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Zum	Geburtstag	viel	Glück!
-	Die	DBU	wird	40	Jahre	alt	-

	

Liebes	Publikum!
	
Im	November	haben	wir	viel	zu	feiern,	Geburtstag	und	Premiere
und	Gewinnspiele	und	und	und	-	aber	der	Reihe	nach:

Ab	dem	1.	Dezember	haben	Sie	die	Möglichkeit,	online	Karten
für	unsere	Vorstellungen	zu	kaufen!

Am	 11.	 November	 wird	 die	 Deutsche	 Bühne	 Ungarn	 40	 Jahre
alt!	 Zu	 diesem	 Anlass	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Facebook-Seite
viele	Bilder,	Videos	und	Interviews	über	die	Geschichte	und	die
Entwicklung	des	Theaters	-	und	tolle	Gewinnspiele!	

Am	 9.	November	 feiert	 das	 neue	 Märchen	 “Des	Kaisers	 neue
Kleider”	Premiere,	die	bereits	ausverkauft	ist	-	doch	keine	Sorge:
auch	am	10.	und	14.	November	 haben	Sie	die	Möglichkeit	 das
Märchen	zu	sehen!

Und	 am	 8.	 Dezember	 feiern	 wir	 den	 Geburtstag	 des	 Theaters
nach!	 Mit	 Vorstellungen,	 Theaterführungen,	 Ausstellungen
und	Gewinnspielen!
	
Dürfen	wir	auch	Sie	im	Geburtstagsmonat	in	der	DBU	begrüßen?
	

	Ihr	DBU-Team

Karten	und	Reservierungen

www.dbu.hu/karten

www.jegy.hu	
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http://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
40	Jahre	Deutsche	Bühne	Ungarn	

–	
Grund	zum	Feiern

Die	Gründung	des	Theaters	wurde	vom	Theaterkritiker	Dr.	Dénes
Földessy	 initiiert	 und	 traf	 beim	 damaligen	 Direktor	 des
Kulturzentrums	 Mihály	 Babits	 in	 Szekszárd,	 János	 Kaczián,	 auf
offene	 Ohren.	 Und	 auch	 die	 Entscheidungsträger*innen	 auf
nationaler	Ebene	konnten	schnell	überzeugt	werden.

Ziel	 war	 es,	 nicht	 nur	 auf	 der	 Bühne,	 sondern	 auch	 in
Klassenzimmern	 Vorstellungen	 in	 deutscher	 Sprache,
dementsprechend	 mit	 einem	 Bildungsauftrag	 für	 Schüler*innen	 zu
halten.	
Die	 Uraufführung	 fand	 am	 11.	 November	 1982	 im
Kulturzentrum	Mihály	Babits	in	Szekszárd	statt.

1986	 zog	 das	 Ensemble	 an	 ihren	 jetzigen	 Standort,	 in	 das
ehemalige	 Kinogebäude	 Mozgó	 Világ	 (Bewegte	 Welt).	 Dies
ermöglichte	 es	 dem	 Theater,	 sich	 zu	 einem	 echten
Repertoiretheater	 zu	 entwickeln,	 das	 seine	 Einzigartigkeit
bewahrt:	Spielen	in	deutscher	Sprache.

Ich	habe	das	Gefühl,	dass	wir	heute	nicht	nur	ein	Theater,	sondern
auch	 eine	 Kunstwerkstatt	 sind.	 Unser	 Repertoire	 ist	 vielseitig	 und
unsere	 Regisseur*innen	 und	 unser	 Publikum	 schätzen	 die
Vielseitigkeit,	Multikulturalität,	Musikalität	und	den	Zusammenhalt
unseres	Ensembles	sehr.
Wir,	 die	 wir	 heute	 an	 der	 DBU	 arbeiten,	 danken	 all	 denen,	 die	 in
irgendeiner	Weise	dazu	beigetragen	haben,	dass	unser	Theater	dem
Publikum	 seit	 40	 Jahren	 als	 eines	 der	 wichtigen	 und	 prägenden
Zentren	 der	 deutschen	 Sprache,	 Kultur	 und	 deutschsprachigen
Kunst	in	Ungarn	dienen	kann.	
	
