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Jeder	Mensch	ist	ein	Abgrund
-		Neue	Premiere	an	der	DBU	-

Liebes	Publikum!
	
So	 viele	 Projekte	 haben	 wir	 im	 Januar	 gestartet	 und	 so	 viele
Produktionen	haben	wir	für	den	Februar	vorbereitet,	dabei	hat	das
Jahr	 gerade	 erst	 angefangen:	 “Scherbenpark”	 für	Menschen	 ab
14	Jahren,	“Des	Kaisers	neue	Kleider”	für	Menschen	ab	7	Jahren
und	 “Der	kleine	Prinz”	 für	 Jugendliche	ab	12	 Jahren	 stehen	 für
Sie	und	Euch	auf	dem	Spielplan.	
	
Und	 Ende	 Februar	 erwarten	 wir	 Sie	 mit	 einer	 neuen	 Premiere:
Unter	 der	 Regie	 von	 Nemanja	 Petronje	 entsteht	 zurzeit
“Woyzeck”	von	Büchner	auf	der	Bühne	der	DBU,	welche	am	21.
Februar	Premiere	feiert.
	
Wir	freuen	uns	in	diesem	Monat	also	besonders	auf	Ihren	Besuch!
	

	Ihr	DBU-Team

Karten	und	Reservierungen

Normalpreis:	3.000	Ft
Ermäßigt	(Schüler*innen	ab	12	Jahren,	Studierende,
Senior*innen):	2.400	Ft
Kinder	(bis	12	Jahren):	1.500	Ft

Gruppenrabatte	möglich	nach	individueller	Absprache.

Tickets	unter:	www.jegy.hu	
	

Theater	am	Bethlen	Platz:

Normalpreis:	4.000	Ft

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.jegy.hu/pfsearch?q=magyarorsz%C3%A1gi+n%C3%A9met+sz%C3%ADnh%C3%A1z&sgtype=pfkeyword


Reduzierter	Preis:	3.200	Ft	(Schüler*innen,	Studierende,
Senior*innen,	Bewohner*innen	des	VII.	Bezirks)
Pädagog*innen:	200	Ft	(registrierte	Karten)

	
Reservierung:	per	Mail	unter	info@dbu.hu	oder	tickets@dbu.hu,
oder	telefonisch	unter:	+36	74/316-533,	+36-30-2938416

Aktuelles	an	der	DBU

PREMIERENFIEBER:	Woyzeck

Am	 21.	 Februar	 steht	 die	 Premiere	 “Woyzeck”	 von	 Georg
Büchner	in	der	Regie	von	Nemanja	Petronje	ins	Haus.	

Woyzeck	ist	einfacher	Soldat.	Er	hetzt	durch	sein	Leben,	um	genug
Geld	 zu	 verdienen,	 um	 Liebe	 zu	 kriegen,	 um	 allen	 gerecht	 zu
werden.	 Woyzeck	 wird	 so	 lange	 gehetzt,	 bis	 ihm	 jegliches
Menschsein	ausgetrieben	wird.

Georg	Büchner	schuf	mit	seinem	Dramenfragment	das	Modell	einer
Gesellschaftskritik,	 das	 sich	 selbst	 wiederholt.	 Nicht	 die
Belastbarkeit	 oder	die	Schwäche	des	 Individuums	 stehen	dabei	 im
Mittelpunkt,	sondern	vielmehr	die	Aggression	einer	arroganten	und
heuchlerischen	Gesellschaft,	die	in	ihrem	Streben	nach	Privilegien,
Geld	 und	 Macht	 bereit	 ist,	 Woyzeck	 mental	 und	 körperlich	 zu
brechen.	

Wir	empfehlen	das	Stück	besonders	für	Schulklassen	ab	14	Jahren.

mailto:%20info@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung
mailto:tickets@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung
https://www.dbu.hu/repertoire/woyzeck


Für	 diese	 bieten	 wir	 theaterpädagogische	 Vor-	 und
Nachbereitungen	an.

Hintergrundmaterial	 zum	 Stück	 können	 Sie	 kostenlos	 auf
unserer	Homepage	als	PDF-Datei	herunterladen.	

