
Liebes	Publikum!

Nach	 einem	 erfolgreichen	 Sommer	 und	 drei	 erfolgreichen	 Herbstmonaten
werden	 nun	 auch	 im	 Theaterbetrieb	 die	 Auswirkungen	 der	 vierten
Pandemiewelle	spürbar.
Wir	 versuchen	 so	 gut	 wie	 möglich	 unsere	 geplanten	 Programme
umzusetzen,	doch	die	Führung	liegt	nicht	mehr	in	unserer	Hand.	Neben	den
qualitativen	 Theaterinhalten,	 halten	 wir	 uns	 an	 die	 Hygieneregeln	 und
achten	auf	die	Gesundheit	unserer	Mitmenschen.
Damit	wir	uns	nicht	aus	den	Augen	verlieren,	bitte	ich	Sie,	unsere	Online-
Weihnachtsangebote	 auf	 unserer	 Homepage	 und	 auch	 in	 den	 sozialen
Medien	 zu	 verfolgen.	 Diese	 bieten	 wir	 Ihnen	 statt	 der	 ausfallenden
Vorstellungen	als	eine	Art	Weihnachtsgeschenk	an.
Ich	 denke,	 wir	 alle	 möchten	 Weihnachten	 friedlich	 und	 gesund	 im	 Kreise
unserer	Familie	und	unserer	Liebsten	verbringen.	Es	wird	schon	das	zweite
besondere	 Weihnachten	 sein,	 das	 weniger	 vom	 Trubel,	 mehr	 von	 innerer
Einkehr	geprägt	sein	wird.
Die	Wintersonnenwende	 ist	 auch	 ein	 Fest	 der	 Lichtergeburt.	 Ich	wünsche
mir,	dass	auch	im	Jahr	2022	ein	gewisses	inneres	Licht	in	uns	allen	geboren
wird	und	auf	unserem	Weg	strahlt.

Herzliche	Grüße,

Katalin	Lotz
Intendantin

Karten	und	Reservierungen

Reservieren	und	buchen	Sie	ihre	Karten	bei	uns!
Schreiben	Sie	uns:	tickets@dbu.hu	oder	rufen	Sie	uns	an:	+36/74/316-533

ungarische	Version

Hallo	Dezember!
Das	weihnachtliche	Programm	der	DBU



	
Karten:	2.000	HUF
Wir	bieten	auch	Gruppenrabatte	an.
Für	weitere	Informationen	bezüglich	der	Rabatte,	nehmen	Sie	bitte	Kontakt
mit	uns	auf.
	
Familienprogramme	am	Samstagvormittag:	1.000	HUF

In	 Hameln	 sind	 die	 Ratten	 los!	 Die	 Menschen
der	deutschen	Stadt	versuchen	mit	allen	Mitteln
die	Nager	zu	vertreiben	–	doch	alles	vergeblich.
Da	kommt	zum	Glück	der	Rattenfänger	Clemens
vorbei	 und	 hat	 eine	 passende	 Lösung	 parat,
nämlich	 die	 richtige	 Musik:	 seine
Wundermelodie.
Hamelns	 Bürgermeister	 Friederich	 verspricht
dem	Rattenfänger,	ihn	nach	der	Vertreibung	der
Ratten	 mit	 einem	 Sack	 voll	 Gold	 zu	 belohnen.
Nach	erfolgreicher	Arbeit	will	der	Bürgermeister
den	Rattenfänger	aber	doch	nicht	bezahlen.	Das
lässt	sich	Clemens	nicht	gefallen	und	bringt	alle
Ratten	in	die	Stadt	zurück…
	
Interaktives	 Märchen	 frei	 nach	 den	 Gebrüdern
Grimm

Weiter

PREMIERE:
Der	Rattenfänger	von	Hameln

Im	 Winter	 warten	 wir	 noch	 mit	 weiteren
spannenden	Wiederaufnahmen	auf	Sie!
Nach	 langer	 Zeit	 steht	 nämlich	 wieder	 das
Jugendstück	 “Robinson	 &	 Crusoe”	 auf	 dem
Spielplan.	Ende	Januar	begrüßen	wir	wieder	das
“Die	Möwe”	Ensemble	an	der	DBU	und	natürlich
haben	Sie	weiterhin	die	Chance	unsere	aktuellen
Klassiker	“Der	Räuber	Hotzenplotz”,	“Der	kleine
Prinz”	und	auch	das	neue	TaschenTheaterstück
“Der	Rattenfänger	von	Hameln”	zu	sehen.

Weiter

Ausblick:	was	erwartet	Sie	im
Januar

In	 Kooperation	 mit	 der	 DBU	 veranstaltet	 die
Werkstatt	 für	 Mentale	 Hygiene	 erneut	 ihre
traditionelle,	 weihnachtliche	 Programmreihe
„Lebende	 Liebe	 für	 unsere	Mitmenschen!”	 vom
7.	–	17.	Dezember	wochentags	ab	16:30	Uhr	auf
dem	Garay	Platz.

