
Liebes	Publikum,
	
Das	Wetter	könnte	kaum	strahlender	und	einladender	sein,	um	in	den	Genuss
unserer	Open	Air-Veranstaltungen	im	Szekszárder	Burghof	zu	kommen!
	
Sowohl	unsere	TaschenTheater	als	auch	die	großen	Bühnenstücke	warten	den
ganzen	Sommer	auf	Sie.	Doch	nicht	nur	das!	Im	Juli	haben	junge	Erwachsene
zwischen	16	und	21	Jahren	die	Möglichkeit	am	Nachhaltigskeitscamp	des	ifa
in	Szekszárd	teilzunehmen.
	
Und	falls	Sie	Ihre	Ferienfreizeiten	mit	einem	besonderen	Erlebnis	ausstatten
wollen	können	Sie	weiterhin	zahlreiche	Filmaufnahmen	unserer	Stücke	und
theaterpädagogische	Programme	buchen.
	
Wir	wünschen	Ihnen	einen	schönen	Sommer	mit	vielen	spannenden
Erlebnissen!
	
Herzliche	Grüße!
Ihr	DBU-Team

Link Ungarische	Version Link

Volle	Fahrt	voraus!	
Das	Sommerprogramm	ist	da
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Karten	&	Reservierungen
	
Reservieren	und	buchen	Sie	ihre	Karten	bei	uns!
Schreiben	Sie	uns:	tickets@dbu.hu	oder	rufen	Sie	uns	an:	+36/74/316-533

Karten	ab	2000	HUF	erhätlich.
Gruppenrabatte	möglich.	Für	weitere	Informationen	bezüglich	der	Rabatte
nehmen	Sie	bitte	Kontakt	mit	uns	auf.

Aktuelles	an	der	DBU

Oft	entstehen	aus	der	Not	heraus	die
besten	Ideen.
So	 suchte	 die	DBU	 einen	 tollen	Ort,
um	 im	 Sommer	 Freilicht-
Vorstellungen	 spielen	 zu	 können.
Daraus	 entstand	 nun	 eine
Kooperation	 mit	 dem	 Mihály	 Babits
Kulturzentrum	 und	 dem	 Wosinsky
Museum,	welche	die	Programmreihe
„KulturHof”	starteten.
In	 den	 nächsten	 Wochen	 warten
beinahe	 jeden	 Tag	 Veranstaltungen
auf	 das	 Publikum:	 live-
Übertragungen	 der	 Europa
Meisterschaft,	 zahlreiche
Veranstaltungen	für	Kinder,	Konzerte
und	Theaterproduktionen.

Weiter

KulturHof

Diesen	Sommer	spielen	wir	jeden
Dienstag	TaschenTheater	im
Szekszárder	Burghof.
	
	
Kommt	vorbei	und	genießt	ein
interaktives	zweisprachiges	Märchen
für	Groß	und	Klein!
	
	
Tickets:
FREI	für	Kinder	bis	12	Jahren.
Begleitpersonen:	1.000	Ft

Weiter

TaschenTheater
Sommerreihe

https://www.dbu.hu/karten
https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/06/25/kulthof
https://www.facebook.com/events/204227414891392/?active_tab=discussion


DBU	Angebote

Weiter

Gott	der	Reben
Zwei	frisch	verliebte	Touristen	verpassen
die	Abfahrt	des	letzten	Busses	vor
Grenzschließung	während	der	Pandemie
und	sind	im	Keller	des	Weingottes
Bacchus	eingesperrt.	Somit	sind	alle
gezwungen,	in	diesem	geschlossenen
System	miteinander	umzugehen.
Natürlich	kommt	es	dabei	zu	einem
offenen	Meinungsaustausch,	der	auch	vor
aktuellen	Themen	nicht	Halt	macht.
	
Ein	musikalisches	Vergnügen	mit	Live-
Musik	bekannter	Popschlager	und
klassischer	Lieder	rund	um	den	Wein	wird
garantiert.
Weitere	Informationen	zum	Stück	finden
Sie	unter:

Weiter

Die	fürchterlichen	Fünf
Kröte,	 Ratte	 und	Fledermaus	 leben	 unter
einer	Brücke.	Die	 Stimmung	 ist	 schlecht,
sie	 fühlen	 sich	hässlich	und	ausgestoßen.
Da	taucht	 ihr	alter	Freund	Hyäne	auf	mit
einer	 Idee	 im	 Gepäck:	 eine
„Palatschinkenbude	mit	Tanz	und	Musik“.
Ein	witziges	Stück	über	Freundschaft,
Mut	und	die	Kraft	der	Fantasie.
	
