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keDVeS kÖzÖNSég!
MéLYeN TISzTeLT PuBLIkuM!

2013/2014-es új évadunk előadásaihoz hívom Önöket 
szeretettel, s ajánlom bemutatóinkat szíves figyel-
mükbe, immár harmadik alkalommal.
Azt szoktam válaszolni firtató újságírói kérdésekre, 
hogy a hozzám köthető első évad talán a kelleténél 
borúsabbra sikeredett, annak ellenére, hogy sok
dicséretet, elismerést is kapott Önöktől. Számtalan megfontolandó tanácsot, ké-
rést, jóindulatú kritikát fogalmaztak meg felém, hiszen esténként a színház elő-
csarnokában, a nézőtéri bejáróknál mindig keresem a találkozás, a köszöntés, a be-
szélgetés lehetőségét Önökkel, nézőinkkel, kedves ismerőseinkkel. Így nyugodtan
állíthatom, együtt alakítottuk ki az elmúlt színházi szezon jóval derűsebbre han-
golt formáját, műfaji összetételét. Megnyugtató számomra, hogy visszajelzéseik-
ből elégedettség, közös öröm sugárzik. 
Az együttesen kialakított irányt szeretné társulatunk továbbra is tartani. Ha végig-
lapozzák évadbeharangozó műsorfüzetünket, meggyőződhetnek róla, hogy folyta-
tódik a műfaji nyitás: interaktív bűnügyi vígjáték (Hajmeresztő), drámai költemény 
- táncjáték (Csongor és Tünde), musical (Képzelt riport…, A padlás), zenés vígjáték (Hip-
polyt…) szerepel kínálatunkban. A 150 éve született gárdonyi gézára emlékezünk 
kedves-bájos vígjátékával, az Annuskával.
A stúdióban kortárs magyar dráma ősbemutatójára készülünk (kocsis István: A 
fény éjszakája), stúdió táncbemutatókat tervezünk és folytatódik az alternatív soro-
zat is. Műsoron tartjuk a közkedvelt A muzsika hangja c. előadásunkat, a Moulin Rouge 
táncjátékot, és a Buborékok című vígjátékot.
Számos új bérletkonstrukcióval kívánunk kedveskedni Önöknek: felnőtt, - ifjú-
sági, - gyermek, kombinált (nagyszínpad-stúdió), nyugdíjas, családi és ún. Ön vá-
laszt bérleteket hirdetünk 2013. május 15-től. kedvezményes elővásárlást, vidéki
közönségünk számára meglepetés-kedvezményt és csoportos árkedvezményt ajánlunk.
Remélem és hiszem, hogy sok-sok közös örömben, meghatározó élményben lesz 
részünk a 2013/2014-es színházi évadban is. 

jó szórakozást kívánunk, szeretettel várjuk Önöket!

Blaskó Balázs
az egri gárdonyi géza Színház igazgatója
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 Negyven éve, 1973. március 2-án mutatták 

be a Déry Tibor kisregénye alapján készült 
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (a 
nyugati hippikultúra kritikája) című pop-
musicalt a Vígszínházban. ez önmagában 
elég volna a fragmentumaiban, dalaiban, fel-
vetett gondolataiban máig élő előadás újra 
bemutatásához. Mert érdemes a nyomába 
eredni ennek a színháztörténeti csodának.  
Igen, Csoda, hiszen a születésnél bábásko-
dók könnyen a vesztét is okozhatták volna.
Az eredmény: Az amerikai rockfesztivál 
kavargó tömegében, a gyilkosságok, kábí-
tószeres „utazások”, az itt-ott felbukkanó 
homoszexuális vágyak és a kínzó társadalmi 
kérdések között kavargó disszidens magyar 
házaspár kalandjai színpadra kerültek, és 
hatalmas sikert arattak mind a nézők, mind 
a kritikusok között. Több mint ötszáz elő-
adás, számos feldolgozás; a Képzelt riport im-
már örökre beírta magát a magyar színház-
történelembe.
A tervezett előadás célja, hogy a vitathatat-
lanul erős zenei szöveg lehető legjobb inter-
pretálásán túl kérdéseket tegyen fel.  kérdé-
seket, melyek mindig is megfogalmazódtak 
csak más környezetben. ezek egy kamasz 
kérdései az élettel szemben, és ezek soha 
nem fognak változni, csak a szemléltető példák.
- Mi a szabadság? Mitől tudunk szabadok len-
ni? Hogyan lehet szabadnak lenni? Az egyén 
szabadságának akarása a közösség rovására 
történik? Megakadályozhatok-e bárkit is a
saját szabadságának akarásában-kivívá-
sában? kényszeríthetek-e bárkit is a saját 
szabadságeszményem követésére? Vajon a 
szabadság és a szabadosság milyen viszony-
ban van egymással? A szabadság bármiféle 
illúzióját kergető tömegek élete hiteltelen? 
A koncertekre, a mámorba igyekvők hosszú 
sora egyenlő-e a társadalmon kívülre ván-
dorlással, a halálmenetekkel?
A kérdések komorsága ne riasszon senkit! 
Azért támad fel újra és újra ez a mű, mert a 
kérdésekre adott válaszok életigenlőek. Bi-
zakodóak. energiától duzzadóan mutatják, 
hogy egymást követő generációk definiálják 
magukat e kérdések mentén.

