
Liebes	Publikum!
	
So	 schnell	 vergeht	 ein	Monat!	Aus	 Sicht	 der	 DBU	war	 der	 September
voller	 Projekte,	 Vorstellungen,	 Gastspielen	 und	 Ausflügen!	 Von
Budaörs	 über	Budapest	 nach	Várdomb,	 aber	 auch	 in	Bonyhád	und	Kakasd
haben	 wir	 gespielt,	 und	 natürlich	 waren	 wir	 auch	 auf	 unserer	 Bühne	 zu
Hause!
	
Endlich	 konnten	 wir	 das	 Jugendstück	 „Scherbenpark“	 vor	 live-Publikum
spielen,
„Der	 kleine	 Prinz“	wurde	 zahlreichen	 Klassen	 im	 ganzen	 Land	 präsentiert
und	 danach	 theaterpädagogisch	 aufbereitet,	 und	 parallel	 liefen	 die
Proben	 für	 das	 neue	 Familienstück	 „Der	 Räuber	 Hotzenplotz“	 auf
Hochtouren!
	
Wir	 freuen	uns	auf	den	neuen	Monat	und	hoffen,	dass	wir	auch	Sie,	 liebes
Publikum,	von	nah	und	fern	in	das	Theater	locken	können	oder	Sie	bei	sich
vor	Ort	mit	einer	Vorstellung	beglücken	können!
	
Wir	 wünschen	 Ihnen	 viel	 Spaß	 beim	 Stöbern	 durch	 unser
Oktoberprogramm!
Ihr	DBU-Team

Link Ungarische	Version Link

Premierenfieber	und	vieles	mehr!
Herbsttage	mit	der	DBU

file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_51.html#Layout_38


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:	2.000	Ft
Ermäßigung	für	Kinder	bis	14	Jahre:	1.000	Ft.
Gruppenrabatte	möglich.	Für	weitere	Informationen	bezüglich	der	Rabatte,
kontaktieren	Sie	uns.
	
Familienprogramme	am	Samstagvormittag:	1.000	Ft

Aktuelles	an	der	DBU

Endlich	 ist	 es	 soweit:	 die	 erste	Premiere
der	 neuen	 Spielzeit	 2021|22	 steht	 ins
Haus:
„Der	 Räuber	 Hotzenplotz“	 von	 Otfried
Preußler,	 ein	musikalisches	 Familienstück
für	Menschen	 ab	 5	 Jahren.	Britta	Kristina
Schreiber	 führte	 Regie,	 die
wunderschönen	 Kostüme	 und	 das
(wortwörtlich)	 zauberhafte	 Bühnenbild
stammen	von	Ute	Lindenbeck.
	
Die	Premiere	am	6.	Oktober	um	11:00
Uhr	ist	schon	ausgebucht,	aber	machen
Sie	 sich	 keine	 Sorgen!	 Wir	 haben	 noch
viele	Tickets	für	die	Vorstellungen.
	
Tickets	 gibt	 es	 für	 1000	 HUF	 an	 der
Abendkasse.

Weiter

Premierenfieber!

Wir	 setzen	 unsere	 TaschenTheater-Reihe
fort!

Märchenreihe
Wenn	Samstag,	dann	Märchen!

https://www.dbu.hu/karten?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/spielplan?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


	
Bis	 Ende	 Dezember	 zeigen	 wir	 euch
jeden	 Samstag	 um	 10:00	 Uhr	 ein
anderes	 TaschenTheater-Stück	 oder
ein	 großes	 Bühnenmärchen	 im
Theater.
	
Los	 geht	 es	 am	 Samstag,	 den	 9.
Oktober	 um	 10:00	 Uhr	 mit	 dem
TaschenTheater-Stück	 „Oh,	 wie	 schön	 ist
Panama!“
	
Diese	 Veranstaltungsreihe	 ist	 für	 Kinder
unter	12	Jahren	kostenlos,	Begleitpersonen
zahlen
1.000	 HUF	 pro	 Karte.	 Für	 Gruppen	 nach
Absprache.	Karten	gibt	es	vor	Ort.
	
