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A Gyulai Várszínház
2019-es nívódíjai

A Gyulai Várszínház Társadalmi és Művészeti tanácsadó Testülete 
2019. augusztus 13-ai évadértékelő ülésén javaslatokat tett a 
színház nívódíjainak odaítélésére. Gyula Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szeptemberi ülésén döntött a javaslatok 
alapján a nívódíjak adományozásáról. A díjakat 2020. július 3-án 
a Gyulai Várszínház 57. évadának ünnepélyes megnyitóján fogja 
átadni dr. Görgényi Ernő polgármester és dr. Elek Tibor ügyvezető.

Gyula Város Önkormányzata
és a Gyulai Várszínház által alapított
Sík Ferenc-díj:

ifj. Vidnyánszky Attila rendezőnek, színművésznek
Shakespeare: Vízkereszt, de amúgy mindegy című darabja 
kiemelkedő színvonalú megrendezéséért. 

Gyula Város Önkormányzata által alapított
Havasi István-díj:

Barta Ágnes színművésznőnek
Weöres Sándor: Psyché című darabja bemutatójában és 
Shakespeare: Vízkereszt, de amúgy mindegy című darabja 
bemutatójában nyújtott kiemelkedő színvonalú színművészi 
teljesítményéért.

A Gyulai Várszínház által alapított
Őze Lajos-díj:

Bartha Boróka színművésznőnek
Darvasi László: Karády zárkája című darabja bemutató-
jában nyújtott kiemelkedő színvonalú színművészi telje-
sítményéért.

ifj. Vidnyánszky Attila Barta Ágnes Bartha Boróka
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Örömmel köszöntöm Önöket, az elmúlt hónapok 
bizonytalanságai után, az átlagosnál is 

nagyobb örömmel. 
A Gyulai Várszínház Kelet-Közép-Európa 
egyetlen épen maradt síkvidéki, több mint 
600 éves gótikus téglavárának udvarán, 
a csodálatos panorámájú tószínpadon, 

a felújított kamaraszínházában, a város 
utcáin, terein július 3-tól augusztus 29-ig 

idén is színes programokkal várja Önöket. 
Az elmúlt évtizedek hagyományainak

és színházunk újabb törekvéseinek szellemében 
két hónapon keresztül olyan összművészeti 
programsorozatot kínálunk, amely a legkülönbözőbb 
korú és érdeklődésű közönségrétegeknek biztosít
a legkülönbözőbb műfajokban minőségi nyári 
művészeti élményeket. Olyan élményeket, amelyek úgy 
szórakoztatnak, hogy jó esetben kimozdítanak
a komfortzónánkból, felráznak, sőt fel is szabadítanak 
bennünket. Ahogy szlogenünk hirdeti: Gyulai Várszínház 
– Ahol a művészet felszabadít.
A vírushelyzet és következményei az eredeti 
terveink többszöri át- és újragondolására, át- és 
újraszervezésére kényszerítettek bennünket. Kezdettől 
bizakodtunk, egy pillanatra se adtuk fel. Most is 
bizakodunk, hogy feloldják, vagy legalább enyhítik 
azokat a színházidegen szabályozásokat, amelyek
e sorok írásakor még érvényben vannak. De ha 
mégsem, akkor is megtartjuk (ha csak az itthoni 
és a szomszéd országokbeli szabályozások el nem 
lehetetlenítik mégis) a 4 bemutatónkat (Farkasok, Pornó 
– Feleségem története, A kassai polgárok, Hamlet), az 
Erdélyi Hetet, a Márai Sándor Napokat,
a látványos történelmi előadásokat, a musicaleket,
a rockoperákat, az operetteket, a gyermekelőadásokat, 
a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivált,
a XXVIII. Gyulai Vár Jazz Fesztivált stb.
Miközben egy kéthónapos, a legkülönbözőbb műfajokat 
felvonultató összművészeti fesztiválprogramot 
állítottunk össze, sok-sok szórakoztató, zenés 
előadással, figyelmet fordítottunk arra is, hogy 2020
a Nemzeti összetartozás éve, ezért ezen a nyáron nincs 
olyan magyar nyelvterület, ahonnan ne jönne Gyulára 
színház. Trianon következményeivel
pedig négy előadásunk is foglalkozik. 
Felemelő, felszabadító szórakozást kívánok 
mindannyiuknak az egész évadra!

Elek Tibor

Kedves Nézőink!
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Gyulai
Várszínház

Dátum: június 30.
            (kedd)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Rondella 
terasz

Közönség-
találkozó
a Farkasok
alkotóival

Résztvevők:
Acsai Roland író,
Formanek Csaba rendező,
Kása Tímea, Bodor Géza színészek.

A beszélgetést vezeti:
Kiss László író, tanár
Tóth G. Ildikó szerkesztő, tanár

Gyulai
Várszínház

A Gyulai Várszínház
57. évadának
ünnepélyes megnyitója

Dátum: július 3. (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Belépőjegy: ingyenes

Dátum: július 3.
            (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
80 perc
Belépőjegy: 1400 Ft, 
1900 Ft, 2400 Ft

Megnyitóbeszédet mond: Fekete Péter az EMMI 
kultúráért felelős államtitkára, Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere, Dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő és Dr. Elek Tibor
a Gyulai Várszínház ügyvezetője.

A 2019-es évad nívódíjainak átadása,
Barta Ágnesnek, Bartha Borókának és
Ifj. Vidnyánszky Attilának.

Farkasok
mitologikus dráma időkben, 
terekben és életekben

Szereplők: Kása Tímea, Bodor Géza I 
Zene: Kettős Tamás, Nagy Lajos I
Látvány és rendezés: Formanek Csaba

Acsai Roland:

A Farkasok című dráma egy modern Az ember tragédiájaként is 
felfogható. Lírai, költői darab, aminek cselekménye epizódokban 
bontakozik ki. A kiinduló szituáció egy világvége utáni állapot, de 
nem teljes világvégéről beszélünk, hiszen nem pusztult el min-
den, megmaradt néhány isten, és megmaradt egy emberpár, akik 
újra benépesíthetik a földet. Feltűnik azonban egy démon, aki le 
akarja győzni őket, és meg akarja gátolni az emberpárt abban, 
hogy a világot megteremtsék.
A kollektív és személyes tudattalanban kalandozunk hőseinkkel. 
Világteremtő kísérleteik során nem csak a jelenbe, a jövőbe és a 
múltba jutunk el, hanem a fantázia birodalmába is.
Ebben a darabban mindenki magára ismerhet, hiszen nincs olyan 
ember, aki ne kezdte volna az életét újra egy-egy kisebb-na-
gyobb magán-apokalipszis után, sőt, azt is mondhatnánk, hogy 
valahol mindenki az első férfinek és az első nőnek számít.
Az előadás a koronavírus járvány enyhülését követően – az új-
raindulás jegyében, az újrakezdés darabja – a Gyulai Várszínház 
nyári évadának első előadása, ősbemutató.

A Gyulai Várszínház
ősbemutatója
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Gyulai
Várszínház

Tévedések 
vígjátéka

Szereplők: Vizi Dávid, Hajdu Tibor,
Tenki Dalma, Eke Angéla, Dézsy Szabó Gábor, Kerekes Viktória,
Márfi Márk, Georgita Máté Dezső, Kéménczy Antal

William Shakespeare: Dátum: július 4.
            (szombat)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
95 perc
Belépőjegy: korlátozott 
számban, 1900 Ft

Két ikerpár ugyanott, ugyanúgy, ráadásul tudtukon kívül. Mindez 
pedig szemlátomást elég ahhoz, hogy egy féktelen kavarodás 
vegye kezdetét Efezusban, mert itt senki sem az, akinek hiszik. 
És míg a tisztázatlan személyazonosságok igencsak próbára 
tesznek egy házasságot, addig egy idekeveredett apa – aki a vá-
ros hatályos jogszabályai szerint halál fia – megindító történetét 
meséli az egykor hajótörés során széthullott családjáról, felesé-
géről, ikerfiairól és azok ikerszolgáiról. Igazán kijárna nekik egy 
nagy találkozás, hogy helyreálljon a rend! De vajon mi történik 
akkor, amikor a lehetetlen és a valószínűtlen valósággá válik, 
és az egykor elveszettek végre ott állnak egymással szemben?

Díszlet: Horváth Jenny I Jelmez: Cselényi Nóra I Mozgás: 
Molnár G. Nóra I Zenei vezető: Kéménczy Antal I Fordító: 
Nádasdy Ádám I Dramaturg, színpadi változatot készítette: 
Deés Enikő I Súgó: Boncza Anita I Rendezőasszisztens: 
Totobé Anita, Kővári Szimonetta I Rendező: Dicső Dániel

Az előadás az Óbudai Kulturális 
Központ és a Városi Színház 
együttműködésében valósul meg.

Gyulai
Várszínház

Szép nap,
rút éj
A Tercina együttes 
előadása
Györgyi Annával
és Széles Tamással

A zenekar tagjai:
Vitárius Piroska − barokk és reneszánsz hegedű
Kállay Katalin − furulyák
Győri István − régi pengetős hangszerek
Vendégművész: Györgyi Anna és Széles Tamás

Dátum: július 5.
            (vasárnap)
Időpont: 18:00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
60 perc
Belépőjegy: 1900 Ft

A párokba szerkesztett szonettekből egy szerelmi történet 
bontakozik ki. Shakespeare szonettjei mellett elhangzik néhány 
drámarészlet, valamint egy ismeretlen Shakespeare-kortárs köl-
tő verse is.
Az előadás során felhangzó zenék az angol reneszánsz különös 
világát mutatják be, mint ahogy a vetített képzőművészeti alko-
tások is. A szigeten élő, de az Európai kultúrával folyamatosan 
kapcsolatban álló zeneszerzők művei sajátos hangulatú világba 
viszik a hallgatót.

I  4  I I  5  I
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Desdemonium
Az IN-PACT produkciója
Kertész Mónika operaénekes 
és Halász Gábor táncművész-
koreográfus előadása

Dátum: július 5.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
50 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

Hárfa: Goda Sára
Elektronikus zene:
Halász Gábor

Figyelmeztetés: 
az előadásban 
stroboszkópot 
használunk, az 
előadás megtekintését 
kisgyermekek, 
várandósok, 
epilepsziások és 
pacemakerrel élők 
számára nem javasoljuk.

