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Goldener	Oktober!	
-	Theaterherbst	zwischen	

Gastspielen	und	Probenstart	-
	

Liebes	Publikum!
	
Der	Herbst	ist	da.	Herbst	bedeutet	Zeit	zu	haben	für	die	ruhigeren
Dinge	im	Leben	-	bunte	Blätter	sammeln,	Tee	trinken,	Krimis	lesen
-	und	Zeit	um	ins	Theater	zu	gehen!	Unser	Theaterherbst	bietet
allen	etwas	an:	Ein	Spaziergang	im	herbstlichen	Ambiente	mit	dem
Audio-Stück	 “Schweres	 Gepäck”.	 Gemütlicher	 Theaterabend
neben	Wein	und	der	Komödie	“Bezahlt	wird	nicht!”.	Kindergarten-
oder	Schulausflug	zum	Märchen	“Der	Räuber	Hotzenplotz”	-	und
auf	dem	Weg	zum	Theater	können	Kastanien	gesammelt	werden!
	
Egal	 wann	 und	 wie	 Sie	 zu	 uns	 kommen!	 Wir	 freuen	 uns,	 den
Oktober	mit	Ihnen	verbringen	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*innen,	Schüler*innen,	Benwohner*innen	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

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


Aktuelles	an	der	DBU

Probenstart	“Des
Kaisers	neue
Kleider”
Ein	 Kaiser,	 der	 sich	 für	 nichts
als	 Mode	 interessiert,	 möchte
sein	 zehnjähriges	 Thronjubiläum
feiern.	 Doch	 er	 hat,	 wie	 ihm
scheint,	 dafür	keine	passenden
Kleider.	
	
Das	spricht	 sich	schnell	 im	Land
herum.	Viele	Menschen	möchten
dem	 Kaiser	 helfen.	 Auch	 Dick
und	 Doof,	 die	 dem	 Kaiser
versprechen,	 ganz
außergewöhnliche	 Kleider	 aus
einem	 außergewöhnlichen	 Stoff
zu	 schneidern.	 Ein	 Stoff,	 den
nur	Menschen	 sehen	 können,
die	klug	sind.	
	
Das	 Märchen	 über
Leichtgläubigkeit,	 Feigheit	 und
Dreistigkeit.

Premiere:	9.	November

Informationen	 zum	 Stück	 und
Spieltermine	finden	Sie	unter:

Repertoire

Schweres	Gepäck	in	Bretzfeld

Eine	 spannende	 Woche	 liegt
hinter	 dem	 gesamtem	 Team
der	DBU:

5	 ausverkaufte
Vorstellungen,	 ca.	 300
Zuschauer*innen,
berührende	Gespräche,	Tränen
der	 Rührung,
Podiumsgespräche,	Workshops
und	 viele	 neue	 Kontakte.	 So
viele	 Eindrücke	 konnten	 wir
aus	Bretzfeld	mitnehmen,	 für
die	wir	sehr	dankbar	sind!

Vielen	Dank	auch	an	das	Team
des	 Bretzfelder	 Jugendhauses
und	 an	 das	 Team	 des
Budaörser	 Heimatmuseums
um	Theresia	Mann!	Ohne	 ihre
Hilfe	 wäre	 das	 Projekt	 nicht
zustande	gekommen!
	
	
Einen	Artikel	über	unsere	Zeit
in	Bretzfeld	finden	Sie	hier:

	

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


Artikel

	

Umsonst	ins
Theater!	-
Fördermöglichkeiten
für	Schule	und
Kindergarten
Suchen	 Sie	 nach	 einem
passenden	 Weihnachtsgeschenk
für	Ihre	Klasse?

Dank	 verschiedener
Förderungen,	die	die	DBU	dieses
Jahr	erhalten	hat,	können	Sie	bis
Dezember	 2022	 ausgewählte
Produktionen	 der	 DBU
umsonst	sehen!	

Hat	 diese	 Möglichkeit	 Ihr
Interesse	 geweckt?	 Schreiben
Sie	 uns	 eine	 Mail	 an
tickets@dbu.hu	 für	 weitere
Informationen!

Neue	Gesichter	des	Theaters

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

	

Schauspieler:
Dominik	Spies
Dominik	 schreibt	 gerne
Geschichten.	 Er	 ist	 29	 Jahre	 alt
und	 absolvierte	 seine
Schauspielausbildung	 an	 der
Theaterakademie	Vorpommern	in
Zinnowitz.	
	
Ein	 Engangement	 an	 der	 DBU
reizte	 ihn	 deshalb	 besonders,
weil	er	die	Möglichkeit	erhielt	ins
Ausland	zu	ziehen	und	eine	neue
Kultur	 von	 innen
kennenzulernen.

	

Schauspieler:	
Niklas	Schüler
Niklas	 wird	 von	 allen	 Nikkel
genannt.	Er	stammt	aus	Berlin

https://meine.stimme.de/bretzfeld/kultur-freizeit/schweres-gepaeck-ein-theaterevent-in-bretzfeld-d185658.html
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht
mailto:tickets@dbu.hu


und
ist	 29	 Jahre	 alt.	 Nach	 einer
abgeschlossenen	 Ausbildung
zum
Landschaftsgärtner,	 entschied
er	 sich	 für	 eine
Schauspielausbildung	 an	 der
Theaterakademie	Vorpommern
auf	der	Insel	Usedom.	
	
Und	wieso	jetzt	Szekszárd?	
"Die	DBU	hat	gesucht	und	 ich
habe	 gesucht	 und	 wir	 haben
uns
gegenseitig	gefunden."
	