Weitere	Vorstellungen	in	Szekszárd:
22.	Februar	um	19:00	Uhr
23.	Februar	um	16:00	Uhr		
Zum	Tickets
	
In	Budapest	im	Theater	am	Bethlen	Platz:
24.	Februar	um	19:00	Uhr	
Zum	Tickets
	
Weitere,	frei	buchbare	Vorstellungen:
22.-24.	März
2.-4.	Mai

Weitere	Informationen

Online	Kartenverkauf	

Wir	freuen	uns,	Ihnen	mitteilen	zu	dürfen,	dass	wir	in	den	Online-
Ticketverkauf	 gegangen	 sind.	 Über	 das	 jegy.hu	 Ticketsystem
können	Sie	Ihre	E-Tickets	bequem	von	Zuhause	aus	kaufen.

Gehen	Sie	dafür	auf	die	Seite	www.jegy.hu.	Wählen	Sie	die	Stadt
und/oder	 den	 Spielort	 aus,	 beispielsweise	 “Szekszárd”	 und
“Magyarországi	 Német	 Színház”.	 Wählen	 Sie	 die	 Vorstellung	 aus
und	bezahlen	Sie	das	Ticket	online.

Ihre	Karten	 können	Sie	 uns	 ausgedruckt	 oder	 auf	 Ihrem	Telefon
als	PDF-Datei	vorzeigen.

Weiterhin	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 Karten	 telefonisch	 oder	 per
Mail	zu	reservieren	und	an	unserer	Abendkasse	zu	bezahlen.

Weitere	Informationen
und	Tickets

Spielclub	für
Erwachsene

https://www.dbu.hu/repertoire/woyzeck
https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.jegy.hu/program/woyzeck-144008
https://www.jegy.hu/program/woyzeck-144009
https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.jegy.hu/?lang=de


Seit	 Januar	 treffen	 sich	 über
10	 motivierte,
spielbegeisterte	 Menschen
ab	20	Jahren	auf	der	Bühne
der	 DBU,	 um	 den	 Alltag	 zu
verlassen,	 zu	 spielen	 und
währenddessen	 spielerisch
ihre	 Deutschkenntnisse	 zu
verbessern,	 aufzufrischen
oder	zu	vertiefen.

Möchten	 Sie	 auch	 einmal	 auf
der	 Bühne	 stehen?	 Oder
möchten	 Sie	 in	 einer	 lockeren
Gemeinschaft	 deutsch
sprechen?

Kommen	 Sie	 gerne	 zu	 einer
Probe:	jeden	zweiten	Montag
von	17:30	-	19:00	Uhr	in	der
DBU.	
	
Weitere	 Informationen
erhalten	Sie	per	e-Mail:

E-Mail	schicken

DBU	Angebote

Neues
Klassenzimmerstück
an	IHRER	Schule!
Im	Dezember	 feierte	“Was	wir
zu	wissen	glauben”	Premiere.	
	
Das	 Stück	 über
Verschwörungstheorien	 und
das	 Fortbestehen	 einer
Freundschaft	 dauert	 90
Minuten,	 inklusive	 einer
theaterpädagogischen
Aufbereitung.”
	
Das	 Stück	 ist	 jederzeit
buchbar.	

Weiter	zum
Klassenzimmerstück	

Der	Kaiser	braucht
neue	Kleider!
	
Wird	 der	 eingebildete	 Kaiser
Ladislaus	 der	 I.	 seine	 neuen
Kleider	 erhalten?	 Oder	 haben
sich	 da	 zwei	 Ganoven	 einen
Streich	 mit	 dem	 Kaiser	 erlaubt?
Findet	es	heraus!

Am	9.	und	10.	Februar	spielen
wir	unser	Märchen	 für	Publikum
ab	7	Jahren.	
Buchen	 Sie	 jetzt	 für	 Ihre
Schulklasse	ein	Theatererlebnis!

mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=Theatergruppe%20f%C3%BCr%20Erwachsene
https://www.dbu.hu/klassenzimmerstucke
mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=Theatergruppe%20f%C3%BCr%20Erwachsene
https://www.dbu.hu/klassenzimmerstucke


Weiter	zum	Märchen

Scherbenpark	in
Budapest
	
Am	8.	Februar	haben	Sie	die
Möglichkeit	 “Scherbenpark”
von	Alina	Bronsky	 im	Theater
am	Bethlen	Platz	zu	sehen.