„Izgalmas és cseppet sem banális óda a férfi és nő közti viszo-
nyokról. Nem szokványos előadás. Modern európai táncszínház 
és énekművészet, elektronikus és klasszikus zene, emberi hang 
és hárfaszó tökéletes kombinációja. Provokatív produkció, mely 
esztétikai élményt nyújt.”
Könnyebb feladni magunkat és mások alapvetései szerint élni, 
vagy megéri küzdeni identitásunkért? Tényleg a saját értékrend-
szerünk szerint élünk, vagy nem is tudatosítjuk, hogy mások éle-
téhez alakítjuk a miénket? Az alkotók, egy operaénekesnő és egy 
táncművész, egyedülálló duójukban Rossini Othello című operájá-
ból Desdemona karakterét ragadják ki és illesztik be a mai korba.
„Kertész Mónika és Halász Gábor Desdemoniumában a két mű-
vészeti ág összefonódott, és erős, nagy hatású világot teremtett. 
Mónika és Gábor előadását újítónak nevezném. Vagy divatos ki-
fejezéssel – innovatívnak. Olyannak, amely új világot teremtett, 
amely a tudás, a professzionalizmus és a művészi minőség bizo-
nyítéka.” (Hadzsikosztova Gabi)

Zenei részletek:
Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi és Francesco Gasparini

Gyulai
Várszínház

Egy őrült 
naplója

Előadja: Keresztes Tamás
Dramaturg: Róbert Júlia I Asszisztens: Szakács Zsuzsi I 
Rendező: Bodó Viktor I Producer: Orlai Tibor

Dátum: július 7. (kedd)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
110 perc
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft, 2900 Ft

A történet főszereplőjét, a szemünk láttára a realitásérzékét fo-
lyamatosan vesztő, vagy már eleve labilis valóságérzékelésű hi-
vatalnokot Keresztes Tamás játssza, aki nem először kap főszere-
pet Bodó-előadásban, rá épült a Katona József Színházbeli híres 
Ledarálnakeltűntem is, amely érdekes párhuzamként szintén egy 
kiszolgáltatott kisember kényszerű ámokfutását mutatta be.
Az Egy őrült naplója új változatának szövegkönyve több fordítás 
és az eredeti orosz példány összevetésével készül. Keresztes Ta-
más mellett az előadás másik fontos „szereplője”, a környezetet 
és atmoszférát megteremtő loop lesz, amelynek segítségével élő-
ben születik meg az előadás zenéje. Mi vagyunk őrültek, vagy a 
világ őrült meg körülöttünk?
Az előadás az alábbi díjakat nyerte el az utóbbi években: 
2016 Thealter Fesztivál Kritikusok díja I 2017 MOST Fesztivál Leg-
jobb monodráma előadásért járó díj I 2017 MOST Fesztivál Leg-
jobb alakításért járó különdíj I 2017 Színikritikusok Díj Legjobb 
férfi szereplő díja I 2017 Mastercard Az év Színházművésze díja.

monodráma

Nyikolaj Vasziljevics 
Gogol:

Az előadás a Katona 
József Színház,
a FÜGE Produkció, 
az Orlai Produkciós 
Iroda és a Maszk 
Egyesület (Szeged) 
együttműködésében 
jött létre.
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Gyulai
Várszínház

Az Orlai Produkció előadása

Dátum: július 10.
            (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
110 perc
Belépőjegy: 2400 Ft,
2900 Ft, 3400 Ft

Szereplők:
Udvaros Dorottya,
László Zsolt, Járó Zsuzsa, 
Chován Gábor

1965. Amerikai kisváros.
Egy nő, aki Olaszországból Amerikába költözött, hogy régi ter-
veit feladva, feleség és anya legyen egy farmon.
Egy férfi , aki a National Geographic számára készít fényképeket 
a környék fedett hídjairól.
Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő szerelem lesz.
Sorsuk talán mindig egymás felé tartott – még ha nem is tud-
tak róla. Négy napjuk van rá, hogy gyökeresen megváltoztassák 
egymás életét. Lehetséges ez?
A Madison megye hídjai Robert James Waller nagy sikerű regé-
nyének fi lmváltozata Meryl Streep és Clint Eastwood főszerep-
lésével meghódította az egész világot. Magyarországon először 
Udvaros Dorottya és László Zsolt kelti életre a felkavaró történetet.

A szív hídjai
Robert James Waller:

Színpadra alkalmazta: Zöldi Gergely
Dramaturg: Radnai Annamária I Zene: Vázsonyi János
Rendezőasszisztens: Jánoska Zsuzsa I Producer: Orlai 
Tibor I Rendező: Novák Eszter

Gyulai
Várszínház

Fekete Péter

Szereplők: Hajdú Tamás, 
Ralbovszki Csaba, Fülöp Tímea, 
Pámer Csilla, Sziráczky
Katalin m.v., Baráth Attila I

Dátum: július 12.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
140 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 2400 Ft,
2900 Ft, 3400 Ft

Somogyi Gyula − Eisemann 
Mihály − Zágon István:

zenés vígjáték

Díszlet-, jelmezterv: Kovács Dániel Ambrus & DAMON
Hangszerelés: Ifj. Kucsera Géza I Koreográfus: Gyenes Ildikó, m.v. 
I Dramaturg: Brestyánszki B. Rozi I Rendező: Mezei Zoltán
Dalszövegek: Dalos László, Füredi Imre, Harmath Imre, Kellér 
Dezső, Szilágyi László, Zágon István.
Átdolgozta: Hársing Hilda. I Az előadást engedélyezte
a Hartai, a Hofra, a Proscenium és az Umpa Ügynökség.

Pierre Lenoir egy hétköznapi, egyszerű fi atalember. Egyetlen 
különlegessége van: ő a Fekete Péter, azaz a világ legpechesebb 
embere. Szerencsére. Mert így történhet meg, hogy sok-sok 
kipróbált munka után elszegődik inasnak Lucien Ouvrier-hez, 
ahol megismerkedik a húgával, Colette-tel. Ahogyan Lucien is 
megismeri Claire-t, a fi atal gépírólányt... Szerelem, zene, tánc, 
egy cseppnyi fájdalom, és sok-sok örömteli kacaj. A szabadkai 
Népszínház Magyar Társulata hat színész bravúros játékával 
mutatja be a közel húszszereplős darabot – és elsöprő kalandot 
ígér egy rajzolt, de eleven világba.

dráma

Zenekar:
Ifj. Kucsera Géza,
Lakatos Mátyás, m.v.,
Asztalos Alfréd,
m.v., Bíró Máté, m.v.

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadása
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Gyulai
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vajdasági valóságshow
A vajdasági Tanyaszínház előadása

Zeneszerző: Klemm Dávid, Erős Ervin I 
Koreográfus: Gyenes Ildikó I  
Rendezte: Puskás Zoltán

Dátum: július 14.
            (kedd)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várkert
Az előadás hossza:
80 perc
Belépőjegy: ingyenes, 
regisztrációhoz kötött

Magyar Attila – Öcsi (a Tanyaszínház vezetője): Az előadás az Y 
generációról, a fiatalokról szól. Épp azokról a gyerekekről, akik 
játsszák is az előadást. Tehát a huszonegyedik századi fiatalok 
világképét, életfilozófiáját állítjuk színpadra.
Puskás Zoltán (a rendező): Ez valójában egy vajdasági valóság-
show, ahová ezek a fiatalok bekerülnek. A lehetőségeikhez vagy 
a nem létező lehetőségeikhez mérten – hiszen nincs munkájuk 
– úgy döntenek, hogy bejutnak a showba. Ott van a műsorveze-
tő – a luciferi vonal –, aki őket beleviszi a játékokba, ő a csapat-
kapitány. A játéknak komoly tétje van, amikor emberek halnak 
meg. (…) A darab mégis egy énekkel, tánccal fűszerezett komé-
dia, melyben a helyzetkomikumokat kijátszva, a fiatalok ügyessé-
gének köszönhetően és az itteni figurákat bemutatva egy görbe 
tükröt mutat nekünk, embereknek, és nemcsak a vajdaságiaknak.

Y-elágazás
Lénárd Róbert:

Szereplők: Búbos Dávid, Budincevic Krisztián, Dedovity Tomity 
Dina, Dudás Dániel, Dudás Norbert, Gombos Dániel, Gregus Lilla, 
Grgic Nikoletta, Horváth Blanka, László Roland, Magyar Zsófia, 
Nyári Ákos, Robotka István, Szőnyi Márton, Tóth Dániel

Gyulai
Várszínház

Az Udvari Kamaraszínház előadása

Dátum: július 16.
            (csütörtök)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
100 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 FtJelmez: Harák Judit

Díszlet: Húros Annamária 
Dramaturg: Szigeti Réka 
Rendezte: Andrási Attila

Az Udvari Kamaraszínház alapítója és művészeti vezetője, Andrási 
Attila által írt színdarab témája Trianon utáni sorsok lendületes 
ütközése, egy világ, amely végleg tovatűnik. Magyarország 1920-as 
szétszabdalása akkor is, és most is fájó téma annak, aki a magyar 
történelem iránt igazán érdeklődik, vagy éppen színházban, 
előadás formájában akar foglalkozni ezzel. Az előadás egyik szála 
bemutatja, hogy mi történik a magyar úrral és feleségével immár 
román földön. Az elcsatolt területekről menekül a magyarság 
meghatározó rétege. A második felvonásban már Budapesten 
vagyunk, ahol az utolsó koronázott magyar király hazatérését 
készíti elő egy végsőkig elszánt csapat. Egy ilyen fontos történelmi 
pillanatban is ott van a mindenkori ember életében a szerelem, az 
ármány, a kémkedés, a féltékenység, és ezek mind hozzájárulnak 
sorsok tönkretételéhez, vagy éppen a felemelkedéshez, akár a 
történelem menetéhez is.
A szereplők életén, megpróbáltatásain keresztül valós képet ka-
punk a ’20-as évek elejének magyar viszonyairól, s példát bátor-
ságból, hitből, hazaszeretetből és szerelemből.

történelmi dráma
Fehér szarvas

Szereplők: Szabó Sipos Barnabás,
Szemerédi Bernadett, Stelly Zsófia,
Széplaky Géza, Dóczy Péter, Kákonyi Tibor,
Jónás Gabriella, Krizsik Alfonz, Kálló Béla

Andrási Attila:
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Az Előretolt Helyőrség 
Íróakadémia előadása

Dátum: július 17.
            (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
90 perc
Belépő: ingyenes, 
regisztrációhoz kötött

Fellépnek:
Bék Timur (Bonyhád-Szeged) 
Gál János (Budapest) 
Juhász Kristóf (Budapest)
Leczo Bencze (Komárom) 
Marcsák Gergely (Beregszász) 
Nagy Koppány Zsolt 
(Székelyudvarhely-Budapest) 
Nagy Lea (Budapest)
Pejin Lea (Zenta) 

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia 2016 óta népszerűsíti Kár-
pát-medence-szerte meghirdetett programját, folyamatosan 
bővülő tagsággal. Célja, hogy felfedezze az irodalmi tehetsége-
ket határoktól függetlenül, és szakmai, valamint anyagi lehető-
ségeket nyújtson álmaik beteljesítéséhez. 
A gyulai gálaesten egy színpompás keresztmetszetet kínálnak 
az Íróakadémia munkásságából: oktatók, mentorok és pályakez-
dők együtt lépnek színpadra, ezzel is jelezve, hogy csapatként, 
szinte családként működnek együtt ebben az irodalmi közös-
ségben. Többszörösen díjazott szerzők, friss kötetes vagy éppen 
debütálni készülő fiatal tehetségek vidám, zenés és érzelmes, 
magas színvonalú produkcióját láthatják-hallhatják majd – és 
szinte kizárt, hogy legalább egy költő vagy író ne lopná be ma-
gát a nézők szívébe hosszabb távra is!

Kárpát-
medencei 
Irodalmi Gála

Zenél: Gál János, Marcsák Gergely és Pejin Lea
Szerkesztő-műsorvezető:
Orbán János Dénes költő, író, az Előretolt Helyőrség 
Íróakadémia vezetője

Gyulai
Várszínház

A veszett 
brigadéros

Szereplők: Ferenci Attila, Kacsur András, Orosz Melinda/Vass 
Magdolna, Tarpai Viktória/Mónus Dóra, Sőtér István, Szabó 
Imre, Szilvási Szilárd, Gál Natália, Séra Dániel, Cséke Adrienn, 
Kiss Szabolcs I Kurucok, Pletykások, táncosok: a Kárpátalja 
Néptáncegyüttes táncművészei

Dátum: július 19.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
70 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

A Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház 
előadása

Ez nem történelmi dráma. Nem színpadi tabló, amely fő küldetésének 
azt tekinti, hogy a Rákóczi-szabadságharc eseményeit hitelesen pre-
zentálja. Nem. Ez a darab úgy viszonyul a magyar történelem ezen 
időszakához és Esze Tamáshoz, ahogy Sergio Leone westernjei a 
vadnyugat pisztolyhőseihez, vagy Kurosawa Akira mozgóképes cso-
dái a középkor szamurájaihoz: ez az antihősök mitikus eszközökkel 
újrateremtett ideje. A világ rendjének megváltozása miatt az egyén 
a morális értékek határvidékére szorul, ahol már csak a törvényen 
kívüliek erő alapú igazságtétele létezik, ahol az íratlan becsületkódex 
felülírja a hatalom szavát. Az elvhűségnek ez a formája viszont csak 
vérben ázó káoszt és hullahegyeket szülhet. Az antihősnek szüksége 
van egy új eszmére, amely célt és eszközt ad jogos haragjának. És 
ezt az eszmét valakinek képviselnie kell. Esze Tamásnak és a kuru-
coknak szüksége van Rákóczira.

