
Liebes	Publikum!
	
Gestärkt	 nach	 der	 Sommerpause	 starten	 wir	 voller	 Pläne	 in	 die	 neue
Spielzeit.
	
Nicht	 nur	 in	 der	Welt,	 sondern	 auch	 in	 unserer	 unmittelbaren	 Umgebung
finden	 beunruhigende	 Veränderungen	 statt.	 Es	 ist	 unsere	 menschliche
Eigenschaft,	 Angst	 vor	 dem	 Unbekannten	 zu	 haben	 und	 Beständigkeit	 zu
suchen,	die	Sicherheit	gibt.
Leider	können	wir	die	Probleme	der	Welt	nicht	 lösen,	aber	wir	garantieren
Stabilität,	indem	wir	Sie	mit	Theatererlebnissen	erwarten,	bei	denen	Sie	sich
vollkommen	entspannen	können.
	
Wir	 freuen	 uns	 darauf,	 Sie	 im	 Theater	 oder	 bei	 einem	 unserer	 Gastspiele
begrüßen	zu	dürfen!

	Ihr	DBU-Team

Karten	und	Reservierungen

Normalpreis:	2.000	Ft
Kinder	(bis	12	Jahren):	1.000	Ft
Vorstellungen	im	Theater	am	Bethlen	Platz:
Normalpreis:	4.000	Ft
Rentner,	Schüler,	Einwohner	des	VII.	Bezirks:	3.200
Ft
	
Gruppenrabatte	möglich	nach	individueller	Absprache.
	
Reservierung:	per	Mail	unter	info@dbu.hu	oder	tickets@dbu.hu,
oder	telefonisch	unter:	+36	74/316-533

View	in	browser

Volle	Kraft	voraus!
-	Herzlich	willkommen	in	der	neuen	Spielzeit	-

	

mailto:%20info@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung
mailto:tickets@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Auch	 in	 dieser	 Spielzeit	 haben	 wir
für	 Sie	 ein	 vielseitiges	 Repertoire
zusammengestellt:
	
Am	 9.	 November	 feiert	 das	 neue
Kinderstück	 “Des	 Kaisers	 neue
Kleider”	 Premiere.	 Noch	 im
Dezember	 folgt	 ein	 neues
Klassenzimmerstück.	 Für	 unsere
kleinsten	 Zuschauer*innen	 entsteht
zur	 gleichen	 Zeit	 das	 neue
TaschenTheaterstück	 “Die	 Hexe
Baba	 Yaga”	 -	 das	 perfekte
Geschenk	zu	Weihnachten!
	
In	 der	 weiteren	 Spielzeit	 warten
Klassiker	der	Weltliteratur	und	eine
neue	Komödie	auf	unser	Publikum!
	
Viele	 weitere	 Produktionen	 der
letzten	 Spielzeit	 sind	 weiterhin	 in
unserem	Repertoire!
	
Informationen	dazu	finden	Sie	hier:

Spielzeitplanung
2022|23

Vom	 15.-18.	September	 findet	 das
Szekszárder	Weinfest	statt	und	auch
die	 DBU	 trägt	 zum	 Festprogramm
bei!

Gleich	 dreimal	 haben	 Sie	 die
Möglichkeit	unsere	Vorstellungen	zu
sehen:
Am	 15.09.	 um	 19:00	 Uhr	 können
Sie	 unseren	 literatisch-
musikalischen	 Abend	 “Und	 die
Liebe	 höret	 nimmer	 auf	 …”	 über
das	 Leben	 berühmter	 ungarischer
Schriftsteller*innen	erleben.

Am	 Wochenende	 freuen	 wir	 uns,
dem	 kleinsten	 Publikum	 und	 den
Eltern	 zwei
TaschenTheaterproduktionen
(Der	 Löwe	 und	 der	 Hase	 am	 17.
und	Das	tapfere	Schneiderlein	am
18.	 August)	 	 zu	 zeigen,	 jeweils	 um
11:00	Uhr,	bei	uns	im	Theater.

