
táncegyüttese jelenleg, tőlünk 20 pár jön a darabba.
A sztorit, amit mindenki ismer, falusi környezetbe helyezzük
vissza. Felemelő érzés, hogy 60 évesen én is részt vehetek a
produkcióban. A főszereplő fiatal és idős énjének átváltozásában így izgalmas szerepem lehet. Az első rész a falusi szerepeket jeleníti meg, az özvegyasszonyt, az ifjú párt, míg a második
részben Drakula bálján lehetünk vendégek. Ennek végén pedig
egy hagyományos román táncban, a Kaluserben számolnak le a
vérszívóval a falu lakói.

KERESZTES ILDIKÓ

Mint énekesnő, színésznő igazán elégedett vagyok, úgyhogy
éppen ideje volt valami újnak. Mivel komoly táncos múltam van,
nagyon örültem a felkérésnek. Egyre inkább vonzanak azok a feladatok, amelyeket még nem próbáltam, amikben újabb és újabb
képességeimet hozhatom felszínre. Ráadásul én erdélyi lány vagyok, tisztelem a hagyományt és a misztikum is vonz.

NOVÁK PÉTER

Nekem Szeged a világ közepe. Szinte a születésem óta köt valami a Dóm térhez. A hetvenes évek nagy néptánc gálái a szüleim révén, aztán Zsuráfszky hívásai, az István a király előadásai. A legjobb, ha a nyolc és öt éves gyerekeimet idézem
– „hát, nem megyünk Szegedre, legalább megnézni valamit?”
Ők el sem tudják képzelni a nyarat a város nélkül.
A Fölszállott a páva zsűrizése okán is tapasztalom, de az identitásunk
és a hagyományaink alapján is tudom, hogy egy nagyon fontos önkifejezési forma a néptánc. Heterogén nyelv, mégis egy homogén erő, ami
különlegessé tesz bennünket. Annyira szívvel gondolkodik, annyira hat
az érzelmekre, hogy első látásra rabbá teszi nézőjét. Én a folk miatt
kezdtem a poppal foglalkozni, mert megéreztem a közös gyökereket.
Remélem, hogy a közönség is érzi ezt.

2016. július 15.,16.
Eisemann Mihály:

Én és a kisöcsém
Szövegét írta: Szilágyi László
Zenéjét szerezte: Eisemann Mihály
Átdolgozta: Lőrinczy Attila
A hangszerelésben közreműködtek: Bolba Tamás, Bíró Rudolf, Kemény Gábor,
Körmendi Péter, Podráczky Ákos, Varga Gábor
A „pénz beszél”, a „Május éjszakán” és a „Milyen furcsa” című dalok szövegírója: Huzly (Füredi) Imre

Szinetár Dóra
Dolhai Attila
Szendy Szilvi
Homonnay Zsolt
Peller Károly
Jordán Tamás mv.
Földes Tamás
Janza Kata
Szerényi László
Benkóczy Zoltán
Oláh Tibor
Sz. Nagy Ildikó

Vezényel: Bolba Tamás
Kelemen Kató
Andersen
Vadász Frici
Dr. Sas
Dr. Vas
Zolestyák
Kelemen Félix
Piri
Lívió
Végrehajtó
Lakinger Hugó
Lakinger Hugóné

Jelmez: Velich Rita
Karigazgató: Drucker Péter

valamint közreműködik a Budapesti Operettszínház Musical Együttese és Zenekara
Díszlet: Túri Erzsébet
Zenei vezető: Bolba Tamás

Zenei munkatársak: Axmann Péter, Déri Judit, Kemény Gábor,
Mihalics János, Puskás Dóra, Szekeres László
Koreográfus-asszisztens: Czár Mónika
Rendezőasszisztens: Magyar György
Játékmester: Angyal Márta
Zenei munkatársak: Axmann Péter, Déri Judit, Kemény Gábor,
Mihalics János, Puskás Dóra, Szekeres László
Koreográfus: Lőcsei Jenő
Rendező: Réthly Attila

Fotó: Éder Vera

Én és a
kisöcsém

Igazi könnyű nyáresti produkción szórakozhatnak a
Szegedi Szabadtéri Játékok nézői idén július 15-én és
16-án. A Budapesti Operettszínházból érkezik az Én
és a kisöcsém, Eisemann Mihály operettje. A magyar
színházak visszatérő sikerdarabja most új hangszerelésben, parádés szereposztással kerül színpadra.
Olyan sztárszereplőkkel élvezhetjük a nagysikerű
produkciót, mint Szinetár Dóra, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Jordán Tamás, Janza Kata, Szendy
Szilvi vagy épp Peller Károly. Az előadás rendezője
Réthly Attila, akinek ez a debütálása a szegedi Dóm
tér színpadán. A vérpezsdítően szellemes történet
szerint Kató, a gazdag tápszergyáros ábrándos lánya férfinak öltözve az itáliai Velencéig szalad, hogy
megleckéztessen egy nagyképű, nőgyűlölő fickót.
Bolondos hőseink átöltözések, szerepjátékok és titkos küldetések közepette keresik boldogságukat. A
Velence színpompás kulisszái közt játszódó történet
örökzöld dallamokkal gazdagította az operett irodalmat.
Hogy mi lehet a mű örök sikerének titka? Talán az,
hogy ebben a darabban minden együtt van, ami a
zenés előadásokat élteti. Jól megrajzolt, eredeti figurák, fergeteges humorral megírt fordulatos történet, az olyan slágerek, mint például az „Egy kicsit
angyal legyen, egy kicsit démon...“, a „Csa-csa-csak
egy csöppet ittam, kérlek...“ és a „Ma Velence szebb,
mint máskor…”.

Szöveg forrása: Budapesti Operettszínház

Fotó: Éder Vera

Peller Károly

A táncos-komikus szerepben az a legélvezetesebb,
hogy egyszerre van benne jelen minden, amit szeretek a színházban. Mókázni, táncolni és énekelni lehet:
egyszóval határtalan jókedvet közvetíteni.

Homonnay Zsolt

Zseniális a hangszerelés! Dr. Sas és Dr. Vas párosának
zenéiben ikonikus nyomozópárosok dal-lamai csendülnek
fel: a Rózsaszín Párductól a Derrick-en át az X-aktákig.

Szinetár Dóra

Borzasztóan élvezem ezt a nadrágszerepet, amiből
időnként át kell alakulni nővé a színpadon. Számomra
is szórakoztató feladat, nem csak a nézőknek tetszik.

Dolhai Attila

Ez egy remekül összerakott mű, amivel csak győzni lehet.
Könnyed, vidám, szórakoztató előadás született belőle.

Szendy Szilvi

Ebben az előadásban jókat lehet bohóckodni. Vadász
Frici nem klasszikus szubrett szerep, de jó kis harsány
karakter, amit én nagyon szeretek.

Janza Kata

Évek óta vágyam volt egy ilyen szerep. Kiléphettem vele
a nagy, klasszikus drámai főszerepekből, és megcsillanthatom a humort, ami a magánéletben is lételemem.