Oratorikus kuruc western

Eck Attila: 

Rendezte: Gyevi-Bíró Eszter I
Koreográfus: Sikentáncz Szilveszter

Az előadás a Rákóczi-emlékév 
keretében, a Rákóczi Emlékbizottság 
támogatásával, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) felkérésére, 
a BGA közreműködésével jött létre.

Polgár Kristóf (Abony-
Kolozsvár) 
Shrek Tímea (Beregszász) 
Vöröskéry Dóra (Békéscsaba-
Szeged) 
Zalán Tibor (Budapest)
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Elnémulás

Szereplők: Osgyáni Mihály, 
Kovács Vanda, Géczi Zoltán, 
Lovas Emília

Dátum: július 21.
            (kedd)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
75 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

A Bartók Kamaraszínház
és Művészetek Háza
előadása

dráma

Hubay Miklós:

A megrendítően szép darab a kis nemzetek nyelvéért érzett 
felelősség balladisztikusnak is mondható drámája.
A sivatag közepén, egy katonai sátorban egy férfi, egy nő és egy 
pap van összezárva – a halálraítélt asszony utolsó éjszakáját töltik 
együtt. Ha ő virradatkor meghal, egy nép nyelve is eltűnik vele.
„Miért épp nekem kelljen drámaírói feladatként szembenéznem a 20. 
század (s talán a következő századok) legrohadtabb tendenciájával: 
a kisebbségi és egyéb védtelen etnikumok nyelvének, kultúrájának 
üldözésével – esetleg a kultúrahordozó etnikumnak is a kiirtásával 
-, vagy ahogy ma az újságírók és diplomaták finoman mondani 
szokták (micsoda vérlázító eufemizmus ez!), az úgynevezett etnikai 
tisztogatással?” – tette fel magának a költői kérdést Hubay Miklós, 
mielőtt egy eltűnőben lévő nyelv utolsó képviselőinek kérésére 
befejezte félbehagyott művét, az Elnémulást.

Díszlet: Őze Áron I Dramaturg: Balassa Eszter I
Rendező: Őze Áron

Az előadást         éven 
aluliaknak nem ajánljuk!
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Gyulai
VárszínházA Játékszín előadása

Dátum: július 22.
            (szerda)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
95 perc
Belépőjegy: 2400 Ft,
2900 Ft, 3400 Ft

Bereczki Zoltán egyszemélyes, rendkívül szórakoztató és megható 
darabja amerikai mintára, a nézővel közvetlen párbeszédet folytató, 
rögtönzésekkel tűzdelt előadás - Duncan MacMillan tollából.
Bereczki Zoltán: „Én először a szövegkönyvet olvastam el. Amint a 
végére értem egyértelmű volt, hogy egy különleges anyagról van szó 
mind a sztoriban, mind az improvizációs jelenetekben. Maga a törté-
net nagyon egyszerűen van megfogalmazva, ugyanakkor éppen emi-
att tud jól belekanalazni az ember lelkébe. A színházi körülményekkel 
megtámogatva, mint a fények, a hangok és maga a színészet, na-
gyon tud működni. Itthon már bemutattuk a Centrál Színházban és 
Székesfehérváron is, mindkét esetben női főszereplővel, és ezekben 
az előadásokban mint alkotó és mint producer működtem közre. Vi-
szont az eredeti darabot férfi színészre írták, így amikor megvettük 
a jogokat, már tudtuk, hogy itthon is megnézzük a darabot egy férfi 
szemszögéből. (…) Ezt az előadást nem lehet korcsoportokra, cél-
közönségre behatárolni. Mindannyiunkról és mindannyiunkhoz szól. 
Aki nyitott szívvel és lélekkel ül be a nézőtérre, arra hatni fog. Lehet 
18 vagy 88 éves.”

Dolgok, 
amikért 
érdemes élni

Duncan MacMillan:
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Zenta, 1697

Szereplők: Savanyu Gergely, Nagy Gábor, Vastag Tamás,
Papp Attila, Stéphanie Schlesser, Békefi Viktória,Major Zsolt, 
Horányi László, Szomor György, Wischer Johann, Kósa Zsolt, 
Békefi Viktória, Kisfaludy Zsófia
Valamint: A Sopron Balett és a Zenta Táncegyüttes

Dátum: július 24.
            (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
150 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 2400 Ft,
2900 Ft, 3400 FtA soproni Petőfi Színház 

előadása

A rockopera Szarka Gyula kiváló zenéjével és Szálinger Balázs 
költői szövegeivel tiszteleg egy nagy haditett előtt, amely 1697. 
szeptember 11-én zajlott le, s a világtörténelem egyik jelentős 
eseményévé vált. A Savoyai Jenő által vezetett egyesült keresz-
tény seregek Zenta határában meghatározó csatát nyertek a 
török haderővel szemben - miközben a történet szerint a szere-
lem istennője sem tétlenkedett...

rockopera

Szarka Gyula – 
Szálinger Balázs:

Zeneszerző : Szarka Gyula I Író: Szálinger Balázs I 
Dramaturg: Katona Imre I Vezető dramaturg, rendező: 
Katona Imre I Koreográfus: Demcsák Ottó
Rendező: Pataki András

Gyulai
VárszínházDíszlet, jelmez: Márton Erika 

Rendezte: Béres László

Dátum: július 26.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
60 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

Szereplők: Karády Katalin −
Bartha Boróka I Zongorista − Horváth Zoltán

A 110 évvel ezelőtt született, 30 évvel ezelőtt meghalt Karády Ka-
talint, a titokzatos, az ünnepelt, a rajongott, az áhított dívát ez-
úttal a Gestapo 525-ös számú cellájában látjuk és halljuk (még 
énekelni is!). Pedig ez egy „olyan produkció, / sztárprodukció, / 
világpremier, / egyedi és megismételhetetlen produkció, / melyet 
senki sem láthat a két szemével”. Miközben mennyire szeretnénk 
tudni „hogyan kell titokzatosnak lenni, / hogyan kell izgatónak 
lenni, / rejtélyesnek, bestiának, jégkirálynőnek, szivárványnak… / 
huhh…!” Hogyan lesz a szenvedéstörténetből megváltástörténet. 
Darvasi László, korunk egyik legkiválóbb magyar próza- és drá-
maírója, költői szépségű szövegében Karády Katalin (Bartha Boró-
ka) élete szerepét alakítja szívfájdító módon, hogy visszataláljon 
„az igazsághoz, / a normális, nappali fényhez, / a szabad levegő-
höz, / a szélhez…”
A Gyulai Várszínház tavalyi ősbemutatója a Kárpát-medencében 
mindenhol (Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Gyergyószent-
miklóson, Aradon, Békéscsabán Dunaújvárosban, Budapesten, 
Sopronban) nagy sikert aratott a közönség körében. A Covid után 
s az újabb turnék előtt a produkció most hazatér egy előadás ere-
jéig, s ezúttal a Várszínpadra.

Karády zárkája
Darvasi László:

A Gyulai Várszínház
előadása

zenés monodráma
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Két kamion áll az út szélén. Árut cserélnek: három fi atal nőt. Egy 
nagyszabású terv készül, ha sikerül, másnapra minden megválto-
zik. A leleplezés kulcsa a fi ú, akit eddig elrejtettek a világ szeme 
elől. Nem hibázhatnak, ezért a raktér falai között új törvények 
születnek…

„Lélegzetelállító, kelet-európai hardcore-reality színház.”
(Der Standard - Ausztria)

„Ilyet még nem látott Zürich! A sokat próbált színházrajongók 
is alig tértek magukhoz a majdnem két órás előadást követően. 

(Tages Anzeiger - Svájc)
„Lemeztelenítés, kínzás, lelki terror és gyilkosság – az előadásban 
Mundruczó Kornél kegyetlenül szembesíti nézőit az erőszakkal.                             

(nachtkritik.de - Németország)
„Ezt az előadást, mindenképpen látni kell. Erőteljes kép egy 
borzalmas világról, amelyet Mundruczó és csapata úgy mutat meg, 
hogy az ember minden fenntartása ellenére ott marad és végignézi. 

(Volkskrant - Hollandia)
„Erősen megbotránkoztató és érzelmileg telített előadás. A 

legjobb színház, amit Adelaide az elmúlt időkben látott.”
(theatreguide.com.au - Ausztrália)

Gyulai
Várszínház

Nehéz 
istennek lenni
Szereplők: Láng Annamária, 
Wéber Kata, Kiss Diána 
Magdolna, Tóth Orsi,
Rába Roland, Bánki Gergely, 
Katona László, Derzsi János, 
Szemenyei János, Nagy Zsolt

Dátum: július 29.
            (szerda)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Implom József 
Általános Iskola udvara
Az előadás hossza:
110 perc
Belépőjegy: 3400 Ft

A Proton Színház előadása

Díszlet, jelmez: Ágh Márton I Fény: Éltető András I
Írta: Mundruczó Kornél, Bíró Yvette I Dramaturg: Petrányi Viktória, 
Zabezsinszkij Éva I Zene: Szemenyei János I Rendezőasszisztens: 
Büki Dóra I Rendező: Mundruczó Kornél

Az előadást         éven 
aluliaknak nem ajánljuk!
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Pornó

Szereplők: Imre Éva, Sinkó Ferenc

Dátum: augusztus 1.
            (szombat)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
90 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

A Gyulai Várszínház
és a Kolozsvári Állami
Magyar Színház bemutatója

„Pornó” F.N. Dosszié – Jelentés (részletek)
„1989. október 6-án pénteken 19.00–kor a Célszemély szabadtéri 
előadást tartott az utcagyerekeknek a Hóhér háza romjai között. 
18 (azaz tizennyolc) gyerek volt jelen, javarészt koszos cigányok. 
Az előadás végén a Célszemély bejelentette, hogy „áldott álla-
potban” van és megmutatta a gyermekeknek a hasát.”
„1989. október 18-án Célszemély előadására felnőttek is kezde-
nek jönni, élelmet és ruhát hoznak a gyerekeknek.”
„1989. december 11. Az utóbbi napokban külföldi rádióadók köz-
vetíteni kezdték Célszemély fellépéseit. Célszemély férjének te-
metése valóságos rendszerellenes tüntetéssé fajult.”
„1989. december 13–án a belügyi szervek erőszakkal behozták 
osztályunkra a „Pornó” fn. célszemélyt. A vizsgálat kiderítette a 
magzat elhalását. A páciens nem volt hajlandó alávetni magát 
a műtétnek.

– Feleségem története

Díszlet-, jelmeztervező: Bocskai Gyopár I
Zeneszerző: Cári Tibor I Koreográfus: Sinkó Ferenc I
Rendező: Árkosi Árpád

Visky András:

Erdélyi Hét

Dokumentumjáték tizenöt
jelenetben, szünet nélkül

Imre Éva Sinkó FerencVisky AndrásI  18  I I  19  I
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AMIKOR...
Dátum: augusztus 2.
            (vasárnap)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
70 perc
Belépőjegy: 1900 Ft

A novellák: A magyar nyelv rövid története, 
Károly avagy az irodalom története, Engel-
hart, Bohumil, Vámos és az Úristen, A világ 
legmélyebb depressziója.
„… Bartis Attila karizmatikus író. Ezen kívül 
− ha a történelemből nem nyomtalanul 
fog kiesni a kommunizmus negyven éve – 
megírta a magyar irodalom egyik halhatatlan 
novelláját: Károly avagy az irodalom 
története. Ha nyomtalanul esik ki, akkor sok 
minden más is ki fog esni. Akkor nemigen 
lesznek majd válaszok az ilyen kérdésekre: 
Mi volt a kommunizmus? Mi volt a román 
kommunizmus? Mit jelentett a díszmagyar 
Romániában a kommunizmus alatt? Mi 
volt az, hogy besúgó, és mi köze volt a 
díszmagyarhoz meg „ehhez a nyomorúságos 

román időhöz”? Mi volt az, hogy Marosvásárhely? Mi volt az, hogy 
vendégbarátság? Miféle morál tette természetessé, hogy egy 
család öt és fél évre befogadjon egy vadidegent? És így tovább. 
Az egy más világ lesz. Akkor a Károly… csak egy lesz azok közül 
a novellák közül, amik egy könnycseppel jobbak a tökéletesnél.
(…) Az irodalmat rendszerint elrontja, ha az irodalomról szól. 
A Károly avagy az irodalom története a ritka kivételek egyike. 
Az alcím nem kevesebbet ígér, mint hogy ebből a novellából - 
mintegy mellékesen − megtudhatjuk az irodalom értelmét. És 
megtudjuk. A legutolsó mondatnál nem lehetne tisztábban, 
fehér-feketébben kimondani, minek is ír az író: „Mit segíthetek? – 
kérdeztem, de Károlynak elfogytak a kettesei, a nővér sem akart 
több pénzt adni egy bolondnak, és már csak annyit hallottam, 
hogy: kérlek, írjál…” Igen, ezért ír az író: mert tartozik ennyivel 
egy bolondnak.” (Kemény István)

Hat Bartis Attila novellából 
összeállította, előadja, 
rendezte, Bogdán Zsolt.