Reservierungen	 (nur	 für	 Gruppen	 nötig):
per	 Mail	 unter:	 tickets@dbu.hu	 oder
telefonisch:	+36/74/316-533

Weiter

Die	Deutsche	Bühne	Ungarn	kommt	in	Ihre
Stadt,	 ihre	 Gemeinde	 oder	 Ihre
Einrichtung!	 Wie	 kann	 man	 das
organisieren?
Kommen	 Sie	 am	 Dienstag,	 den	 9.
November,	 zu	 unserer
Präsentationsveranstaltung	im	Lenau-Haus
in	Fünfkirchen.
Hier	stellt	das	Team	der	DBU	 ihre	Arbeit,
ihre	 Angebote	 und	 ihre
Kooperationsmöglichkeiten	vor.
	
Diese	Veranstaltung	richtet	sich	vor	allem
an	 alle	 Theaterinteressierte,	 an
Freund*innen	 der	 deutschen	 Kultur	 und
Sprache,	an	Vertreter*innen	der	deutschen
Minderheiten	 und	 Pädagog*innen	 in
Branau.
	
Aufgrund	 der	 begrenzten	 Platzzahl	 bitten
wir	 alle	 Interessierten	 sich	 bis	 zum	 3.
November	 unter	 benedek@ifa.de
anzumelden.

Präsentationsveranstaltung
im	Lenau	Haus

DBU	Angebote	

OUT!	-	Gefangen	im	Netz
(bis	November	auf	Tour)

PÄDAGOG*INNEN	AUFGEPASST!

Junge	DBU
Die	 Junge	 DBU	 startet	 wieder	 und	 sucht
neue	Teilnehmende!

https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/10/01/fortsetzung-der-taschentheater-reihe?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


Weiter

Bis	 Mitte	 November	 setzen	 wir	 unser
Klassenzimmerstück	 “OUT!	 -	Gefangen	 im
Netz”	wieder	auf	den	Spielplan.
Durch	 die	 Förderung	 des	 Győrer
Klassenzimmertheater-Festivals	 können
wir	 nun	 30.000	 ft	 Ermäßigung	 auf	 jede
“OUT!”-Buchung	geben.
	
Kosten	 pro	 Vorstellung	 mit	 Ermäßigung:
30.000	ft	zzgl.	Fahrtkosten.
“OUT”	spielen	wir	ausschließlich	bei	Ihnen
vor	Ort	im	Klassenzimmer.
	
Weitere	 Informationen	 unter:
tickets@dbu.hu	 oder	 telefonisch	 unter:
+36	74	316	533

Weiter

Du	willst	auf	der	Bühne	stehen?
Du	 sprichst	 gerne	 Deutsch?	 (Sprachlevel
A2)
Du	bist	zwischen	10	-	20	Jahre	alt?
	
DANN	SUCHEN	WIR	DICH!!
	
Komm	zu	unseren	Kennlernproben,	jeweils
mittwoch	 um	 16:00	 Uhr	 in	 die	 Deutsche
Bühne	 Ungarn	 (Garay	 Platz	 4,	 7100
Seksard)	 und	 bringe	 Freundinnen,
Freunde,	 Geschwister	 und	 (wenn	 du	 dich
alleine	nicht	traust	zu	kommen)	Eltern	mit!
	
Weitere	 Informationen	 unter:
theaterpaed@dbu.hu

DBU	Eindrücke

Für	3	Wochen	durfte	an	ich,	Suse-Annette	Hasenfus	von
der	 Deutschen	 Selbstverwaltung	 Tiedisch,	 über	 das	 ifa
(Institut	 für	 Auslandsbeziehungen)	 an	 der	 DBU
hospitieren.
Ich	 wollte	 mehr	 über	 Social	 Media	 und
Öffentlichkeitsarbeit	 erfahren,	 aber	 ich	 bekam	 so
viel	mehr!	Das	war	eine	aufregende	Zeit	und	 ich	kann
eine	Hospitation	nur	jedem	empfehlen!
	
Lesen	 Sie	 weiter	 Suse-Annettes	 Eindrücke	 als	 ifa-
Hospitantin	an	der		DBU.

Weiter

ifa-Hospitation
Theaterluft	schnuppern,	auch	hinter	den
Kulissen,	wer	möchte	das	nicht	auch	einmal?