Wir	glauben	an	die	europäische	Idee	der	„Einheit	in	der	Vielfalt“

mailto:%20info@dbu.hu?subject=NL%20-%20Reservierung
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und	daran,	 dass	 (Theater-)Kunst	 uns	hilft,	 in	 allen	Lebenslagen	 zu
leben.

Zum	 Geburtstag	 haben	 wir	 uns	 etwas	 Besonderes	 für	 Sie
überlegt:

Zu	 allen	 November-Vorstellungen	 haben	 Sie	 die	 Möglichkeit,
etwas	zu	gewinnen!	
	
Wie	das?	
	
Indem	 Sie	 uns	 eine	 Bewertung	 auf	 Google	 oder	 Facebook
hinterlassen.	Unter	allen	Bewertungen	im	November	verlosen	wir	2
x	2	Theatergutscheine	für	eine	Vorstellung	in	Szekszárd	oder
Budapest	und	eine	Flasche	Szekszárder	Wein.

Premierenfieber:
“Des	Kaisers	neue
Kleider”
Am	 9.	 November	 um	 15:00
Uhr	 feiert	 das	 neue	 Märchen
“Des	Kaisers	neue	Kleider”	 in
der	 Dramatisierung	 und	 Regie
von	 Hans	 Escher	 Premiere	 vor
ausverkauftem	Haus.

Für	 die	 Vorstellungen	 am	 10.
	und	14.	November	gibt	es	noch
Karten	für	Gruppen.

Weitere
Informatione
n	zum	Stück

PS.:	Mit	dem	neuen	Märchen	kommen	wir	viermal	nach	Budapest!
Und	zwar	am	Dienstag,	den	6.	Dezember,	und	Mittwoch,	den	7.
Dezember.

Karten	buchen	können	Sie	auf	der	Seite	des	Theaters	am	Bethlen
Platz.

Tickets

Pädagogik	Expo
Schon	 zum	 dritten	 Mal
präsentierte	 die	 DBU	 ihre
Arbeit	 auf	 der	 größten
Pädagogik-Ausstellung	 des
Landes.

Dieses	Mal	erwarteten	wir	die
Besucher*innen	 mit	 vielen
tollen	 Gewinnspielen,
Videos	und	wie	immer	führten
wir	anregende	Gespräche!

https://www.dbu.hu/repertoire/des-kaisers-neue-kleider
https://bethlenszinhaz.jegy.hu/
https://www.dbu.hu/repertoar/a-csaszar-uj-ruhaja
http://pedagogusexpo.hu/


Tickets	und	weitere
Informationen

Online
Kartenverkauf	
Wir	 freuen	 uns,	 Ihnen	 mitteilen
zu	 dürfen,	 dass	 wir	 ab	 dem	 1.
Dezember	2022	in	den	Online-
Ticketverkauf	gehen.	Über	das
jegy.hu	 Ticketsystem	 können	 Sie
Ihre	 E-Tickets	 bequem	 von
Zuhause	aus	kaufen.

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.

	

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

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


DBU	Angebote

“Und	die	Liebe	höret	nimmer	auf…”	auf
Tournee

Zum	 7.	 Mal	 veranstaltet	 die	 Ödön-von-Horváth	 Gesellschaft
die	 Tage	 um	 den	 Weltenbürger	 Horváth.	 Der	 Sohn	 eines
ungarischen	 Diplomaten	 verbrachte	 9	 Jahre	 seines	 Lebens	 in
Murnau,	wo	einige	seiner	bekanntesten	Werke	entstanden.

Am	20.11.	haben	Sie	die	Möglichkeit,	die	Deutsche	Bühne	Ungarn
erneut	 in	 Deutschland	 zu	 sehen.	 Weitere	 Informationen	 und
Tickets	finden	Sie	hier.
	