Bartis Attila:

A marosvásárhelyi Spektrum 
Színház bemutató előadása

Díszlet: Bogdán Zsolt

– Hattyúk tava 
újratöltve
A temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar 
Színház előadása

Dátum: augusztus 2.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
90 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

Mi történt a mesékkel? Mi történt a hattyúkkal? Mi történt a tó-
val? Mi történt velünk? Mikor léptünk ki a mesékből úgy, hogy 
észre sem vettük? Miben hiszünk ma, míg tapossuk a tikkadt 
földet, ahol valaha tó volt? Tudunk még történeteket mesélni? 
Ha tudunk, vajon azok hasonlítanak-e a mesékre? Ha hasonlíta-
nak – vajon a mesénknek boldog vége lesz?

Szereposztás: Aszalos Géza, Bandi András Zsolt,
Borbély B. Emília, Csata Zsolt, Csábi Anna, Kiss Attila, 
Kocsárdi Levente, Lőrincz Rita, Lukács Szilárd, Magyari Etelka, 
Mátyás Zsolt Imre, Mihály Csongor, Molnár Bence,
Molnos András Csaba, Simó Emese, Tar Mónika, Tokai Andrea, 
Tóth Eszter Nikolett, Vass Richárd

Swan Lake 
Revisited

Rendező: Kokan Mladenović I Koreográfus: Andreja Kulešević 
I Zeneszerző: Irena Popović I Dramaturg: Góli Kornélia I 
Rendezőasszisztens: Szerda Zsófia
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A színház zenéje,
Cári Tibor 
koncertje

Dátum: augusztus 3.
            (hétfő)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
75 perc
Belépőjegy: 1900 Ft

A Csiky Gergely Állami Magyar
Színház és a Yorick Stúdió előadása

A zenekar tagjai: Cári Tibor − zeneszerző, 
zongora I Carmen Păulescu − hegedű I 
Domahidi Kata − cselló I Wilhelem Andras 
cselló I Szabo J. Attila − cselló I
Sebestyen Aba, Borbély B. Emília,
Magyari Etelka, Molnos András Csaba,
Kiss Attila − ének

“A színház zenéje” egy független, úttörő művészeti project, 
mely újító szándékkal indult útjára évekkel ezelőtt az eredeti, 
élő színházi zene népszerűsítése érdekében. A romániai színházi 
előadások nagy része következetesen lekicsinyli és fi gyelmen kí-
vül hagyja az eredeti zene szerepét az összművészeti alkotásban. 
A kényelmes, egyszerű megoldásokat választja. Ennek a jelenség-
nek több oka is van. Az előadáshoz komponált és az élő zene 
megemeli a produkció kiadásait. Ezért a színházak rendszerint 
előnyben részesítik a felvételről használt zenei illusztrációkat. A 
rendezők gyakran elvállalják a saját alkotói elképzelés részeként 
az előadások zenei szerkesztését, miután az ezért járó gázsit is 
felveszik. A színészek zenei képzettségének hiányossága is gyak-
ran odavezet, hogy a rendező leegyszerűsíti az előadás zenei vilá-
gát, vagy akár le is mond az élő zenéről. A színházi zene mai hely-
zete abból is látható hogy a zenei évadok fi gyelmen kívül hagyják 
ezt a zenei műfajt, és nem képezi részét a programjaiknak. A ki-
vételek ritkák és fi gyelemre méltóak. Egy ilyen kivétel „A színház 
zenéje” projekt. A program tulajdonképpen egy kulturális üzenet, 
melynek a célja, hogy kifejező művészi eszközökkel győzze meg a 
hallgatóit a színházi zene értékéről és fontosságáról.

Gyulai
Várszínház

Lila ákác

Szereplők: Sebestyén Hunor, Román Eszter,
Tasnádi-Sáhy Noémi, Kardos M. Róbert, ifj. Kovács Levente, 
Gajai Ágnes, Hajdu Géza, Kiss Csaba, Balogh Attila, 
Lajter Márkó Ernesztó, Kocsis Anna

Dátum: augusztus 3.
            (hétfő)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
105 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 1400 Ft, 
1900 Ft, 2400 Ft

A nagyváradi Szigligeti 
Színház előadása

Senki nem beszéli úgy a huszadik század első felének magyar- és 
hamisítatlan pesti nyelvét, mint Szép Ernő, senki nem mesél olyan 
izzó és költői szenvedéllyel a fi atal szív botladozásairól, mint Szép 
Ernő, senki nem ébreszt bennünk annyi iróniával teli nosztalgiát, 
mint Szép Ernő. Csacsinszky Pali úgy csacsi, mint a mai napig bár-
melyikünk tud fi atalságában eltévedni: úgy fantáziál a szerelem-
ről, úgy vágyakozik valami ideálisra, hogy nem veszi észre az ölébe 
pottyant igazi és valóságos szerelmet, az igazi vágyat, a termé-
szetes odaadást — nem veszi észre az elragadó és egyszerű var-
rólányt, Tóth Mancit. Mire ráébred mit veszíthet, igazi szerelmével 
már robog a vonat egy távoli város felé. És aztán? “Csak úgy lóg, 
szólóban, gyáván és nyomorultul a szívével az ember.”

Rendező: Botos Bálint
Díszlet- és jelmeztervező:
Bajkó Blanka Alíz
Koreográfus: Györfi  Csaba

Szép Ernő −
Guelmino Sándor:

Erős vizuális  és  hanghatások 
használata miatt az előadás 
megtekintését terhes anyáknak, 
epilepsziásoknak valamint pacemakerrel 
rendelkezőknek nem javasoljuk!
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Farkas Wellmann Éva – 
Evilági együttes:

Dátum: augusztus 4.
            (kedd)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: Almásy-
kastély kápolnája
Az előadás hossza:
60 perc
Belépő: ingyenes, 
regisztrációhoz kötött

Tíz vers, tíz dal, tíz grafika

A Tízparancsolat mai, friss értelmezését vállalta el három éve 
egy költő, egy zenekar és egy grafikus. A projekt már napvilá-
got látott egy gyönyörű kiadvány formájában is: Farkas Well-
mann Éva parancsolat-verseit Orbán Ferenc zenésítette meg, 
az Evilági együttes készített belőlük egyedi hangzásvilágú al-
bumot, mely lemezmellékletként található a kötetben. Amely-
ben minden oldalt Ferencz Zoltán grafikái díszítenek, amelyek 
időközben már díjat is nyertek a Bukaresti Nemzetközi Grafikai 
Biennálén. Hívőknek és világiaknak egyaránt ajánlható.

Parancsolatok

A parancsolat-dalokat előadja: 
Evilági együttes. Gyulai

Várszínház

Tóték
Dátum: augusztus 4.
            (kedd)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Erkel Ferenc 
Művelődési Központ
Az előadás hossza:
120 perc
Belépőjegy: 2000 Ft,
2900 Ft

A gyergyói Tóték térben és időben elhelyezhetetlen. Valahol ma-
gyar nyelvterületen játszódik, nagyjából ennyi biztos. Világa egy 
posztapokaliptikus világ, ezt az érintetlen szigetet a pusztulás 
és agresszió káoszában még egy ideig fenntarthatják az illúzi-
ók, de a burkon túli valóság beszivárgása az őrnagy érkezésével 
elkerülhetetlen. Az előadás a mások által (jószándékúan vagy 
akaratlanul) krízishelyzetbe kényszerített embert vizsgálja, az 
áldozat-hóhér fogalompár révén pedig főként az áldozatképzés 
folyamatát. A boldogság és egy ideál elérésének illúziója, legyen 
bármilyen apró vagy hatalmas is ez a bizonyos ideál. Az áldozat-
hozatal szükségességének a parabolája abban a pillanatban, mi-
kor az ismert emberi élet díszleteit elkezdi fenyegetni a háború 
által meghatározott, domináns agresszió.
„Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajáté-
ka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik, bi-
zonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már 
reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt 
vallom - és ezt példázzák a Tóték -, hogy az ember egyetlen ki-
útja a tett. (…) Ilyen értelemben, a reménytelenség állapotában, 
Tót Lajos valóban »abszurd hőssé« lesz.” (Örkény István)

Szereplők: Faragó Zénó, Kolozsi Borsos 
Gábor, Bartha Boróka, Szilágyi Míra, 
Dávid A. Péter, Mosu Norbert-László, 
Máthé Annamária, Fodor Alain Leonard

Örkény István:

Dramaturg: Fischer Botond I
Díszlet- és jelmeztervező:
Cristina Milea I Koreográfus:
Andrea Gavriliu I Díszlettervező
asszisztens: Miruna Croitoru,
Ion Cornescu I Rendező: Florin Vidamski

tragikomédia

A parancsolat-verseket 
felolvassa: Farkas Wellmann Éva.

A budapesti, sepsiszent-
györgyi, székelyudvarhe-
lyi, tusnádfürdői, békés-
csabai premierek után 
a produkció Gyulán, az 
Almásy-kastély kápolná-
jában tekinthető és hall-
gatható meg a Boróka 
Magyar-Székely Kulturá-
lis Közhasznú Egyesület 
szervezésében.
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„Ez már 
feltámadás”

Dátum: augusztus 5.
            (szerda)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
70 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

Szilágyi Enikő előadói estje

 Az „Ez már feltámadás” című jubileumi előadás megemlékezés a 
100 évvel ezelőtti, trianoni békeszerződésről és annak tragikus kö-
vetkezményeiről: Magyarország szétdarabolásának, agóniájának és 
pusztulásának, a magyar nemzet megalázásának fájdalmas törté-
netéről – értékes magyar klasszikus és kortárs irodalmi művek (Ady 
Endre, Karinthy Frigyes, Kós Károly, Márai Sándor, Székely János, 
Farkas Árpád, Szőcs Géza és Farkas Wellmann Éva alkotásai) tolmá-
csolásában. 
Hosszú évtizedeken át nem esett szó sem az iskolákban, sem az 
egyetemeken és egyáltalán az oktatás semmilyen területén történel-
münk eme iszonyú eseményének következményeiről és az elszakí-
tott területeken élő magyar kisebbség meghurcoltatásáról, szenve-
déséről. Mit jelentett idegenek által elfoglalt területeinken magyar-
nak megmaradni, anyanyelvünkért nap mint nap megküzdeni, kultú-
ránkat, tradícióinkat megőrizni. Csak az összefogás, az erős és mély 
identitástudat, értékteremtő létünk és egymás iránti hallatlan szere-
tetünk, tiszteletünk menthet meg bennünket a következő ezer évre. 
Ez az előadás rekviem, felkiáltójel és örömóda egyben. 