Jordán Tamás

(Szövegek forrása: a Budapesti Operettszínház werkfilmje)

Nagy kihívás nekem prózai színészként, hogy operettben
szerepelhetek. Azt hiszem, hogy feltűnést is keltek vele.

2016. július 21., 22., 23.

MAMMA MIA!
Zene és dalszöveg
BENNY ANDERSSON
BJÖRN ULVAEUS
Valamint néhány dalban STIG ANDERSON
Szövegkönyv CATHERINE JOHNSON
A Mamma Mia! eredeti produkcióját először Londonban
vitte színre Judy Craymer, Richard East és Björn Ulvaeus,
a Littlestar előadásaként, a Universal együttműködésével.
További zenék és hangszerelés: MARTIN KOCH
Zeneműkiadó: a Universal Music Publishing Group.
musical két részben

Kováts Kriszta
Sasvári Sándor
Szerednyey Béla
Molnár László
Détár Enikő
Sáfár Mónika
Simon Boglárka
Sánta László
Lapis Erika
Foki Veronika
Németh Gábor
Berényi Dávid

Fordította: Bárány Ferenc és Puller István
Donna Sheridan
Sam Carmichael
Bill Austin
Harry Bright
Tanya
Rosie
Sophie Sheridan
Sky
Lisa
Ali
Pepper
Eddie

A Mamma Mia! előadását a Music Theatre International-lel (MTI) kötött megállapodás teszi lehetővé,
421 West 54th Street, New York, New York 10019 – tel.: (1) 212 541 4684, www.mtishows.com

Játékmester: Bencze Ilona
Rendező: Szirtes Tamás

Díszlettervező: Bátonyi György
Jelmeztervező: Szűcs Edit
Zenei vezető: Kocsák Tibor

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Továbbá a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa.

Valamint:
Baranyai Annamária, Barát Attila, Kecskés Tímea, Mező Zoltán,
Nagy Attila, Sándor Dávid, Sári Éva, Szentirmai Zsolt, Tóth Angelika, Wégner Judit
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Mamma mia!

2014-ben, a Mamma Mia! hazai bemutatójával kezdte
meg az együttműködést a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Madách Színház. A világon először a Szegedi
Szabadtérin állíthatta színre Szirtes Tamás rendező
nonreplika verzióban a szuperprodukciót. A siker óriási volt, csak a Dóm téren azóta több mint 45ezren
látták az ABBA-musicalt, és mi sem bizonyítja jobban
a nézők szeretetét, mint hogy immár a harmadik évad
alkalmával tűzik műsorra a d arabot. A jegyeket pedig
idén is hónapokkal a nyári szezon előtt elkapkodták. A
szereplők ígérik: idén is fergeteges diszkóhangulatot
varázsolnak a Dóm térre, a buli végén pedig várhatóan most is elkerülhetetlen lesz a közös tánc.
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2016. Július 29., 30.

BOUBLIL és SCHÖNBERG: LES MISÉRABLES

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS A MADÁCH SZÍNHÁZ CAMERON MACKINTOSH különleges engedélye alapján új produkcióban bemutatja:

A NYOMORULTAK

című musicalt, ALAIN BOUBLIL és CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG szerzeményét VICTOR HUGO regénye alapján.

Zene: CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG
Dalszövegek: HERBERT KRETZMER
Eredeti francia szöveg: ALAIN BOUBLIL és JEAN-MARC NATEL
További anyagok: JAMES FENTON
Színpadra alkalmazta: TREVOR NUNN és JOHN CAIRD

Eredeti hangszerelés: JOHN CAMERON
Új hangszerelés: CHIRSTOPHER JAHNKE,
STEPHEN METCALFE és STEPHEN BROOKER

Zöld Csaba
Debreczeny Csaba
Nagy Balázs
Solti Ádám
Vágó Bernadett
Tóth Angelika
Tóth Andrea
Weil Róbert
Sáfár Mónika
Vikidál Gyula
Draskóczy Balázs
Beale Emma
Hajdu Luca

musical két részben
Fordította: Miklós Tibor

Jean Valjean
Javert
Enjolras
Marius
Fantine
Cosette
Eponine
Thénardier
Thénardierné
Püspök
Gavroche
Kis Cosette
Kis Eponine

Továbbá :
Balogh Tímea, Berényi Dávid, Borbély Brigitta, Czuczor Dávid, Eszlári Judit, Galbenisz Tomasz, Hompok Tamás, Juhász Levente, Kecskés Tímea,
Kiss Ernő Zsolt, Mező Zoltán, Miklós Eponin, Miskovics Róbert, Nagy Attila, Németh Gábor, Pethő Dorottya, Pető Zsófia, Porzsolt Éva, Ress Hajnalka,
Sándor Dávid, Sánta László, Török Anna, Wégner Judit.

Valamint:
Babik-Kovács Anikó, Babik-Kovács Péter, Füzi Attila, Jencski Zoltán, Kovács Péter, Ködmen Krisztián, Krizsai Dávid,,Nagy Róbert, Sánta-Széphalmi
Júlia, Sánta Tímea, Tatos Linda, Váradi Éva,, Végh Kata, Zaka Tamás, Zombori Dorottya, Zsitva Réka.

(A szereplők felsorolása ABC sorrendben történt.)
Közreműködik a Madách Színház Zenekara és Kórusa.

Díszlettervező: Kentaur
Jelmeztervező: Rományi Nóra
Koreográfus: Tihanyi Ákos
Zenei vezető: Kocsák Tibor
Animáció: Vízvárdi András
Világítástervező: Madarász „Madár” János
Hangmérnök: Ditzmann Tamás, Farsang Áron
Szcenikus: Szűcsborus János
Karmester: Kocsák Tibor
Korrepetitor: Axmann Péter, Erős Csaba, Szegeczky Ágnes
Kórus korrepetíció: Lovas Gabriella
Tánckar kórus betanító: Czakó Dóra
Zenei asszisztens: Kutschera Éva
Koreográfus-asszisztens: Molnár Ferenc, Zádori Anita
A rendező munkatársa: Vaszilenko Eugenia
Játékmester: Bencze Ilona
Rendező: SZIRTES TAMÁS

Az előadást a Music Theatre International (Europe) és a CAMERON MACKINTOSH LTD ügynökségekkel kötött különleges megállapodás tette lehetővé.
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Les Misérables A nyomorultak
A fesztivál és a Madách sikeres együttműködése folytatódott Les Misérables - A nyomorultak című bemutatójukkal, 2015-ben. A gyönyörű darabot 1987-ben éppen
a Szegedi Szabadtérin láthatta először a magyarországi
közönség - mint megannyi, azóta már hosszú sikerszériát
megélt musicalszenzációt. A tavalyi évad során Szirtes Tamás rendezésében került színre a darab. Az új feldolgozás
könnyfakasztóan szép produkció lett. A musicalirodalom
egyik legnépszerűbb műve filmszerű előadásban elevenedett meg, hála többek közt Kentaur lenyűgöző díszleteinek.
Ilyen mozgalmas előadást még sosem láthattak szabadtéren a nézők. Victor Hugo monumentális történetében
van minden, amitől a darab igazán felejthetetlen: szerelem,
forradalom, humanizmus, lángoló érzelmek. És természetesen a legendás dalok, melyeket idén is hallhatunk többek
közt Zöld Csabától, Vikidál Gyulától és Vágó Bernadettől.