Weitere	Informationen	zum	Stück	finden
Sie	unter:

ifa-Projekte	Sommer

Das	Camp	bietet	euch	nicht	nur	die
Möglichkeit	online	Gleichaltrige	aus
anderen	Ländern	kennenzulernen	und
eure	Sprachkenntnisse	aktiv	zu
verbessern,	sondern	auch	etwas	über
Nachhaltigkeit	und	Umweltschutz	zu
lernen.	Dabei	wird	das	Wissen,	welches
wir	theoretisch	erlangen,	in	vielen
Workshops	praktisch	angewendet:	es
wird	selbst	gekocht,	Kosmetikartikel
hergestellt	und	gebastelt.	Und	wem	das
noch	nicht	reicht:	es	gibt	auch	Theater!
	
Anmeldung	und	weitere	Informationen
zum	Camp:	benedek@ifa.de

Nachhaltigkeitscamp
Klima?	Wandel!
Aktion!
25.-31.	Juli	2021

https://www.dbu.hu/repertoire/der-gott-der-reben
https://www.dbu.hu/repertoire/die-furchterlichen-funf


Weiter

Eindrücke

Weiter

Mein	Szekszárd	Premiere	-	Junge	DBU
Die	Premiere	des	diesjährigen	 Jugendclub-Stücks	„Mein	Szekszárd”	war	ein	großer
Erfolg	und	wurde	sogar	beim	20.	Internationalen	Deutschsprachigen	Theaterfestival
präsentiert.	Wir	sind	sehr	stolz	auf	das	filmische	Projekt,	welches	in	diesem	Rahmen
entstanden	ist.
	
Alle	 Stücke	 des	 Festivals	 können	 Sie	 sich	 auf	 der	 Facebookseite	 der	 Deutschen
Gemeinschaft	Essegg	anschauen:	https://fb.watch/6g1Hkh4-33/
	
Und	 falls	 Sie	 und	 Ihr	 das	 schöne	 Wetter	 in	 Szekszárd	 genießen	 möchten:	 die
Audiotour	 „Mein	Szekszárd”	 ist	 jederzeit	 von	unserer	Homepage	downloadbar	und
selbstständig	machbar:

Es	 ist	 immer	 wieder	 eine	 Freude
Gespräche	 über	 Theaterthemen	 zu
führen,	 insbesondere	 wenn	 es	 über	 die
Arbeit	 der	 Nachwuchskünstler*innen
geht.
	
Am	 3.	 Mai	 fand	 das	 zweite	 Gespräch
unserer	 online	 Veranstaltungsreihe
“Fokus:Theater”	 statt.	 Unsere

Fokus:Theater	-	Die
online
Veranstaltungsreihe	der
DBU

https://fb.me/e/5ljJbpYWR
https://www.dbu.hu/mein-szekszard
https://www.facebook.com/watch/live/?v=183663553588133&ref=watch_permalink


eingeladenen	Referentinnen	Isolde	Cobet
und	Dr.	Tereza	Leonhard	haben	mit	dem
online	Publikum	über	 ihre	Erfolge,	 aber
auch	 die	 Herausforderungen	 in	 ihrer
Arbeit	 mit	 Kindern,	 Jugendlichen	 und
Personen	 aus	 benachteiligten	 Gruppen
diskutiert.	Das	Gespräch	können	Sie	auf
unserer	Facebook-Seite	und	auf	unserem
YouTube-Kanal	anschauen.
	
Das	nächste	Gespräch	findet	am	22.	Juli
2021	 um	 17:30	 Uhr	 statt.	 Gemeinsam
mit	Dr.	Edit	Szegedi	und	Balogh	Robert
werden	 wir	 über	 Theater	 aus	 einer
soziopolitischen	 Perspektive	 sprechen.
Seien	Sie	dabei!

Weiter

Für	weitere	Fragen:
Allgemeine	Informationen:	info@dbu.hu
Workshops	und	Theaterpädagogik	an	der	DBU:	theaterpaed@dbu.hu
Karten	und	Reservierungen:	tickets@dbu.hu
ifa-bezogene	Fragen:	benedek@ifa.de

Unterstützen	Sie	unsere	Onlineprojekte!
UniCredit	Bank:	10918001-00000129-08870001

Auf	unserem	YouTube	Channel	finden	Sie	all	unsere	Trailer	zu	den
einzelnen	Produktionen,	außerdem	sind	hier	auch	unsere

Videoprojekte	abrufbar,	die	während	der	Pandemie	entstanden	sind.
Schauen	Sie	doch	einmal	vorbei

suchen	Sie	auf	YouTube	nach	"Deutsche	Bühne	Ungarn"

Kedves	Közönségünk!
	