Aktuelles	an	der	DBU

Repertoire

“Liebe…”	auf	dem	Szekszárder
Weinfest!

https://www.dbu.hu/repertoire


	

Wir	 freuen	 uns,	 dieses	 Jahr	 unsere
Kooperation	 mit	 dem	 Theater	 am
Bethlen	Platz	in	Budapest	fortsetzen
zu	dürfen!
	
Unsere	 Budapester
Vorstellungsreihe	starten	wir	am	12.
Oktober	 mit	 einer
Doppelvorstellung	 von	 “Schweres
Gepäck”.	 Weitere	 Informationen
finden	 Sie	 auf	 unserer	 Homepage
und	dem	Ticketverkauf	des	Theaters
am	Bethlen	Platz.

Vorstellungen	im
Theater	am
Bethlen	Platz,
Budapest

In	der	Spielzeit	2022|23	kommen	viele	neue	Gesichter	an	die	DBU.	Einige
möchten	wir	Ihnen	heute	vorstellen:

Felicitas	 (29	 Jahre	 alt)	 kommt	 aus
Deutschland	 und	 spielt	 gerne
Klavier.	 Nach	 ihrem
Kulturdiplomatie-Studium	 an	 der
Andrássy	 Universität	 in	 Budapest
arbeitete	sie	an	der	österreichischen
Botschaft	in	Budapest	als	Referentin
für	Politik,	Presse	und	EU.
	
Theater	 findet	 Kahles	 schon	 immer
faszinierend,	 die	 aktive	 Kulturarbeit
sowieso.	Seit	Mai	2022	ist	sie	daher
als	 ifa-Kulturmanagerin	an	der	DBU
tätig.	 Kahles	 beschäftigt	 sich	 gerne
mit	 Projekten,	 die	 sie	 mit	 dem	 und
für	 das	 Theater	 umsetzt.	 Außerdem
erweitert	 sie	 mit	 ihrer	 Arbeit	 das
DBU-Netzwerk.

	

Ifa-
Kulturmanagerin:
Felicitas	Kahles

Arghavan	ist	39	Jahre	alt	und	kommt
ursprünglich	aus	dem	Iran.	Sie	kocht
und	 kreiert	 gerne	 aufregende	 und
gesunde	Rezepte.
	
Nach	 ihren	 Abschlüssen	 in	 Kunst
(Iran)	 und	 Textildesign	 (Indien)
arbeitete	 sie	 unter	 anderem	 als
Kunstlehrerin,	 Designerin	 und
Schauspielerin.
	
Shekari	 liebt	 es,	 in	 einer

Requisiteurin:
Arghavan	Shekari

Weiter

Neue	Gesichter	des	Theaters

https://www.bethlenszinhaz.hu/naptar/


künstlerischen	 Atmosphäre	 mit
kreativen	 Menschen
zusammenzuarbeiten.	 Mit	 ihrer
Leidenschaft	 für	 das	 Gestalten	 und
Bauen	 neuer	 Requisiten	 unterstützt
sie	 seit	 Mai	 2022	 die	 Produktionen
und	das	Team	der	DBU.

Anita	 ist	 43	 Jahre	 alt.	 Direkt	 nach
dem	 Abschluss	 in
Kulturmanagement	 an	 der
Universität	 Pécs,	 stieg	 sie	 als
Firmenleiterin	 ins
Familienunternehmen	ein.
	
Theater	und	Film	übten	schon	immer
eine	Anziehung	auf	 sie	 aus,	 deshalb
ließ	 sie	 sich	 zur	 Maskenbildnerin
ausbilden.	Später	arbeitete	sie	unter
anderem	 am	 Vorarlberger
Landestheater	und	am	Festspielhaus
Bregenz.
Außerdem	 wirkte	 sie	 in	 mehreren
amerikanischen	 Filmproduktionen
mit.	 Mit	 ihrem	 Fachwissen	 ergänzt
sie	 seit	 August	 2022	 das	 Team	 der
DBU	als	Publikumsorganisatorin.
	

Publikumsorganisation:
Anita	Rózsár

Ödön	 von	 Horváth	 sitzt	 mit
ungarischen	 Künstler*innen	 in
einem	 Warteraum,	 der	 sich	 als
Vorraum	zum	Himmel	entpuppt.
	
