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Hallo	2023!
-		So	sieht	das	neue	Jahr	aus	-

	

Liebes	Publikum!
	
Wir	sind	zurück	aus	der	Weihnachtspause	-	mit	einem	vielseitigen
Programm	im	ganzen	Land!	

Am	 9.	 Januar	 beginnen	 die	 Proben	 zum	 neuen	 Stück
“Woyzeck”	 von	 Georg	 Büchner,	 in	 der	 Regie	 von	 Nemanja
Petronje.	 Am	 21.	 Februar	 freuen	 wir	 uns	 Sie	 zur	 Premiere
begrüßen	zu	dürfen!

Am	14.	Januar	treffen	wir	hoffentlich	auch	Sie	auf	der	LdU	Gala,
die	dieses	Jahr	in	Pécs	stattfindet.

Weiter	geht	es	 im	 Januar	mit	dem	Audio-Spaziergang	“Schweres
Gepäck”,	 dem	 Klassenzimmerstück	 “Was	 wir	 zu	 wissen
glauben”	 und	 dem	 musikalisch-literarischen	 Abend	 “Und	 die
Liebe	 höret	 nimmer	 auf…”.	 Vielseitiger	 könnte	 der	 Spielplan
nicht	sein!

Wir	freuen	uns	auf	neuen	Schwung,	neue	Energie	und	darauf,	Sie
bald	bei	uns	begrüßen	zu	dürfen!

	Ihr	DBU-Team

Karten	und	Reservierungen

www.dbu.hu/karten

www.jegy.hu	
	
Normalpreis:	3.000	Ft
Schüler	ab	12	/	Rentner	:	2.400
Kinder	(bis	12	Jahren):	1.500	Ft

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


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

Gala	der	LdU

Jedes	Jahr	im	Januar	findet	die	Gala	der	Landesselbstverwaltung
der	Ungarndeutschen	statt,	traditionell	abwechselnd	in	Budapest
und	Pécs.	
	
Dieses	 Jahr	 treffen	 sich	 alle	 Vereine,	 Organisationen	 und
Einrichtungen,	die	unter	der	Trägerschaft	der	LdU	stehen,	am	14.
Januar	 in	 Pécs	 und	 stellen	 sich	 gegenseitig	 ihre	 Arbeit	 und
Programme	vor.

Weitere	Informationen

Unsere
Schauspielgruppe
für	Erwachsene
startet	im	Januar!
Machen	Sie	mit...

…	wenn	Sie	Theater	mögen.

…	 wenn	 Sie	 eine	 Rede	 oder
Präsentationen
selbstbewusster	 halten
möchten.

…	 wenn	 Sie	 in	 der
Vergangenheit	 bereits	 auf	 der
Bühne	 gespielt	 haben	 und
gerne	wieder	spielen	möchten.

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


…	 wenn	 Sie	 sich	 in	 einem
professionellen	 Theaterumfeld
ausprobieren	möchten.

…	 wenn	 Sie	 Ihre
Deutschkenntnisse	 spielerisch
verbessern	möchten.

...	 oder	 wenn	 Sie	 einfach	 nur
Spaß	haben	wollen!

Erstes	Treffen:	16.01.2023.

Anmeldung	

DBU	Angebote

Neues
Klassenzimmerstück
buchbar!
Im	Dezember	 feierte	das	neue
Klassenzimmerstück	“Was	wir
zu	 wissen	 glauben”
Premiere.
	
Theo	 und	 Alexis	 sind
befreundet.	 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
trotz	 größer	 werdender
ideologischer	Differenzen	noch
retten?
	
Das	 Stück	 inklusive
theaterpädagogischer
Aufbereitung	 dauert	 90
Minuten.
	
Das	 Stück	 ist	 jederzeit
buchbar.	

Weitere	Informationen	zu
unseren

Klassenzimmerstücken	

“Schweres	Gepäck”
in	Budapest	in
Szekszárd
	

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


Nach	 dem	 großen	 Erfolg	 des
Gastspiels	im	Theater	am	Bethlen
Platz	 in	 Budapest,	 kehrt	 das
Ensemble	 mit	 dem	 Audio-
Spaziergang	 für	 eine
Doppelvorstellung	zurück.
	
	
	

Weitere	Informationen
und	Tickets

Literarischer
Abend	in
Szekszárd
Ende	 Januar	 haben	 Sie	 gleich
zweimal	 die	 Möglichkeit
unseren	 musikalisch-
literarischen	 Abend	 “Und	 die
Liebe	 höret	 nimmer	 auf…”
zu	sehen.	
	
Neben	einem	Glas	Szekszárder
Rotwein	 entführen	 wir	 Sie	 in
den	 Dichterhimmel	 von	 Ödön
von	 Horváth,	 Endre	 Ady,
Mihály	 Babits	 und	 Valéria
Dienes.

Weitere	Informationen

Ausblick	in	den	Februar:

Im	Februar	wird	das	Märchen	„Des	Kaisers	neue	Kleider“
mehrmals	in	Szekszárd	aufgeführt.

