
Kedves	Közönségünk!
	
Okunk	van	az	ünneplésre,	mert	ebben	az	időszakban,	amikor	alig
jutunk	kultúrához,	egyből	két	produkcióval	készülünk,	és	ezek	nem	is
lehetnének	különbözőbbek.
	
Februárban	Szabó	K.	István	rendezte	“A	kis	herceg”-et.	Az	Antoine	de
Saint-Exupéry	világhírű	elbeszélése	alapján,	az	elégedettség
kereséséről	szóló	installációs	darab	már	csak	arra	vár,	hogy	végre
közönség	előtt	is	bemutathassuk!
	
Az	online	térben	zajlanak	a	„Szilánkpark”	próbái,	amit	Verena	Koch
rendez.	A	darab	több	formátumban	is	elérhető	lesz	a	nézőközönség
számára:	mint	online	előadás	az	osztályterembe,	szabadtéri	darab	az
iskolaudvarba	és	színpadi	mű	a	színház	számára.
	
A	színház	nemzetközi	világnapján,	március	27-én	különleges	formában
nyílt	napot	tartunk.
Ne	felejtsék	el,	hogy	a	kultúra	és	a	színház	most	fontosabb,	mint
valaha.	A	színház	a	tapasztalás	és	a	közös	tanulás	színtere.
	
Reménykedve	tekintünk	a	jövőbe	és	várjuk,	hogy	minél	hamarabb
találkozzunk!
	
A	DBU	csapata

Link Ungarische	Version Link

A	tavasz	örömet	és	új	reményt
hoz.

És	két	új	produkciót	a	DBU-ba!
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DBU	Hírek

Február	 25-én	 tartottuk	 Antoine	 de	 Saint-
Exupéry
“A	 kis	 herceg”	 c.	 darabjának	 belsős
bemutatóját	 színházunkban.	 Sajnáljuk,	 hogy
ezt	 az	 előadást	 még	 bizonytalan	 ideig	 nem
láthatja	 közönségünk.	 De	 nagyon	 várjuk	 a
pillanatot,	 amikor	 újra	 kinyithatnak	 a
színházak,	 és	 megmutathatjuk	 ezt	 az	 új
darabunkat!

Tovább

A	kis	herceg	házi	bemutatój

A	 Szilánkpark,	 egy	 lakótelep,	 melyet
kizárólag	orosz	bevándorlók	lakják.	Itt	él
Sascha	két	testvérével	és	a	nagynénjükkel,
Máriával.	 Sascha	 okos,	 ambiciózus	 és	 van
egy	 álma:	 meg	 akarja	 ölni	 a	 mostohaapját,
Vadimot,	 aki	 börtönben	 ül	 a	 lány	 anyjának
meggyilkolása	miatt.

A	 darab	 egy	 határokon	 átívelő	 rendezés
keretében	valósul	meg,	és	minden	pandémiás
eshetőségre	 igyekszünk	 felkészülni:
filmként	 való	 streamelésre,	 ha	 a	 lezárás
tovább	 tartana,	 osztálytermi	 darabként
iskolai	 aulákba	 és	 iskolaudvarokba,
valamint	teljes	értékű	színpadi	előadásként
színházunkba.

Tovább

Új	darab:	Szilánkpark

Lassan	 az	 Ifjú	 DBU	 csapata	 is	 izgalmas
szakaszába	 ér	 az	 „Én	 Szekszárdom”	 című
projektjének	 elkészítésében:	 készek	 a

Ifjú	DBU	Premier
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szövegek,	kezdődhetnek	a	stúdiófelvételek!
Azonban	előtte	még	utoljára	ellenőrizzük	az
útvonalat,	 amit	 a	 majd	 a	 közönséggel
bejárunk.

Március	 27-ét	 minden	 évben	 a	 színház
világnapjaként	 ünneplik.	 Egy	 örömmel	 és
hálával	 teli	 nap,	 a	 számtalan
felejthetetlen	 pillanatért,	 amit	 a	 színház
okoz	nekünk!
Habár	a	vírushelyzet	fizikailag	bezáratta	a
színház	kapuit,	azonban	ez	nem	jelenti	azt,
hogy	megszűntek	a	színházak!
Színházunk	 is	 megünnepli	 a	 színházi
világnapot.	 Ennek	 alkalmából	 online	 nyílt
napot	 rendezünk	 minden	 korosztály	 számára.
Kapcsolódjanak	be,	várjuk	Önöket!