Bevor	 das	 Team	 nach	 Murnau	 zu	 den	 “Ödon	 von	 Horváth
Tagen”	aufbricht,	macht	es	in	Budapest	für	eine	Doppelvorstellung
im	 Theater	 am	 Bethlen	 Platz	 halt:	 für	 die	 Vorstellungen	 am	 16.
November	gibt	es	sowohl	um	15:00	Uhr	als	auch	um	19:00	Uhr
noch	wenige	Restkarten.	
Tickets	gibt	es	hier.
	
Dank	 der	Unterstützung	 der	 Deutschen	 Botschaft	 können	 wir
für	diese	Vorstellungen	ein	begrenztes	Kontingent	an	Freikarten	für
Schulklassen	zur	Verfügung	stellen.

Informationen	 dazu	 erhalten	 Sie	 unter:	 tickets@dbu.hu	 oder
telefonisch	unter	06	74	316	533
	

Der	kleine	Prinz	-
Karten	für
Schulklassen!
Das	 Stück	 über	 Liebe	 und
Freundschaft	 ist	 erneut	 auf
dem	 Spielplan.	 Für	 die
Vorstellung	am	29.	November
gibt	 es	 noch	 Restkarten.	 Die
Vorstellung	 am	 30.
November	 ist	 noch	 frei
buchbar	 -	 eine	 tolle
Möglichkeit	für	Schulklassen!

Informationen	 zum	 Stück
finden	Sie	hier.

https://www.tourismus.murnau.de/kultur/murnauer-horvath-tage
https://www.tourismus.murnau.de/kultur/murnauer-horvath-tage
https://www.dbu.hu/jegyek
mailto:tickets@dbu.hu
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https://www.dbu.hu/repertoire/der-kleine-prinz
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Ausblick	in	den	Dezember:

Premierenfieber	hoch	2!

“Was	wir	uns	zu	fürchten	sehnen”	
(Arbeitstitel)

Ab	2.	Dezember	können	sich	Schulen	auf	ein	neues
Klassenzimmerstück	freuen	-	das	Team	um	Regisseur	Gideon
Maoz	beschäftigt	sich	in	einer	eigenen	Stückentwicklung	mit
den	Themen	Verschwörungstheorien	und	die	Macht	der

Medien.

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	Nachbereitung
dauert	90	Minuten.	

Weitere	Informationen	zur	Buchung	und	zu	unseren
Klassenzimmer-

stücken	finden	Sie	hier.
	
*

Auch	ein	neues	TaschenTheaterstück	ist	in	Arbeit:	Die	Hexe	“Baba
Jaga”	macht	ab	9.	Dezember	die	DBU	und	das	Land	mit	ihren

Hexenkünster	(un-)sicher.

Kommen	Sie	doch	zur	Vorstellung	am	10.	Dezember	im	Zentrum
in	Budapest

	
Weitere	Informationen	zur	Buchung	eines	TaschenTheaterstückes

	

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

https://www.dbu.hu/klassenzimmerstucke
http://zentrum.hu/de/
https://www.dbu.hu/taschentheater
https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/?fbclid=IwAR3IteWA9iOtRpKUXwHRv7u50GMgm3qevT0K5bCVwsgmNLOOCefzDURxkjI
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw
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Scherbenpark
Der	 Scherbenpark.	 Eine
Hochhaussiedlung,	 die
ausschließlich	 von	 russischen
Migrant*innen	 bewohnt	 wird.
Hier	 lebt	 Sascha	 mit	 ihren
zwei	 Geschwistern	 und	 ihrer
Tante	 Maria.	 Sascha	 ist	 klug,
ehrgeizig,	 und	 hat	 einen
Traum:	 sie	 möchte	 ihren
Stiefvater	 Vadim	 umbringen,
nachdem	 der	 wegen	 	 Mordes
an	 ihrer	Mutter	 im	Gefängnis
sitzt.
	
	

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!
UniCredit	Bank:	10918001-00000129-08870001

Wie	geht	das?
	
Schreiben	Sie	uns	auf	Facebook	oder	über	eine	Google-Rezension,
wie	Ihnen	Ihr	letzter	Theaterbesuch	gefallen	hat,	welche	Erinnerungen
Sie	an	die	DBU	haben!