	
*
	

Im	Februar	wird	unser	Monodrama	„Scherbenpark”	wieder	an
mehreren	Orten	aufgeführt.	Einmal	in	Szekszárd,	dann	in	Pécs	und

in	Budapest	überraschen	wir	unser	Publikum	mit	jeweils	zwei
Vorstellungen.

	
*
	

Im	zweiten	Monat	des	Jahres	feiert	unser	Theaterstück
„Woyczek“	Premiere.

	

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

https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.dbu.hu/karten
https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.dbu.hu/karten


	

Reservieren	Sie	jetzt	unter	tickets@dbu.hu,	
	

oder	telefonisch	unter:	+36	74/316-533

Weiterhin	im	Repertoire

Des	Kaisers	neue	Kleider
Ein	 Kaiser	 in	 einem	 fernen
Land	 interessiert	 sich	 für
nichts	 anderes,	 als	 sein
Aussehen.	
Bald	 möchte	 er	 sein
zehnjähriges	 Thronjubiläum
feiern,	 doch	 dafür	 scheint	 er
keine	 passenden	 Kleider	 zu
haben.	
Zwei	 Betrüger	 hören	 davon.
Sie	 versprechen	 dem	 Kaiser,
ganz	 besondere	 Kleider	 aus
einem	 außergewöhnlichen
Stoff	zu	schneidern:	ein	Stoff,
den	 nur	 Menschen	 sehen
können,	die	klug	und	für	ihren
Beruf	geeignet	sind.
	

Weiter

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.
	
	

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!

https://www.dbu.hu/repertoire/des-kaisers-neue-kleider
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht
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/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


UniCredit	Bank:	10918001-00000129-08870001

Wenn	 Sie	 den	 Hit	 des	 Jahres	 auch	 in	 Ihrer	 Institution	 oder	 in	 Ihrer
Nähe	 sehen	 möchten,	 buchen	 Sie	 eine	 Aufführung	 unter
tickets@dbu.hu.	tickets@dbu.hu

Helló	2023!	-	
-	Ilyen	lesz	az	új	év	-

Kedves	közönségünk!
	
Visszatértünk	a	karácsonyi	pihenésből.	Újult	erővel	vágunk	bele	a
munkába.	 Nemcsak	 a	 DBU-ban,	 de	 országszerte	 is	 láthatnak
bennünket.	
Január	9-én	 kezdődik	 új	 produkciónk,	 Georg	 Büchner	Woyzeck-
jének	 a	 próbaidőszaka,	 Nemanja	 Petronje	 rendezésében.
Szeretettel	 várjuk	 Önöket	 a	 február	 21-i	 bemutatóra	 és	 az	 azt
követő	előadásokra.

Január	 14-én	 remélhetőleg	 Önökkel	 is	 találkozunk	 a
Magyarországi	Németek
Országos	Önkormányzatának	éves	gáláján	Pécsett.

A	 magyarországi	 németek	 kitelepítésének	 és	 elhurcolásának
emléknapja	 kapcsán	 ismét	 műsorra	 tűzzük	 a	 „Nehéz	 csomag”
című	előadásunkat,	melyet
Budapesten	 és	 Szekszárdon	 láthatnak.	 Januári	 időpontokra	 is
rendelhető	 új	 osztálytermi	 darabunk,	 az	„Amit	 tudni	 vélünk”,	 a
hónap	 utolsó	 napjaiban	 pedig	 várjuk	 Önöket	 színházunkba	 „A
szeretet	soha	el	nem	múlik…”	 című	rendhagyó,	zenés	 irodalmi
estünkre.
	
Hozzon	 az	 új	 év	 Mindannyiunknak	 minden	 jót,	 jókedvet,
lendületet,
egészséget	és	sikereket!	
	
Találkozzunk	idén	is	a	DBU	előadásain!
	
A	DBU	csapata

mailto:tickets@dbu.hu


Jegyek	és	foglalások

www.dbu.hu/jegyek

www.jegy.hu	
	
Teljes	árú:	3.000	Ft
Diák	és	nyugdíjas	kedvezmény	-20%	-	2.400	Ft
Gyermek	(12	éves	korig):	1.500	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
A	Magyarországi	Németek	Országos

Önkormányzatának	éves	gálája

A	Magyarországi	Németek	Országos	Önkormányzatának	éves
gálája	minden	év	januárjában	kerül	megrendezésre,	Pécsett	és

Budapesten	felváltva.	
	

Idén	a	magyarországi	németség	egyesületei,	szervezetei	és
intézményei

2023.	január	14-én	Pécsett	találkoznak,	hogy	egy	színes
gálaműsor

keretében	mutathassák	be	legjobbjaikat

További	információók

A	Felnőtt
színjátszócsoport
indul
Legyen	Ön	is	tagja
	
…	ha	szereti		színház	világát

https://www.dbu.hu/karten
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://ldu.hu/


	
…	ha	magabiztosabbá	szeretne
válni	 munkahelyi	 „fellépései”
során
	
…	 ha	 már	 állt	 korábban	 	 a
színpadon,	 és	 szeretne
visszatérni		a	deszkákra
	
…	 ha	 ki	 szeretné	 magát
próbálni	 a	 professzionális
színházi	környezetben
	
…	ha	szeretné	a	némettudását
játékos	formában	elmélyíteni
	
…	vagy	ha	egyszerűen	csak	jól
akarja	érezni	magát!
	