Das	Monodrama	für	Menschen
ab	 14	 Jahren	 handelt	 von	 der
jungen,	 selbstbewussten
Sascha,	 die	 einen	 Traum
verfolgt:	 Sie	 möchten	 den
Mörder	 ihrer	 Mutter,	 ihren
Stiefvater	 umbringen.	 Dafür
hat	 sie	 auch	 schon
verschiedene	Möglichkeiten…	

Tickets

Ein	letztes	Mal:	Der
kleine	Prinz
Die	 Geschichte	 des	 kleinen
Prinzen	 über	 Freundschaft	 und
Menschlichkeit,	 für	 Jugendliche
ab	 10	 Jahren,	 zeigen	 wir	 am
Dienstag,	 den	 28.2.,	 und	 am
Donnerstag,	 den	 2.3.	 noch	 ein
letztes	Mal	 in	Szekszárd,	 bzw.
am	 Mittwoch,	 den	 1.3.	 in	 Pécs
im	kroatischen	Theater.	
	
PS.:	Sie	haben	keine	Möglichkeit
mehr	 das	 Stück	 zu	 sehen?	 Kein
Problem	 -	 “Der	 kleine	 Prinz”	 ist
auch	 online	 als	 erhältlich.
Weitere	 Informationen	 erhalten
Sie	unter:	

Weitere	Informationen	und
Tickets

Ausblick	in	den	März:

https://www.dbu.hu/userfiles/filemanager/Materialmappen/Des_Kaisers_neue_Kleider.pdf
https://www.jegy.hu/program/scherbenpark-144005?lang=de
https://www.dbu.hu/repertoire/der-kleine-prinz
https://www.dbu.hu/userfiles/filemanager/Materialmappen/Des_Kaisers_neue_Kleider.pdf
https://www.jegy.hu/program/scherbenpark-144005?lang=de
https://www.dbu.hu/repertoire/der-kleine-prinz


Der	März	steht	dem	Februar	in	nichts	nach!
	
*

Wir	beginnen	den	Monat	mit	drei	letzten	Vorstellungen	„Der	kleine
Prinz”.

	
*

Es	folgt	unserer	Komödie	“Bezahlt	wird	nicht!”	und	das	Drama
“Woyzeck”.	Außerdem	besucht	uns	immer	wieder	der	Kaiser

Ladislaus,	der	I.	(wohl	mit	oder	ohne	neuen	Kleidern?).
	
*

Zum	Ende	des	Monats	freuen	wir	uns,	mit	Ihnen	den	40.
Geburtstag	des	Theaters	feiern	zu	dürfen	mit	Vorstellungen	“Und

die	Liebe	höret	nimmer	auf…”

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

Weiterhin	im	Repertoire

	Schweres	Gepäck
Der	 Audio-Spaziergang
erzählt	 anhand	 von	mehreren
Figuren	 über	 einschneidende
Momente	 im	 Leben	 der
Ungarndeutschen:	 von	 der
Volkszählung	 1941	 bis	 zur
Aussiedlung	 1946,	 von	 den
unterschiedlichen	 Haltungen
und	 Gefühlen	 innerhalb	 einer
ungarndeutschen	Familie,	von
Erinnerungen	 und	 vom
Ankommen	in	Deutschland.
	
Schweres	 Gepäck	 basiert	 auf
historischen	 Quellen	 sowie
auf	 Gesprächen	 mit	 aus
Ungarn	 Vertriebenen	 und

	Bezahlt	wird	nicht!	
"Bezahlt	 wird	 nicht!"	 lautet	 der
Schlachtruf	 von	 Antonia	 und
anderen	 im	 Supermarkt,	 da	 sie
sich	 aufgrund	 von
Preissteigerungen	 die
Lebensmittel	 nicht	 mehr	 leisten
können.
	
Zuhause	 angekommen	muss	 die
geklaute	 Ware	 allerdings	 vor
Antonias	 gesetzestreuen	 Mann
Giovanni	versteckt	werden.	Und
nicht	 nur	 vor	 ihm,	 auch	 die
Polizei	 ist	 auf	 der	 Suche	 nach
dem	Diebesgut.
	
	

https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/?fbclid=IwAR3IteWA9iOtRpKUXwHRv7u50GMgm3qevT0K5bCVwsgmNLOOCefzDURxkjI
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw
mailto:tickets@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung%20CTA
https://www.dbu.hu/repertoire/schweres-gepack
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht


deren	Nachfahren.	