Bal józsef, rendező

Schneider Mátyás fuvarozó egyik napról a másikra feltör, gazdagságát azonban megkeseríti, 
hogy úrhatnám felesége egy grófi lakájt szerződtet, mert nagypolgári életet akar élni… 

zágon István-Nóti károly-eisemann Mihály:
HIPPOLYT, A LAkÁj zenés vígjáték

Déry Tibor-Pós Sándor 
Presser gábor-Adamis Anna:
kéPzeLT RIPORT egY
AMeRIkAI POPFeSzTIVÁLRÓL musical

A „Hippolyt, a lakáj” volt az első magyar han-
gosfilm kabos gyulával és Csortos gyulával 
a főszerepben. Az 1931-ben készült, azóta 
is népszerű filmből a magyar filmgyártás 
történetében először, 1984-ben színdarab 
is született. A darab sikere azóta is töret-
len, nincs olyan színházi évad, hogy vala-
hol az országban ne lenne repertoáron. A 
történet változatlanul időszerű, hisz ki ne 
ismerné a mai „Schneider családokat”, akik 
anyagiakban ugyan gazdagok lettek, de szel-
lemiekben igencsak szegények maradtak.
eisemann Mihály ismert, kedvelt dalai ad-
nak zenei hátteret a vidám, de tanulságos 
történethez. Az újgazdag, parvenü világot 
kikacagtatóan leleplező alaptörténeti helyzet 
történelmen, társadalmi változásokon ível át 
Molière-től napjainkig, az Úrhatnám polgár-
tól bulvárlapjaink pletykarovatainak úgyne-
vezett közéleti híreiig.

Blaskó Balázs, rendező
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Paul Portner: HAjMeReSzTŐ  
interaktív bűnügyi vígjáték

egy közönséges, esős hétköznap délutánon véres bűntény történik Washington belvá-
rosában. Az áldozat: az évszázad egyik legnagyobb zongoraművésznője. 
A történet szereplői: egy fodrászszalon munkatársai és vendégei, akik egy nyomozás 
kellős közepén találják magukat.
Mindenki gyanús!
A rendőrség akcióba lép – és tanúként, a nyomozást aktívan segítő társként ott a
közönség…
A közönség – aki mindent látott... 
A hajmeresztő bűnténynek hajmeresztően izgalmas a nyomozása, míg végül fény derül 
a megoldásra – az Önök segítségével!

Sztevanovity Dusán 1988-ban 
így számolt be a darab szüle-
téséről: Mi, Presser gáborral 
nem akartuk ilyen nagy fába 
vágni a fejszét. egy dalcsok-
rot írtunk gyerekeknek. köz-
ben azon töprengtünk, hogy 
mi kösse össze a dalokat. én 
éppen költözködtem, egy 
padlástérbe. Amikor onnan 
fentről, a magasból kinéztem, 
akkor született meg bennem 
a mese, amely a padláson ját-
szódik. (...) 

Az előadást kicsiknek és nagyoknak, 9-től 99 éves korig ajánljuk!

Rendező: Halasi Imre

ez a musical 9 éves kortól bárkinek szóló
mesejáték. Biztos, hogy tizenöt év múlva is elő 
lehet majd venni, s akkor is tud szólni a nézők-
höz, mert semmiféle divathoz nem kötődik. 
Presser zenéje csodálatos, minden tudását
beleadta. 