Ének az esőben
A történet szerint a némafilmek sztárja, Don Lockwood és állandó partnere Lina Lamont életük első hangos mozijára készülnek, ám kiderül, hogy
Lina hangja elviselhetetlen a vásznon. Don barátja, Cosmo Brown a feltörekvő fiatal színésznőt, Kathy-t javasolja hangdublőrnek, akibe természetesen beleszeret a sármos színész. Ezt viszont Lina nem nézi jó szemmel,
és minden eszközzel próbálja szabotálni a románcot.

2016. AUGUSZTUS 12., 13., 14., 19., 20.

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ KÖZÖS BEMUTATÓJA

musical két részben

ÉNEK AZ ESŐBEN

Szulák Andrea
Csere László
Kisfaludy Zsófi
Jenes Kitty

Silló István
Gömöri András Máté
Kerényi M. Máté
Dancs Annamari
Szinetár Dóra
Szabó P. Szilveszter
Gálvölgyi János
Angler Balázs

Dalok: Nacio Herb Brown és Arthur Freed
További dalok: Betty Comden, Adolph Green, Roger Edens, George és Ira Gershwin
Magyar szöveg: Kerényi M.G.- Somogyi Szilárd
Hangszerelés:
Dramaturg: Kerényi M.G

Vezényel:
Don Lockwood
Cosmo Brown
Kathy Selden
Lina Lamont
Roscoe Dexter, rendező
R.F. Simpson, producer
Rod , ügynök
Énekes
Dora Baily /Miss Dinsmore
Beszédtanár
Zelda Zanders
Lány

Továbbá: Sz. Nagy Ildikó, Oláh Tibor
Közreműködik a Budapesti Operettszínház Musical Együttese, Zenekara és a VARIDANCE társulata

Díszlet: Horgas Péter
Jelmez: Velich Rita
Zenei vezető: Silló István
Koreográfus-asszisztens: Czár Mónika, Kiss István Róbert
Rendezőasszisztens: Pányik Tamás, Magyar Györ-gy
Rendező munkatársa: Angyal Márta
Zenei munkatársak: Axmann Péter, Déri Judit, Mihalics János, Szekeres László, Puskás Dóra

Szteppkoreográfus: Hajdu Anita

Koreográfus: Lőcsei Jenő

Társrendező: Somogyi Szilárd

Rendező:
Harangozó Gyula
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Ének az esőben
A történet szerint a némafilmek sztárja, Don Lockwood és állandó partnere Lina Lamont életük első hangos mozijára készülnek, ám kiderül, hogy
Lina hangja elviselhetetlen a vásznon. Don barátja, Cosmo Brown a feltörekvő fiatal színésznőt, Kathy-t javasolja hangdublőrnek, akibe természetesen beleszeret a sármos színész. Ezt viszont Lina nem nézi jó szemmel,
és minden eszközzel próbálja szabotálni a románcot.

Harangozó Gyula
„Az Ének az esőben az egyik legnézettebb musicalfilm, így
biztos sokaknak beugranak az emlékezetes jelenetek. Elkerülhetetlen, hogy minden néző ehhez az alkotáshoz hasonlítsa képzeletben a Szegedi Szabadtéri és a Budapesti
Operettszínház együttműködésében elkészült produkciót is.
Londonban láttam korábban feldolgozását a történetnek, de akkor még álmomban sem gondoltam arra, hogy
egyszer meg is rendezhetem a darabot. Segítő kezet
ebben társrendezőként Somogyi Szilárdtól kaptam, aki
számos alkalommal bizonyította már a Dóm téren, hogy
tökéletes ismerője a hatalmas színpadnak és nagysikerű
előadásokat tud a színre varázsolni.
Szinte mindegyik általam látott színpadi verzió a filmet
próbálja lemásolni, ami szerintem vesztes kísérlet, mert
amit filmen meg lehet csinálni, az színpadon legtöbbször
nem működik. Persze, amire elsősorban asszociálunk,
már csak a történet alapján is, az valóban a műfaj - a
némafilm, majd a hangos - és annak ikonikus kellékei. Én
sem akartam kikerülni a filmet, mint anyagot, amihez
nyúlni lehet. Alkotótársaimmal úgy döntöttünk, hogy elvetjük azt a látványvilágot, amit a legendás mozi hoz. Viszont nem szerettünk volna modernizálni, inkább visszavarázsoljuk a nézők elé azt a bájos, gazdag, varázslatos
hangulatot, amit a hollywoodi álomgyár jelent hosszú
évtizedek óta a mozilátogatóknak.
No, és természetesen az esőt sem a jóistenre szeretnénk bízni! Sokkal inkább a látványos, fényekkel és veítéssel is megerősített saját esőfüggönyünkkel.”

Horgas Péter díszletének számos elemében valóban
visszaköszönnek a mozira mint műfajra utaló jelek.
Filmszalagok, tárcsák alkotják a grandiózus stúdióhangulatot. Ebbe a szürkés, fémes közegbe illeszkedik kiválóan Velich Rita több tucat gyönyörű, színes jelmeze.
A tervezőnő szerelmese ennek a korszaknak, úgyhogy
igazi örömmel lubickolhatott a feladatban: a tollas
kalapok, szűk tweedszoknyák, végtelen gyöngysorok
és szabadesésű zsorzsettruhák, elegáns öltönyök és
ballonkabátok világában. Koreográfusként Lőcsei Jenő
irányította a csapatot. A szteppnek óriási szerepe van
az előadásban. Mindannyiunk memóriájába beleégett a
filmből Gene Kelly jókedvű tánca az esőben és a lámpaoszlop körül: a sztepptáncokat Hajdu Anita tanította be
a szereplőknek és a tánckarnak.

Fotó: Budapesti Operettszínház

Kerényi Miklós Máté:

Én mindig annyira boldog vagyok, hogy bárhol, bármikor
táncra tudok perdülni! Sőt, rendszeresen szoktam énekelni az utcán. Ezért is jó, hogy már van jogosítványom,
és autóval közlekedek, mert így talán kevésbé néznek
rám furcsán az emberek. Ha süt a nap, és picit esik az
eső, szerintem az a legkúlabb dolog a világon…!

Szinetár Dóra:

A film igazi klasszikus. Gene Kelly-t a lámpaoszlop körül
forogni még az is látta, aki nem ismeri az alapművet.
Úgy tudom, egyszer felküldtek a világűrbe egy lemezt,
hogy ha mégis van máshol is élet, és ők megtalálják, akkor legyen egy összefoglalójuk a Földről. Ezen a lemezen
pedig rajta volt ez az ominózus jelenet.

