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Weihnachtliche	Vorfreude
-	Viele	kleine	und	große
Weihnachtsgeschenke	

in	ganz	Ungarn	-
	

Liebes	Publikum!
	
Wie	 schnell	 ist	 ein	 Jahr	 wieder	 vergangen.	 An	 dieser	 Stelle
möchten	wir	uns	bei	Ihnen,	liebes	Publikum,	bedanken!	
	
So	viele	Menschen	haben	wir	 auch	 im	 Jahr	2022	 in	ganz	Ungarn
und	Deutschland	kennengelernt,	neue	Kontakte	geknüpft	und	viele
neue	Spielorte	entdeckt.	Und	dank	 Ihnen	und	euch	gestaltet	 sich
auch	 der	 Dezember	 so,	 wie	 das	 ganze	 vergangene	 Jahr,	 nämlich
voller	Vorstellungen!	

Passend	zu	Nikolaus	bringen	wir	“Des	Kaisers	neue	Kleider”
nach	 Budapest.	 Unser	 neues	 Klassenzimmerstück	 hat	 die
Premiere	hinter	sich	und	ist	ab	jetzt	für	Schulklassen	buchbar!	
Und	 dann	 erwartet	 Sie	 auch	 noch	 eine	 Tournee	mit	 dem	Audio-
Spaziergang	“Schweres	Gepäck”	 -	wir	 kommen	nach	Budaörs
und	Pécs	für	 insgesamt	10	Vorstellungen!	Und	 falls	Sie	noch
ein	 passendes	 Geschenk	 suchen:	 den	 DBU	 Theatergutschein
können	wir	allen	ans	Herz	legen!

Wir	 wünschen	 Ihnen	 und	 Ihren	 Liebsten	 wunderschöne,
friedliche	Weihnachten!
	

	Ihr	DBU-Team

Karten	und	Reservierungen

www.dbu.hu/karten

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
http://www.dbu.hu/karten


www.jegy.hu	
	
Normalpreis:	2.000	Ft
Kinder	(bis	12	Jahren):	1.000	Ft
Vorstellungen	im	Theater	am	Bethlen	Platz:	
Normalpreis:	4.000	Ft
Rentner*innen,	Schüler*innen,	Benwohner*innen	des
VII.	Bezirks:	3.200	Ft
Pädagog*innen:	200	Ft	(registrierte	Karten)
	
Gruppenrabatte	möglich	nach	individueller	Absprache.
	
Reservierung:	per	Mail	unter	info@dbu.hu	oder	tickets@dbu.hu,
oder	telefonisch	unter:	+36	74/316-533

Aktuelles	an	der	DBU

Premiere:

Am	 2.	 Dezember	 feierte	 unser	 neues	 Klassenzimmerstück
Premiere!
	
Theo	und	Alexis	sind	befreundet	und	chillen	gerne	am	Platz	hinter
dem	Bahnhof.	Als	seine	Tante	Ági	an	Corona	stirbt,	macht	sich	Theo
auf	 die	 Suche	 nach	 Antworten	 und	 gerät	 im	 Internet	 in	 einen
Strudel	 aus	 alternativen	 Erklärungen	 der	 Wirklichkeit,	 die	 eine
große	Anziehungskraft	für	ihn	haben.	Alexis	kann	Theo	ab	einem
gewissen	Punkt	nicht	mehr	folgen.	Können	sie	ihre	Freundschaft

http://www.jegy.hu/
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trotz	größer	werdender	ideologischer	Differenzen	noch	retten?
	
Das	 Klassenzimmerstück	 ist	 ein	 Format,	 das	 speziell	 für	 die
Räumlichkeit	 Klassenzimmer	 entwickelt	 wird.	 Das	 Theater
besucht	die	Jugendlichen	also	in	einem	ihnen	vertrauten	Raum	und
nutzt	die	dortigen	Gegebenheiten	zum	Erzählen.	

Das	 Stück	 inklusive	 theaterpädagogischer	 Aufbereitung	 dauert	 90
Minuten.	

Im	Dezember	können	wir	Ihnen	noch	folgende	Termine	anbieten:	
	
Montag,	der	12.12.,
Dienstag,	der	13.12.