„Ezen A padláson „Ég és Föld között” minden megtörténhet…”
Fiatal tudós kísérletezik: távoli, titokzatos bolygók üzeneteit próbálja megfejteni.
Nyugalmát és munkáját azonban állandóan megzavarják különféle halandó és halha-
tatlan lények, például elfelejtett mesefigurák. A Herceg, aki csak énekelt, míg bátor ve-
télytársa egy csókkal fölébresztette Csipkerózsikát; a Lámpás, a nyolcadik törpe; az igaz-
mondó kölyök; s Meglökő, a bakó, aki ahelyett, hogy kivégezné, megmenti őt. Mind a 
padlásra várják Révészt, aki elviszi őket oda, ahol az emlékek élnek. Révész megérkezik, 
de nem olyan módon, ahogy várták, s ebből bizony bonyodalmak adódnak… 
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Paul Portner társasjátéka Amerikában kivívta a legnagyobb előadásszámot elért produkció címet.
A német író tollából 1963-ban kipattant színdarab eredeti szándéka szerint pszichodrámának 
indult, annak demonstrálására, hogyan is működik az elme egy bűntényre való visszaemlékezés 
kapcsán. A darabot 1976-ig mérsékelt sikerrel játszották. ekkor két amerikai színházi szakem-
ber átdolgozta, és 1978-ban elindult világhódító útjára. A Broadway-n pl. egyhuzamban prózai 
előadás ilyen sokáig még nem futott.

A darab igazi sikerének titka amellett, hogy szórakoztató krimi, az hogy a közönség aktívan részt 
vesz a cselekmény alakításában. A nézőtéren ülők az előadás szünetében, valamint a második 
rész alatt kérdéseket tehetnek fel, sarokba szoríthatják a szereplőket, s lebuktathatják azt, aki a 
gyilkosságot szerintük elkövette. 
A színészeknek tehát- persze bizonyos  „sarokpántok” mentén- estéről-estére improvizálniuk 
kell, az aznapi kérdések alapján alakítaniuk a történetet. Mivel nincs két egyforma publikum, 
az események alakulásának pikantériáját az adja,- ami bizony igen könnyen előfordulhat- hogy 
akire tegnap ráterelődött a gyanú, az ma este ártatlanul távozik.

Rendező: Besenczi Árpád
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Presser gábor -  Sztevanovity Dusán -  Horváth Péter :  A PADLÁS
musical  9-99 éves  korig
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Beke Sándor, rendező
Topolánszky Tamás,

koreográfus
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gárdonyi géza: ANNuSkA  
vígjáték

Veranda, kert, filagória, jéghideg spriccer, illatos nyárelő. A virágzás 
pezsdítő készülődése a levegőben, varázslatos vidék. egy rég letűnt, 
de örökké vágyott, idilli világot fest az „Annuska” zsánerhangulata.
karakteres, vérbő figurák népesítik be gárdonyi színpadát. Baráti évő-
dés, szerelem, féltékenység, kiábrándultság és új reménység váltja egy-
mást csipetnyi társadalomkritikával. 

A darab két fontos szál körül bonyolódik: a családfő nem tudja kifizet-
ni az adósságot, lánya, Annuska pedig apáca szeretne lenni. A család 
életmódján nem érzékelhető, hogy adósságokkak küzdenek. Látszólag 
önfeledten élnek, de a nevetésüktől néha összeszorul a gyomrunk. De 
hiszen felhőtlen békeidőben is adódnak olyan problémák, amelyeket 
nagyon nehéz megoldani és feloldani.
Az előadás elemelt természetességet, naturalizmus fölött járó realitást 
igényel. A karakterek a színészek teljes színpadi jelenlétét kívánják. 
Magunkból kell tehát kiindulnunk, szem előtt tartva az alkotó szán-
dékait is.

ezzel a kedves-bájos művel emlékezünk színházunk 150 évvel ezelőtt 
született névadójára, eger büszkeségére, az író gárdonyi gézára.

Blaskó Balázs, rendező
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 Vörösmarty Mihály:

CSONgOR éS TÜNDe drámai költemény - táncjáték

„Minden dramaturgiai kritizálás ellenére, akárki mit mond, én a nem-
zetnek Csongorhoz szerencsét mondok. S aki engem nem ért, ám

lássa: azért nem ért-e, mert nem akar; vagy azért, mert nem tud”… írta
kölcsey Ferenc, miután harmadszor is elolvasta „alkalmas hideg-

séggel” Vörösmarty drámai költeményét.
A romantikus lélek nagyobb, mint amennyit ki tud elégíteni a rea-