Dort	 befinden	 sich	 außer	 Horváth
der	große	ungarische	Dichter	Endre
Ady,	 der	 ungarische	 Lyriker	 und
Übersetzer	Mihály	 Babits	 und	 die
ungarische	 Philosophin	 und
Tanzpionierin	Valéria	Dienes	–	und
manchmal	 ertönt	 eine	 Glocke,	 die
hoffen	 lässt,	 zumeist	 vergeblich,
durch	 die	 kurzzeitig	 geöffnete
Himmelspforte	zu	gelangen.
	
Für	 die	 Premiere	 des	 literarisch-
musikalischen	 Theaterabends	 am	 8.
September	2022	gibt	es	noch	wenige
Karten!

PREMIERE
“Und	die	Liebe
höret	nimmer	auf
…"

DBU	Angebote



	
Weitere	Vorstellungen:
9.	September,	19:00	Uhr
13.	September,	19:00	Uhr
14.	 September,	 15:00	 Uhr	 &	 19:00
Uhr	(Pécs,	JESZ)
15.	September,	19:00	Uhr
	
Zweisprachige	 Vorstellung	 mit
ungarischen	 und	 deutschen
Untertiteln.

Ende	September	können	wir	endlich
unseren	 Audio-Spaziergang	 an
einem	 der	 Original-Spielorte	 des
Stückes	 präsentieren,	 nämlich	 im
ehemaligen	 Schulhaus	 in
Bretzfeld!
	
Vom	 23.-26.09.	 hat	 das	 dortige
Publikum	 sechsmal	 die	 Möglichkeit
die	 Vorstellung	 zu	 sehen.	 Ergänzt
wird	 das	 Programm	 mit	 einer
öffentlichen	 Hauptprobe,	 einer
Podiumsdiskussion	 für
Fachpublikum	 und	 Vor-	 und
Nachbereitungen	für	Schulklassen.
	
Weitere	Informationen	finden	Sie	auf
unserer	 Homepage	 und	 der
Homepage	der	Stadt	Bretzfeld:

“Schweres	Gepäck”
in	Bretzfeld

Du	willst	auf	der	Bühne	stehen?
	
Du	 sprichst	 gerne	 Deutsch?
(minimum	Sprachlevel	A2)
	
Du	bist	zwischen	10	-	20	Jahre	alt?
	
DANN	SUCHEN	WIR	DICH!!
Wir	 proben	 jeden	 Mittwoch	 von
16:00	–	18:00	Uhr.
	
Komm	 zu	 unserem	 ersten	 Treffen
am	Mittwoch,	den	14.	September
um	 17:00	 Uhr	 in	 die	 Deutsche
Bühne	Ungarn	 (Garay	Platz	 4,	 7100
Seksard)	 und	 bringe	 Freund*innen
und	 Geschwister	 mit	 und	 lerne	 uns
kennen!
	

Junge	DBU	startet
im	September

Weiter

https://www.bretzfeld.de/freizeit-tourismus/museum


Warum	 gerade	 du	 kommen
solltest:
-	 eine	 tolle	Gemeinschaft	wartet	auf
dich
-	die	Teilnahme	ist	KOSTENLOS
-	die	ersten	vier	Probentermine	sind
unverbindlich
-	 Besuche	 von	 Theaterfestivals	 in
Ungarn	und	im	Ausland
-	 Zertifikat	 am	 Ende	 der	 Spielzeit
über	die	Teilnahme
	
Weitere	Informationen	findest	du	auf
Facebook,	 Instagram	 oder	 schreibe
uns	an:	theaterpaed@dbu.hu

Im	Oktober	startet	die	Probenphase	für	das	neue	Kinderstück	"Des	Kaisers
neue	Kleider",	welches	am	9.	November	Premiere	feiert.

	
Endlich	bringen	wir	unseren	Audio-Spaziergang	"Schweres	Gepäck"	auch

nach	Budapest,	nämlich	am	12.	Oktober.
	

Als	Höhepunkt	freuen	wir	uns,	Ihnen	zwei	neue	Schauspielkollegen	im
Ensemble	vorstellen	zu	dürfen.

Wenn	Sie	sich	für	das	Theater		interessieren,	folgen	Sie	uns	auf	unseren
Social-Media-Kanälen!