Weitere	Informationen	zur	Buchung

KOSTENLOS	INS	THEATER	–
Fördermöglichkeiten	für
Bildungseinrichtungen

Dank	 der	 Unterstützung	 des	 ifa	 –	 Instituts	 für
Auslandsbeziehungen	 –	 und	 der	 Deutschen	 Botschaft	 kann
unser	Theater	bis	Ende	Dezember	2022	kostenlose	Vorstellungen
für	Schulklassen	in	Budapest	(Theater	am	Bethlen	Platz),	Budaörs
(Jakob	Bleyer	Museum)	und	Pécs	(Kroatisches	Theater)	anbieten.

Hat	diese	Möglichkeit	Ihr	Interesse	geweckt?	
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:
tickets@dbu.hu	oder	
telefonisch:	0036	74	316	533

Online
Kartenverkauf	
Wir	 freuen	 uns,	 Ihnen	 mitteilen
zu	 dürfen,	 dass	 wir	 ab	 dem	 1.
Januar	 2023	 in	 den	 Online-
Ticketverkauf	gehen.	Über	das
jegy.hu	 Ticketsystem	 können	 Sie
Ihre	 E-Tickets	 bequem	 von
Zuhause	aus	kaufen.

https://www.dbu.hu/karten
mailto:tickets@dbu.hu%20oder
tel:0036%2074%20316%20533


Gehen	 Sie	 dafür	 auf	 unsere
Homepage	 und	 klicken	 Sie	 auf
den	Button	„Karten”,	oder	gehen
Sie	 direkt	 auf	 www.jegy.hu.
Wählen	 Sie	 Vorstellung	 und
Anzahl	 der	Karten	 aus,	 bezahlen
Sie	online	–	fertig!

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.

DBU	Angebote

Der	Kaiser
in	Budapest!
Verschenken	 Sie
Theaterkarten	 zum
Nikolaustag!	
	
Am	 6.	 und	 7.	 Dezember
jeweils	um	11:00	und	14:00
Uhr	 kommt	 der	 eingebildete
Kaiser	 Ladislaus	 der	 I.	 in	das
Theater	 am	 Bethlen	 Platz!
Wird	 er	 wohl	 seine	 neuen
Kleider	 erhalten?	 Oder	 haben
sich	 da	 zwei	 Ganoven	 nur
einen	 Streich	 mit	 dem	 Kaiser
erlaubt?	Findet	es	heraus!
	
Für	 die	 Vorstellungen	 in
Budapest	 gibt	 es	 noch
Restkarten!

Weitere	Informationen
und	Tickets

FÜR
SCHULKLASSEN	-
Schweres	Gepäck
in	Budaörs	und
Pécs

Vom	 14.-16.	 Dezember
kommen	 wir	 mit	 “Schwerem
Gepäck”	 zurück	 nach	 Budaörs	 -
an	 einen	 der	 Originalorte	 des
Geschehens!	
	
Hier	 wurden	 ab	 Januar	 1946
ungarndeutsche	 Familien
nach	 Deutschland
umgesiedelt.	Erfahren	Sie	mehr
über	 ihr	 Schicksal	 in	 unserem
Audio-Spaziergang.

Am	 19.	 und	 20.	 Dezember
haben	 auch	 Schulklassen	 in	 und
um	Pécs	 die	Möglichkeit,	 dieses
besondere	 Theaterformat	 zu
sehen.

https://www.dbu.hu/karten
https://www.dbu.hu/karten
https://www.dbu.hu/
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https://www.jegy.hu/
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Für	alle	Vorstellungen	gibt	es
noch	wenige	Karten.

Weitere	Informationen
und	Tickets

TaschenTheater
auch	bei	Ihnen?
Im	 Dezember	 sind	 besonders
unsere
TaschenTheaterstücke	 sehr
beliebt.
	
Es	ist	das	passende	Geschenk
zu	 Nikolaus	 oder	 als
Weihnachtsgeschenk	 für
Kindergärten	 und
Schulklassen.	 Außerdem	 ist
es	 oft	 der	 erste	 Kontakt	 mit
deutschsprachigem	Theater!
	
Gerne	 kommen	wir	mit	 einem
TaschenTheaterstück	 auch	 zu
Ihnen!		

Weitere	Informationen

Ausblick	in	den	Januar:

Das	neue	Jahr	beginnen	wir	mit	dem	Märchen	“Des	Kaisers	neue
Kleider”	in	Szekszárd.	Aufgrund	der	hohen	Nachfrage	kommen

https://www.dbu.hu/karten
https://www.dbu.hu/taschentheater
https://www.dbu.hu/repertoire/schweres-gepack
https://www.dbu.hu/taschentheater


wir	mit	dem	Audio-Spaziergang	“Schweres	Gepäck”	erneut
nach	Budapest,	und	auch	in	Szekszárd	haben	Sie	im	Januar	die

Möglichkeit,	das	Stück	zu	sehen.
	