litás. A romantikus elvágyódás az embert örök sóvárgásra jegyzi el. A 
Csongor és Tünde mégis váratlan happy enddel végződik: a szerető szívek 
egymásra találnak, tündérek játéka üdíti az alkonyatot, és mindenért kárpó-
tolja őket a szerelem. (…) Maga a drámai költemény- ahol nem filozofikus 
tartalmat fejez ki- ragyog az életkedvtől és Vörösmarty különös, groteszk
humorától. A három ördögfi és Balga, aki „Sancho Pansaként” követi Csongort, 
s a földhözragadt realizmust képviseli a föld nélküli idealizmussal szemben, 
sok üdítő mulatság forrása. Az egész atmoszféra már nem az enyészet atmosz-
férája, hanem a zenével teljes játékos életé. A spanyolos versforma, a négyes 
és harmadfeles trocheusok az egész mű alaphangulatát barátságossá teszik.
„Tündérek, boszorkányok és kozmikus istenségek mozognak Vörösmarty színpadán, anél-
kül, hogy üres maszkokká, vagy kellemetlen allegóriákká válnának. A tündérvilág ottho-
nosan táncol Vörösmarty mágikus nyelvszőnyegén ...” (Szerb Antal).
A romantikus elvágyódást, a földtől való elemelkedettséget valamennyi mű-
vészeti ág közül talán a tánc képes a leghívebben érzékeltetni. Nem véletlen, 
hogy a színpadi táncművészet a XIX. század első felében ugrásszerű 
fejlődésen ment át. ennek köszönhetően olyan, 

máig szinte változatlan for-
mában, sikerrel játszott 
színpadi művek születtek a
Csongor és Tünde keletkezésé-
vel szinte egy időben, mint a
Giselle és a Szilfid című balett. 
A gárdonyi géza Színház 
azon kiváltságos helyzetben 
van, hogy prózai és táncta-
gozatának együttes segít-
ségével varázsolhatja szín-
padra Vörösmarty Mihály 
tündérmeséjét, mindazon 
kicsiknek és nagyoknak, 
akik szívesen szárnyalná-
nak velünk képzeletben, 
néhány órára alant hagy-
va földi létünk nyomasz-
tó gondjait.
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grimm: HOLLe ANYÓ
mesejáték 

„Falu végén kicsi ház,
két lánytestvér ott tanyáz.
Van egy szép, ám mostoha,
és egy édes, ostoba…”

A grimm testvérek gyűjtéséből ismert mesefigura Holle, a germán mitológia 
alakja. A mondavilág az emberekre sugárzó áldását, a jó és rossz jutalmazását, 
a havazást és a tavaszi zöld füvek sarjadását is hozzá köti. Személyét ősi isten-
ként tisztelték már a rómaiak is. 
A grimm fivérek meséjében a jó és a rossz, a szorgalmas és a lusta lány kerül-
nek Holle, vagy ahogyan mi ismerjük Holle anyó ítélete alá. előbbi aranyeső-
ben, utóbbi szurokzáporban fürödhet meg, kinek-kinek cselekedetei szerint.
A történet két helyszínen játszódik, melynek ég és föld közötti összekötő-
eleme, az „alvilágba” vezető kapuja: egy kút. Az a kút, amin keresztüljutva a 
földi létből átlépünk a felszín alatti birodalomba a mi világunkhoz, de mégis 
más: különös, furcsa, megfoghatatlan misztériumával és ezernyi csodájával ejti 
ámulatba az odatévedőt, aki nem is sejti, hogy orsókereső zarándoklata volta-
képpen egy próbatétel, amit Holle tervelt ki.
„Hogyha helyén éles eszed,
és a szíved mellé teszed,
S mozdulsz érte, nem csak várod,
Teljesül a legszebb álmod!”

A történet maga egyszerű: aki segít, az jó, tehát jutalmat érdemel, aki gonosz 
és elutasító, azt megbüntetik. De vajon csupán ennyi az, amit a grimm fivérek 
papírra vetettek?
Az általam megálmodott Holle anyó-mese nem csupán igazságtevés, s a fekete- 
fehér jellemek egyértelmű meghatározása, kibontása...
Baráth zoltán, rendező

Illusztráció: Dósa Csilla Fotók: gál gábor
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NégY NAPLÓ éS  egY VeRS táncjáték

életünk egyik legfontosabb alaptézise önmagunk megtalálása. De vajon kinek 

mit jelent ez? Testi- lelki harmónia? Viselkedésformáról vagy életformáról be-

szélünk, melynek minden pillanatában kiteljesedhetünk? Mindig lehetünk önma-

gunk, vagy kaméleonként szituációkhoz alkalmazkodva kell léteznünk? Meddig 

feszegethetjük a határokat, s egyáltalán mit jelent saját gyökereink megtalálása?