Reservieren	Sie	jetzt	unter	tickets@dbu.hu,
	

oder	telefonisch	unter:	+36	74/316-533

Der	kleine	Prinz
Ein	Pilot	trifft	nach	einer	Notladung
in	 der	 Wüste	 einen	 Prinzen.	 Den
kleinen	Prinzen.
	
Die	 beiden	 fangen	 an	 sich	 zu
unterhalten	 und	 kennenzulernen.
Stück	 für	 Stück	 beginnt	 der	 kleine
Prinz	 dem	Piloten	 von	 seiner	 Suche

Der	Löwe	und	der	Hase

Es	war	einmal	ein	Dorf,	 in	dem	alle
Tiere	 gemeinsam	 lebten.	 Jedes	 Tier
hatte	 seine	 Aufgabe:	 der	 Hahn	 war
der	 Bürgermeister,	 der	 Biber	 der
Architekt,	die	Kuh	versorgte	alle	mit
Milch	 und	 der	 Fuchs	 beeindruckte
mit	 seiner	 Kunst.	 Und	 der	 Hase?…

Ausblick	in	den	Oktober:

Weiterhin	im	Repertoire

mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=Junge%20DBU
mailto:tickets@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung%20CTA
https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/?fbclid=IwAR3IteWA9iOtRpKUXwHRv7u50GMgm3qevT0K5bCVwsgmNLOOCefzDURxkjI
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw


zu	 erzählen,	 seiner	 Suche	 nach
Freunden:	 vom	 König,	 von	 der
Geschäftsfrau,	 vom	 Geographen	 bis
zu	 den	 Wesen	 auf	 dem	 Planeten
Erde,	der	Schlange	und	dem	Fuchs.
	
Die	 Geschichte	 des	 kleinen	 Prinzen
über	Freundschaft	und	Menschlich
	
	
	
	
	
	

Weiter

Der	war	auch	da.
	
Alle	Tiere	 lebten	also	gemeinsam	 in
diesem	Dorf.	Bis	auf	den	Löwen.	Vor
dem	 fürchteten	 sich	 alle.	 Der	 lebte
auf	 dem	 Berg,	 der	 das	 kleine	 Dorf
überragte,	 und	 wenn	 er	 Lust	 hatte,
kam	 er	 nachts	 heimlich	 in	 das	 Dorf
und	riss	sich	ein	Tier!
	
Bis	 jetzt:	 heute	 hat	 der
Bürgermeister	 Hahn	 einen	 fiesen
Plan...	 und	 der	 Hase	 soll	 es
ausbaden...
	
Ein	 Märchen	 über	 Tapferkeit	 und
Geschicklichkeit.

Weiter

Aufgrund	der	Pandemie	müssen	wir	unser	Programm	leider
manchmal	umplanen.

Wir	bitten	um	Ihr	Verständnis.

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:	kahles@ifa.de

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

Kedves	Közönségünk!
	
A	nyári	pihenés	után	 feltöltődve,	 tele	 tervekkel	vágunk	neki	az	új	évadnak.
Nemcsak	 a	 világban	 hanem	 közvetlen	 környezetünkben	 is	 nyugtalanító
változások	 vannak	 folyamatban.	 Emberi	 tulajdonságunk,	 hogy	 félünk	 az
ismeretlentől	és	keressük	a	biztonságot	nyújtó	állandóságot.

A	 világ	 dolgait	 megoldani	 nem	 tudjuk,	 de	 állandóságot	 biztosítunk	 abban,
hogy	 olyan	 színházi	 élményekkel	 várjuk	 Önöket,	 melyek	 során	 teljes
kikapcsolódásban	lesz	részük.
	
Szeretettel	várjuk	Önöket!
	