Az	időjárás	szabadtéri	előadásokhoz	nem	is	lehetne	hívogatóbb.
Egész	nyáron	ugyanúgy	várják	a	kicsiket	a	ZsebSzínházi	előadások,	mint	a
felnőtt	korosztályt	a	nagy	színpadi	darabok.
	
Júliusban	lehetőség	nyílik	16-20	éveseknek	részt	venni	az	ifa	(Institut	für

Teljes	gőzzel	előre!	–	Nyári
programkínálatunk

https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn/videos/323188236121966
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw


Auslandsbeziehunge)	által	szervezett	fenntarthatósági	táborban	Szekszárdon.
Ha	szeretnék	a	nyári	szabadidejüket	egy	különleges	programmal	feldobni,
továbbra	is	online	elérhetőek	a	darabjainkról	készült	felvételek,	valamint
rendelkezésre	áll	színházpedagógiai	kínálatunk.
	
Élménydús,	szép	nyarat	kívánunk!
	
A	DBU	csapata

Jegyek	és	foglalások
	
Foglaljon	és	vásároljon	jegyet	nálunk!
Írjon	nekünk:	tickets@dbu.hu,	vagy	hívjon	minket:	+	36/74/316-533

Jegyek	2.000	Ft-tól.
Csoportos	kedvezményekért	és	további	részletes	információért	vegye	fel
velünk	a	kapcsolatot.

DBU	Hírek

Sokszor	a	nagy	szükségben	születnek
a	legjobb	ötletek.	Így	talált	rá	a	DBU	a
helyre,	 ahol	 nyáron	 szabadtéri
előadásokat	tarthat.
	
Ebből	 született	meg	 a	Babits	Mihály
Kulturális	 Központ,	 a	 Wosinsky	 Mór
Megyei	 Múzeum	 és	 a	 DBU	 közös
együttműködése,	 a	 KultUdvar
programsorozat.	 A	 következő
hetekben	 majdnem	 minden	 nap
valamilyen	 rendezvény	 várja	 a
közönséget:	 a	 Labdarúgó	 Európa
Bajnokság	 élő	 közvetítései,	 számos
lehetőség	gyerekeknek,	 koncertek	 és
színházi	előadások.
	
További	információk	a	programokról:

Tovább

KultUdvar

https://www.dbu.hu/jegyek
https://www.szekszardagora.hu/program/kultudvar-nyari-programok-varmegyehaza-udvaran-0?fbclid=IwAR0XMFQ7Y6lqDRofoI5jz9S2BORiqsWmXqDgcmz5ors9akExtYA2H6t4T-o


Ezen	a	nyáron	keddenként
rendszeresen	játszunk	a
Vármegyeházán	ZsebSzínházi
előadásokat.
	
Gyertek	el	és	élvezzétek	a	kicsiknek
és	nagyoknak	is	szóló	interaktív
kétnyelvű	meseelőadásokat!
	
Jegyek:
12	év	alatt	ingyenes	a	belépés,
kísérő	személynek	1.000	Ft
Csoportoknak	egyéni	árajánlat
alapján.

Tovább

ZsebSzínház	a
Vármegyeház	udvarán

A	DBU	kínálata

Tovább

A	szőlőtőkék	Istene
Két	 szerelmes	 német	 turista	 a	 bor
istenének	 Bacchusnak	 a	 pincéjében
ragad.	Így	lekésik	a	Németországba	induló
buszt.	 Rajtakapja	 őket	 a	 borozó
személyzete,	miközben	az	is	kiderül,	hogy
mar	nem	mehetnek	sehová,	mert	karantén
alá	került	az	ország,	 lezárták	a	határokat,
és	 bezártak	 a	 hotelek	 is.	 Így	 hatan
összezárva	 kénytelenek	 megtanulni
egymással	kijönni.
	
A	 kezdeti	 előítéletek,	 vádaskodások	 és
viták	után	–	melyben	előkerülnek	jelenünk
aktualitásai	is	–
a	 bor	 mámorában	 mégis	 elkezdődik
egyfajta	 közeledés,	 barátkozás.	 Így	 a
turisták	 végül	 picit	 szomorúan	 veszik
tudomásul:	a	busz	mégis	visszajött	értük.
	
Élőzenével	 -	 modern	 és	 klasszikus
zeneszámokkal	 -	 kísért	 szórakoztató	 est	 a
bor	története	körül.
	
További	információk	a	darabról:

Tovább

A	Rettenetes	Ötös
Varangy,	Patkány	és	Denevér	egy	híd	alatt
élnek.	 Rossz	 a	 kedvük:	 csúnyának	 és
kitaszítottnak	érzik	magukat.	Ekkor	tűnik
fel	 Hiéna,	 egy	 régi	 barát,	 és	 egy
nagyszerű	 ötlettel	 áll	 elő:	 nyissanak	 egy
„Zenés-táncos	palacsintázó	bódét”.
	