életünk során újabb és újabb impulzusok, változások érnek minket, így a vála-

szok egy életre szóló utazásban rejlenek. jenna jalonen darabja öt sorsot példázva 

mutatja be a folyamatot, akik mind önmagukat keresik, s az állandóan elérhető 

anyagi világ helyett egy elemeltebb érzelmi síkon találkoznak...

jenna jalonen, koreográfus

grimm: HAMuPIPŐke táncmese

Hamupipőke története számtalan drámát, operát, egy sor képzőművésze-
ti alkotást és filmet ihletett. e művek közös eleme a nemes ifjú szerelmében 
reménykedő bátor és erkölcsös leány, aki páratlan szerencséje útján elnyeri a 
vágyott ifjú szívét. Mai életünkben, az emberek nagy része társadalmi elvá-
rásoknak, normáknak igyekszik megfelelni, s egymást letaposva hajszolja, az 
igazi boldogságnak titulált pénzt és hírnevet. Hamupipőke a puszta jóság és 
tisztaság megtestesítőjeként világít rá a boldogság valódi forrására, reményt 
adva, hogy vannak még csodák…

jenna jalonen, koreográfus
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Szeretem a közönséget, és szeretnék közönségbarát 
előadásokat tárni eléjük. A négy év, a közel kétszáz 
előadás alatt egyszer sem éreztem, hogy jobb lenne 
ha  mások által megtanított improvizációs játéko-
kat játszanánk, amihez nekünk semmi közünk, azon
kívül, hogy megtanultuk.

grecsó zoltán, koreográfus

Moliére:
kéPzeLT BeTeg táncjáték

Szándékomban áll egy improvizációs előadás megalkotása, amely nem 
azt jelentené, hogy a művészek két hónap folyamatos improvizálás után a
premieren is improvizálnak, hanem, hogy az előadás- a próbák eredménye-
ként- egy rögzített technikával véglegesre kialakított formában álljon elő. 

Az előadás alapjául szolgáló kiinduló történet Moliére Képzelt beteg c.
drámája, amely kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a táncszínház adottságai-
val és eszközeivel bontsuk ki a benne rejlő helyzet és jellemkomikumot.

Négy éve figyelem azt a fajta improvizációt, s technikát  amit nem irányít 
senki, s én sem irányítottam direkt módon kívülről, csak belülről egyenget-
tem az útját, hogy elvigyem mégis abba az irányba,- amit akár ódivatúnak 
tarthatnánk- a narratív táncszínház irányába. 

Négy év alatt arra lettem figyelmes,- miközben folyamatosan a nézők arcát 
is bámultam- hogy habár én a színház szemszögéből közelítek meg mindent 
(ez az én elfogultságom bizonyára) a narratív szálak mindig segítik a nézőt a 
látottakkal kapcsolatban megélt tiszta, könnyed érzésekre.
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Németh László a dráma nyitó jelenetében különös, felfoghatatlan halálvágy-
ról beszél, a záró jelenetben azonban már derűlátó, s vidáman tervezget:

– Új könyvbe kezdhetek? A befejezés reményével?  
Mi történt közben? Heten indulnak el megmenteni Németh Lászlót, mind a he-  

ten történelmi drámáinak hősei, akik csodákról beszélnek.
 VII. gergely pápa a magyar történelem nagy derűlátást teremtő rejtélyeiről szól:  