Mit	ein	bisschen	Glück	gewinnen	Sie	einen	Theaterbesuch	für	zwei
Personen	und	eine	Flasche	Szekszárder	Wein	von	unserem
Hauswinzer	Tamás	Komjáthy!
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Boldog	születésnapot!
-	40-	éves	lesz	a	Magyarországi	Német

Színház	-

Kedves	közönségünk!
	
Novemberben	 sok	 ünnepelni	 valónk	 van,	 születésnap,	 premier,
tombola	és	stb.	De,	mindent	a	maga	idejében:

November	 1-től	 már	 online	 is	 vásárolhatnak	 jegyet	 az
előadásainkra!
	
A	Magyarországi	Német	színház	november	11-én	lesz	40	éves
lesz!	
Ebből	 az	 alkalomból	 rengeteg	 képet,	 videót	 és	 interjút
láthatnak	 a	 színház	 történetéről	 és	 fejlődéséről	 a	 Facebook-
oldalunkon	-	és	nyereményjátékokkal	is	készülünk!	

November	 9-én	 ünnepli	 premierjét	A	 császár	 új	 ruhái	 című	 új
mesejáték,	 amelyre	 már	 minden	 jegy	 elkelt	 -	 de	 aggodalomra
semmi	 ok:	 a	november	 10	 és	 14	 -	 ei	 előadásainkra	még	 van
hely!	

December	 8-án	 pedig	 a	 színház	 születésnapját	 ünnepeljük!
Előadásokkal,	 színházlátogatással,	 kiállításokkal	 és	 további
nyereményjátékokkal!
	
	
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.
	

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


Foglalás:	info@dbu.hu,	tickets@dbu.hu	címeken	vagy	a
+36	74/316-533	telefonszámon.
	
Tájelőadás	esetén	az	ár	egyéni	árajánlat	alapján.

DBU	Hírek
40	év	Magyarországi	Német	Színház	–	

Ok	az	ünneplésre

A	 színház	 alapítását	 Dr.	 Földessy	 Dénes	 színikritikus
kezdeményezte,	 és	 a	 szekszárdi	 Babits	 Mihály	 Művelődési	 Ház
akkori	 igazgatójánál,	Kaczián	 Jánosnál	ez	 az	 ötlet	 nyitott	 fülekre
talált.	Az	ügynek	országos	szinten	 is	sikerült	megnyernie	az	akkori
döntéshozókat.

A	 cél	 az	 volt,	 hogy	 oktató	 jelleggel	 németnyelvű	 előadásokat
játszanak	 iskolásoknak,	 nemcsak	 a	 színpadon,	 hanem	 az
osztálytermekben	 is.	 Az	 első	 előadást	 1982.	 november	 11-én
mutatták	 be,	 akkor	 még	 a	 Babits	 Mihály	 Művelődési	 Házban,
Szekszárdon.	

Mai	 helyére,	 a	 régi	 Mozgó	 Világ	 mozi	 épületébe	 1986-ban
költözhetett	be	a	 társulat	 és	 ezzel	 lehetővé	vált,	 hogy	a	DBU	 igazi
repertoár-színházzá	nője	ki	magát,	megtartva	egyediségét,	a	német
nyelven	való	színjátszást.	

Úgy	 érzem,	 mára	 már	 nemcsak	 színház,	 hanem	 művészeti
műhely	 is	 vagyunk.	 Repertoárunk	 sokoldalú,	 rendezőink	 és
nézőink	 nagyra	 becsülik	 társulatunk	 sokoldalúságát,
multikulturalitását,	muzikalitását	és	összetartását.