Egy	 vidám	 darab	 a	 barátságról,	 az
összetartozás	 erejéről	 és	 a	 képzelet
szabadságáról.
	
További	informáviók	a	darabról:

Nyári	ifa-projektek

A	tábor	nem	csak	arra	ad	lehetőséget,
hogy	veletek	egykorúakkal	ismerkedjetek
meg	és	aktívan	fejlesszétek	a
nyelvtudásotokat,	hanem	arra	is,	hogy
fenntarthatóságról	és
környezetvédelemről	tanuljatok.	Az
elméleti	tudást	többféle	workshop
keretében	átültetjük	a	gyakorlatba:	mi
magunk	főzünk,	kozmetikumokat
állítunk	elő	és	barkácsolunk.	Ha	mindez

Fenntarthatósági	tábor
Klíma?	Változás!
Akcióterv!
25.-31.	Juli	2021

https://www.facebook.com/events/204227414891392/?active_tab=discussion
https://www.dbu.hu/repertoar/a-szolotokek-istene
https://www.dbu.hu/repertoar/a-rettenetes-otos


nem	lenne	elég:	színházi	része	is	lesz	a
programnak!
	
További	információk	és	jelentkezés
Beatrice	Benedek	ifa-kultúrmenedzsernél
a	benedek@ifa.de	címen.

Tovább

Benyomások

Tovább

Mein	Szekszárd	Premier	-	IfjúDBU
Az	 idei	diákszínjátszó	csoport	darabjának	bemutatója	nagyon	sikeres	 lett	és	még	a
20.	Nemzetközi	Német	Nyelvű	Színházi	Fesztiválon	is	bemutatták.	Nagyon	büszkék
vagyunk	a	filmprojektre,	amely	ennek	keretén	belül	készült.
	
A	 fesztvál	 minden	 darabja	 megtalálható	 az	 Eszéki	 Német	 Közösség	 Facebook-
oldalán:	https://fb.watch/6g1Hkh4-33/
	
Ha	 élvezni	 szeretnétek	 a	 szép	 időjárást	 Szekszárdon,	 töltsétek	 le	 bármikor
honlapunkról	“Az	én	Szekszárdom”	audiotúrát	és	fedezzétek	fel	önállóan	a	várost:

Mindig	 öröm	 színházi	 témákról
beszélgetni,	 különösen,	 ha	 a	 fiatal
feltörekvő	művészek	munkájáról	van	szó.
Május	 3-án	 volt	 az	 online
rendezvénysorozatunk,	 a	 “Fókuszban	 a
színház”	 második	 beszélgetése.	 Isolde
Cobeț	 és	 Dr.	 Tereza	 Leonhard	 a
gyerekekkel,	 fiatalokkal	 és	 hátrányos
helyzetű	 csoportokhoz	 tartozó
emberekkel	 való	munkájuk	 szépségeiről,
kihívásairól	és	sikereiről	beszélgettek	az
online	 közönséggel.	 A	 beszélgetést
meghallgathatják	 Facebook-oldalunkon
és	a	YouTube-csatornánkon.
	
A	következő	beszélgetés	2021.	 július	22-

Fókuszban	a	színház	-
a	DBU	online
rendezvénysorozata

https://fb.me/e/5ljJbpYWR
https://www.dbu.hu/az-en-szekszardom
https://fb.watch/6g1Hkh4-33/


én	 lesz	17:30-kor.	Dr.	Szegedi	Edittel	és
Balogh	 Róberttal	 a	 színházról
beszélgetünk	 szociopolitikai
szemszögből.	Hamarosan	találkozunk!

Tovább

További	információ:
	
Általános	információ:	info@dbu.hu
Színházpedagógia	és	workshopok:	theaterpaed@dbu.hu
Jegyek	és	foglalások:	tickets@dbu.hu
ifa-val	kapcsolatos	kérdések:	benedek@ifa.de

Támogassa	online	projektjeinket!
UniCredit	Bank:	10918001-00000129-08870001

Itt	megtalálják	az	összes	előadásunk	előzetesét,	továbbá
videóprojektjeinket	is,	melyek	a	vírushelyzet	ideje	alatt	készültek.

Nézzenek	körbe!
Keressék	fel	a	"Deutsche	Bühne	Ungarn"	YouTube-csatornát

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.

This	email	was	sent	to	{{	contact.EMAIL	}}
You	received	this	email	because	you	are	registered	with	Deutsche	Bühne	Ungarn
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