„Ó, Istenem! Az lenne jó, ha a mai magyarok is megtudhatnák, kik voltak a régi ma-
gyarok! Legalább az elgondolkoztathatná őket, hogy én mindig egy nagyon régi civi-
lizációt tanulmányoztam, amikor a magyar múlttal foglalkoztam… A magyarság az 
a rejtélyes módon megmaradt népcsoport, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció 
előtti jelentős civilizáció nyelvét… A magyar nyelv csodája egyébként ezzel függ össze. 
Hogy egy fejlett civilizáció hivatalos nyelve volt…”- majd szomorúan fűzi hozzá: nem 
véletlen, hogy a mai magyarok ezt nem értik. „Hogy is érthetnék? A magyar múltat a 
magyaroktól elvették!” 
A hét látogatónak legfontosabb törekvése, – hisz a tét mégiscsak az, hogy „vendéglátó-
juk” legyőzze a fortélyos halálvágyat – hogy bebizonyítsák: soha senkinek nem voltak 
még olyan igazságtalanok az önvádjai, amelyekkel Németh László önmagát ostorozza.
    Ők, Németh László történelmi drámáinak hősei természetesen minden rejtélyek 
tudói. (Tudják például, hogyan kell a táltos paripa hátán belovagolni Tündér Ilona 
kastélyába, amely réges-régen még olyan valóságos volt, mint Németh László dolgo-
zószobája.) De viselkedésük nem csak ezért különös. 
    Talán Széchenyi István magatartása a legkevésbé rejtélyes, hiszen ő elsősorban azt 
kéri számon, miképp hihette el Németh László, hogy ő öngyilkosságot követett volna 
el?  „Döbling a győzelemre álló magyar ellenállás főhadiszállása volt, és én voltam ott 
a parancsnok! Hallott már olyat, hogy egy győztes parancsnok önkezével véget ve-
tett életének?!” De azért őt, e dráma szereplőjeként is sokkal jobban érdekli az 1834. 
évi híres jóslata Trianonról: bizony már akkor megjövendölte, hogy ott Istenre emelt 
fegyverrel fognak a magyar nemzetre sújtani, s tudta azt is, hogy akit Istenre emelt 
fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem csak hogy nem semmisül meg, de meg-
semmisíthetetlenné válik.
Németh László a hősei által teremtett varázslat jótékony hatása alól – szerencsére! – 
nem tudja kivonni magát.
    Bízunk abban, hogy a dráma nézői ugyanannak a varázslatnak a hatása alá kerülnek, 
amely a borúlátó Németh Lászlót derűlátóvá tette.
                                    
                                             Beke Sándor, rendező
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kocsis István: 
A FéNY éjSzAkÁjA dráma
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„Senki nem olyan vak, mint az, aki nem akar látni” 
- hangzik el a darabban. 
A New Yorkban játszódó 3 szereplős kama-
radarab az élet teljesen hétköznapi dolgairól 
szól, csak egy kicsit más megvilágításban. egy 
fiú és egy lány átlagosnak tűnő körülmények 
között találkozik, s fény derül, egy anya és egy 
fiú kapcsolatának nehézségeire is. elbűvölően 
kedves-szomorú történet egy fiúról, aki anyja 
fojtó védelmezése alól kiszakítva magát önál-
ló életet akar élni egy piciny albérleti szobá-
ban. A sors a szomszédságába sodor egy sze-
rencsétlen sorsú fiatal lányt, jillt...
A lebilincselően izgalmas darabból film is ké-
szült, ebben a pályakezdő goldie Hawn játsz-
sza jill szerepét.

Rendező: Szarka jános 
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kéPzeLT RIPORT egY AMeRIkAI POPFeSzTIVÁLRÓL/HIPPOLYT, A 
LAkÁj/HAjMeReSzTŐ/A PADLÁS/CSONgOR éS TÜNDe/ANNuSkA

+1 TÁNCSzÍNHÁzI eLŐADÁS (kéPzeLT BeTeg)

jegyárak 
az egyes előadásokra                                                          

Zenés
I. helyár: 2.600 Ft     II. helyár: 2.400 Ft      III. helyár: 2.100 Ft

Prózai 
   I. helyár: 2.100 Ft     II. helyár: 1.900 Ft      III. helyár:  1.600 Ft

6+1 előadásra 
érvényes felnőtt 
bérletek

I.
helyár

 II.
helyár

III.
helyár

kedvezmény 
a jegyárakhoz 

képest
gárdonyi géza bérlet  
(péntek 19 óra)
Még több kedvezmény a 
gárdonyi-év tiszteletére! 

9.000 Ft 8.000 Ft  6.500 Ft 42%

Latinovits zoltán bérlet 
(péntek 19 óra)
Hevesi Sándor bérlet 
(szombat 19 óra)
kelemen László bérlet 
(szombat 19 óra)
Illyés gyula bérlet 
(szombat 19 óra)

8.000 Ft 7.400 Ft 6.300 Ft 48%

Németh László bérlet 
(szerda 19 óra)
Bródy Sándor bérlet 
(csütörtök 19 óra) 

7.400 Ft 6.800 Ft 5.800 Ft 52%

Pedagógus bérlet 
(péntek 19 óra) 7.400 Ft 6.800 Ft 5.800 Ft 52%

egressy Béni bérlet 
(szombat 15 óra) 
Nyugdíjas bérlet

6.000 Ft 5.600 Ft 4.600 Ft 60%

  Választható produkciók a 6+1 előadásos bérlethez: 
  1 stúdióelőadás:  800 Ft/fő      2  stúdióelőadás:  1.400 Ft/fő
  Stúdiószínházi előadás jegyára: 1.250 Ft