Gömöri András Máté:

Elképesztő, hogy ez a film a mai napig ennyire sikeres.
Persze nem meglepő, hiszen a zene, a dalok, a látvány,
a jelmezek: mind-mind a mai napig megállják a helyüket. Ez óriási teljesítmény! Bá-rmikor bárki megnézheti
a több évtizeddel ezelőtti mozit, és ma sem unja el, ma
is szórakoztatja az embereket. Óriási feladat, és nagyon
nagy megtiszteltetés, hogy én játszhatom ezt a szerepet.

Dancs Annamari:

Apukám nagy mozirajongó, úgyhogy a gyerekkorom
azzal telt, hogy állandóan híres filmeket néztünk. Klaszszikus magyar filmeket és persze a hollywoodi aranykor alapműveit is. Mindenkire átragadt a családban a
rajongása. Sőt, a 90-es évek elején videótékánk is volt!
A mindent elsöprő szerelem miatt tudnék táncolni és
énekelni az esőben, amikor nem számít, hogy csurom
vizes leszel, képes vagy őrültségekre is. Volt már ilyesmire példa az életemben.

2016. augusztus 17.

szimfonikus zenekari koncert

AJÁNDÉKKONCERT

Közreműködik:
Bogányi Gergely – zongora,
a Szegedi Szimfonikus Zenekar,
Hegedűszóló: Kosztándi István

Vezényel:
Pál Tamás, Liszt-díjas karmester, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze

(forrás: Gradus Művészügynökség honlapja: gradusartist.com)

Pál Tamás a mai magyar karmesterek egyik kiemelkedő személyisége. Párját ritkító zenei műveltsége,
a műfaj iránti érzékenysége és zenepedagógiai
képességei a magyar operajátszás doyenjévé tették a nagy múltú karmestert. Pályáját Budapesten
kezdte, de igazán Szegeden bontakoztatta ki. Nagy
ívű nemzetközi karrierje is innen indult, s tapasztalatait ebben a városban kamatoztatva tette Szegedet az operaélet ismert, megbecsült centrumává. Rendszeres magyarországi elkötelezettségei
mellett a világ számos pontján népszerűsítette a
magyar operarepertoárt, operai hagyományokat.
Művészetével jelentősen hozzájárult a Dóm téri
operajátszás hagyományaihoz és napjainkban az
újrapozícionálásához.

érdekessége még, hogy a hangszer lelke, a rezonáns az általános gyakorlattól eltérően nem fából
készült, így egyenletesebb hangzást és hangképet
biztosít. A zongora formavilága is zenei indíttatású.
A hagyományos három láb helyett alkalmazott két
lábas struktúrának köszönhetően, a hang tisztábban
és erőteljesebben éri el a hallgatóságot, a hangszer
nemcsak felfelé, de lefelé is szól.

Az új csodazongora a Dóm téren

Két komolyzenei műfajt is összeköt a Szegedi Szabadtéri Játékok. Az augusztus 17-i Ajándékkoncertre is jegyeket biztosít A bolygó hollandira kilátogató
nézőinek.
A koncertet Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karmester dirigálja. Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét, a
Rómeó és Júlia nyitányát, valamint Rimszkij-Korszakov Spanyol capriccio-ját tűzik műsorra. A Szegedi
Szabadtéri minden évben igyekszik vizuális különlegességgel vagy ünnepelt, nemzetközi sztárvendéggel a Dóm térre csábítani a széles közönséget.
Idén az Ajándékkoncerten fellép Bogányi Gergely
Liszt Ferenc-díjas és Kossuth-díjas sztárzongorista.
Az est show-jellegét emeli majd, hogy a látványnak
is lenyűgöző, szinte képzőművészeti jelentőségű új
magyar csodazongorát is bemutatja a közönségnek.

A Bogányi ötletéből és közreműködésével összesen
hét évig fejlesztett zongorát, a művész és a mérnökök arra szánták, hogy erőteljes, tiszta, egyenes
hangzást érjenek el, amely ugyanakkor gazdag
felhangrendszerrel bír. A régi zongorák szép, barátságos hangjával szemben a modern hangszerek
esetében az elsődleges szempont, hogy bírják a
fokozott igénybevételt. Bogányiék ezt a két dolgot
hozták össze a különleges hangszerben, melynek

Tévedések
vígjátéka
A 2015-ös évad sikerelőadás volt a Tévedések vígjátéka.
Vidám, színes, pörgős produkció született Shakespeare
népszerű komédiájából, mely egyben sok év után azt is
bizonyította, prózai előadásoknak igenis helye van a Dóm
téren! Pláne, ha az olyan látványos és mozgalmas, mint
Kerényi Miklós Gábor rendezése, Horgas Péter felejthetetlen díszletével, Füzér Anni gyönyörű szép jelmezeivel
és Duda Éva humorban gazdag, modern koreográfiájával. A produkcióban olyan népszerű színészek “bolondoztak”, mint Szinetár Dóra, Pálmai Anna, Telekes Péter,
Klem Viktor, Adorjáni Bálint, Molnár Áron, Molnár Piroska,

Csuja Imre vagy épp Szabó Győző. Nem csoda, hogy a
nézők visszatapsolták a sikerdarabot: Kero® rendezése
augusztus 27-én tér vissza a Dóm térre. Idén tehát ismét
élvezhetjük a nyüzsgő keleti városka, Efezus mindennapjait felbolygató, mulatságos szerepcserék sorozatát. A
hatalmas, útvesztő jellegű, gömbszerű spirál, valójában
egy nyüzsgő bazár, amelyben helyet kap lakóház, török
fürdő, örömtanya, sőt még egy kolostor is. Van, aki motoron érkezik, van, aki igazi tevecsikóval és a tükrök, csapóajtók csapdái között szinte artistaként kergetik sorsukat
és egymást a szereplők. Ugye kíváncsiak rá?

A Tévedések vígjátéka igazi “örömszínház”!
- Kerényi Miklós Gábor, rendező
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William Shakespeare

2016. augusztus 27.

Vígjáték két részben

TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA

Adorjáni Bálint
Telekes Péter
Klem Viktor
Molnár Áron
Pálmai Anna
Szinetár Dóra
Szilágyi Annamária
Jakab Tamás
Bezerédi Zoltán
Vajdai Vilmos
Pataki Ferenc
Szabó Győző
Rezes Judit
Borovics Tamás

Csuja Imre
Márton András
Molnár Piroska

Fordította
Nádasdy Ádám

Solinus herceg, Efezus uralkodója
Égeon, szirakúzai kereskedő
Emilia, apácafőnöknő
Efezusban, Égeon felesége
Efezusi Anthipolus
Szirakuzai Anthipolus
Efezusi Dromio
Szirakuzai Dromio
Adriana, Efezusi Anipholus felesége
Luciana, a testvére
Luca, Adriana szobalánya
Baltazár, kereskedő
Angelo, ékszerész
Dr. Csipet, tanár
Első Kereskedő
Második Kereskedő
Örömlány
Rendőr

Közreműködnek továbbá a Duda Éva Társulat és a Közép-Európa Táncszínház művészei, az Operett
Akadémia és a PBS növendékei, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok Statisztái

Súgó
Ba Éva

Jelmeztervező
Füzér Anni

Ügyelők
Király Anna, Bacsa Erika

Statisztavezető: Kontz Gábor
Dramaturg: Lőrinczy Attila

Rendezőasszisztensek
Lénárt Gábor, Müller Zsófia

Világítástervező: Somfai Péter
Mozgástervező-koreográfus: Duda Éva

Díszlettervező
Horgas Péter

Szcenikus: Tóth Kázmér
A rendező munkatársa: Bori Tamás

Rendező
K e r o®

Fotó: Veres1 Színház

Az egérfogó
Az idei újszegedi évad a népszerű krimiíró, Agatha Christie egyik ismert
történetével indul. Az egérfogót a Veres1 Színház vendégjátékaként láthatják a nézők a ligetben. Az eredeti darabot Londonban, 63 éve mutatták be és annyira sikeres, hogy azóta játsszák megszakítás nélkül. Az
Újszegeden látható verzió Schlanger András rendezésében kerül színre.