Weiter

	
	

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

Wollen	Sie	weitere	 Informationen	zum	Stück	erhalten?	Oder	mit	 ihrer
Schulklasse	den	Theaterbesuch	vor-	oder	nachbereiten?

Auf	 unserer	 Homepage	 können	 Sie	 zu	 allen	 Stücken	 kostenlose
Materialmappen	als	PDF	herunterladen.

“Minden	ember	szakadék…”
-	Új	bemutató	a	DBU-ban	-

Kedves	Közönségünk!
	
Alighogy	 elkezdődött	 az	 év,	 máris	 számos	 projektet	 indítottunk
útjára,	és	több	előadással	is	készülünk	a	februárra.

“Scherbenpark”	 (ifjúsági	 darab	 14	 éves	 kortól),	 “A	 császár	 új
ruhája”	 (zenés	 mese	 7	 éves	 kortól)	 és	 “A	 kis	 herceg”	 (ifjúsági
darab	10	éves	kortól)	 található	a	 februári	műsorunkban,	valamint
legújabb	 produkciónk,	 Georg	 Büchner	 “Woyzeck”	 című
drámatöredékének	 bemutatója	 is	 közeledik,	 Nemanja	 Petronje
rendezésében,	mely	február	21-től	látogatható!

Szeretettel	várjuk	Önöket	ebben	a	hónapban	is!
	
A	DBU	csapata

https://www.dbu.hu/repertoire/schweres-gepack
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht
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:	3.000	Ft
Diák	és	nyugdíjas:	2.400	Ft
Gyermek	(12	éves	korig):	1.500	Ft	
	
Csoportos	kedvezményekért	és	további	részletes
információért	vegye	fel	velünk	a	kapcsolatot.	
Foglalások:	tickets@dbu.hu,	+36-74-316-533,	+36-30-
2938416

Bethlen	Téri	Színházi	előadásaink:	
teljes	árú:	4.000	Ft
Nyugdíjasoknak,	diákoknak	és	VII.	kerületi
lakosoknak:	3.200	Ft
Pedagógusok:	200	Ft	(regisztrációs	jegy)	
	
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.

DBU	Hírek
PREMIERLÁZ:	Woyzeck

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


Február	 21-én	 19:00	 órakor	 tartjuk	 a	 “Woyzeck”	 c.	 előadás
premierjét,	Nemanja	Petronje	rendezésében.	

Franz	 Woyzeck	 egyszerű	 közlegény.	 Szüntelenül	 hajszolja	 magát:
hogy	 elég	 pénzt	 keressen,	 hogy	 szeressék,	 hogy	 mindenkinek
megfeleljen.	Környezete	 őt	 magát	 is	 addig	 hajszolja,	 amíg	 ki
nem	hal	belőle	minden	emberség.
	
Georg	 Büchner	 drámatöredékében	 olyan	 társadalmi	 modellt	 állít
fel,	 amely	 ma	 is	 érvényes:	 nem	 az	 egyén	 terhelhetősége	 vagy
gyengesége	áll	a	középpontban,	hanem	egy	arrogáns	és	képmutató
társadalom	 erőszakossága,	 mely	 a	 kiváltságokért,	 a	 pénzért	 és	 a
hatalomért	 folytatott	 küzdelemben	 nem	 rest	 Woyzeck-et
mentálisan	és	testileg	is	megtörni.
	
Előadásunkat	 nemcsak	 felnőtt	 közönségünknek,	 hanem	 a
középiskolás	 korosztálynak	 is	 ajánljuk	 14	 éves	 kortól.
Színházpedagógiai	 felkészítő	 foglalkozás	 rendelhető,	 háttéranyag-
gyűjteményünk	letölthető	lesz	a	honlapról
	
További	előadások:
Febr.	22.	19:00	Szekszárd,	DBU
Febr.	23.	16:00	Szekszárd,	DBU
Jegyek	a	szekszárdi	előadásokra	itt	érhetőek	el.

Febr.	24.	19:00	Budapest,	Bethlen	Téri	Színház
Jegyek	a	budapesti	előadásra	itt	érhetőek	el.
	