Vielen	 Dank	 an	 die	 zahlreichen
Pädagog*innen,	 die	 am	 Samstag,	 den
25.09.	 die	 Pädagogik	 Expo	 in	 Budapest
besucht	haben.
Am	 Stand	 der	 DBU	 haben	 wir	 viele
interessante	 Gespräche	 führen	 und	 neue
Kontakte	 knüpfen	 können.	 So	 haben	 noch
mehr	 Kindergärten	 und	 Schulen	 in	 allen
Teilen	 Ungarns	 von	 den	 Angeboten	 der
Deutschen	Bühne	erfahren

Pädagogik	Expo

Stellenausschreibungen

ifa-Kulturmanager
Hast	du	Lust	auf	spannende	Kultur-,
Jugend-	und	Medienprojekte	in	Ungarn?
Willst	du	das	einzige	professionelle,
deutschsprachige	Theater	des	Landes,	die
Deutsche	Bühne	Ungarn,	kennenlernen?
Willst	du	künstlerisch-kreative
Vorstellungen	im	ganzen	Land	begleiten?
	
Dann	bewirb	dich	bei	dem	Institut	für
Auslandsbeziehungen	(ifa)	als
Kulturmanager*in	für	das	ifa-

Kolleg*in	für	Marketing	und
Zuschauer*innenorganisation
Die	Deutsche	Bühne	Ungarn	sucht	zum
nächstmöglichen	Zeitpunkt	eine*n
Mitarbeiter*in	im	Bereich	Marketing,	PR	und
Öffentlichkeitsarbeit	(mit	Schwerpunkt	auf
Publikumsorganisation).
	

https://www.dbu.hu/repertoire/out-gefangen-im-netz?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/08/30/junge-dbu?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/10/01/hospitation?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


Weiter

Entsendeprogramm!
	
Hier	findest	du	die	detaillierte
Stellenausschreibung:

Weiter

Fühlen	Sie	sich	angesprochen?
	
Weitere	Informationen	zur	Stelle	finden	Sie	hier

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

Diese	11	Regisseur*innen	haben	über	15	Produktionen	mit	knapp
30	Schauspieler*innen	inszeniert.	Durch	den	ständigen	Wechsel	gleicht

keine	Inszenierung	der	anderen.
Dürfen	wir	Sie	auch	einladen	die	DBU	kennenzulernen?	Wir	freuen	uns	auf

Sie!

Kedves	Közönségünk!
	
Milyen	 gyorsan	 telik	 el	 egy	 hónap!	A	DBU	 szemszögéből	 a	 szeptember
tele	volt	projektekkel,	tájelőadásokkal	és	kirándulásokkal!	Felléptünk
Budaörstől	Budapesten	át	Várdombon,	de	Bonyhádon	és	Kakasdon,	valamint
természetesen	itt	Szekszárdon	a	saját	színpadunkon	is	játszottunk.
	
Végre	élőben	adhattuk	elő	a”Scherbenpark”	című	darabot.	“A	kis	herceg”-et
számtalan	 osztály	 előtt	 játszottuk	 országszerte,	 a	 hozzá	 kapcsolódó
színházpedagógiai	 foglalkozással	 egybekötve.	Ezzel	párhuzamosan	pedig
zajlottak	az	új	gyerekdarabunk,	“Torzonborz,	a	rabló”	próbái.
	
Izgatottak	 vagyunk	az	új	hónappal	 kapcsolatban,	 és	 reméljük,	hogy	kedves
Közönségünket,	közelről	és	távolról	is	sikerül	színházunkba	csalogatni,	vagy
helybe,	az	Önök	településén	megörvendeztetni.
	
Jó	szórakozást	kívánunk	az	októberi	havi	tervünk	átböngészéséhez!
A	DBU	csapata

Premierláz	és	még	sok	más!
Őszi	napok	a	DBU	-	val

https://ifa-portal.rexx-recruitment.com/Kulturmanager-mwd-bei-der-Deutschen-Buehne-Ungarn-in-Szeks-de-j540.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/jobs-praktika?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


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.
Gyerekeknek	14	éves	korig	1000	Ft.	Csoportos	kedvezményekért	és
további	részletes	információért	vegye	fel	velünk	a	kapcsolatot.
	