A	DBU	csapata

Teljes	gőzzel	előre!
-	Üdvözöljük	az	új	évadban	-

https://www.dbu.hu/repertoire/der-kleine-prinz
https://www.dbu.hu/repertoire/der-lowe-und-der-hase
mailto:%20info@dbu.hu?subject=NL%20-%20Weitere%20Infos
mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=NL%20-%20Weitere%20Infos
mailto:tickets@dbu.hu?subject=NL%20-%20Weitere%20Infos
mailto:kahles@ifa.de


Jegyek	és	foglalások

Teljes	árú:	2.000	Ft
Gyermek	(12	éves	korig):	1.000	Ft

Bethlen	Téri	Színházi	előadásaink:
teljes	árú:	4.000	Ft
Nyugdíjasoknak,	diákoknak	és	VII.	kerületi
lakosoknak:	3.200	Ft	
	
Csoportos	foglalás	esetén	egyedi	kedvezményre	van	lehetőség.
	
Foglalás:	info@dbu.hu,	tickets@dbu.hu	címeken	vagy	a
+36	74/316-533	telefonszámon.
	
Tájelőadás	esetén	az	ár	egyéni	árajánlat	alapján.

Ebben	 az	 évadban	 is	 változatos
repertoárral	várjuk	Önöket:

November	 9-én	 mutatjuk	 be	 a	 "A
császár	 új	 ruhája"	 című
mesejátékot.	December	elejére	pedig
újabb	osztálytermi	előadás	készül.

Legfiatalabb	 nézőink	 számára
ZsebSzínház-i	 sorozatunk	 is	 új
mesével	 bővül:	 Baba	 Yaga
boszorkány	 tökéletes	 karácsonyi
ajándéknak	ígérkezik!

Az	 évad	 második	 felében	 a
világirodalom	 egyik	 klasszikusa	 és
egy	új	vígjáték	várja	közönségünket!

Az	 újdonságok	 mellett	 repertoáron
marad	 a	 tavalyi	 évad	 számos	 más
produkciója	is!

További	információ

Évadterv	2022|23

DBU	Hírek

mailto:info@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Jegyfoglal%C3%A1s
mailto:tickets@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Jegyfoglal%C3%A1s


Szeptember	 15-18.	 között	 kerül
megrendezésre	 a	 Szekszárdi
Szüreti	 Napok,	 amelynek
programját	a	DBU	is	színesíti!

Háromszor	 lesz	 lehetősége
ellátogatni	előadásainkra:
09.15	 -	 én	 19:00	 órakor	 "A
szeretet	 soha	 el	 nem	 múlik..."
című	 irodalmi-zenei	 estünket
láthatják,	 híres	 magyar	 ill.	 magyar
származású	írók	életéről.

A	 hétvégén	 kétnyelvű	 zsebszínházi
sorozatunk	 előadásait	 láthatják:
09.17-én	 Az	 oroszlán	 és	 a	 nyúl,
09.18-án	 A	 vitéz	 szabócska	 című
előadások	 várják	 a	 kicsiket	 és
nagyokat	11:00	órakor	a	színházban.

Örömünkre	 szolgál,	 hogy	 ebben	 az
évadban	 is	 folytathatjuk	 az
együttműködést	 a	 budapesti
Bethlen	Téri	Színházzal!

Budapesti	 előadássorozatunkat
október	 12-én	 a"Nehéz	 csomag"
című	audio	sétánk	dupla	előadásával
kezdjük.	 Ezt	 követően	 havonta
egyszer	láthatnak	bennünket	ott.

További	 információt	 a	 honlapunkon
vagy	 az	 alábbi	 gombra	 kattintva
érhet	el:

Előadások
Budapesten,	a
Bethlen	téri
színházban

A	2022|23as	évadban	sok	új	arc	bővíti	a	DBU	társulatát.	Szeretnénk
bemutatni	néhányukat:

Repertoár

"Szerelem..."	a	Szekszárdi
Borfesztiválon!

Tovább

Új	arcok	a	színházban

https://www.dbu.hu/repertoar
https://www.bethlenszinhaz.hu/naptar/


Felicitas	 (29	 éves)	 Németországból
érkezett	 hozzánk.	 Szívesen
zongorázik.	 Mesterdiplomáját	 a
budapesti	 Andrássy	 Egyetemen
szerezte	 kulturális	 diplomácia
szakon.	 Ezt	 követően	 a	 budapesti
Osztrák	 Nagykövetségen	 dolgozott
politikai,	 sajtó-	 és	 uniós
referensként.