Weiter

Lebende	Liebe

Die	 Deutsche	 Bühne	 Ungarn	 sucht	 zum
nächstmöglichen	 Zeitpunkt	 eine*n
Mitarbeiter*in	 im	 Bereich	 Marketing,	 PR	 und
Öffentlichkeitsarbeit	 (mit	 Schwerpunkt	 auf
Publikumsorganisation).
Weitere	Informationen	zur	Stelle:

Weiter

Kolleg*in	für	Marketing	und
Publikumsorganisation

Aktuelles	an	der	DBU

https://www.dbu.hu/repertoire/der-rattenfanger-von-h
https://www.dbu.hu/musorunk/2022/1
https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/11/25/lebendige-liebe
https://www.dbu.hu/jobs-praktika


Weiter

Der	kleine	Prinz
Ein	Pilot	trifft	nach	einer	Notladung
in	 der	 Wüste	 einen	 Prinzen.	 Stück
für	 Stück	 beginnt	 der	 kleine	 Prinz
dem	 Piloten	 von	 seiner	 Suche	 zu
erzählen,	 seiner	 Suche	 nach
Freunden.	 Die	 Geschichte	 des
kleinen	 Prinzen	 über	 Freundschaft
und	Menschlichkeit,	 für	 Jugendliche
ab	10	Jahren.

Weiter

Der	Räuber	Hotzenplotz
Kasperl	 und	 Seppel	 schenken
Großmutter	 zum	 Geburtstag	 eine
neue	 wunderschöne	 Kaffeemühle.
Ihre	 Freude	 ist	 riesengroß,	 doch
während	 die	 zwei	 im	 Haus
Händewaschen	 gehen,	 stiehlt	 der
Räuber	 Hotzenplotz	 das	 kostbare
Geschenk.
	
Es	 gibt	 noch	 wenige	 Karten	 für
unser	 Familienstück	 Anfang	 des
Monats:	 das	 perfekte	 Geschenk	 zu
Nikolaus	oder	Weihnachten	 für	 Ihre
Kindergartengruppe	 oder
Schulklasse!

Unser	Adventskalender
Herzlich	 Willkommen	 im	 DBU
Adventskalender!	 Öffnen	 Sie	 jeden
Tag	 ein	 neues	 Türchen	 auf
Instagram,	 Facebook	 oder	 unserer

Theatergutscheine
Haben	 Sie	 noch	 kein
Weihnachtsgeschenk	 für	 ihre
Liebsten,	 ihre	 Kolleg*innen,
Freund*innen	 und	 Bekannten?	 Der
Theatergutschein	 ist	 ein	 passendes
Geschenk	 für	 alle,	 die	 Freude	 an
Theater	 und	 der	 deutschen

DBU	Angebote

https://www.dbu.hu/repertoire/der-kleine-prinz
https://www.dbu.hu/repertoire/der-rauber-hotzenplotz


Weiter

Homepage	 und	 entdecken	 Sie	 mit
uns	 die	 schönsten	 DBU-Momente
der	vergangenen	Jahre! Weiter

Sprachen	haben!

DBU	Eindrücke

Weiter

Theater	als	Kulturgut
Unter	diesem	Titel	hielten	wir	am	9.	November	im	Pécser	Lenau	Haus	einen
informativen	Nachmittag	für	Bildungseinrichtungen	und	deutsche
Selbstverwaltungen.	Im	Fokus	stand	dabei	die	Frage,	wie	Einrichtungen
unsere	Stücke	buchen	können	und	welche	Finanzierungsmöglichkeiten	es
gibt.
Unser	Ziel	ist	es,	Bildungseinrichtungen	zu	ermöglichen,	möglichst	viele
unserer	Vorstellungen	zu	sehen.	Bei	den	Selbstverwaltungen	und
Gemeindeverbänden	möchten	wir	auf	unser	wertvolles	Kulturangebot
aufmerksam	machen.

Für	weitere	Fragen

Allgemeine	Informationen:	info@dbu.hu
Workshops	&	Theaterpädagogik	an	der	DBU:	theaterpaed@dbu.hu
Karten	und	Reservierungen:	tickets@dbu.hu

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

Um	 allen	 Menschen	 ein	 spannendes	 Theatererlebnis	 bieten	 zu
können,	 liegt	es	uns	am	Herzen,	dass	alle	Zuschauenden	sprachlich
mitverfolgen	können,	was	auf	der	Bühne	passiert.	Unsere	Stücke	sind
daher	in	ungarischer	Sprache	übertitelt.

https://www.dbu.hu/galerie/2021/11/25/adventskalender-2021
https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/11/25/weihnachtsgeschenk-gutschein
https://www.dbu.hu/aktuelles/2021/12/01/theater-ist-kulturgut


Das	möchten	Sie	 auch	einmal	 erleben?	Dann	kommen	Sie	gerne	 zu
einer	Vorstellung	vorbei!