Családi	programok	szombat	délelőttre:	1000	Ft.

DBU	Hírek

Végre	 eljött	 a	 2021-20222-es	 évad	 első
bemutatójának	 ideje:	 egy	 zenés
gyerekdarab	 5	 éves	 kortól,	 Otfried
Preußler-től	 a	 “Torzonborz,	 a	 rabló”.	 A
rendező	 Britta	 Kristina	 Schreiber,	 a
csodálatos	 jelmezekért	 és	 a	 (szószerint)
varázslatos	 díszletért	 pedig	 Ute
Lindenbeck	felel.
	
Az	 október	 6-ai	 bemutatóra	 már
elfogytak	 a	 jegyek,	 de	 aggodalomra
semmi	 ok,	 a	 hónap	 folyamán	 és	 később	 is
lesz	még	lehetőségük	megnézni.
	
Jegyek	1000	 forintért	 a	pénztárban	az
előadás	előtt.

Tovább

Premierláz

https://www.dbu.hu/jegyek?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/musorunk?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


Folytatjuk	a	zsebszínházi	sorozatunkat.
	
December	közepéig	minden	szombaton
10:00	órakor	egy	Zsebmesével	vagy	egy
színpadi	 mesével	 jelentkezünk	 itt	 a
színházban.
	
Az	 első	 alkalom	 október	 9-én,	 10:00-
kor	 lesz	 és	az	 “Irány	Panama”	c.	darabot
láthatják.
A	 zsebmesék	 12	 év	 alatti	 gyermekek
számára	 ingyenesek,	 kísérő	 személynek
1.000	Ft.
A	 “Torzonborz,	 a	 rabló”	és	 “A	kis	herceg”
egységesen	1.000	Ft	/	fő.
	
CSOPORTOKNAK	 ZSEBMESE	 egyéni
árajánlat	 alapján.	 Jegyek	 a	 helyszínen
kaphatók.

Előre	 bejelentkezés,	 foglalás	 (csak
csoportoknak	szükséges)	telefonon	vagy	e-
mailben	(tickets@dbu.hu).

Tovább

Mesesorozat
Ha	szombat,	akkor	mese!

A	 Magyarországi	 Német	 Színház	 házhoz
megy	 az	 Ön	 településére	 vagy
intézményébe.	 Hogyan	 lehet	 ezt
megszervezni?
Jöjjen	el	2021.	november	9-én	 információs
rendezvényünkre	a	pécsi	Lenau	Házba.	 Itt
a	 színház	 bemutatja	 a	 munkáját,	 a
kínálatát	 és	 az	 együttműködési
lehetőségeket.
	
Elsősorban	a	Baranya	megyei,	a	színház,	a
német	kultúra	és	nyelv	iránt	érdeklődőket,
a	 német	 kisebbség	 képviselőit	 és
pedagógusokat	 várjuk	 erre	 a
rendezvénnyel.
	
A	 helyek	 korlátolt	 elérhetősége	 miatt
legkésőbb	 2021.	 november	 1-ig	 jelezzék
részvételi	 szándékukat	 a	 benedek@ifa.de
e-mail	címen.

Információs	rendezvény	a
Lenau	Házba

A	DBU	kínálata

https://www.dbu.hu/hirek/2021/10/01/zsebszinhazi?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


Tovább

OUT!	–	A	net	fogságában
(turnén	november	közepéig)

PEDAGÓGUSOK	FIGYELEM!
November	közepéig	ismét	játsszuk	az
“OUT!	–	A	net	fogságában”	c.	darabot.
	
A	 Győri	 Tanterem	 Színházi	 Fesztivál
támogatásával	 30.000	 Ft	 kedvezményt
adhatunk	 minden	 „OUT!”	 foglalásból
november	 közepéig.	 Egy	 előadás	 költsége
kedvezménnyel:	 30.000	 Ft	 plusz	 utazási
költségek.
	
A	 darabot	 kizárólag	 Önöknél,	 a
tanteremben	játsszuk.
	