Első	 alkalom:	 2023.	 január
16.

Jelentkezés

A	DBU	kínálata

Decemberben	 tartottuk	 új
osztálytermi	 darabunk	 az
“Amit	 tudni	 vélünk”
bemutatóját.
	
Theo	 és	 Alexis	 barátok,
szívesen	 lógnak	 együtt	 a
pályaudvar	mögötti
téren.	 Amikor	 Theo	 nagynénje
-	 Ági	 tánti	 -	 koronavírusban
váratlanul	 meghal,	 Theo	 az
interneten	kezd	a	miértekre
válaszokat	keresni.	Rövid	idő
alatt	 számos	 alternatív
magyarázatot	 talál	 a	 világ
jelenségeire,	 melyek	 mind
nagyon	 megnyerőek	 számára.
Barátja,	 Alexis	 egy	 ponton	 túl
már	 nem	 tudja	 Theo
elméleteit	 követni.	 Vajon
megmenthetik-e	 még
barátságukat	 növekvő
világnézeti	 különbségeik
ellenére?
	
Az	előadás	és	az	előadás	részét
képező	 feldolgozó	 foglalkozás
együttes	időtartama:	90	perc.
	
A	 darab
időpontegyeztetéssel
rugalmasan	rendelhető.	

További	információk	

Már	rendelhető	az
új	osztálytermi
előadásunk!

https://www.dbu.hu/karten
https://www.dbu.hu/repertoar/amit-tudni-velunk
mailto:theaterpaed@dbu.hu?subject=Theatergruppe%20f%C3%BCr%20Erwachsene
https://www.dbu.hu/repertoar/amit-tudni-velunk


Osztályoknak	-
Nehéz	csomag
Budapesten	és
Szekszárdon
	
A	nagy	érdeklődésre	való	tekintettel	a
Bethlen	 Téri	 Színházban	 is	 újra
műsorra	 tűztük	 a	 „Nehéz	 csomag”-
ot.	 Dupla	 előadással	 várjuk	 önöket
január	 18-án	 Budapesten,	 január
19-én	pedig	a	DBU-ban.

További	információk	
és	jegyvásárlás

Irodalmi	est
Szekszárdon
Január	 végén	 ismét	 két
előadást	 tartunk	 “A	 szeretet
soha	 el	 nem	 múlik…”	 c.
zenés	 irodalmi	 estünkből.	 Egy
pohár	 vörösbor	 mellett
repítjük	 el	 Önöket	 a	 költők
mennyországának	 kapujába,
ahol	 Ady	 Endrével,	 Babits
Mihállyal,	Dienes	Valériával
és	 Ödön	 von	 Horváth-tal.
találkozhatnak.

További	információk	és	jegyvásárlás

Kitekintés	februárra:

Februárban	több	alkalaommal	is	színpadra	kerül	Szekszárdon	"A
császár	új	ruhája"	mese-előadásunk.

	
*

Újra	műsorra	tűzzük	“Scherbenpark”	című	monodrámánkat,
melyet	februárban	több	helyszínen	is	előadunk.	Egy	alkalommal

Szekszárdon,	majd	Pécsett,	valamint	Budapesten	is	két-két
előadással	kedveskedünk	közönségünknek.

	
*
	

"Woyczek"	című	darabunk	pedig	az	év	második	hónapjában
ünnepli	majd	premierjét.

	
*

https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.dbu.hu/jegyek
https://www.bethlenszinhaz.hu/musor/schweres-gepack-nehez-csomag-570/
https://www.dbu.hu/jegyek


Tartsanak	velünk!
	

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	császár	új	ruhája
Él	egy	császár	egy	távoli	országban,
akit	 csak	 az	 érdekel,	 hogy	 jól
öltözött	 legyen.	 Szeretné
megünnepelni	 uralkodásának
tizedik	 évfordulóját,	 de	 úgy	 érzi,
nincs	ezen	alkalomhoz	illő	ruhája.
Ettől	 rettentően	 boldogtalan	 és
felettébb	 mérges	 is,	 aminek	 hamar
híre	 megy	 országában.	 Sok
vállalkozó	 jelentkezik	 a	 császár
megsegítésére.	 Köztük	 két	 csaló	 is,
akik	 megígérik	 neki,	 hogy	 egy
különleges	 anyagból	 egy	 egészen
rendkívüli	 ruhát	 készítenek.	 Ez	 az
anyag	olyan,	amit	csak	az	okos	és	a
munkájukban	 igazán	 rátermett
emberek	képesek	látni.	Ez	tetszik	a
császárnak,	 így	 a	 csalók	 rögtön
belekezdenek	a	munkába.
	

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

https://www.dbu.hu/repertoar/a-csaszar-uj-ruhaja
https://www.dbu.hu/repertoar/nem-fizetunk
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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

Ha	 Ön	 is	 szívesen	 megtekintené	 az	 év	 sikerdarabját	 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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