– Trianon 100

Zenészek:
Cári Tibor − zongora,
Szabó J. Attila − cselló

Szerkesztette: Szőcs Géza
Zeneszerző: Cári Tibor
Látványterv és rendezés: 
Szilágyi Enikő

Szilágyi Enikő erdélyi 
származású színművésznő, 
aki Románia és Magyarország 
után játékával és énekével 
a legrangosabb nyugat-
európai színpadokat is 
meghódította. 2017-ben a 
Francia Köztársaság Kulturális 
Minisztériuma „Művészet 
és Irodalom Lovagrend” 
kitüntetésben részesítette.

Gyulai
Várszínház

Alice
Lewis Carroll Alice 
Csodaországban
és Alice Tükörországban 
című meseregényei alapján

Dátum: augusztus 6.
            (csütörtök)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
105 perc
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft, 2900 Ft

Az Alice a határátlépések ikonikus története. Kezeljük akár a 
tinédzserkorban járó ember újszerű, traumatikus testtapaszta-
lásának történeteként, akár az első pszichedelikus kalandjának 
leírásaként, vagy a világ láthatatlan dimenzióit megsejtő egyén 
pánikszerű öneszméléseként, mindenképp olyan történet, 
amelyben valaki beavatódik egy számára ismeretlen világba. 
Az előadás inspirációs forrása Lewis Carroll fantasztikus kisre-
gényeinek problémafelvetése.

Szereplők: Beczásy Áron, Benedek Ágnes, D. Albu Annamária, 
Derzsi Dezső, Erdei Gábor, Gajzágó Zsuzsa, Kolcsár József, 
Korodi Janka, Kovács Kati, Mátray László, Nagy Alfréd, Pál 
Ferenczi Gyöngyi, Pálffy Tibor, P. Magyarosi Imola, Rácz Endre, 
Szakács László, Szalma Hajnalka, Vass Zsuzsanna

sZempöl Offchestra: Albert-Nagy Örs, Bocsárdi Magor, 
Ferencz Áron, Gáspár Álmos, Kónya-Ütő Bence, Vitályos Lehel 
I Rendező: Bocsárdi László I Díszlettervező: Bartha József 
I Jelmeztervező: Kiss Zsuzsanna I Dramaturg: Benedek Zsolt I 
Koreográfus: Bezsán Noémi

A sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház
és a sZempöl Offchestra 
közös produkciója
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Eltűntek
Dátum: augusztus 7.
            (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
100 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

Elise Wilk Eltűntek című drámája egy erdélyi szász család törté-
netét meséli 1945-től napjainkig. 
A dokumentálás a szibériai kitelepítések túlélőivel és az 1990 
után kivándorolt szászokkal készített interjúk, vallomásos oral-
history módszerrel írt könyvek, irattári dokumentumok és sajtó-
anyagok alapján történt, de a szöveg maga a szerző személyes 
tapasztalataiból ihletődött. A történet három részre tagolódik, 
Románia történelmének három kulcsfontosságú eseményé-
hez kapcsolódva: 1944-1945 (mikor a németeket szovjet mun-
katáborokba deportálták), 1989-1990 (a romániai forradalom, 
melyet a német kisebbség tömeges kivándorlása követett) és 
2007 (Románia csatlakozása az Európai Unióhoz).

Szereplők: Szilágyi Enikő,
Bajkó Edina, Scurtu Dávid e.h., 
Szabó János Szilárd e.h.,
Tóth Zsófia e.h., Sebestyén Aba

Elise Wilk:

A marosvásárhelyi
Yorick Stúdió előadása

Rendezte: Sebestyén Aba I Zeneszerző: Cári Tibor  
Zenészek: Domahidi Katalin, Vilhelem András I Díszlet és 
jelmezterv: Sós Beáta I Rendezőasszisztens: Máthé Barbara e.h.  
Dramaturg: Cseke Tamás e.h. I A szöveget fordította: Albert Mária

Gyulai
VárszínházRákász Gergely 

orgonahangversenye

Dátum: augusztus 8.
            (szombat)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
100 perc
Belépőjegy: 1900 Ft, 
2400 Ft, 2900 Ft

A 250 éve született Beethoven V. (Sors) szimfóniájának nyitánya 
arra keresi a választ, hogy vajon változtathatunk-e a sorsunkon. 
Vajon ránk zuhan, mint a főtéma legendás, ikonikus 4 hangja - 
amely a V-betű Morse jele lett - és nincs előle menekvés? Vagy a 
saját kezünkbe vehetjük a sorsunkat, ahogy a 75 éve elhunyt Bar-
tók utal rá, amikor éppúgy feldolgoz román népi táncokat, mint a 
magyarság legősibb dallamait? Vak végzet, vagy ember is, nem-
zet is tettein keresztül lehet a sorsának kovácsa? Különösen ér-
dekes a zene erejével merengeni ezen a kérdésen a Trianon 100-
as évforduló kapcsán. Gustav Holst Mars tételével adós vagyok a 
közönségnek, a tavalyi koncerteken elhangzott Jupiter és Vénusz 
után. Tartom magam az ígéretemhez, megszólal a Háború Istene, 
a Vörös Bolygó hangulata, amely egyaránt inspirálta a Gladiátor 
és a Csillagok háborúja filmzenéjét. Beethoven és Holst is ember-
feletti erőket mozgat meg, ezt a Lords of the Organ sorozatban 
mindig megszólaló Bach művek közül a C-moll Passacaglia és 
Fúga tudja csak még magasabb dimenzióba emelni.

(Rákász Gergely)

Lords of
the Organ IV.
Bach – Bartók – 
Beethoven
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Szereplők: Kékesi Gábor/Horváth Dániel, Szente Árpád Csaba, 
Gábor Márkó/Horváth Dániel, Ekanem Bálint Emota/Kovács 
Gábor, Magyar János, Kátai Norbert/Budai Márton Zoltán, 
Kovács Gábor/Hédl-Szabó Dániel...

Dátum: augusztus 9.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
150 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 2400 Ft,
2900 Ft, 3400 Ft

A Pannon Várszínház előadása

A világhírű musical Likó Marcell és Marton Lívia új dalszöveg-fordí-
tásaival, Vándorfi  László magyar szövegkönyv változatával kerül be-
mutatásra. Főhősünk Claude Bukowski, egy kivándorolt család sarja 
behívót kap. Katonának kell állni, háborúba kell menni egy soknem-
zetiségű Közép-Európából a soknemzetiségű Amerikába sodródó 
fi atalembernek.  New Yorkban egy, szabadságvágyát sokféleképp 
megfogalmazó, identitását kereső fi atal társaságba csöppen. A Ber-
ger vezette csapat a bevonulás előtt elégeti behívóját és ezt vár-
ják Claude-tól is. Lázadnak és szenvednek tőle – önazonosságukat 
keresik, közüket saját  hazájukhoz.
Tréfák, bulik, szerelem és barátság kísérik hőseink útját a megdöb-
bentő végkifejletig,  miközben emblematikussá nemesült, világhírű 
dalok szólalnak meg, élőzenei kísérettel.

Galt MacDermot − James 
Rado − Gerome Ragni:

Magyar dalszövegek: Likó Marcell, Marton Lívia I Magyar 
szövegkönyv: Vándorfi  László I Díszlet: Khell Csörsz
Koreográfus: Krámer György I Rendező: Vándorfi László

A színdarab Magyarországon
a THEATRUM MUNDI Színházi
és Irodalmi Ügynökség 
közvetítésével kerül színre.

Francia Sanzonest 
Csemer Boglárkával, 
Kárász Eszterrel
és Szalóki Ágival

Dátum: augusztus 11.
            (kedd)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
90 perc
Belépőjegy: 1400 Ft, 
1900 Ft, 2400 Ft

Három előadóművész, Csemer Boglárka, Kárász Eszter
és Szalóki Ági, egy zenekar és megannyi örökbecsű francia san-
zonnal a Gyulai Várszínház színpadán. A három gyönyörű hangú 
énekesnő három teljesen különböző módon találkozott a francia 
sanzonnal. Mindhárman sokat foglalkoztak a műfajjal és a nyelv-
vel, így kimagasló szakértelemmel nyúlnak a francia sanzonokhoz.
Zenés időutazás ismert és ritkán hallott, sokat énekelt és új-
raértelmezett, klasszikus és modern francia sanzonok között, 
mélységeken és magasságokon át. Szívszaggató szólók, nagy 
érzelmek: fájdalmas romantika, emlékezés, beteljesületlen sze-
relem - mindez a francia művészetre jellemző hőfokon.

Chanson 
Elysée

Gyulai
Várszínház

Csemer Boglárka Kárász Eszter

Gyulai
Várszínház

Hair musical

Szalóki Ági
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Szereplők: Vida Péter/Vadász Gábor, Erdélyi Tímea, Kovács 
Vanda, Ficza István/Gerner Csaba, Szőlőskei Tímea, Dolmány 
Attila, Vass György, Pazsiczki Máté, Czégé Dóra, Gulyás Vivien, 
Kaló Kristóf, Koltai Vivien, Makofka Blanka, Horváth Fanni

Dátum: augusztus 13.
            (csütörtök)
Időpont: 20:00 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
125 perc 1 szünet
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft, 2900 Ft

A Játékszín előadása

Minek örült a legjobban Gombóc Artúr? A csokoládénak! Igen, 
Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. 
Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, 
habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét: a ke-
rek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a la-
pos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a 
világon. És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak? Hogy 
minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig 
keményen és összepréselt csőrrel fogyókúrázik!... Aztán egy reggel 
látja ám Gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg 
a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán: 
huss! – elrepülnek Afrikába…” Ő is szeretne, de a túlsúlyától nem 
tud repülni. Most akkor mi lesz? Csukás István maga dolgozta át a 
Játékszín fölkérésére a népszerű klasszikus meséjét, s mindehhez 
nagyszerű színészek, különleges ütős-hangszerekkel kísért dalok és 
Sajdik Ferenc-ihlette látványvilág társul!
Igazi, kihagyhatatlan, nyári, családi élmény a gyulai Tószínpadon!

Csukás István − Szitha Miklós:

Zene: Szitha Miklós I 
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Díszlet- és jelmeztervező: 
Kovács Yvette Alida

Gyulai
Várszínház

Gombóc Artúr, 
a nagy utazó

A látvány ihletője Sajdik Ferenc I Rendező: Zsurzs Kati

Gyulai
Várszínház

„… én fáradt 
vagyok Európától”

Szereplők: Kovács Éva,
Rappert-Vencz Gábor,
Nagy Csongor
és Rappert-Vencz Stella 
I Szerkesztő-művészeti 
tanácsadó: Szugyiczky István, 
a Harag György Társulat örökös 
tagja

Dátum: augusztus 16.
            (vasárnap)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
80 perc
Belépőjegy: 1900 Ft

A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György 
Társulatának előadása

“Este nyolckor születtem, fújt a szél,
Kassát szerettem és a verseket,
A nőket, a bort, a becsületet
S az értelmet, mely a szívhez beszél,
Mást nem szerettem, minden más titok,
Nem könyörgök s ne irgalmazzatok “ (Ujjgyakorlat 1.)