Felicitast	 mindig	 is	 lenyűgözte	 a
színház,	 valamint	 a	 kultúra	 összes
többi	területe.	Ezért	is	pályázta	meg
az	ifa	DBU-hoz	kihelyezett	kulturális
menedzseri	 állását,	 és	 2022	 májusa
óta	 erősíti	 csapatunkat.	 Felicitas
szívesen	 valósít	 meg	 projekteket	 a
színházzal	 a	 színházért.	 Munkájával
a	DBU	kapcsolati	hálóját	is	bővíti.

Kulturális
menedzser:
Felicitas	Kahles

Arghavan	 39	 éves,	 Iránból
származik.	 Szeret	 főzni	 és
egészséges	recepteket	kitalálni.
A	 művészeti	 (Irán)	 és	 textiltervezői
(India)	 diplomái	 után	 többek
között	művésztanárként,	tervezőként
és	színészként	is	dolgozott.

Arghavan	 szeret	 kreatív	 emberekkel
művészi-alkotói	 légkörben	 dolgozni.
Az	 új	 tárgyak	 tervezése	 és
létrehozása	 iránti	 szenvedélye	 segíti
kellékesi	 munkájában.	 2022	 májusa
óta	tagja	a	DBU	csapatának

	

Kellékes:
Arghavan	Shekari

Anita,	 43	 éves,	 Pécsett	 született.	 A
Pécsi	 Tudományegyetem
művelődésszervező	 szakán	 végzett.
"Friss"	 diplomásként	 saját,	 családi
vállalkozásban	 dolgozott,
cégvezetőként.

A	 színház	 és	 a	 filmezés	 mindig
vonzotta,	 varázslatos	 világnak
képzelte	 el,	 ezért	 tanulta	 ki	 a
maszkmester	 szakmát.
Maszkmesterként	 többek	 közt
Vorarlberger	Landestheater-ben	és	a
bregenz-i	 Festspielhaus-ban
dolgozott,	 de	 több	 amerikai	 film
készítésében	is	részt	vehetett.
Visszatérve	 művelődésszervezői
gyökereihez,	 a	 DBU-ban	 2022
augusztusa	 óta	 a
közönségkapcsolatokért	felelős.

Közönségszervező:
Rózsár	Anita

PREMIER

A	DBU	kínálata



Ödön	 von	 Horváth	 magyar
művészek	 társaságában	 ül	 egy
váróteremben,	melyről	kiderül,	hogy
a	mennyország	előszobája.

Rajta	 kívül	 még	 itt	 tartózkodik	Ady
Endre,	a	nagy	költő,	Babits	Mihály,
a	 lírikus	 és	 fordító,	 és	 Dienes
Valéria,	 filozófus	 és	 táncpionír	 –	 és
néha	 megszólal	 egy	 csengő,	 ami
reményt	 kelt	 bennük,	 általában
tévesen,	 a	 menny	 kapuján	 történő
átjutásra.
	
Korlátozott	számban	még	kaphatóak
jegyek	az	előadás	premierjére	2022.
szeptember	8-án!

További	előadások:
2022.	szept.	9	19:00	DBU
2022.	szept.	13.	19:00	DBU
2022.	szept.	14.	15:00	és	19:00	Pécs-
JESZ
2022.	szept.	15.	19:00	DBU
	
Kétnyelvű	 előadás	magyar	 és	német
felirattal.

“A	szeretet	soha	el
nem	múlik…"

Szeptember	 végén	 végre	 a	 történet
egyik	 eredeti	 helyszínén	 az	 egykori
bretzfeldi	 iskolaépületben	 is
bemutatjuk	 a	 kitelepítésről	 szóló
audio	sétánkat!
	
Az	 előadást	 szeptember	 23-26.
között	 hat	 alkalommal	 láthatja	 az
ottani	közönség.
	
A	 programsorozatot	 nyilvános
főpróbával	 kezdjük,	 előadásainkhoz
pedig	 pódiumbeszélgetés	 vagy
színházpedagógiai	 feldolgozó
foglalkozás	kapcsolódik.
	
További	 információ	 a	 honlapunkon
és	 Bretzfeld	 városának	 honlapján
találhatók:

A	“Nehéz	csomag”
Bretzfeldben

Szívesen	állnál	színpadon?
Beszélsz	 németül?	 (minimum	 A2-es
szinten)
Elmúltál	 10	 éves,	 de	még	nem	vagy
20?
	