Nyílt	nap	–	Ünnepeljük	együtt
a	színház	világnapját

A	DBU	kínálata

Tovább

DBU	Instagram
Tudták,	 hogy	 a
Magyarországi	 Német
Színháznak	van	Instagram
oldala	 is?	 Ezen	 a
felületen	 is	 érdekes
tartalmakat	 szeretnénk
megosztani	Önökkel!
Itt	találnak	meg	minket:
@dbungarn

Tovább

DBU	Facebook
Köszönjük	 a	 Facebook
követőink	támogatását,	a
bejegyzéseink
megosztását,	 a	 lájkokat
és	 a	 felemelő
hozzászólásokat,
melyeket	 újra	 és	 újra
Önöktől	 kapunk.	 A	 Önök
segítségével	 több	 mint
10.000	embert	értünk	el,
ami	 azt	 jelenti,	 hogy
több	 mint	 10.000	 ember
minimum	 egyszer	 hallott
már	 a	 munkánkról!	 Önök
nélkül	 ez	 nem	 sikerült
volna!
Nagyon	szépen	köszönjük! Tovább

DBU	YouTube
Lejátszási	 listákba
rendezve	 megnézhetik	 az
összes	 videónkat,
melyeket	 tavaly
Facebookon	 is
megosztottunk:	 DBU
karantén,	 DBU	 advent,
DBU	 beszámolók	 és	 DBU
Valentin	 nap.	 Nézzenek
körül,	 fedezzék	 fel,	 mi
mindent	 tudunk	 még
nyújtani.	 Magyarországi
Német	Színház	-	már	a
YouTube-on	is!

Benyomások
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Fókuszban	a	színház	–	Az	első	beszélgetés	már
online	elérhető!
„A	beszélgetés	előtti	napokban	egy	érzelmi	hullámvasutat	éltem	át.
Olykor	 izgatott,	 vidám,	 lelkes	 vagy	 épp	 aggódó	 voltam.	 Ezeknek	 az
intenzív	érzéseknek	a	csúcspontja	a	beszélgetés	előtti	órában	volt.
Utána	 csend	 és	 nyugalom	 következett.	 Tudtam,	 hogy	 nagyon	 jó
beszélgetés	 lesz.	 Két	 nagyszerű	 vendégelőadóm	 volt,	 szerteágazó
tapasztalatokkal	a	szakterületükről,	Magyarországról	és	Romániából.
Nem	kellett	aggódnom!
Rebekka	Bareith	és	Dr.	Kata	Szilvia-Bartalis	impulzív	előadásmódjuk
segítségével	a	színházpedagógia	széles	perspektíváját	mutatták	be	a
közönségnek.	Szó	volt	a	tudományág	különbségeiről	és	hasonlóságairól
a	két	országban,	és	megvizsgálták	az	együttműködés	lehetőségét	is.	A
nézők	Zoom-on	vagy	Facebook-Live-on	keresztül	tudtak	bekapcsolódni	a
beszélgetésbe,	 és	 nagyon	 pozitívak	 voltak	 a	 visszajelzések.	 Mikor
lesz	 a	 következő	 beszélgetés?	 -	 mi	 lehetne	 jobb	 kérdés	 a
beszélgetéssorozat	első	része	után,	mint	ez?
Nagyon	köszönöm	Rebekkának	és	Katának	a	csodálatos	élményt!”
	
Beatrice	Benedek	–	ifa-kultúrmenedzser
	
A	beszélgetés	Facebookon	és	YouTube-on	is	elérhető.

Tovább

Romantikával	 és	 sikerrel	 mutatta	 be
színházunk	 a	 Valentin	 nap	 alkalmából
készített	 tíz	 videóját,	 melyek	 ismert	 és
kedvelt	 karaktereket	 szólaltatnak	 meg	 az
elmúlt	 évadokból.	 A	 filmek	 romantikus
rózsaszín	 hangulatot	 árasztva	 továbbra	 is
megtekinthetőek	 Facebookon	 és	 YouTube-on
is.

Tovább

Valentin	nap

További	információkért:
	
Általános	információ:	info@dbu.hu
Színházpedagógia	és	workshopok:	theaterpaed@dbu.hu
Jegyek	és	foglalások:	tickets@dbu.hu
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Kérdések	az	ifa	programról:	benedek@ifa.de

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

Jegyek	és	foglalások
	

Reméljük,	hogy	hamarosan	újra	kinyithatjuk
színházunk	kapuit	is!	

	
További	információk	a	“Scherbenpark”-hoz,	az	online
osztálytermidarabunkhoz:	www.dbu.hu/repertoar/scherbenpark

A	DBU	egész	évben	úton	van	előadásokkal,	a	zsebszínházi	meséktől
kezdve,	a	gyerekdarabokon	át	a	díszes	színpadképű	nagy	drámákig.

Saját	települése	kultúrházában	szeretne	velünk	találkozni?
Vagy	általános	iskolájának	szerezne	karácsonyi	meglepetést?	Mi

szívesen	elmegyünk	Önökhöz

In	Zusammenarbeit	mit

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.
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