“Hallgatni akartam. De aztán megszólított az idő, és éreztem, hogy 
nem lehet hallgatni. Szeretném elmondani mi történt a polgári 
műveltséggel ezekben az években és mi az ami a régi Európából 
megmaradt. Megszűnt egy életforma és egy műveltség... a humanista, 
polgári gondolatvilág melynek szellemében nevelkedtem, melynek 
műveltségében és életformájában éltem, melynek szellemi és 
erkölcsi örökségét magaménak éreztem, és soha megtagadni nem 
tudom.” (Hallgatni akartam)

“Ez már a csend. A szív jár még, dadog.
Mindig tudtam: „én” nem is én vagyok.
A szív, e lomha nehezék, levonta
Alul mi van? Még egy felszín? Hasonlat?
Lebuksz a századokba, hamarabb
Mint álma kötélhágcsóján a rab.
Isten rokona! Vinnyogj, sírj. Szegény.
Neved felitta a sár és a fény.
Egy ember voltál, ennyi.” (Luminál)

Márai Sándor szenvedélyesen élt, hitt és alkotott. Élete nyugodt és 
zaklatott időszakokkal átszőtt teljes élet volt, és amikor elérkezettnek 
érezte, önként választotta az örök csendet…

Márai Sándor Napok
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Márai darabja a 14. századi Kassára röpíti vissza a nézőt. De tévedés 
ne essék, ez a múlt csak ékköve az egyetemes időnek. A város élete 
és sorsa már akkor is az együttélés szimbóluma volt – ahogy az is 
maradt. A templomépítés pedig a hité és a művészeté. 
János mester, a kőfaragó-szobrász sorsa köré fonódik az a történet, 
melyben a múzsa szerepét betöltő Genovéva igen nagy szerepet 
játszik. Ki is ő, ez a tizenöt esztendős leány, aki a mester fogadott 
gyermekeként az ihlető nő piedesztáljára lép? Angyal és ördög, 
vagy mindkettő egyszerre? 
Mindeközben, a várost megtámadják. A király által eladott Kassa a 
nádor hadaitól retteg. Szembeszállni a megszállókkal, kötelesség. 
De János mester vajúdik: az ő dolga mindez? Hisz az ő sorsa más-
ként van megírva. Befejezni azt a Mária-szobrot, melynek ihletője 
Genovéva volt. Az a múzsa, aki számára egyszerre mennyország 
és pokol...

Szereplők: Rátóti Zoltán, Tóth Auguszta, Schnell Ádám, 
Blaskó Péter, Barta Ágnes, Berettyán Sándor, Szarvas József, 
Rácz József, Nagy Mari, Rubold Ödön, Bakos-Kiss Gábor, 
Herczegh Péter, Szép Domán

Márai Sándor:
A kassai 
polgárok

Dátum: augusztus 16.
            (vasárnap)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
90 perc 
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft. 2900 FtA Gyulai Várszínház

és a Nemzeti Színház
közös bemutatója

Díszlettervező: Mira János I Jelmeztervező: JDS (Bianca 
Imelda Jeremias) I Dramaturg és zeneszerző: Verebes Ernő

Gyulai
Várszínház

Rendező: Szabó K. István

Élet, bor, humor, 
avagy az ismeretlen 
Márai

Dátum: augusztus 17.
            (hétfő)
Időpont: 17.00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
90 perc
Belépőjegy: 1900 Ft

Márai életművének van egy kevéssé ismert tartománya az olvasók 
előtt. Az est során elhangzó műrészletek ezt a rejtett dimenziót 
tárják a közönség elé, elsősorban a közélet, a mindennapok felől 
közelítve, így fedezhetjük fel az író humorát és szarkasztikus élet-
szemléletének mozgatórugóit. Megtapasztalhatjuk, hogy nem 
csak a világot szemléli fanyar humorral, de önmagát sem kíméli. 

Ugyanígy rejtettebb életformája bontakozik ki a „hegy levével” 
kapcsolatos írásaiban is: borral, kiskocsmával, társasággal fog-
lalkozó művei között éppúgy helye van Szindbádnak, a neves 
utazónak, mint Kankalinnak, a jeles ivónak.

Hirtling István és Mészáros Tibor több éve járja 
az országot tematikus előadásokkal, a mostani 
összeállítás két est vegyítéséből született.

Mészáros Tibor 
irodalomtörténész
és Hirtling István
színművész
előadói estje

Gyulai
Várszínház
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Dr. Kádár Péter professzor minden tekintetben sikeres. Igaz-
gatói kinevezés, előkelő magánpraxis, ifjú feleség, kiváló mun-
katársak. Azonban néhány óra leforgása alatt kellemetlen 
meglepetésben lesz része orvosként is, férfiként is. Nem is 
sejti, hogy amíg őt ünneplik, addig hűségesnek hitt kollégája 
szökésre készül feleségével, Annával. Kádár elengedi Annát? 
Hol van a harmónia a szakmai sikerek és a magánélet között? 
A Kalandnak, Márai Sándor legsikeresebb színpadi művé-
nek az ősbemutatója 1940-ben volt Budapesten a Nem-
zeti Színház Kamaraszínházában. Aztán több mint há-
romszázszor játszották, sőt filmváltozata is született. 
Jogosan merül fel a kérdés: miben rejlik ennek az egyetlen hely-
színen néhány óra alatt lejátszódó drámának a sikere? Márai úgy 
írta meg a történetet, hogy a cselekmény során valamennyi sze-
replő élete megváltozik. A Kaland a szerelem, a hűség és a hűt-
lenség, a karrier és a hivatástudat, a siker és a bukás drámája.

Szereplők: Illés Oszkár, Kiss Szilvia m.v., Varga Lívia, Madarász 
Máté, Bocsárszky Attila, Rab Henrietta, Szpisák Gyula m.v., 
Kelemen Csaba m.v. I Dramaturg: Pásztó András m.v

Márai Sándor:
Kaland

Dátum: augusztus 17.
            (hétfő)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Erkel Ferenc 
Művelődési Központ
Az előadás hossza:
120 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft

A kassai Divadlo Thalia 
Színház előadása

Rendező: Beke Sándor
Gyulai
Várszínház

„Szeretném elmondani, mi történt a polgári műveltséggel ab-
ban a tíz évben, amelynek kezdetét önkényes időszámítás nél-
kül az osztrák függetlenség megszűntének, az Anschlussnak 
napja jelenti.”
A Hallgatni akartam című művet az Egy polgár vallomásai har-
madik, befejező kötetének szánta Márai, 2013-ig azonban az író 
hagyatékában, kiadatlanul kallódott. A kéziraton 1950 szerepel 
befejezés gyanánt, vagyis ez a mű tekinthető Márai első, emig-
rációban írt, befejezett művének. Az író maga választotta kez-
dődátuma az Anschluss, Ausztria 1938-ban történt hitleri meg-
szállása, mely történelmi eseménnyel Márai szerint elveszett a 
klasszikus Európa. A Hallgatni akartam vallomás egy értékvesz-
tett időszakról, egyben pontos rajza a polgári Európának és 
Magyarországnak, Hegedűs D. Géza felejthetetlen előadásában.

Zene: Tallér Zsófia 
Dramaturg: Radnóti Zsuzsa 
A rendező munkatársa:
Frigyesi Eszter
Rendező: Marton László

Márai Sándor:
Hallgatni 
akartam

Dátum: augusztus 18.
            (kedd)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
95 perc
Belépőjegy: 2900 FtA Vígszínház előadása

Előadja: Hegedűs D. Géza
Gyulai
Várszínház
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Eszter 
hagyatéka

Szereplők: Gubík Ági, 
Perjési Hilda, Tóth Sándor, 
Hermányi Mariann,
Jerger Balázs

Dátum: augusztus 18.
            (kedd)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
105 perc
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft, 2900 FtA Spirit Színház előadása

Eszter, egy középkorú nő, akit „az élet oly csodásan megajándé-
kozott és oly tökéletesen kirabolt”. Elszegényedett kisnemesi mi-
liőben éli életét Nunuval, a családi rokonnal, és a ház barátaival, 
Tiborral és Endrével. E csipkerózsika-álmot alvó, titkokat féltve 
őrző mindennapokba egy távirat tör be. Lajos visszatér. Húsz év 
után visszatér. Lajos, Eszter nagy szerelme, a férfi  aki kirabolta őt, 
a hazug, aki őt szerette és mégis nővérét, Vilmát vette el felesé-
gül. Lajos bájától és romboló erejétől Eszter körül mindenki fél, 
hiszen mindenkinek van veszteni valója…. De vajon miképpen fo-
gadja Eszter a visszatérést? Meg tudott bocsátani vagy sem? És 
egyáltalán mi áll a hazaérkezés mögött? „Látod, Eszter, a viszont-
látás csaknem rejtélyesebben izgalmas, mint az első találkozás…”

Színpadra alkalmazta: Pataki Éva I
Díszlet: Czeizel Gábor I Jelmez: Katona Bálint
Rendező: Czeizel Gábor

Márai Sándor:

Márai Sándor 
örökösének az 
engedélyét a Balla-
Sztojkov Irodalmi 
Ügynökség Kft. 
és a Hofra Kft. 
közvetítette.

Gyulai
Várszínház

Feketeszárú 
cseresznye

Dátum: augusztus 21.
            (péntek)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Erkel Ferenc 
Művelődési Központ
Az előadás hossza:
170 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 2000 Ft, 
2900 Ft

Szenvedély és hazafi ság Bácskában a történelem sorsfordító vi-
harának közepén.
A történet kezdetén a Bácskában a magyarok az urak, de a ba-
rátságok, szerelmek nem a nemzeti hovatartozás szerint köttet-
nek. A szerb házaspár, Irina és Dusán az ablaka alatti szerenádra 
ébred: a falujukban állomásozó magyar katonák jöttek búcsúzni, 
indulniuk kell a frontra. Nagy mulatozás kerekedik, fülbemászó 
magyar és délszláv dalok csendülnek fel. A magyar főbíró is a 
társaságban van, ő titokban szerelmes a szép Irinába, ugyanak-
kor barátjának tudhatja Irina férjét, Dusánt. Irina is vonzódik a 
magyar férfi hoz, de szerelmüket egymás elől is titkolják. A tör-
ténelem az ő esetükben valóban sorsfordító, hiszen, amikor a 
szerbek átveszik a Bácskában a hatalmat, a magyar főbírónak 
menekülnie kell. Vajon mi lesz a feleségére féltékeny szerb férj és 
a magyar férfi  barátságával, követi-e magyar szerelmét a szerb 
nő és hogyan éli meg a hatalomváltást a darab többi szereplője? 
Erről szól a romantikus, olykor drámai, máskor humoros színmű, 
amit gyönyörű dallamok tesznek még emlékezetesebbé.

Szereplők: Zöld Csaba, Nemcsák Károly, Pikali Gerda, 
Kocsis Judit, Korponay Zsófi , Turek Miklós, Quintus Konrád, 
Előd Álmos, Blazsovszky Ákos, Ujréti László, Botár Endre, 
Holczinger Szandra, Fila Balázs, Betz István, Rusz Milán, 
Chajnóczki Balázs, Láng József/Kiss Gábor, Suki István,
Suki Benedek, Brunczlík Péter, Borgyos László

Hunyady Sándor:

színmű két részben
A József Attila Színház előadása
Díszlet: Götz Béla 
Jelmez: Kovács Yvette Alida
Rendező: Kerényi Imre

Gyulai
Várszínház
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Ha világzenéről, illetve folklórról van szó, Herczku Ágnes és 
Nikola Parov megkerülhetetlen személyiségei a műfajnak. 
A Liszt-díjas Herczku Ágnest kivételes tehetsége, ugyanakkor 
fogékonysága más, fúziós és kortárs zenei műfajok iránt, a 
legkeresettebb és legelismertebb hazai népdalénekessé tette. 
Nikola Parov már fiatal pályakezdőként, az 1980-as évek elején 
elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet. 

Herczku Ági 
és a Banda

Dátum: augusztus 22.
             (szombat)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
250 perc két szünettel
Belépőjegy: 3900 Ft

Gyulai
Várszínház

A zenekar tagjai: Herczku Ágnes (ének),
Nikola Parov (hegedű, nickelharpa
és sok más hangszer), Kuczera Barbara (hegedű),
Gera Gábor (harmonika), Molnár Péter 
(nagybőgő), Fekete Márton (brácsa)

Dátum: augusztus 23.
            (vasárnap)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: A Vár 
mögötti ligetben
Az előadás hossza:
45-50 perc
Belépő: ingyenes

A kerek kő

A kutyácska

Dátum: augusztus 22.
              (szombat)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: A Vár mögötti 
ligetben
Az előadás hossza:
45-50 perc
Belépő: ingyenes

Nyáry Detti és Tűzkő Sándor 
előadása óvodásoknak és 
kisiskolásoknak.