AKKOR	TÉGED	KERESÜNK!
	
Szerdánként	 16:00	 –	 18:00	 óráig

Szeptemberben
indul	az	Ifjú	DBU

Tovább

https://www.bretzfeld.de/freizeit-tourismus/museum


próbálunk.
	
Gyere	 el	 az	 első	 foglalkozásra
szeptember	 14-én	 szerdán,
17:00-kor,	 a	 Magyarországi	 Német
Színházba	 (7100	 Szekszárd,	 Garay
tér	 4.)!	 Hozd	 el	 a	 barátaidat	 vagy
testvéreidet,	és	ismerj	meg	minket!
	
Amiért	érdemes	csatlakozni:
Nagyon	 jó	 közösség,	 a	 részvétel
INGYENES,	 az	 első	 négy	 alkalom
szabadon	 látogatható,	 színházi
fesztiválokon	 való	 részvétel
Magyarországon	és	külföldön.
	
További	 információkért	 keresd	 a
Facebook	 és	 az	 Instagram
oldalunkat	vagy	írj	a		
theaterpaed@dbu.hu	címre.

Októberben	megkezdjük	legújabb	gyerekdarabunkat	A	császár	új	ruháját,
melynek	premierjét	november	9-re	tervezzük.

Október	12-én	végre	budapesti	közönségünk	is	megtekintheti	Nehéz
csomag	című	audio-sétánkat.			

Majd	a	hónap	fénypontjaként	bemutatjuk	társulatunkhoz	csatlakozó	két	új
színész	kollégánkat	is.

Amennyiben	érdekli	Önt	a	színházi	világ,	kövesse	színházunkat	social	media
csatornáinkon!

Foglaljon	most	a	tickets@dbu.hu	címeken,
	

vagy	a	+36	74/316-533	telefonszámon.

A	kis	herceg
Egy	 pilóta	 kényszerleszállást	 hajt

Az	oroszlán	és	a	nyúl
Egyszer	 volt,	 hol	 nem	 volt	 egy	 falu,

Kitekintés	októberre:

Továbbra	is	műsoron

mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=Junge%20DBU
mailto:tickets@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Jegyfoglal%C3%A1s%20CTA
https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/?fbclid=IwAR3IteWA9iOtRpKUXwHRv7u50GMgm3qevT0K5bCVwsgmNLOOCefzDURxkjI
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw


végre	 a	 sivatagban,	 ahol	 találkozik
egy	 herceggel.	 A	 kis	 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
barátságról	 és	 emberségről	 szól,	 10
éves	kortól	ajánljuk.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tovább

melyben	 minden	 állat	 együtt	 élt
boldogan.	 Mindenkinek	 megvolt	 a
saját	 feladata:	 a	 kakas	 volt	 a
polgármester,	 a	 hód	 az	 építész,	 a
tehén	mindenkit	ellátott	tejjel,	a	róka
pedig	 művészként	 tűnt	 ki	 a
közösségből.	 És	 a	 nyúl?...	 Hát,	 ő	 is
ott	volt.
	
Szóval	minden	állat	együtt	élt	ebben
a	 faluban,	 kivéve	 az	 oroszlánt.	 Tőle
mindenki	 félt.	 Ő	 a	 falu	 fölé
magasodó	 hegyen	 lakott,	 és	 ha
kedve	 szottyant,	 éjjel	 titokban
leosont	 a	 faluba,	 és	 magához
ragadott	egy	állatot.
	
Egészen	 mostanáig,	 amikor	 kakas
polgármester	 úrnak	 ádáz	 terve
támadt,	 melynek	 végrehajtása	 a
nyúlra	hárult.
Egy	 mese	 bátorságról	 és
ügyességről.
	
	
	

Tovább

A	pandémiás	helyzetből	kifolyólag	előfordulhat,
hogy	műsortervünket	meg	kell	változtatnunk.

Az	ebből	fakadó	esetleges	kellemetlenségekért	elnézésüket	kérjük.

Megértésüket	köszönjük!

További	információ

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

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

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.
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