Kedves	Közönségünk!

Egy	sikeres	nyár	és	három	sikeres	őszi	hónap	után	színházunk	működésében
is	érezhetővé	vált	a	koronavírus-járvány	negyedik	hullámának	hatása.
Mi	 igyekszünk	minél	 több,	már	megtervezett	programunkat	megtartani,	de
az	irányítás	most	nem	a	mi	kezünkben	van.	A	megszokott	minőségi	tartalom
mellett,	 betartjuk	 a	 higiéniai	 előírásokat	 is,	 és	mindent	megteszünk	 azért,
hogy	vigyázzunk	egymás	egészségére.
Kérem,	kövessék	honlapunkon	és	a	közösségi	médiákban	online	karácsonyi
ajánlatunkat	 is,	melyet	karácsonyi	ajándékként	fogunk	kínálni	esetlegesen
elmaradt	előadásaink	helyett.
Azt	gondolom,	mindannyian	szeretnénk	a	Karácsonyt	békében,	egészségben
szeretteink	körében	eltölteni.	Ez	már	a	második	különleges	Karácsony	lesz,
melyet	kevésbé	a	nyüzsgés,	mint	inkább	a	valódi	befelé	fordulás	jellemez.
A	 téli	 napforduló	 időszaka	 a	 fény	 születésének	 ünnepe	 is.	 Kívánom,	 hogy
mindnyájunkban	 szülessen	 meg	 az	 a	 bizonyos	 belső	 fény,	 és	 világítson
utunkon
2022-ben	is.
	
Szeretettel:
Lotz	Katalin
igazgató

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.

Elszabadultak	 a	 patkányok	 Hameln-ben!	 Az
emberek	 a	 német	 városban,	 különféle
eszközökkel	 próbálják	 elűzni	 a	 rágcsálókat	 -	 de
mindez	hiába.
Szerencsére	 megérkezik	 a	 városba	 Clemens,	 a
patkányfogó,	 aki	 rendelkezik	 a	 megoldással:
méghozzá	 a	 megfelelő	 zenével,	 egy
csodadallammal.
Hameln	 polgármestere,	 Friedrich	 megígéri	 a
patkányfogónak,	 hogy	 a	 patkányok	 elűzéséért
egy	 zsák	 arannyal	 jutalmazza	 meg.	 De	 a
sikeresen	elvégzett	munka	után,	a	polgármester
mégsem	 akarja	 kifizetni	 a	 patkányfogót.	 Ez
azonban	nem	tetszik	neki,	és	az	összes	patkányt

A	hamelni	patkányfogó

Szia	december!
A	DBU	karácsonyi	programja

Jegyek	és	foglalások



visszahívja	a	városba….
	
Egy	interaktív	előadás	a	Grimm	testvérek	meséje
alapján.

Tovább

Hamar	 eltelt	 a	 2021-es	 év	 is,	 azonban	 még	 az
évad	feléhez	sem	értünk!	Télen	még	egy	további
felújított	előadás	várja	Önöket!
Hosszú	idő	után	ismét	szerepel	a	műsorunkon	a
“Robinson	 &	 Crusoe”	 c.	 ifjúsági	 darab.	 Január
végén	 ismét	 “A	 sirály”	 csapatát	 köszöntjük
színházunkban	 és	 természetesen	 továbbra	 is
lehetőségük	 lesz	 megtekinteni	 a
klasszikusainkat,	mint	a	“Torzonborz,	a	rabló”-t,
“A	 kis	 herceg”-et	 és	 az	 új	 zsebszínházi
darabunkat,	“A	hamelni	patkányfogó”-t.

Tovább

Kitekintés:	Mit	tervezünk
januárra?

A	 Mentálhigiénés	 Műhely	 a	 Magyarországi
Német	 Színházzal	 (DBU)	 karöltve	 ismét
megszervezi	 december	 7-17.	 közötti
hétköznapokon	a	Garay	téren	minden	nap	16.30
órától	 az	 „Élő	 Szeretetet	 Embertársainknak!”
hagyományos	 szabadtéri	 karácsonyi
programsorozatot	 a	 Szekszárdi	 Advent
társrendezvényeként.

Tovább

Élő	szeretet	embertársainknak

A	 Magyarországi	 Német	 Színház	 azonnali
kezdéssel	 felvételt	 hirdet	 marketing,	 PR	 és
közönségszervezés	munkakörbe.	A	fő	hangsúly	a
közönségszervezésen	van.