Nyáry Detti és Tűzkő Sándor 
előadása óvodásoknak és 
kisiskolásoknak.

magyar népmese

magyar népmese

A szegény halász halak helyett 
csak egy nagy kerek követ visz 
haza éhes családjának. Mégis, 
vagyis éppen ezért aztán min-
den jóra fordul. Interaktív játék 
népdalokkal, ritmusjátékokkal, 
fakanálbábokkal, tánccal, sok 
nevetéssel 45-50 percben.

Nyáry Detti és Tűzkő Sándor 
interaktív előadása. Jóska, a 
kissé félnótás parasztember a 
család féltett disznóháját egy 
kulyacskának adja el hozomra. 
Közös mókára, játékra hívjuk 
kis és nagy nézőinket, ahol a 
színészekkel együtt tolhatják 
a mese szekerét. Óvodások-
nak és kisiskolásoknak 45-50 
percben.

Halmos Béla Népzenei 
és Világzenei Fesztivál
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A Malek Andi Soulistic együttes egy korszakváltó találko-
zás eredménye. Adott egy jazz-muzsikus, aki régóta figyeli a 
magyar népdalokat, és egy énekesnő, aki bármit is énekelt, a 
népzene mindig szívügye maradt. Malek Andrea és Jáger Ban-
di közös produkciójában, amely az örömzene és a tudatosság 
kombinációjára, valamint a népzene, a jazz és az r&b elemeinek 
sajátos ötvözetére épül, népszerű és régóta elfeledett magyar 
népdalok és saját szerzemények hallhatók.

Malek Andi 
Soulistic

Dátum: augusztus 22.
            (szombat)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
250 perc két szünettel
Belépőjegy: 3900 Ft

Gyulai
Várszínház

A zenekar tagjai: Malek Andrea (ének),
Jáger Bandi (zongora), Balogh Roland (gitár), 
Pluto Horváth József (bőgő),
Lakatos Pecek András (dob)

Halmos Béla Népzenei 
és Világzenei Fesztivál

Szirtes Folk 
Band

Dátum: augusztus 22.
            (szombat)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
250 perc két szünettel
Belépőjegy: 3900 Ft

Halmos Béla Népzenei 
és Világzenei Fesztivál

A Szirtes Folk Band kiváló muzsikusai a magyar könnyű- jazz- 
és világzenei élet meghatározó alakjai. A 10 fős, kirobbanó 
energiával megszólaló formáció zenei világa a tüzes népzenei 
elemeket ötvözi a beatbox popzenei hatásával és a jazz impro-
vizatív vonulatával.

A zenekar tagjai: Szirtes Edina Mókus (ének, 
hegedű), Papp Endre (brácsa), Fekete Márton 
(brácsa), Dés András, Födő Sándor,
Fekete János Jammal (beatbox),
Fenyvesi Márton (gitár), Cserta Balázs (fúvós), 
Bede Péter (fúvós), Földes Gábor

Gyulai
Várszínház
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A Nagy János Trió 2019-ben volt 25 éves. A zenekar vezető-
je, Nagy János Erkel-díjas zeneszerző nemcsak jazz-zongo-
ristaként, de zenekarvezetőként és zeneszerzőként is jelentős 
szerepet tölt be a hazai jazz életben. Saját trióját (Hard Line 
Trió, később Nagy János Trió néven) 1994-ben alapította. Az 
együttes tagjai Yanchán kívül jelenleg: Frankie Lato – hegedű 
és Joubert Flóra - dob. Az évek során többször is módosult 
az együttes összetétele, de a legfontosabb változás 2014-ben 
történt, amikor a hagyományos zongoratrió felállásból kikerült 
a bőgő, s hegedű lépett a helyére. A trió ez alkalommal olyan ki-
váló vendégművészekkel érkezik a Gyulai Jazz Fesztiválra, mint 
Dominique Di Piazza, basszusgitáros és Vincent Mascart francia 
szaxofonművész.

Nagy János Trió
& Dominique
Di Piazza
& Vincent Mascart

Dátum: augusztus 23.
            (vasárnap)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
 250 perc, két szünettel
Belépőjegy: 4900 Ft

A zenekar tagjai: Nagy János (zongora, billentyűs 
hangszerek), Frankie Lato (hegedű),
Joubert Flóra (dob) Vendégművészek: Dominique 
Di Piazza és Vincent Mascart

XXVIII. Gyulai Vár Jazz 
Fesztivál

Gyulai
Várszínház

Silhouette
&Vinx

Dátum: augusztus 23.
            (vasárnap)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
250 perc két szünettel
Belépőjegy: 4900 Ft

XXVIII. Gyulai Vár Jazz 
Fesztivál

Gyulai
Várszínház

A Silhouette and Vinx egy különleges, Magyarországon egyedül-
álló zenei produkció.
Vinx a Bostoni Berklee Collage of Music énekprofesszora - aki 
olyan nevekkel dolgozik együtt mint: Sting, Cher, Stevie Wonder, 
Sheryl Crow, Herbie Hancock − 2016-ban csatlakozott a kiváló 
magyar zenészekből álló Silhouette bandhez.
Az elmúlt évben számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhet a 
formáció. Európa rangos fesztiváljain és koncerttermeiben ját-
szanak headliner fellépőként. Néhányat elmítve: Hamburg Sum-
mer Jazz Németo., Kaliningrad City Jazz Oroszo., Chalabre Se-
renade Festival Franciao.  Mariupol Filharmonia Ukrajna, 32 Jazz 
Club - Kiev. Zenéjük stílusával kapcsolatban Vinx az egyik televí-
zióműsorban azt mondta: „ez Funk felnőtteknek”  
A magas szintű szakmaiság mellett a szórakoztatás és az őszinte, 
tiszta örömzene jellemzi előadásaikat.

A zenekar tagjai: Vinx (ének), Evelyn Asiama 
(vokál), Louanda Bird (vokál), Banai Szilárd (dobok), 
Mirko (billentyűs hangszerek), Banai Viktor (gitár), 
Sipos Dávid (szaxofon), Dráb Károly (basszusgitár)

„VINX is the gift you give
to someone you really
care about” − Stevie Wonder
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Dátum: augusztus 18. 
(kedd)
Időpont: ... óra
Helyszín: ...
Az előadás hossza:
90 perc
Belépőjegy: 1400 Ft,
1900 Ft, 2400 Ft

„A halántékomat érő kemény ütéstől 
felrobban az agyam, kitágul az idő, és rájövök, 
hogy ez nem most, hanem két napja, 
szerda délben kezdődött, 
álltam az ablakban, lenyűgözve a látványtól…” 

„Megkeresem a mobilomat.  
A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. 
Üres az utca. Semmi mozgás.” 

Garaczi László:
Veszteg

Dátum: augusztus 24.
            (hétfő)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Kamaraterem
Az előadás hossza:
70 perc
Belépőjegy: 1900 Ft

A Gyulai Várszínház 
felolvasószínházi előadása

Pedro: ifj. Vidnyánszky Attila
Hajni: Petrik Andrea
Kórus: Hegedűs D. Géza
Sorozatszerkesztő-
dramaturg: Lőkös Ildikó
Rendező: Hegedűs D. Géza

Gyulai
Várszínház

Teljesen új hang Garaczi Lászlótól a karantén ihletésére – egy egy-
mástól elszakadt pár története, hosszú monológokban – közben Kó-
rus narrál…
A való világunk ridegsége, kegyetlensége – különösen kiélezett, 
mégis hétköznapi helyzetek – jól ismert budapesti helyekkel.
Költői, megrázó mű, formailag szabadversben – parádés előadásban. 

A felolvasószínház után beszélgetés a szerzővel és az alkotókkal. 

A mű az Első Magyar Karanténszínház (Trip-hajó) és litera.hu közös 
drámapályázatára született.

A dobosfenomén Borlai Gergőt, aki a legnagyobb hazai zené-
szekkel és számtalan neves külföldi sztárral is együtt játszott 
már, nem kell bemutatni a könnyűzenei és jazz élet kedvelőinek. 
A külföldön is keresett magyar szupersztár játékát a rendkívüli 
szakmai felkészültség mellett könnyedség, improvizációs kész-
ség és szellemesség jellemzi.
A 2016-ban alakult The Electrick Shock kvartettben mellette 
Mike Gotthard (gitár), Szebényi Dániel (billentyűk) és az orosz 
zseni, Anton Davidyants (basszusgitár) játszik. Mike Gotthard 
Intellectual Brutality teltházas lemezbemutatója után döntöttek 
úgy, hogy zenekarként folytatják útjukat tovább. Többször meg-
járták Európa jazz színpadait, jelenleg első nagylemezük megje-
lenésén dolgoznak. 2018-ban orosz turnéjuk előtt egy élő stúdió 
felvétellel mutatkoztak be. Zenéjük fúziós jazz-rock, saját ízzel.

Borlai Gergő a 
The Electrick 
Shockkal

A zenekar tagjai: Mike Gotthard (gitár), Anton 
Davidyants (basszusgitár), Borlai Gergő  (dobok) 
Szebé nyi Dá niel (billentyűs hangszerek)

XXVIII. Gyulai Vár Jazz 
Fesztivál

Dátum: augusztus 23.
            (vasárnap)
Időpont: 19:00 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
250 perc két szünettel
Belépőjegy: 4900 Ft

Gyulai
Várszínház
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Hamlet
Dátum: augusztus 29.
            (szombat)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Várszínpad
Az előadás hossza:
120 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 1900 Ft,
2400 Ft, 2900 Ft

„Lenni vagy nem lenni?” - mindannyiunk kérdése ez. A színészek, 
alkotók és szándékunk szerint a nézők közös dilemmája. Shakes-
peare híres monológja mindannyiunkban visszhangzik, mert 
Hamlet mindenki számára megkerülhetetlen erkölcsi és szellemi 
gyújtópont. A dán királyfi  tükröt tart elénk: benne kiszolgáltatott-
ságunkra, gyarlóságainkra, léhaságainkra és árulásainkra ismerhe-
tünk. Van-e kiút önimádó valóságunk elveszejtő labirintusából?
A Szigligeti Színház alapításának 120. évfordulóján a világ drá-
mairodalmának egyik legtitokzatosabb és legismertebb művét 
Telihay Péter viszi színre, a nagyváradi teátrum, valamint a Gyulai 
Várszínház koprodukciójában.

Szereplők: Sebestyén Hunor, Dimény Levente, Tóth Tünde, 
Trabalka Cecília, Kardos M. Róbert, Szabó Eduárd, Hunyadi 
István, Kocsis Gyula, Szotyori József, Gajai Ágnes, Kiss Tamás, 
Tőtős Ádám

William Shakespeare:

A Gyulai Várszínház
és a nagyváradi 
Szigligeti Színház
közös bemutatója

Gyulai
Várszínház

Zenész: Dombi Dávid I Díszlettervező: Horváth Jenny I
Jelmeztervező: Florina Bellinda Vasilatos I
Rendező: Telihay Péter

A történet egyszerű, és rendkívül szórakoztató mind darab, mind 
musical formájában. Lizát, a kis virágoslányt az eső behajtja egy 
eresz alá, ahol a véletlen – vagy a sors – éppen Higgins nyelvész-pro-
fesszor és Pickering ezredes mellé sodorja. A két férfi  – régi, kipró-
bált barátok – nem feltétlenül gentlemanokhoz illően, fogadást köt 
Lizára, melynek lényege, hogy Higgins, a megrögzött agglegény pár 
hét alatt az erős tájszólással és rossz grammatikával beszélő, közön-
ségesen viselkedő lányból tökéletes „nyelvi megjelenésű” hölgyet 
farag. Megszokott öltözékének elvesztése, illetve a nyelvi órák lel-
ketlen szigora nem kevés megaláztatással jár a lány számára, amit 
azonban a zene és a Shaw-i szellemesség rendre fel tud oldani. 