•	 A felnőtt bérletet vásárlóknak:  5 % kedvezmény, amennyiben a bérletét 2013. 
június 15-ig megújítja,vagy                                                  
10 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2013. május 15-július 31. között egy összegben 
kifizeti (a nyugdíjas és diák kedvezménnyel nem vonható össze).                                                    
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D     BéRLeT- éS jegYÁRAkLeonard gershe: A PILLANgÓk SzABADOk  
vígjáték

Fotók: kállai-Tóth Anett
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HOLLe ANYÓ/A PADLÁS/CSONgOR éS TÜNDe/HAMuPIPŐke

 jegyárak                                                                                                      
az egyes előadásokra                                                 FÖLDSzINT:  1.500 Ft                       eRkéLY:  1.200 Ft

3+1 eLŐADÁSRA 
éRVéNYeS IFjÚSÁgI 
BéRLeTek Földszint

              
erkély kedvezmény a jegyárakhoz képest

Móra Ferenc bérlet 
(kedd 15 óra)

józsef Attila bérlet 
(szerda 15 óra)

Vörösmarty Mihály 
bérlet
(csütörtök 15 óra)

2.700 Ft 2.400 Ft            54%

kéPzeLT RIPORT egY AMeRIkAI POPFeSzTIVÁLRÓL
/CSONgOR éS TÜNDe/HIPPOLYT, A LAkÁj

+1 TÁNCSzÍNHÁzI eLŐADÁS (kéPzeLT BeTeg)

Ady endre bérlet 
(kedd 15 óra) 2.700 Ft 2.400 Ft 54%

CSALÁDI BéRLeT

HOLLe ANYÓ/A PADLÁS/CSONgOR éS TÜNDe/HAMuPIPŐke

 jegyárak                                                                                                      
az egyes előadásokra                                                 FÖLDSzINT:  1.500 Ft                       eRkéLY:  1.200 Ft

3+1 eLŐADÁSRA 
éRVéNYeS CSALÁDI 
BéRLeT

Földszint erkély
            

kedvezmény a jegyárakhoz képest

Remenyik zsigmond 
(szombat 15 óra)

2.700 Ft
          

2.400 Ft 54%

17

ÖN VÁLASzT...

4 NAgYSzÍNHÁzI, VALAMINT 2 STÚDIÓeLŐADÁS                               5.000 Ft

Szabadon választott előadás, nem fix helyre szól. A kiválasztott előadás előtt 3 nappal    
bármilyen szabad helyre beváltható – személyesen vagy telefonon – a Szervezőirodában.

STÚDIÓSzÍNHÁzI BéRLeT

4  VÁLASzTHATÓ STÚDIÓeLŐADÁS                                                         2.800 Ft

A kiválasztott előadás előtt 3 nappal bármilyen szabad helyre beváltható – 
személyesen vagy telefonon – a Szervezőirodában.

IFjÚSÁgI BéRLeTek

kéPzeLT RIPORT egY AMeRIkAI POPFeSzTIVÁLRÓL/HIPPOLYT, A 
LAkÁj/HAjMeReSzTŐ/A PADLÁS/CSONgOR éS TÜNDe/ANNuSkA

+1 TÁNCSzÍNHÁzI eLŐADÁS (kéPzeLT BeTeg)

 jegyárak                                                                                                      
az egyes 
előadásokra                                                 

Zenés
I. helyár:  2.600 Ft     II. helyár: 2.400 Ft      III. helyár:  2.100 Ft

Prózai
I. helyár: 2.100 Ft     II. helyár: 1.900 Ft      III. helyár:  1.600 Ft

6+1 előadásra 
érvényes ifjúsági 
bérletek

I. 
helyár

   II. 
helyár

 III.
helyár

kedvezmény 
a jegyárakhoz 

képest

Csokonai V. Mihály 
bérlet (kedd 19 óra)

katona józsef bérlet 
(szerda 19 óra)

Dobó István bérlet 
(csütörtök 18 óra)

Petőfi Sándor bérlet 
(csütörtök 18 óra)

5.000 Ft 4.000 Ft 3.500 Ft 68%

Választható produkciók a 6+1 előadásos ifjúsági bérlethez: 
1 stúdióelőadás:  800 Ft/fő 2 stúdióelőadás:  1.200 Ft/fő
Stúdiószínházi előadás jegyára: 1.250 Ft
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Visky András:MegÖLTeMAz ANYÁMAT (Tiramisu)

identitásjáték

Oriana Fallaci:LeVéL egYMeg NeM SzÜLeTeTT
gYeRMekHez vallomás 

Harsányi judit:

DOMjÁN

zenés dokumentumdráma

gYeRek BéRLeTek

HOLLe ANYÓ/A PADLÁS/HAMuPIPŐke

 jegyárak                                                                                                      
az egyes előadásokra                                                  FÖLDSzINT:  1.500 Ft                       eRkéLY:  1.200 Ft

2+1 eLŐADÁSRA 
éRVéNYeS gYeRek 
BéRLeTek

Földszint erkély kedvezmény a jegyárakhoz 
képest

kormos István 
bérlet (kedd 10 óra)

Mikszáth kálmán 
bérlet (kedd 10 óra)

Szabó Lőrinc bérlet 
(csütörtök 10 óra)

Lázár ervin bérlet 
(csütörtök 15 óra)

Móricz zsigmond 
bérlet
(csütörtök 15 óra)

Balassi Bálint bérlet 
(péntek 15 óra)

1.800 Ft
                   
1.600 Ft 48%

A PADLÁS/CSONgOR éS TÜNDe/HAMuPIPŐke
Arany jános bérlet 
(csütörtök 10 óra)

jókai Mór bérlet
 (kedd 15 óra)

1.800 Ft 1.600 Ft 48%

keDVezMéNYek 
- Felnőtt bérletet vásárlóknak:  5 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2013. június 15-ig megújítja, vagy 
10 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2013. május 15-július 31. között egy összegben kifizeti (nyugdíjas 
és diák kedvezménnyel nem vonható össze).
- Részletfizetési kedvezmény  -  I. részlet (60%) átvételkor, II. részlet (40%) – 2013. november 30-ig.
- A nyugdíjasok és a diákok valamennyi bérletes előadásra kedvezményesen válthatják meg bérletüket,  a 
nyugdíjas szelvény vagy a diákigazolvány felmutatásával. 
-A 30 km-nél távolabbi településekről utazó csoportok (30 fő fölött) 20% kedvezményben részesülnek.
A kedvezmények nem összevonhatók!

 ALTeRNATÍV eLŐADÁSAINk

                             
     TOVÁBBRA IS MŰSORON:

ALTeRNATÍV eLŐADÁSuNk:

N’ino D’Introna-giacomo Ravicchio: ROBINSON éS CRuSOe

BéRLeTek éS jegYek VÁLTHATÓk 
A gÁRDONYI gézA SzÍNHÁz SzeRVezŐIRODÁjÁBAN!

(eger, Széchenyi u. 5., Tel.:36/518-347, fax: 36/518-348, 
e-mail: szervezes@gardonyiszinhaz.hu)

BéRLeTÁRuSÍTÁS: 2013. MÁjuS 15-TŐL!
jegyek a bérletes előadásokra is válthatók!

A SzÍNHÁz A MŰSORVÁLTOzTATÁS jOgÁT FeNNTARTjA!
www. gardonyiszinhaz.hu

ALTeRNATÍV eLŐADÁSuNk 2013-2014 :

N’ino D’Introna-giacomo Ravicchio:

ROBINSON éS CRuSOe

Fotók:

gál gábor

Fotó: Farkas Máté Tamás
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www.gardonyiszinhaz.hu

GÁRDONYI GÉZA

SZÍNHÁZ

ŐSBeMuTATÓ

NAGYSZÍNPAD
Déry-Pós-Presser-Adamis:

kéPzeLT RIPORT
egY AMeRIkAI POPFeSzTIVÁLRÓL musical

Zágon-Nóti-Eisemann:
HIPPOLYT, A LAkÁj  zenés vígjáték

Paul Portner:
HAjMeReSzTŐ  interaktív bűnügyi vígjáték

Presser-Sztevanovity-Horváth: 
A PADLÁS musical 9-99 éves korig

Vörösmarty Mihály:
CSONgOR éS TÜNDe  drámai költemény  - táncjáték

Gárdonyi Géza: 
ANNuSkA  vígjáték

GYEREKEKNEK
Presser-Sztevanovity-Horváth:

A PADLÁS musical 9-99 éves korig
Grimm: 

HOLLe ANYÓ mesejáték
Grimm:

HAMuPIPŐke táncmese

STÚDIÓSZÍNPAD
Kocsis István: A FéNY éjSzAkÁjA  dráma

Molière: kéPzeLT BeTeg  táncjáték
Leonard Gershe: A PILLANgÓk SzABADOk  vígjáték

NégY NAPLÓ éS  egY VeRS táncjáték
N’ino D’ Introna-Giacomo Ravicchio:

ROBINSON éS CRuSOe   alternatív előadás

2013  2014-