*

Ende	des	Monats	nehmen	wir	den	musikalisch-lyrischen	Abend
“Und	die	Liebe	höret	nimmer	auf	…”	wieder	in	unserem

Spielplan	auf.
	
*

Unser	Monodrama	“Scherbenpark”,	das	Klassenzimmerstück
“Was	wir	zu	wissen	glauben”	und	all	unsere

TaschenTheaterstücke	sind	weiterhin	buchbar!	Mit	diesen	kommen
wir	gerne	zu	Ihnen	in	die	Schule	oder	in	den	Kindergarten!

	
*
	

Leider	müssen	auch	wir	uns	an	das	aktuelle	Weltgeschehen
anpassen	und	den	Preis	unserer	Theaterkarten

aktualisieren.	
	

Ab	Januar	gelten	folgende	Kartenpreise:
Normalpreis:	3.000	Ft

Ermäßigt	(Schüler*innen,	Studierende	und	Rentner*innen):	2.000
Ft

Kinder	(bis	12	Jahren):	1.000	Ft
Gruppenrabatte	möglich	nach	individueller	Absprache.

	

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

Und	die	Liebe	höret
nimmer	auf…
Ödön	 von	 Horváth	 sitzt	 mit
ungarischen	Künstler*innen	in

Bezahlt	wird	nicht!
	
"Bezahlt	 wird	 nicht!"	 lautet	 der
Schlachtruf	 von	 Antonia	 und

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/scherbenpark
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht


einem	 Warteraum,	 der	 sich
als	 Vorraum	 zum	 Himmel
entpuppt.
	
Dort	 befinden	 sich	 außer
Horváth	 Endre	 Ady,	 Mihály
Babits	 und	 die	 ungarische
Philosophin	und	Tanzpionierin
Valéria	Dienes	.
	
Um	 sich	 die	 Wartezeit	 zu
verkürzen,	unterhalten	sich	…
	
	

Weiter

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.
	
	

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

	
Unser	Theater	tritt	nicht	nur	in	Szekszárd,	sondern	im	ganzen	Land	und
sogar	im	Ausland	auf.
Wenn	Sie	uns	auch	in	Ihrer	Institution	oder	in	Ihrer	Nähe	sehen
möchten,	buchen	Sie	uns	unter	tickets@dbu.hu.

Karácsonyi	várakozás!	-	
-	Karácsonyi	ajándékok	országszerte	-

Kedves	közönségünk!
	
Milyen	 gyorsan	 telt	 el	 ez	 az	 év	 is.	 Szeretnénk	 köszönetet
mondani	Önöknek!	
	
Számos	 új	 kapcsolatra	 tettünk	 szert	 ebben	 az	 évben
Magyarországon	 és	 Németországban,	 és	 lehetőségünk	 nyílt	 új
játszóhelyeken	 bemutatkozni.	 Önöknek	 és	 nektek	 köszönhetően	 a
decemberünk	 is	 úgy	 alakul,	 mint	 az	 egész	 év:	 tele	 vagyunk
előadásokkal!

Mikulás	 napján	 “A	 császár	 új	 ruhája”	 Budapestre	 utazik.	 Új
osztálytermi	 darabunk,	 az	 “Amit	 tudni	 vélünk”,	 bemutatójára
december	 2-án	 került	 sor,	 melyre	 várjuk	 a	 középiskolák
megrendeléseit.	A	“Nehéz	csomag”	c.	előadásunkkal	pedig	ismét
útra	 kelünk	 Budaörsre	 és	 Pécsre,	 ahol	 összesen	 10	 előadást
játszunk.

https://www.dbu.hu/repertoire/scherbenpark
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Keresi	még	a	megfelelő	karácsonyi	ajándékot?	Ajánljuk	figyelmébe
ajándékutalványunkat	a	jövő	évi	előadásainkra.
	
Békés	karácsonyi	ünnepeket	kívánunk!