További	 információk	 a	 tickets@dbu.hu
email	 címen	 és	 a	 +36	 74	 316	 533
telefonszámon.

Tovább

Ifjú	DBU
Újra	indul	a	Magyarországi	Német	Színház
diákszínjátszó	 csoportja,	 és	 résztvevőket
keres.
Szívesen	állnál	színpadon?
Beszélsz	 németül?	 (minimum	 A2-es
szinten)
Elmúltál	12	éves,	de	még	nem	vagy	20?
	
AKKOR	TÉGED	KERESÜNK!
	
Gyere	 el	 az	 egyik	 ismerkedős	 próbánkra
szerdánként	 16:00-kor,	 a	 Magyarországi
Német	 Színházba	 (7100	 Szekszárd,	 Garay
tér	4.).
Hozd	 el	 a	 barátaidat	 vagy	 testvéreidet	 és
szüleidet	 (ha	 még	 nem	 mersz	 egyedül
jönni)	és	ismerj	meg	minket!	

További	információk:	theaterpaed@dbu.hu

DBU	Benyomások

Három	hétre	én,	Suse-Annette	Hasenfus	a	töttösi	Német
Nemzetiségi	Önkormányzattól,	is	hospitálhattam	a	DBU-
nál	az	ifa-n	(Institut	für	Auslandsbeziehungen)	keresztül.
	
Többet	 szerettem	 volna	 megtudni	 a	 közösségi
médiáról	 és	 a	 közönségkapcsolatokról,	 de	 ennél
sokkal	 többet	 kaptam!	 Izgalmas	 időszak	 van
mögöttem,	 és	 mindenkinek	 csak	 ajánlani	 tudom	 a
hospitációs	lehetőséget!
	
Lesen	 Sie	 weiter	 Suse-Annettes	 Eindrücke	 als	 ifa-
Hospitantin	an	der		DBU.

Tovább

ifa-Hospitáció
Ki	ne	szeretett	volna	már	beleszimatolni	a
színházi	életbe	a	kulisszák	mögött	is?

Köszönjük	a	számtalan	pedagógusnak,	akik
szombaton,	szept.	25-én	részt	vettek	a
Pedagógus	Expón	Budapesten.	A	DBU
standjánál	sok	érdekes	beszélgetést
folytattunk	és	új	kapcsolatokat
létesítettünk.	Így	országszerte	még	több
óvoda	és	iskola	szerzett	tudomást	a
Magyarországi	Német	Színház	kínálatáról!

Pedagógus	Expo

Stellenausschreibungen

https://www.dbu.hu/repertoar/out-a-net-fogsagaban?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/hirek/2021/08/30/ujra-indul-az-ifju-dbu?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email
https://www.dbu.hu/hirek/2021/10/01/hospitacio?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Oktober&utm_medium=email


Tovább

ifa-Kulturális	menedzser
Érdekelnek	izgalmas	kulturális,	ifjúsági	és
média	projektek	Magyarországon?
Szeretnéd	megismerni	az	ország	egyetlen
német	nyelven	játszó	kőszínházát,	a
Magyarországi	Német	Színházat?
Szeretnél	előadásokat	országszerte
művészi-kreatív	módon	figyelemmel
kísérni?
Jelentkezz	az	ifa-nál	(Institut	für
Auslandsbeziehungen)	a	kultúrmenedszeri
állásra!
	
A	részletes	leírást	itt	találod:

Tovább

Marketing,	PR	és
közönségszervező
referens
A	Magyarországi	Német	Színház	azonnali
kezdéssel	új	munkatársat	keres	marketing,
PR	és	közönségszervezés	területére.	(A
közönségszervezésre	összpontosítva)
	
Úgy	érzi	Ön	lenne	a	megfelelő	személy?
	
Küldje	el	nekünk	teljes	jelentkezését
(önéletrajz,	fénykép,	motivációs	levél,
bizonyítvány)	a	lotz@dbu.hu	címre.
	
További	információk:

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

A	11	rendező	15	előadást	rendezett	30	színésszel.
Az	állandó	változás	következtében	egyik	rendezés	sem	hasonlít	a	másikra.

Meghívhatjuk	színházunk	egyik	előadására?	Szeretettel	várjuk!

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.
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