Mi,	 akik	 ma	 is	 a	 DBU	 kötelékében	 dolgozunk,	 hálásan	 köszönjük
mindazoknak	 a	 munkáját,	 akik	 bármilyen	 formában	 hozzájárultak
ahhoz,	 hogy	 színházunk	már	 40	 éve	 a	 német	 nyelv	 és	 kultúra,	 a
német	nyelvű	művészet	egyik	fontos	és	meghatározó	centrumaként
szolgálhatja	 a	 közönséget	 Magyarországon.	 Valljuk	 a	 “sokféleség
egysége”	 európai	 gondolatot	 és	 azt,	 hogy	 a	 (színház)művészet
minden	körülmények	között	élni	segít.
	

Születésnapunk	 alkalmából	 nézőink	 számára	 is	 kitaláltunk	 valami

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

Novemberi	előadásaink	alkalmával	Önnek	is	esélye	van	nyerni
valamit!	
	
Hogyan?	
Írjon	véleményt	rólunk	a	Google-on	vagy	a	Facebookon.	
A	 novemberi	 visszajelzők	 között	 2	 x	 2	 db	 színházi	 jegyet
sorsolunk	ki	 egy	 szekszárdi	 vagy	budapesti	 előadásra	és	 egy
üveg	szekszárdi	bort.
	

Premierláz:	“A
császár	új	ruhája”
November	 9-én	 15:00	 órakor
lesz	 a	 legújabb	 meseelőadásunk,
“A	 császár	 új	 ruhája”	 teltházas
bemutatója.	 A	 darabot	 Hans
Escher	dramatizálta	és	rendezte.
A	 november	 10-i	 	 és	 14-i
előadokra	 még	 van	 szabad
hely.

További
információk	a

darabról

U.i.:	Budapesten	4	előadásunk	lesz	ebből	a	meséből,	december	6-
án	és	7-én,	mindkét	nap	11:00	és	15:00	órakor	a	Bethlen	Téri
Színházban.

Jegyvásárlás

Pedagógus	Expo
Már	 harmadik	 alkalommal
mutatta	be	kínálatát	a	DBU	az
ország	legnagyobb	pedagógus-
vásárán.

Ez	 alkalommal	 nagyszerű
nyereményjátékokkal	 és

https://www.dbu.hu/repertoar/a-csaszar-uj-ruhaja
https://bethlenszinhaz.jegy.hu/
https://www.dbu.hu/repertoar/a-csaszar-uj-ruhaja
http://pedagogusexpo.hu/


videókkal	 is	 készültünk,	 de
nagyon	 vártuk	 már	 a
tartalmas	beszélgetéseket	is
Önökkel!

További	információ	és	jegyek

Online	jegyvásárlás
Örülünk,	 hogy	 megoszthatjuk
Önökkel	 a	 hírt,	 hogy	 2022.
December	 1-től	 online	 is
tudnak	 jegyet	 vásárolni
előadásainkra.	
A	 jegy.hu	 oldalon	 keresztül
kényelmesen	 intézhetik
vásárolásaikat	otthonról.

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.

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).

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


	
Felkeltette	ez	a	lehetőség	az	érdeklődésüket?	
	
További	információkért	vegye	fel	velünk	a	kapcsolatot:
e-mail:	tickets@dbu.hu
telefon	+36	74	316	533

A	DBU	kínálata

“A	szeretet	soha	el	nem	múlik…”
külföldön

Hetedik	 alkalommal	 kerül	 megrendezésre	 az	 Ödön	 von
Horváth-Napok	Murnauban.	
	
E	rendezvénysorozaton	minden	a	világpolgár	Ödön	von	Horváth
körül	 forog.	 Az	 író	 édesapja	 magyar	 diplomata	 volt,	 melynek
köszönhetően	a	család	sokat	költözött.	Horváth	Murnauban	9
évet	töltött,	mely	idő	alatt	több	ismert	műve	is	született.

November	20-án	 	e	rendezvénysorozat	keretében	a	DBU	újra
németországi	közönség	előtt	játszhat.	

További	információk	és	jegyek.
	
Mielőtt	a	társulatunk	Németországba	utazik,	“A	szeretet	soha	el
nem	 múlik…”	 c.	 előadásunk	 Budapesten	 is	 látható	 lesz,
november	 16-án	 15:00	 és	 19:00	 órakor	 a	 Bethlen	 Téri
Színházban.