Tovább

Közönségszervező	és	marketinges
kollégát	keresünk

A	DBU	kínálata

https://www.dbu.hu/repertoar/a-hamelni-patkanyfogo
https://www.dbu.hu/musorunk/2022/1
https://www.dbu.hu/hirek/2021/11/25/elo-szeretet-embertarsainkert
https://www.dbu.hu/hirek/2021/09/01/allashirdetes


Tovább

A	kis	herceg
Egy	 pilóta	 kényszerleszállást	 hajt
végre	 a	 sivatagban,	 ahol	 találkozik
egy	 herceggel.	 Beszélgetésbe
elegyednek	 és	 lassanként
megismerik	 egymást.	 A	 kis	 herceg
mesél	 a	 különleges	 barátkereső
útjáról	 a	 világűrben:	 mesél	 a
királytól	 és	 az	 üzletasszonytól
kezdve	 a	 földrajztudóson	 át	 a	 Föld
nevű	 bolygó	 teremtményeiről,	 a
kígyóról	és	a	rókáról.
A	 kis	 herceg	 történetét,	 ami	 a
barátságról	 és	 az	 emberségről	 szól,
10	éves	kortól	ajánljuk.

Tovább

Torzonborz,	a	rabló
Nagymama	születésnapja	alkalmából
gyönyörűszép	 új	 kávédarálót	 kap	 a
két	csibész	unokájától,	Kasperl-től	és
Seppel-től.	 Öröme	 határtalan,	 de
amíg	unokái	kezet	mosnak	a	házban,
Torzonborz,	 a	 rabló,	 ellopja	 az
értékes	ajándékot.
Kasperl	 és	 Seppel	 mindenre
elszántan	 indulnak	 útnak,	 hogy
visszaszerezzék	 a	 kávédarálót,	 a
gonosz	 rablót	 pedig	 az	 őrmester
kezére	 juttassák.	 Útjuk	 során	 egyik
izgalmas	 kalandból	 a	 másikba
csöppennek.
Szórakoztató	 és	 vidám	mese	 5	 éves
kortól.

Tovább

Adventi	kalendáriumunk
Üdvözöljük	 a	 DBU	 adventi
kalendáriumában!
Nyissanak	ki	velünk	minden	nap	egy
ajtót	 Instagrammon,	 Facebookon
vagy	 honlapunkon	 és	 fedezzék	 fel	 a
DBU	legszebb	pillanatait! Tovább

Színházi	ajándékutalvány
Még	nem	talált	karácsonyi	ajándékot
szeretteinek,	kollégáinak,	barátainak
és	ismerőseinek?
Színházunk	 ajándékutalványa	 remek
választás	minden	 színházkedvelőnek
és	a	színház	iránt	érdeklődőnek.

DBU	benyomások

https://www.dbu.hu/repertoar/a-kis-herceg
https://www.dbu.hu/repertoar/torzonborz-a-rablo
https://www.dbu.hu/galeria/2021/11/25/adventi-kalendarium
https://www.dbu.hu/hirek/2021/11/25/ajandekutalvany


Tovább

A	színház	kultúrkincs
Ezzel	a	címmel	tartottunk	2021.	november	9-én	Pécsett	a	Lenau	Házban
információs	délutánt	oktatási	intézmények	és	német	kisebbségi
önkormányzatok	részére.	A	fókuszban	az	volt,	hogyan	lehet	előadásainkat
megrendelni,	milyen	finanszírozási	módok	állnak	rendelkezésre.
Célunk,	hogy	segítsük	az	oktatási	intézményeket	abban,	hogy	minél	több
előadásunkat	láthassák,	a	kisebbségi	önkormányzatok	és	az	önkormányzatok
szövetségek	esetében	pedig	szeretnénk	felhívni	a	figyelmet	értékes
kulturális	kínálatunkra.

További	információ

Általános	információ:	info@dbu.hu
Színházpedagógia	és	workshopok:	theaterpaed@dbu.hu
Jegyek	és	foglalások:	tickets@dbu.hu

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

Ahhoz,	hogy	mindenki	számára	 izgalmas	színházi	élményt	tudjunk	nyújtani,
fontos	számunkra,	hogy	minden	néző	nyelvileg	is	követni	tudja	a	színpadon
zajló	eseményeket.
Ezért	 a	 fiataloknak	 és	 felnőtteknek	 szóló	 darabokat	 magyar	 felirattal
játsszuk.
Ön	 is	 szeretné	ezt	megtapasztalni?	Látogasson	el	hozzánk,	 vagy	 foglalja	 le
valamelyik	előadásunkat!

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.

	

Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.
Sie	haben	diese	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	auf	Deutsche	Bühne	Ungarn

https://www.dbu.hu/hirek/2021/12/01/a-szinhaz-kulturalis-kincsunk
https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw


angemeldet	haben.
	

Abmelden
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