	
	
A	DBU	csapata

Jegyek	és	foglalások

www.dbu.hu/jegyek

www.jegy.hu	
	
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
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
Bemutató:

https://www.dbu.hu/jegyek
http://www.jegy.hu/
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


https://www.dbu.hu/repertoar/amit-tudni-velunk


	
December	2-án	ünnepeltük	új	osztálytermi	darabunk	bemutatóját.	

Theo	és	Alexis	barátok,	 és	 gyakran	 lógnak	 együtt	 az	 pályaudvar
mögötti	 téren.	 Amikor	 Theo	 nagynénje,	 Tante	 Ági,	 koronavírusban
meghal,	 Theo	 elindul	 a	 miértekre	 válaszokat	 keresni	 az
Interneten.	 Rövid	 idő	 alatt	 valósággal	 beszippantják	 az
alternatív	 magyarázatok	 a	 világ	 dolgaira,	 a	 különböző
összeesküvés-elméletek.	 Alexis	 egy	 idő	 után	 már	 nem	 tud	 lépést
tartani	barátjával.	Meg	tudják	még	menteni	a	barátságukat	az	egyre
növekvő	ideológiai	szakadék	ellenére?	

Az	 osztálytermi	 darab	 mint	 műfaj	 kimondottan	 az
osztályteremre,	mint	helyiségre,	szabott	színházi	formátum.	A
társulat	a	diákokat	megszokott	környezetükben	látogatja	meg,	és	az
ottani	adottságokat	használja	a	történet	elmeséléséhez.	

Az	előadás	időtartama	színházpedagógiai	foglalkozással	egybekötve
összesen	90	perc.

Decemberben	 még	 a	 következő	 előadás-időpontok
foglalhatók:	
	
dec.	12.	hétfő,	
dec.	13.	kedd.

További	információk	foglaláshoz

INGYEN	SZÍNHÁZ	–	Támogatási
lehetőségek	oktatási	intézményekből
érkező	csoportok	számára

Az	 ifa	 -	 Institut	 für	 Auslandsbeziehungen	 és	 a	 Német
Nagykövetség	 támogatásának	 köszönhetően	 színházunknak
2022	 december	 végéig	 lehetősége	 van	 díjmentes	 tájelőadásokat
felkínálni	 iskolai	 csoportok	 számára	 Budapesten	 (Bethlen	 Téri
Színház),	Budaörsön	 (Jakob	 Bleyer	 Múzeum)	 és	 Pécsett	 (Horvát
Színház).
	
Felkeltette	ez	a	lehetőség	az	érdeklődésüket?	
	
További	információkért	vegye	fel	velünk	a	kapcsolatot:
e-mail:	tickets@dbu.hu

https://www.dbu.hu/jegyek
mailto:tickets@dbu.hu


telefon	+36	74	316	533

Online	jegyvásárlás
Örülünk,	 hogy	 megoszthatjuk
Önökkel	 a	 hírt,	 hogy	 2023.
január	 1-től	 online	 is	 tudnak
jegyet	 vásárolni
előadásainkra.	
A	 jegy.hu	 oldalon	 keresztül
kényelmesen	 intézhetik
vásárolásaikat	otthonról.

Ehhez	menjen	a	honlapunkra,	 és
kattintson	 a	 "Jegyek"	 gombra,
vagy	 közvetlenül	 a	 jegy.hu
oldalra.	 Válassza	 ki	 az	 előadást
és	 a	 jegyek	 számát,	 fizessen
online	-	és	kész!

Megvásárolt	 jegyeit	PDF-ben	 és
kinyomtatva	 is	 bemutathatja
nálunk.
	
Továbbra	 is	 fennáll	 a	 lehetőség,
hogy	 jegyeket	 telefonon	 ill.
emailben	 foglaljanak	 és	 az
előadás	előtt	fizessenek.

A	DBU	kínálata

	
Ajándékozzon	 színházjegyet
Mikulásra!	
	
December	 6-án	 és	 7-én
11:00	 és	 14:00	 órakor
színpadra	 lép	 a	 beképzelt	 I.
Laudislaus	 császár	 a	Bethlen
Téri	Színházban.	
	
Vajon	megkapja	az	új	 ruháját?
Vagy	 a	 két	 csaló	 csak
megviccelte	 a	 császárt?
Gyertek,	nézzétek	meg!
	
A	 budapesti	 előadásokra	 még
kapható	néhány	jegy.

További	információk	
és	jegyvásárlás

A	császár
Budapesten!