Jegyek.
	
Ezekre	 az	 előadásokra	 a	Német	 Nagykövetség	 támogatása
révén	 iskolai	 csoportoknak	 korlátozott	 számban	 díjmentesen
tudunk	jegyet	biztosítani.	

Információk:	
tickets@dbu.hu,	
06	74-316-533	

A	kis	herceg	–	
Jegyek
osztályoknak!
	
A	 barátságról	 és	 emberségről
szóló	 történetet	 ismét

mailto:tickets@dbu.hu
tel:+36%2074%20316%20533
https://www.tourismus.murnau.de/kultur/murnauer-horvath-tage
https://www.tourismus.murnau.de/kultur/murnauer-horvath-tage
https://www.dbu.hu/jegyek
mailto:tickets@dbu.hu
tel:0674316533


megtekinthetik	 színházunkban
november	29-én	és	30-án.	
	
Ne	hagyják	ki	osztályukkal	ezt
a	lehetőséget!

Információk	a	darabról

Kitekintés	decemberre:

Premierláz	a	négyzeten!

“Amitől	félni	vágyunk”	
(munkacím)

	
December	2-án	lesz	az	új	osztálytermi	darabunk	bemutatója.	A
rendező,	Gideon	Maoz	és	a	DBU	csapata	által	közösen	alkotott
darab	az	összeesküvés	elméletekkel	és	a	média	hatalmával

foglalkozik.

Az	osztálytermi	darab	mint	műfaj	kimondottan	az	osztályteremre,
mint	helyiségre,	szabott	színházi	formátum.	A	társulat	a	diákokat

megszokott	környezetükben	látogatja	megés	az	ottani	adottságokat
használja	a	történet	elmeséléséhez.	

Az	előadás	időtartama	színházpedagógiai	foglalkozással	együtt
90	perc.

További	információk	az	osztálytermi	darabokról	és	az
időpontfoglalásról

	
*

Új	zsebszínházi	meseelőadás	is	van	előkészületben:	Baba	Jaga,	a
boszorkány	először	december	10-én	10:30-kor	Budapesten	a
Magyarországi	Német	Kulturális	és	Információs	Központban

varázsolja	el	a	gyerekeket.	
	

Szeretettel	várjuk	Önöket!
Regisztráció

	
További	információk	a	zsebszínházi	meséinkről

	

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.

https://www.dbu.hu/repertoar/a-kis-herceg
https://www.dbu.hu/repertoar/a-kis-herceg
https://www.dbu.hu/osztalytermi-darab
https://www.zentrum.hu/hu/
https://www.dbu.hu/zsebszinhaz
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


Továbbra	is	műsoron

Scherbenpark	
A	 Scherbenpark,	 egy	 lakótelep,
melyet	kizárólag	orosz	bevándorlók
lakják.	 Itt	él	Sascha	két	 testvérével
és	 nagynénjével,	 Máriával.	 Sascha
okos,	 ambiciózus	 és	 van	 egy	 álma:
meg	 akarja	 ölni	 a	 mostohaapját,
Vadimot,	 aki	 börtönben	 ül	 a	 lány
anyjának	meggyilkolása	miatt.
	
Amikor	egy	napon	Vadim	öngyilkos
lesz	 a	 börtönben,	 Sascha
bosszúhadjárata	 romba	 dől,	 és
szembe	kell	néznie	a	traumájával…
	
	
	
	

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/scherbenpark
https://www.dbu.hu/repertoar/nem-fizetunk
https://www.dbu.hu/repertoar/scherbenpark
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


Hogyan?
	
Írjanak	véleményt	rólunk	a	Google-on	vagy	a	Facebookon,	hogy
milyen	volt	a	legutóbbi	színházlátogatásuk	nálunk,	milyen	emlékeik
vannak	a	DBU-val	kapcsolatban.	
	
Egy	kis	szerencsével	2	db	színházjegyet	nyerhetnek	és	hozzá	egy
üveg	szekszárdi	bort	Komjáthy	Tamástól.
	

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház
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