Alan Jay Lerner − 
Frederick Loewe: 

My Fair Lady

Dátum: augusztus 26.
            (szerda)
Időpont: 20:30 óra
Helyszín: Tószínpad
Az előadás hossza:
150 perc 1 szünettel
Belépőjegy: 2400 Ft,
2900 Ft, 3400 Ft

A Békéscsabai Jókai 
Színház előadása

musical

Rendező: Radó Denise

Gyulai
Várszínház

Szereplők: Kautzky Armand,  Bartus Gyula, Papp Barbara, Somfai 
Éva, Németh Gabriella, Katkó Ferenc, Puskás Dániel, Nagy Erika, 
Szász Borisz szh., Berta János, Hodu József, Dina Norbert, Galambos 
Hajnalka, Szabó Zoltán, Gábor Anita, Lévai Attila, Árvavölgyi Patrik...

Folk& Roll formáció: Drimba Máté, Móricz Bence, Szilágyi András I Ének-
kari tagok: Fodor Emília (szoprán), Sélleiné Kraszkó Márta (szoprán), Su-
tóczki Miklós (basszus), Szák Kocsis Péter (basszus) I Zenekar: Vezényel: 
Rázga Áron Billentyűs hangszerek:  Gál Csaba, Hegedű: Vincze Eszter/
Benedekfi  Zoltán, Hoff mann Ágnes, Szomorné Budai Mariann, Cselló: Ju-
hász Edit, Fuvola: Kaczkó Gabriella, Klarinét: Bogdán Gábor, Kocsis Gá-
bor, Trombita: Bíró Tamás, Resetár Attila, Harsona: Szűcs Csaba, Nagy-
bőgő: Hamza Lenke/Marjovszky Endre, Ütő: Halász Illés I Díszlet-jelmez-
tervező: Húros Annamária
Rendezőasszisztens: Németh Gabriella I Koreográfus: Sebestyén Csaba

Telihay Péter Sebestyén Hunor
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Gyulai
Várszínház

Nyugdíjas-, diák-, pedagógus-, családi 
kedvezmény: 10%-os kedvezmény
a jegy teljes árából

A Gyulai Várszínház 57. évadának bérletei:

Erdélyi Hét-bérlet:
minimum 5 szabadon választott az Erdélyi 
Hét alatt bemutatott előadásra szóló bérlet, 
amely az előadások teljes jegyárából
25 %-os kedvezményt ad
2020. augusztus 1-7. között. 

Márai Sándor-bérlet:
minimum 4 szabadon választott a Márai 
Sándor Napokon bemutatott előadásra szóló 
bérlet, amely az előadások teljes jegyárából 
25 %-os kedvezményt ad
2020. augusztus 16-18. között.

Népzenei/Világzenei-Jazz-bérlet:
a Halmos Béla Népzenei és Világzenei 
Fesztivál és a XXVIII. Gyulai Vár Jazz Fesztivál 
bérlete, mely mindkét fesztiválra belépést 
biztosít 6000 forintért.

Gyulai-bérlet: minimum 7 szabadon 
választott az 57. évad alatt bemutatott 
előadásra szóló bérlet, amely az előadások 
teljes jegyárából 25 %-os kedvezményt ad 
2020. július 3 - augusztus 29. között.

Kedvezmények,
bérletek:
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Erdély konyhájának legfi nomabb fogásait 
kóstolhatják meg a gyulai Patrióta étteremben
a Gyulai Várszínház Erdélyi hete alatt, 
augusztus 1-7. között.

A fesztivál étterme a PATRIÓTA ÉTTEREM
Asztalfoglalás: 06-30/604-2304

5700, Gyula, Kossuth u. 3.

ERDÉLY
KONYHÁJA
K ó s t o l j a  m e g  Ö n  i s !

A Gyulai Várszínház Összművészeti fesztiválja során, 
július 3. és augusztus 29. között 15% os
kedvezménnyel étkezhetnek az érvényes 

színházjeggyel rendelkezők.
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A (Gyulai Vár)
színházba járás
illemszabályai

Az előadás meghirdetett kezdési időpontja előtt legalább 10-15 
perccel érkezünk meg a színházba, hogy legyen időnk ruhatárat, 
büfét, mosdót használni, ha szükséges. A jegyünket szerencsére 
már elővételben megvettük, nem az utolsó percekre hagytuk (hogy 
ezzel se akadályozzuk az előadás megkezdését).Ha számozott he-

lyünk van, jól megnézzük azt, hiszen nincs annál kínosabb, amikor fel kell állnunk az 
elfoglalt helyről, mert kiderül, hogy az valaki másé. Ha a sor közepén van a helyünk, 
és többen már bent ülnek a sorban, akkor arccal a nézőtársaink felé haladunk a he-
lyünkre, nem dörgöljük a fenekünket az arcukba. Ha az előadás megkezdése után 
érkeznénk, már nem is próbálunk meg bejutni, nem zavarjuk meg vele a színművé-
szeket, a nézőtársainkat, nem hozzuk kellemetlen helyzetbe a színház munkatársait, 
akik egyébként sem engedhetnek be bennünket. Ha fatális körülmények miatt késve 
érkezünk, de nem érzékeljük, hogy már megkezdődött az előadás, és megpróbálunk 
bejutni, a jegyszedők tájékoztatását arról, hogy sajnos már nem mehetünk be, lógó 
orral ugyan, de elfogadjuk, s nem követeljük vissza a jegyárat.

Érkezés

Az előadások sokszor nevetésre vagy sírásra késztet-
hetnek bennünket, ezek hanghatásai elkerülhetetlenek, 
sőt természetesek. Élményeinket azonban nem kívánjuk 
megosztani a mellettünk ülő barátunkkal, szerelmünkkel, 

mert a távolabb ülők is hallhatják, és nem biztos, hogy ők is kíváncsiak rá. Időnként 
elkerülhetetlen, hogy tüsszentsünk, orrot fújjunk, de ez utóbbit lehetőleg nem a 
legkatartikusabb pillanatokban végezzük el. Ha tudjuk, hogy nem vagyunk teljesen 
egészségesek, például köhögési rohamaink lehetnek, akkor inkább nem megyünk 
színházba aznap. Ha számunkra is váratlanul és megállíthatatlanul tör ránk a köhögés, 
akkor csendben elhagyjuk a nézőteret. 

Mindezen illemszabályok betartása nem igényel részünkről erőfeszítést, különösebb mérlegelést 
– magától értetődően tesszük.  Így még az a jó érzés sem tölt el bennünket, hogy miközben mi 
magunk feledhetetlen nyári, őszi, téli, tavaszi színházi élményekben részesülünk, mások szórako-
zását, munkáját sem zavarjuk meg, hiszen ez így természetes. 
Ezért köszönetet sem várunk érte senkitől.                         Összeállították a Gyulai Várszínház nézői

A könnyű vacsoránkat elfogyasztjuk és a folyadékszük-
ségletünket is pótoljuk már előadás előtt, az előadás 
ideje alatt nem eszünk és lehetőleg nem iszunk semmit. 
Nem is azért, mert tudjuk, hogy ez illetlenség, hanem 

mert ezzel is rendkívüli módon zavarnánk az előadást. Kerüljük a cukorkák, csokikák 
majszolását, rágógumi fújását is, mert tudjuk, hogy a zsebünkből, táskánkból való 
elővétele, kicsomagolása olyan hanghatással, zörgéssel, pukkanással jár, amivel 
tönkre tudjuk tenni a környezetünkben ülők színházi élményét.

Telefonunkat lehetőleg már a beléptetésre várakozva ki-
kapcsoljuk, nehogy véletlenül megfeledkezzünk róla. Ha 
mégsem sikerült volna, akkor a hangosbemondó felkérésére 
mindenképpen megtesszük, hiszen nem szándékozunk hívást 
kezdeményezni vagy fogadni előadás közben, és üzenetet 

küldeni sem. Ez nemcsak az egyik legnagyobb illetlenség lenne, de rendkívüli módon 
megzavarná az előadást és nézőtársaink szórakozását is. Azért is kikapcsoljuk, mert 
ha csak lehalkítjuk, akkor hívás esetén rezeghet, felvillanhat, ami szintén rendkívül 
zavaró, mind a színpadon lévők, mind a környezetünkben ülők számára. Azért is 
kikapcsoljuk, mert sem a telefonunkkal, sem más eszközzel nem készülünk hang- 
vagy videófelvételt készíteni, még egy-két másodperceset sem, nem is csak azért, 
mert tilos, hiszen a színházi előadás szerzői jogok alatta áll, hanem mert ugyanúgy 
rendkívül zavaró hatású lenne. 

Telefonozás, 
videózás

Étel-, 
italfogyasztás

Hangoskodás

A Gyulai Várszínház
57. évadának támogatói:

Valamint:
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
és Tourinform Iroda
Erkel Ferenc Kulturális Központ
és Múzeum Nonprofit Kft.
Gyulai Várfürdő Kft.
Mogyoróssy János
Városi Könyvtár
Schneider Nyomda Kft. 
European Shakespeare Festivals Network

Kiemelt Médiatámogató:

Médiatámogatók:

Gyula Város Önkormányzata
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Művészeti Akadémia
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
OTP BANK
Halmos Béla Program

Gyulai Hírlap
Gyula TV
Mega Rádió
Rádió 1
Békés Megyei Hírlap
Csabai Médiacentrum

Köszönjük!

Csaba Tv
Papageno
Pesti Műsor
Bárka
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Szerkesztette: Elek Tibor és Domokos Ágnes. Felelős kiadó: A Gyulai 
Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője.  I  Design-tördelés: Nyisztor 
János (NØLL)  I  Nyomdai kivitelezés: Schneider Nyomda Kft., Gyula

5700 Gyula, Kossuth u. 13.
Tel.: 66/463-148, 30/639-9062;
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu;
Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu;
    www.shakespearefesztival.hu

Tel.: 66/362-501(Várkert, Kapusház) 
Jegypénztár:

A Gyulai Várszínház Igazgatósága:

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, hogy az előadás elkezdése után 
érkezők csak a szünetben foglalhatják el helyeiket. Hat éven aluli gyerekek 
(a mesedarabok kivételével) az előadásokat nem látogathatják. Eső esetén 
az előadás elkezdésével másfél órát várunk. A félbeszakadt előadás 
folytatásával további egy óra hosszat várunk. Amennyiben az előadást eső 
miatt nem tudjuk megtartani (folytatni), a helyszínen közöljük az előadás 
megtartásának új időpontját, esetlegesen a belépőjegy más előadásra 
való becserélésének, illetve visszaváltásának lehetőségét. Az első rész 
befejezése után félbeszakadt előadás megtartottnak minősül.

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, hogy az előadások zavartalansága 
miatt a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki. Az előadásokon vakut 
használni, fénykép-, hang- és videofelvételt készíteni tilos! Köszönjük az 
együttműködésüket. Tisztelettel kérjük nézőinket az aktuális járványügyi 
szabályozások szigorú betartására. A szabályok be nem tartói nem 
vehetnek részt előadásainkon. 

A Gyulai Várszínház 
munkatársai:  
dr. Elek Tibor ügyvezető I 
Szatmári Mihály műszaki 
vezető I Szilágyi Sándorné mb. 
gazdasági vezető I
Domokos Ágnes művészeti 
titkár I Csomós Andrea 
színházi titkár I
Endrődy Zsuzsanna gazdasági 
ügyintéző I Tóth István 
üzemeltetési ügyintéző I
Kovács Krisztián társzertáros

Segítőink: Bozó Róbert,
Budai András, Cseh Krisztián, 
Dósa Gáborné, Fekete István, 
Fülöp János, Gerebenics Pál, 
Gerebenics Róbert,
Kasza Gergely, Kiss Zoltán, 
Ludvig Teréz, Szabó Sándor, 
Nagy Dezsőné, Szakács György, 
Tóth G. Ildikó, Török Józsefné, 
Vanyorekné Portörő Anita,
Ambrus Viktor

A SZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁGA A MŰSOR-, A SZEREPLŐ-
ÉS A HELYSZÍNVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA.

Facebook: www.facebook.com/gyulaivarszinhaz
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