Régi kedves ismerőst is köszönthetnek a szegedi színházrajongók a színpadon, hiszen a vendégjáték egyik főszereplőjeként
Székhelyi József érkezik a társulattal. További szerepekben többek közt Verebes Lindát, Pál Tamást, Dósa Mátyást és Mohai
Tamást köszönthetik a nézők.

2016. július 8., 9.

Agatha Christie: Az egérfogó

krimi két részben

Fordította: Mészöly Dezső

Szereplők:
(a színre lépés sorrendjében)

Mollie Ralston – Verebes Linda/Steinkohl Erika
Giles Ralston – Pál Tamás
Christopher Wren – Dósa Mátyás
Mrs. Boyle – Zorgel Enikő
Metcalf őrnagy – Venyige Sándor
Miss Casewell – Miklós Kriszta
Mr. Paravicini – Székhelyi József
Trotter rendőr őrmester – Mohai Tamás

Zene: Lencsés Balázs
Dramaturg: Venyige Sándor
Díszlet-jelmez: Gedeon Boróka

a gyilkos! De mi tudjuk, hogy a sok ártatlan között egyetlen vétkest kell
keresnünk. Így a harmadik leleplezésnél kétszer érezzük becsapva magunkat, a negyediknél háromszor, és így tovább. Az író egyik kelepcéből
a másikba csal, hogy aztán - miután kiengedett a szabadba - önként
fussunk be a legnagyobb kelepcébe. Két és fél órás elme-torna. Színpadi matematika. Csiki-csuki játék. Könnyű mulatság, amelyről a közönség abban a tudatban távozik, hogy lám, megint túljártak az eszén.

Rendező: Schlanger András

A történet szerint a fiatal Ralston-házaspár panziójában vagyunk. Távol az emberektől, a világtól. Abban a zárt játéktérben, a hótorlaszok
közé ékelt, bűnügyi laboratóriumban, amelynek az írónő, szokás szerint,
még a telefonvezetékét is elvágta. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a
Culver utcában megöltek egy nőt. Aztán sítalpakon megérkezik Trotter,
a nyomozó. S kiderül, hogy a gyilkosnak a panzió lakói között kell lennie.
Agatha Christie sorra elénk idézi a szereplőket, s külön-külön mindegyikről bebizonyítja, hogy - tévedés kizárva! - csak ő, egyedül ő lehet

Zűrzavaros
éjszaka
A Miskolci Nemzeti Színház vendégjátékában, a Zűrzavaros éjszakában,
Ion Luca Caragiale ka-cagtató művében a főszereplő Dumitrache-t Gáspár Tibor, darabbeli asszonyát pedig Ullmann Mónika játssza. Az elődást
a fiatal magyar rendezőgeneráció egyik tehetsége, Rusznyák Gábor rendezi. Székely Csaba, a mai magyar irodalom ünnepelt és kurrens, kiváló
humorú drámaírója fordította és dolgozta át Caragiale művét. Ami nem
is volt olyan egyszerű feladat. Az eredeti román szöveg nyelvi játékainak,
szóvirágainak kellett magyar megfelelőket találni.
A rendező szerint nehéz dolga van annak, aki színpadra akarja vinni ezt
a darabot, pontosan azért, mert ezt a sajátos nyelvi humort, amit az
író papírra vetett, nehéz visszaadni. Ráadásul a darab - amellett, hogy
szórakoztató - erősen társadalomkritikus is, így az eredeti helyzeteknek
is meg kellett találni a magyar megfelelőjét. Gáspár Tibor korábban
elmondta, azért szereti nagyon a darabot, mert komolyan lehet benne
komédiázni. Szerinte a nézők több karakterben is magukra ismerhetnek
majd.
Caragialét ma a román irodalom legnagyobb drámaszerzőjének tartják.
Már-már nemzeti jelkép. Életében azonban nem tekintettek rá ilyen
egyértelmű tisztelettel, mivel műveletlen, felkapaszkodott, demagóg
szólamokat hajtogató kortársait vette célba vígjátékaiban és újságcikkeiben. A Zűrzavaros éjszaka 1879-es bemutatóját a polgárőrség ellentüntetése követte. Caragiale nem adta fel, tovább írta maró szatíráit, közben
volt fordító, súgó, középiskolai tanár és színházigazgató, majd jobb híján
vasúti vendéglőt működtetett és sörözőt nyitott Bukarestben. 1904-ben
emigrált Berlinbe, egy rágalomnak bizonyult plágiumpert követően. Nem
is tért többet vissza hazájába.

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház

22016. augusztus 15., 16.

Ion Luca Caragiale:

GÁSPÁR TIBOR Jászai-díjas
SZEGEDI DEZSŐ Jászai-díjas
VARGA ZOLTÁN Jászai-díjas
LAJOS ANDRÁS
SOMHEGYI GYÖRGY e.h.
ULLMANN MÓNIKA
JANCSÓ DÓRA

vígjáték

ZŰRZAVAROS ÉJSZAKA

Dumitrache
Nae Ipingescu
Chiriac
Rica Venturio
Spiridon
Veta
Zita

Díszlettervező: DEBRECZENI BORBÁLA
Jelmeztervező: BOZÓKI MARA
Ügyelő: LICHTENSTEIN PÁL
Súgó: FEKETE ZSOLT
Rendezőasszisztens: KRISTON SZABOLCS

Fotó: Dömölky Dániel

2016. július 29.