További	előadások	előkészületben:	márc.	22-24,	május	2-4.

https://www.dbu.hu/repertoar/woyzeck
https://www.jegy.hu/program/woyzeck-144008
https://www.jegy.hu/program/woyzeck-144009


További	információók

Online	jegyvásárlás

Örömmel	 értesítjük	 kedves	 közönségünket,	 hogy	 már	 online	 is
tudnak	jegyet	vásárolni	előadásinkra	a	jegy.hu	-	n	keresztül.
	
Nyissa	 meg	 a	 www.jegy.hu	 oldalt.	 Válassza	 ki	 a	 várost	 és/vagy	 a
játszóhelyet,	 pl.:	 “Szekszárd”	 és	 “Magyarországi	 Német	 Színház”.
Válassza	ki	a	kívánt	előadást	és	fizesse	ki	a	jegyeket	online.
	
Az	 így	 megvásárolt	 jegyeket	 kinyomtatva	 vagy	 PDF-
dokumentumként	is	bemutathatja	jegypénztárunkál.
	
Továbbra	 is	 lehetőségük	 van	 jegyeiket	 telefonon	 vagy	 emailban
lefoglalni,	és	az	előadás	előtt	kifizetni.

Felnőtt	színjátszó
Újév	 óta	már	10	 tagja	 van	a
csapatnak!	 Ezen	 elszánt,	 20
éven	 felüli	 játékkedvelő
felnőttek	 kéthetente
találkoznak	 színházunk
színpadán,	 hogy
játszhassanak	 és
kiszakadjanak	 a
mindennapokból.	
	
Mindeközben	 mintegy
mellékhatásként	 pedig	 szinte
észrevétlenül	 frissül	 vagy
éppen	 elmélyül	 német
nyelvtudásuk.
	
Ön	 is	 kipróbálná	 magát	 a
színpadon?	 Vagy	 szeretne
teljesítmény-kényszermentes
környezetben	 németül
beszélni?
	
Jöjjön	el	egy	próbára:	minden
második	 hétfőn	 17:30-tól
19:00-ig	 a	 Magyarországi
Német	Színházban.

Jelentkezés

https://www.dbu.hu/repertoar/woyzeck
https://www.dbu.hu/karten
https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.jegy.hu/?lang=hu
mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=Theatergruppe%20f%C3%BCr%20Erwachsene


A	DBU	kínálata

Már	rendelhető	az
új	osztálytermi
előadásunk!
Decemberben	 tartottuk	 új
osztálytermi	 darabunk	 az
“Amit	 tudni	 vélünk”
bemutatóját.
	
Az	előadás	és	az	előadás	részét
képező	 feldolgozó	 foglalkozás
együttes	időtartama:	90	perc.
	
A	 darab
időpontegyeztetéssel
rugalmasan	rendelhető.	

További	információk	

A	császárnak	új
ruhára	van
szüksége!
Megkapja	 az	 új	 ruháit	 I.
Ladislaus,	 a	 beképzelt	 császár?
Vagy	 a	 két	 csaló	 rendesen
kibabrált	 vele?	 A	 színházban
kiderül!

A	 zenés	 mesét,	 melyet	 7	 éves
kortól	ajánlunk,	február	9-én	és
10-én	 láthatják	 a	 DBU
színpadán.	
Foglaljon	 már	 most	 időpontot
osztályának	számára!

Tovább	a	meséhez

Scherbenpark
Budapesten
Alina	 Bronsky
“Scherbenpark”	 c.
könyvéből	 készült
monodrámát	 február	 8-án
nézhetik	 meg	 Budapesten	 a
Bethlen	Téri	Színházban.

Az	 ifjúsági	 darab,	 melyet	 14
éves	 kortól	 ajánlunk,	 a	 fiatal,
magabiztos	 Sascharól	 szól,
akinek	 van	 egy	 álma:	 meg
akarja	 ölni	 a	mostohaapját,
aki	 börtönben	 ül	 a	 lány
anyjának	 meggyilkolása	 miatt.
Erre	 számtalan	 lehetősége
van…

https://www.dbu.hu/repertoar/amit-tudni-velunk
https://www.dbu.hu/userfiles/filemanager/Materialmappen/Des_Kaisers_neue_Kleider.pdf
https://www.dbu.hu/repertoar/amit-tudni-velunk
https://www.dbu.hu/userfiles/filemanager/Materialmappen/Des_Kaisers_neue_Kleider.pdf
https://www.jegy.hu/program/scherbenpark-144005


Jegyek

A	kis	herceg	-
utoljára
Utoljára	 lesz	 látható	 “A	 kis
herceg”	című	klasszikus	február
28-án	 és	 március	 2-án
Szekszárdon,	 	 március	 1-jén
pedig	 Pécsett	 a	 Horvát
Színházban.
	