Osztályoknak	-
Nehéz	csomag
Budaörsön	és
Pécsett

December	 14-től	 16-ig	 ismét
Budaörösn	 játsszuk	 a	 “Nehéz
csomag”-ot	 -	 a	 történések	 egyik
valós	 helyszínén.	 1946-ban
először	 Budaörsről	 kezdték	 el
kitelepíteni	 a	 magyarországi
németeket	Németországba.	

https://www.dbu.hu/jegyek
tel:+36%2074%20316%20533
https://www.dbu.hu/jegyek
https://www.dbu.hu/
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Tudjon	meg	többet	a	sorsukról	az
audio-séta	keretén	belül.

December	 19-én	 és	 20-án
pedig	a	pécsi	és	Pécs	környéki
osztályoknak	 is	 lehetősége	 lesz
megtekinteni	ezt	az	előadást.
	
Az	előadásokra	néhány	 jegy	még
elérhető.

További	információk	
és	jegyvásárlás

Zsebszínház
Önöknél	is?
Decemberben	 a
zsebszínházi
meseelőadásaink	 különösen
kedveltek.	
	
Ez	 egy	 megfelelő	 ajándék
Mikulásra	vagy	karácsonyra
az	 ovis	 vagy	 kisiskolás
csoportnak.	
	
A	 gyerekeknek	 sokszor	 ez	 az
első	 német	 nyelvű	 színházi
élményük.	 Szívesen
ellátogatunk	Önökhöz!

További	információk	és	jegyvásárlás

Kitekintés	januárra:

https://www.dbu.hu/jegyek
https://www.dbu.hu/zsebszinhaz
https://www.dbu.hu/repertoar/nehez-csomag
https://www.dbu.hu/zsebszinhaz


Az	újévet	A	császár	új	ruhája	mese-előadásaival	kezdjük
Szekszárdon.	A	hónap	közepén	a	nagy	érdeklődésre	való	tekintettel

ismét	Budapesten	vendégszerepel	a	“Nehéz	csomag”	című
előadásunk,	de	Szekszárdon	is	lehetőségük	nyílik	ennek

megtekintésére.	
	
*

A	hónap	végén	pedig	újra	láthatják	élőzenés	verses	estünket	“A
szeretet	soha	el	nem	múllik…”	címmel.

	
*

Osztálytermi	darabunk	“Amit	tudni	vélünk”	és	mondorámánk
“Scherbenpark”	valamint	zsebszínházi	előadásaink	továbbra	is

rendelhetők.	Ezekkel	az	előadásokkal	házhoz	megyünk	az	új	évben
is!
	
*
	

A	világgazdasági	helyzet	bennünket	sem	kímél,	ezért
jegyárainkat	módosítani	kényszerülünk.	

Januártól	a	székhelyen	tartott	előadásainkra	a	következő
árak	érvényesek:

	
Teljesárú:	3.000	Ft

Kedvezményes	(diákok	és	nyugdíjasok):	2.000
Gyermek	(12	éves	korig):	1.000	Ft

Csoportkedvezmény	egyéni	elbírálás	alapján.
	

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

A	szeretet	soha	el	nem
múlik…	

Nem	fizetünk!
„Nem	fizetünk!”	 Így	hangzik	Antonia

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
https://www.dbu.hu/repertoar/a-szeretet-soha-el-nem-mulik
https://www.dbu.hu/repertoar/nem-fizetunk


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	 táncúttörő	–	és
néha	 megszólal	 egy	 harang,	 ami
reményt	 kelt,	 általában	 tévesen,	 a
rövid	 ideig	 nyitva	 lévő	 menny
kapuján	történő	átjutásra.
	
A	 várakozást	 kellemesebbé	 teendő,
beszélgetni	kezdenek	egymással	…
	
Ez	 a	 melankolikusan	 komikus
várószoba	 egy	 fiktív	 írói	 találkozó
keretében	 hozza	 össze	 Ödön	 von
Horváth-ot,	 a	 „magyar	 útlevéllel”
rendelkező	 „német”	 írót	 és	 annak
magyar	kortársait.
	

Tovább

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

Színházunk	nem	csak	Szekszárdon,	de	az	egész	országban,	sőt
országhatárunkon	túl	is	gyakran	ad	elő.	
Ha	Ön	is	szívesen	látna	minket	intézményében,	vagy	otthonához	közel
foglaljon	előadást	a	tickets@dbu.hu	e-mail	címen.

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.

©	2022	Deutsche	Bühne	Ungarn
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