Duda Éva Társulat

tánc-cirkusz

VIRTUS

Előadók: Egyed Beáta, Jenna Jalonen, Simkó Beatrix, Bora Gábor, Grecsó Zoltán,
Csuzi Márton, Újvári Milán, Kecskés Ábrahám
Cirkuszművészek: Zoletnik Zsófia, Mező András (Tűzmadarak)
Tér, díszlet, látvány: Duda Éva
Zeneszerző: Szirtes Edina Mókus, Kunert Péter
Zenei előadók: Szirtes Edina Mókus, Cserta Balázs, Földes Gábor, Kovács Ferenc Öcsi
Fénytervező: Payer Ferenc
Cirkusztechnikai szakértő és kivitelező: Vladár Tamás
Produkciós asszisztens: Czveiber Barbara
Koreográfus-rendező: Duda Éva

„A Virtus nagyon magyar. Trikolor jelmezek, piros függöny, fehér háttér, zöld dobbantó, kakaskodó pökhendiség, tehetségek lokálisan kis helyen koncentrálva. A
térkihasználás egyértelmű, az ég felé kell terjeszkedni. A
Tűzmadarak, Szirtes Edina Mókus és Kunert Péter közös
magyaros-balkános-elektronikus elegye koherens része
a szédítő magasság dimenzióiba törő Virtusnak.” – Sárosi Emőke, Ellenfény

„Nem csoda tehát, hogy a Duda Éva Társulat legújabb
előadása, mely nem másra, mint a magasság okkupációjára vállalkozik, olyan üde, könnyed és önfeledt: megzabolázta, megszelídítette, sőt, saját képére formálta
a rettegett természeti törvényszerűséget, a gravitációt. Mint a kötelet vagy szalagot, maga alá gyűrte a
veszélyt, sőt, nevet is adott neki: Virtus.” Komjáthy Zsuzsanna, Tánckritika.hu

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, NKA, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
Trafó Kortárs Művészetek Háza, Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház,

A táncos csapat ismeretlen területre merészkedik, új kifejezési módok elsajátításával többek közt a levegőben mozgás
lehetőségeit keresik a szereplők virtuóz magasságokban.
A tér különböző szintjeinek bejátszásában a Tűzmadarak
zsonglőrcsapat két kulcsfigurája, Zoletnik Zsófia és Mező
András is új minőségben van jelen táncosként, és artistaként is. Sajátos zenei összefonódás Szirtes Edina Mókus
és Kunert Péter közös munkája, melynek eredményeként
élőben találkozik a magyar és balkáni népzene a radikálisabb elektronikus zenei motívumokkal. Az alkotó-előadók
humorral ábrázolják a sajátosan magyar élethelyzeteket és
az emberi kapcsolatokban rejlő feszültségeket.
Igazi kelet-európai virtus, fellengzős érzelem, hősködő
ritmus, bánatos kesergés és dicső cirkusz.

„Csodás előadás; zenei kíséret, amitől lúdbőrös lesz, aki
hallgatja; zseniális előadók, akik a gravitációra fittyet
hányva nyűgözték le a közönséget és egy mesteri rendezés.” – Magicz Ildikó, Tánc.hu

2016. augusztus 12., 13.
Bacsó Péter

A TANÚ
Elek Ferenc
Hajdu Steve
Papp János
Pataki Ferenc
Borovics Tamás
Szívós László
Müller Júlia
Borsos Beáta
Sütő András
Vincze Márton

szatíra
színpadi változatot írta: Hamvai Kornél
Pelikán József gátőr
Virág elvtárs
Bástya elvtárs
Csetneki, Gulyás, kartárs, kórus
Dániel, Tussinger, kartárs, kórus
Rendőr, Fegyőr, Testőr, Rab, Borbély, Bíró, kartárs, kórus
Gogolákné, Primadonna, Patocsni, kartárs
Gizike, Szabónő, kartárs, kórus
Úttörő1
Úttörő2

Díszlettervező: Túri Erzsébet
Jelmeztervező: Kemenesi Tünde
Ügyelő, súgó: Czipó Gabriella
Rendezőasszisztens: Sütő András, Vincze Márton

Rendező: Bőhm György

A tanú

Újszegeden is érik a magyar narancs

A fenti színművészeken kívül további neves budapesti és szeretett szegedi színészeket láthat a közönség A tanúban. Bástya elvtársat Papp
János személyesíti majd meg, Gogolákné szerepével sokak örömére
visszatér Szegedre Müller Júlia. A jelenlegi szegedi társulatból pedig
több szerepet is játszik Sorbán Csaba, Borovics Tamás, Szívós László és
Borsos Beáta. Úttörőkként Sütő Andrást és Vincze Mártont láthatjuk.

A mi generációnkban ennek a filmnek a hatására alakult ki az a bizonyos jó magyaros, szatirikus humorérzék. Mindenki ámulva hallgatta a
poénokat benne – mondta a színész.
Az újszegedi évad új bemutatója A tanú c. kultuszfilm színpadi válSzerinte az nem kérdés, hogy át lehet-e száz százalékosan ültetni színtozata, melyet saját bemutatóként jegyez a fesztivál. Bacsó Péter
padra a sokat idézett mondatokat, jól ismert helyzeteket, mert a színházfilmjéből Hamvai Kornél készített színpadi változatot. A szatírát
nak olyan varázsa van, amely még hozzá is tesz a remek alapanyaghoz.
Újszegeden Bőhm György rendezésében láthatják a nézők.
A nagy feladat inkább az, hogy olyan elődökkel kell megküzdeni, mint
például Kállay Ferenc vagy Őze Lajos. Utóbbi legendás színész szerepét, Virág elvtársat alakítom én a mostani feldolgozásban. Őze Lajos
abban volt zseniális, hogy ezt a figurát minimalista eszközökkel, tökéletesen megformálta. Virág elvtársat gyomorból kell játszani.
Elek Ferenc szerint, hátborzongató alakítás volt Őze Lajosé, legszívesebben ő is rá emlékszik vissza a filmből.
Akárhányszor adja a tv, képtelen vagyok elkapcsolni, végignézem –
mondja Elek.

Richtig töpörtyűvel álmodtam az éjjel! Hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának! Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk!
Ezektől a mondatoktól és kedélyes kacagástól volt hangos már az
első próba is. A színészek nem bírták kitörő nevetés nélkül felolvasni
a legendás sorokat.
A rendező, alkotótársaival, Túri Erzsébet díszlettervezővel és Kemenesi
Tünde jelmeztervezővel nem kívánja aktualizálni az előadást, pontosan
akkor és abban a közegben játszódik majd, mint a film sztorija.
A tanút színpadra állítani, pláne szabadtéren, istenkísértő vállalkozás
- mondja Bőhm György. - Viszont olyan zseniális szereposztást sikerült
összehoznunk, hogy már az első, olvasópróba után látszik, hogy egészen elképesztő előadással lephetjük meg a nézőket.”
Hajdu Steve elárulta, szerinte világklasszis az eredeti mozi, számára a
top 3-ban van benne az Avatar és a Csillagok háborúja mellett.

Jagicza Patrícia Linda: Tükröm, tükröm...

Rekordszámú beadott alkotásból válogatta ki a szakmai zsűri az idei Táblaképfestészeti Biennáléra bekerült műveket. Közel
600 képből 120 került a palota falaira. A
festmények egészen augusztus 7-ig láthatók a REÖK-ben.
Krisztusi korba lépett a Táblaképfestészeti Biennálé. 1983-ban indították a seregszemlét. A színvonalas képzőművészeti
eseménynek immár ötödik alkalommal
biztosít méltó helyet a Reök-palota.