U.i.:	 Nem	 tud	 eljönni	 és
megnézni	 előadásunkat?	 Semmi
gond!	 -	 Előadásunk	 online	 is
elérhető!
	
	

	

További	információk

Kitekintés	márciusra:

A	március	hasonlóan	változatos	programot	kínál	mint	a	február!
	
*

A	hónapot	“A	kis	herceg”	három	utolsó	előadásával	indítjuk.
	
*

	Majd	a	"Nem	fizetünk!"	című	vígjátékunk	és	a	"Woyzeck"
előadásai	következnek.	Ezenkívül	I.	Ladislaus	császár	(új	ruhával

vagy	anélkül!)	is	ellátogat	hozzánk.
	
*

A	hónap	végén	a	színház	40.	születésnapját	egy	egész	napos
rendezvénnyel	és	“A	szerelem	soha	el	nem	múlik..."	című

előadással	ünnepeljük.

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.

Továbbra	is	műsoron

https://www.jegy.hu/program/scherbenpark-144005
https://www.dbu.hu/repertoar/a-kis-herceg
https://www.dbu.hu/repertoar/a-kis-herceg
https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/?fbclid=IwAR3IteWA9iOtRpKUXwHRv7u50GMgm3qevT0K5bCVwsgmNLOOCefzDURxkjI
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw
mailto:tickets@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Jegyfoglal%C3%A1s%20CTA


Nehéz	csomag
Az	 audio-séta	 több	 szereplő
történetén	keresztül	meséli	el	a
magyarországi	 németek
életének	 döntő	 pillanatait	 az
1941-es	 népszámlálástól	 az
1946-os	 kitelepítésig.
Részeseivé	 válunk	 egy
magyarországi	 német	 család
életének,	 átérezhetjük	 a
családtagok	 közötti
ellentéteket,	 kételyeiket,
fájdalmaikat,	 emlékeiket,	 és
átélhetjük	 a	 megérkezést
Németországba.
	
A	 Nehéz	 csomag	 történelmi
forrásokból	 valamint	 a
Magyarországról	 kitelepített
németekkel	 és
leszármazottaikkal	 folytatott
beszélgetésekből	táplálkozik.	

Tovább

Nem	fizetünk!
„Nem	fizetünk!”	 Így	hangzik	Antonia
és	 a	 többiek	 mottója,	 mialatt
kirámolják	 a	 szupermarketet,	mert	 a
folyamatosan	dráguló	árak	miatt	már
az	élelmiszerek	vásárlását	sem	tudják
megengedni	maguknak.
	
Amikor	 Antonia	 hazaér,	 el	 kell
rejtenie	a	lopott	holmit	szabálykövető
férje,	 Giovanni	 elől.	 Pontosabban
még	 a	 rendőrség	 elől	 is,	 aki	 nagy
erőkkel	keresi	a	lopott	árucikkeket.	
	
Hová	 a	 cuccokkal?	 Antonia	 végső
mentőötlete	 az	 érintetteket	 zavaros
szerepjátékba	kényszeríti.
	
	
	

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

https://www.dbu.hu/repertoar/nehez-csomag
https://www.dbu.hu/repertoar/nem-fizetunk
https://www.dbu.hu/repertoar/nehez-csomag
https://www.dbu.hu/repertoar/nem-fizetunk
mailto:info@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Tov%C3%A1bbi%20inform%C3%A1ci%C3%B3
mailto:%20theaterpaed@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Tov%C3%A1bbi%20inform%C3%A1ci%C3%B3
mailto:tickets@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Tov%C3%A1bbi%20inform%C3%A1ci%C3%B3
mailto:kahles@ifa.de


Szeretne	 további	 információkat	 megtudni	 a	 darabról?	 Esetleg
feldolgozná	az	osztályával	a	témát	az	előadás	előtt	vagy	után?	
	
Honlapunkon	 minden	 előadáshoz	 ingyenesen	 letölthető	 háttéranyagot
talál	PDF-formátumban.

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.
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