Nátyi Róbert, a kiállítás kurátora elmondta: most rekordszámú, közel 600 alkotást
regisztráltak a zsűrizés első, rendhagyó
módon digitálisan lezajlott körébe. A zsűritagok, Aknay János, Henn László András,
Kántor Ágnes, Szabó Ábel festőművészek
és Nátyi Róbert a feltöltött fényképek
alapján választották ki azokat a műveket,
melyek végülis valóságosan is eléjük kerültek. A tárlatra így 90 alkotó mintegy 120
festménye jutott be - ez az elmúlt évek átlagánál 20-szal több.

A fesztivál kísérőrendezvényei
a REÖK-ben:
Kortárs kiállításokkal várja a kultúra szerelmeseit a Szegedi Szabadtéri időszakában a REÖK (Tisza Lajos
krt. 56.). A XVI. Táblaképfestészeti
Biennálé után Konkoly Gyula festményeit láthatjuk a gyönyörű, már
önmagában egy műalkotással felérő szecessziós palotában. A Gaudi barcelonai házaihoz hasonlatos
épület titkait szombati előadásnapokon ingyenes palotaséták alkalmával fedezhetik fel az érdeklődők.

Király Gábor: Gereblyézés

A kiállítást a szervezők pár év után ismét
úgy időzítették, hogy nagyrészt a Szegedi
Szabadtéri Játékok szezonjára essen, annak érdekében, hogy minél több látogatót,
Szegedre érkező turistát tudjanak megszólítani a képzőművészeti programmal.
Idén is felkértek jeles, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas képzőművészeket arra,
hogy adjanak be alkotást a biennáléra. A
meghívottak 90 százaléka el is fogadta
az invitálást. Így velük együtt olyan kitűnő alkotók szerepelnek a tárlaton, mint
Nádler István, Kovács Péter, Fürjesi Csaba, Kárpáti Tamás, Király Gábor, Konkoly
Gyula, Nádas Alexandra, Jagicza Patrícia
Linda és Vojnich Erzsébet.

(A reprodukciókat Szögi Lackó készítette)

Ahogy az elmúlt években is jellemző volt, a
biennálé a hazai kortárs festészet keresztmetszetét mutatja be. A kiállított képek stilárisan sokszínű tárlatot garantálnak, hiszen
figuratív és nonfiguratív alkotásokat ugyanúgy láthat a nagyközönség, mint lírai absztrakt vagy fotó- és hiperrealista műveket.

A REÖK következő tárlata:

Konkoly Gyula kiállítása - 2016. augusztus 19-től

A 60-as években induló magyar avantgarde művészet egyik legmeghatározóbb
alakjának kiállítása kifejezetten a Reök-palota tereire áll össze. A művész jól ismert strandos, tengerparti sorozatának bemutatása mellett láthatóak lesznek az
egészen friss művek is. Kb. 100 darab nagyméretű, színpompás alkotást várunk
a kiállítótermekbe.

A Szegedi Szabadtéri Játékok szombati előadásnapjain ingyenes palotasétára
várjuk délelőttünként a fesztivál nézőit is. Bővebb információk: reok.hu

Konkoly Gyula: Európa és Ázsia harca a nőkért

Szeged, 2016. július 22-30. / 22-30 July 2016, Szeged, Hungary

THEALTER 26

Design: Baráth Ferenc, fotó: Fortepan

A MASZK
(Magyarországi
Alternatív Színházi Központ)
Egyesület szervezésében
Organised by MASZK
(Centre for Hungarian
Alternative Theatres)
Association
maszk@maszk.hu
www.thealter.hu

Közel harminc színházi produkció Szegeden,
THEALTER 26

Itt lesz a bemutatója Bodó Viktor új előadásának Egy őrült naplója, és premierrel jelentkezik Soós
Attila - Orlando. A Bábszínházban öt új előadás, és
a Homo Ludens Project, valamint Kiss Ágnes. Antikrisztus - Urbán András rendezésében.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

SZÍNHÁZ, ZENE, KIÁLLÍTÁS, AKADÉMIA
THEATRE, MUSIC, EXHIBITION, ACADEMY

Szeged MJV
Önkormányzata

A THEALTER 26 Fesztivál idén július 22. és 30. között
tart majd Szegeden, a Régi Zsinagógában, a Kisszínházban, a Kövér Béla Bábszínházban és a Várkertben.
Az idei év Díszvendége Zsótér Sándor, akinek a POSZT
legjobb előadása díjjal kitüntetett produkciója is itt lesz
- Macska a forró bádogtetőn, Katona József Színház,
Kecskemét. Pintér Béla Társulata a Fácántánccal jön,
Horváth Csaba pedig, A Te országod, című előadással.

Muzsikáló Udvar 2016.
a Városháza udvarán

Szeged, Széchenyi tér 10. Rossz idő esetén
az IH Rendezvényközpontban

Helyre szóló jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország szegedi irodájában
(Klauzál tér 7.) Tel: 62/ 425-260

július 28. csütörtök 20.30
Magyar és balkáni zene határok nélkül
A Zűrös Banda koncertje
vendég: Balogh Kálmán cimbalomművész

augusztus 2. kedd 20.30
Királyok és királynők - Falusi Mariann estje
Megidézett királyok és királynők: Queen, Abba, Cher, Michael Jackson, Frank
Sinatra, Madonna, Király Linda, Louis Armstrong és még sorolhatnánk.
Közreműködik: Falusi Mariann – ének, Sárik Péter – zongora, Berdisz Tamás
– dob, Frey György – basszusgitár, Csányi István – vokál, szaxofon, Schneider
Zoltán – gitár

augusztus 3. szerda 20.30
Kis éji zene - A Budapesti Vonósok hangversenye
koncertmester: Pilz János
művészeti vezető: Botvay Károly
műsor:
A-dúr szimfónia K. 134
É-dúr Adagio K. 261
D-dúr Divertimento K. 247
Kis éji zene K. 525

augusztus 5. péntek 20.30
A Fool Moon Vokálegyüttes koncertje
vendég: Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie)

Visszafogott eleganciával és minőségi kínálattal várja a nézőket idén nyáron is a
Dóm téri fesztivál az előadások előtt és a
szünetekben. Szüneti Fogadásjegye megváltásával lefoglalt, exkluzív szeparéban fogyaszthat finomságokat és frissítőt a Dóm
téri árkádoknál.
Különleges lehetőség a kényelmes, exkluzív
kiszolgálásra vágyó nézőknek, hogy előre
lefoglalhatják szüneti szeparéjukat, méghozzá a Dóm tér hangulatos árkádsora előtt
elhelyezett bankett asztaloknál. A Szüneti
Fogadásjegy jegy tapas jellegű szendvicseket és egy pohár italt (pezsgő, bor, sör vagy

cquot minőségi francia pezsgőpincészet
installációja is érkezik a térre. Limonádékülönlegességekkel frissíthetjük fel magunkat
a mediterrán nyári éjszakában, illetve az
elmaradhatatlan sós perec mellett fagylalttal, street food variációkkal és sok más
finomsággal csillapíthatjuk éhségünket.

Az Aradi vértanúk terén lévő vendéglátó
egység is várja a közönséget, hasonló kínálattal. Itt hétköznapokon sporteseményeket közvetítenek.

üdítő) foglal magába, melyet külön személyzet biztosít a vendégeknek. Az 2000 forintba kerülő jegyek. Elővételben a Szegedi
Szabadtéri jegyirodáján vagy szegedi szállodákban, borkereskedésekben, éttermekben
lehet megvásárolni. Előadásnapokon a Dóm
téri jegypénztár mellett is kaphatók. Asztalt
foglalni a 70-413-4203-as telefonszámon,
vagy e-mailben, a regisztracio@szabadtericatering.hu címen lehet.

Foglaljon VIP szeparét a szünetre!

Minőségi kiszolgálással várja a Szegedi
Szabadtéri Játékok előadásaira érkező
vendégeket most is a fesztivál vendéglátásáért felelős Zsurka L. Péter. Kiváló borokkal, a Törley Pezsgőpincészet pezsgőválogatásával, Dreher sörrel, a Nobilis Pálinka
termékeivel és idén először a Veuve Cli-

Hagyományok őrzése a Rádió 7-ben és a promenad.hu-n!
„A színház nem földi színtér! A Színház menedék. Csodák
világa. Lehetsz ott királynő, császár és szolga, bohóc és
kurtizán. Veled ott minden megtörténhet. Meghalhatsz.
Újjászülethetsz. A színház: szerelem! Örökké tartó láz.”
Így látja ezt a Rádió7 és a www.promenad.hu csapata
is, amely több mint két évtizede igyekszik szolgálni
a Dél-alföld közönségét három frekvencián - Hódmezővásárhelyen és környékén az FM 97.6, Kisteleken
és környékén 107.0, valamint Makón és környékén a
96.8 MHz-en - és a promenad.hu internetes portálon
kaphatnak gyors és hiteles híreket mindennapjaink
történéseiről. Mindennek fontos része a színházi élet,
melyre pótolhatatlan szellemi táplálékként tekintünk,
ezért a térség meghatározó médiumaként elköteleztük magunkat a kulturális mecenatúra mellett.
Az extrém módon felpörgött kommunikációs viharban
pontos iránytűként szeretnénk vezetni mindazokat,
akik az igényes, szórakoztatással vegyített műve-

lődés mellett tesznek hitet. Ez utóbbi pedig minden
polémia nélkül a színház, amely értéket, szépséget
és követendő példákat mutat a ma emberének, aki
lakmuszpapírként adja azt vissza. A színházi művész
és a rádiós újságíró életében mindenképpen van legalább egy közös pont: itt nem létezik selejt. Az ezerfejű
cézár reakciója azonnali és csupán a felfelé mutató
ujj elfogadható, akár a világot jelentő deszkákon, vagy
a stúdió üvegfala mögött várjuk az ítéletet. Az óra, a
perc és a másodperc is számít, hiszen a lélegzetvételnek is van jelentősége. Azért dolgozunk, hogy ezt
a szemlélet hídként átívelő, összekötő kapocs legyen
azok között, akiknek a játék és a tájékoztatás közös
szenvedélyük.
Ezért őrizzük a múlt hagyományait, a jelen pillanatait, s öntözzük minden egyes nap a jövőbe vetett hit
magvait. A Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi
Szabadtéri Játékok üzenete állandó és megkérdőjelezhetetlen érték, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy
közvetíthetjük ezeket a Rádió 7 hullámhosszán és a
promenad.hu internetes portálon.

DEKORÁCIÓS
MEGOLDÁSOK A

MŰVÉSZETEKHEZ!

A kultúra is
az életünk
része!

SMS: 30/299 88-88 • WEB: www.radio88.hu
APP: Rádió 88 Szeged
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Our Vision

tömlő

Your Mobility. Your Freedom. Our Signature.
Csúcsminőség…
termékben és szolgáltatásban
megfelelő mennyiségben
megfelelő időben
megfelelő helyen
…világszinten!
ContiTech Rubber Industrial Kft.
http://www.continental.hu
http://www.facebook.com/ContinentalCareer
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Tiszaparti FogCentrum Kft.

Tudással és empátiával az Ön hosszú távú bizalmáért!

TELJES KÖRŰ FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
ELLÁTÁSSAL VÁRJUK ÖNT ÉS CSAJÁDJÁT!

Saját fogtechnikai laborunkkal együttműködve a következő különlegességeket nyújtjuk:

http://www.dentcenter.hu

+36 62 470-740

+36 30 459-9024

Digitális implantológiai ellátás Csontpótlás CAD-CAM technológia
Allergénmentes kivehető és rögzített pótlások Helyben készülő röntgenfelvételek
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34

Hosszan tartó hatású C-vitamin
CSIPKEBOGYÓ KIVONATTAL

Termékeinket kedvezményes áron rendelje meg a www.goodwill.hu
honlapon. Online vásárlás esetén az alábbi kóddal a teljes vásárlás
összegéből 20% kedvezményben részesülhet. A kedvezmény
2016. augusztus 31-ig érvényes.

KISZERELÉS

CSALÁDI

20%

www.goodwill.hu

Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti
a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

KEDVEZMÉNYRE
JOGOSÍTÓ KUPONKÓD

paholy1607

ÉNYES, ELEGÁNS

SZERETNE EGY IG

Az akció meghat

ározott keretkollekc

SZEMÜVEGET?

érvényes,
vásárlása esetén
e szemüveglencse
ber 31- ig tart.
Essilor Crizal Fort
össze. Az akció okto
ióra vonatkozik és
kel nem vonható
más kedvezmények

retet választ
Cogan szemüvegke
, Ray-Ban, Vogue,
lhuette, Flair, Furla
ényt biztosítunk.
Ha most márkás, Si
jére 50% kedvezm
!
r a szemüveglencsé
asló kedvezményt
üzletünkben, akko
énybe ezt a kimag
ünket és vegye ig
Hozza be hirdetés

6720 Szeged,
.
Tisza Lajos körút 75
Tel.: (62) 420 642
info@eszikoptika.hu
www.eszikoptika.hu

C-osztály Edition C kivitel
Lenyűgöző forma. Meggyőző tartalom.
Modern és dinamikus AVANTGARDE külső kifinomult belső térrel párosulva. Próbálja ki a C-osztályt Edition C
csomaggal, és engedje, hogy az egyedülálló vezetési élményt biztosító innovatív megoldások - mint a parkolást
megkönnyítő Aktív parkolóasszisztens - még jobban lenyűgözzék. Részletekért látogasson el a www.pappas.hu
weboldalra.

C-osztály Edition C csomaggal - már

7 999 000 Ft-tól
C-osztály kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,2-8,4 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás: 106 -195 g/km.
A tájékoztatás nem teljes körű. Az adatok helyességéért, tévedésért vagy nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.
A kép illusztráció. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. További részletekről érdeklődjön a Mercedes-Benz márkakereskedésekben!
Az akciós ajánlat 2016. január 1. és szeptember 30. között érvényes. További részletek a www.mercedes-benz.hu/szerviz oldalon.

Pappas Auto Magyarország K#.
6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 15., Tel.: (62) 553 999
www.pappas.hu