	

DBU	Angebote

“Schweres	Gepäck”	
in	Budapest	
Endlich	 kommt	 der	 Audio-
Spaziergang	 über	 die
Vertreibung	 der
Ungarndeutschen	 auch	 nach
Budapest!

Am	12.	Oktober	 spielen	wir	 im
Theater	am	Bethlen	Platz	um	
14:00	Uhr	und	um	17:00	Uhr.

Sie	 können	 “Schweres
Gepäck”	 auch	 selbstständig
	buchen!	Wir	kommen	gerne	zu
Ihnen	 in	 die	 Gemeinde,	 sofern
die	 technischen	 Bedingungen
vorhanden	sind!	
	
Weitere	 Informationen	 unter
tickets@dbu.hu	

Der	gefährliche	Räuber	Hotzenplotz
zieht	

ein	letztes	Mal	durchs	Theater

https://www.dbu.hu/repertoire/und-die-liebe-horet-nimmer-auf
mailto:tickets@dbu.hu


Der	Räuber	Hotzenplotz	hat	Großmutters	Kaffeemühle	geklaut!

Werden	Kasperl	und	Seppel	die	Kaffeemühle	wiederfinden?	Kann
der	böse	und	mächtige	Zauberer	Petrosilius	Zwackelmann	unsere

Helden	austricksen?	Wird	der	Räuber	Hotzenplotz	am	Ende
geschnappt?

Erfahrt	es	vom	18.-21.	Oktober!	Jeweils	um	10:00	Uhr	haben
Räuberfans	noch	ein	paar	Mal	die	Chance,	das	beliebte	Märchen	zu

sehen.

“Wir	zahlen
nicht!	
Wir	zahlen	nicht!”
Die	 erfolgreiche	 Commedia
d’ell	arte	“Bezahlt	wird	nicht!”
von	 Dario	 Fo	 erwartet	 Sie
Ende	des	Monats	am	26.	und
28.	Oktober.	

Genießen	 Sie	 neben	 einem
Glas	 Wein	 von	 unserem
Lieblingswinzer	 Tamás
Komjáthi	 eine	 spritzige,
musikalische	 Komödie,	 die
auch	 in	 schwierigen	 Zeiten,
wenn	 Strom,	 Gas	 und
Lebensmittel	 immer	 teurer
werden,	ein	Lachen	über	diese
Situation	erlaubt.

“Wem	gehört	die
Stadt?”	Deutscher
Theaterworkshop
für	Erwachsene	in
Budapest
In	 Kooperation	 mit	 dem	 Institut
für	 Auslandsbeziehungen	 und
dem	 Österreich	 Institut	 startet
am	18.	Oktober	eine	Workshop-
Reihe	 für	 Erwachsene	 in
Budapest.

Mit	 Spaß	 am	 Spielen	 und	 dem

https://www.dbu.hu/jungedbu


Erlernen	 neuer	 Techniken,	 um
selbstsicherer	auf	die	Bühne	des
Lebens	 treten	 zu	 können,	 trifft
sich	 die	 Gruppe	 unter	 der
Kursleitung	 von	 Samira	 Sinai	 im
3-Wochen-Rhythmus
dienstags	 von	 18	 bis	 21	 Uhr
im	MagNet	Közösségi	Ház.	

Weitere	 Informationen	 zur
Anmeldung	 auf	 unserer
Homepage	oder	auf	Facebook.	

Theaterclubs	am	Goethe	Institut

Lerne	Deutsch	durch	Improvisationsspiele,	baue	deine	Hemmungen
gegenüber	einer	Fremdsprache	ab	und	übe	das	freie	Sprechen!	

	
Am	8.	Oktober	starten	am	Goethe	Institut	neue	Spezialkurse	für

Kinder	und	für	Erwachsene	(ab	A2	Sprachniveau)	mit	der
Theaterpädagogin	der	DBU	Rebekka	Bareith.

Details	finden	Sie	auf	der	Homepage	des	Goethe-Instituts:

Für	Erwachsene

Für	Kinder

https://www.goethe.de/ins/hu/de/spr/kur/spe.html?fbclid=IwAR3jCNHhd8j0VmDw1m-Fys3Mrt7ogD2Xv69QhxlucP544trPHBagCexPpCA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fins%2Fhu%2Fde%2Fspr%2Fkur%2Fjug.html%3Ffbclid%3DIwAR0pJ5z9Cb_Q7sfQY0VM7Hap7SQY5AVptPdgqc9APvH4R2bAksvRAOX6Y5Q&h=AT2K8xa4UGFej22Welho3jCW8nkzTRUqpAxZhZD-l5dDfhRIE0MOc-YZSpOhhTr1SghmJVlQKjkQtr2teVEBbEHCEZERtHnFYAm0YngxAHAXq10OXS5Sp58Kkl-X5m5nWpLR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1RaLBaGRx-hgkftVRWFSLR1zAAZaiyR77lhuWIENOe5_bU_XC95EeE2b9k2iHNFY4qSXffCyeKn35su8MCVVy-tDyLuqgwlJo1Yj9K-7rt-7_E72ru60CM22XCHRDxMgKkrUyVOnxN51cJ25JakV7Bu1C0C00QcDGaseGSNXvDnKdWvW5kFWxUAnPspGf6WC4ANfJ6spc
https://www.dbu.hu/jungedbu
https://www.facebook.com/events/427253626176291
https://www.goethe.de/ins/hu/de/spr/kur/jug.html?fbclid=IwAR0wU4ejqHHpqLboLe7G2X9I0pRXFNPH2EEveGQqMd3b-6rhHqkZ5_iRCkE


Mit	Theaterspaß	Deutsch	lernen!!

„Mit	Freude	Deutsch	lernen?“
„Quatsch!	Niemals!“
„Logo!	Mit	Theater!“

Hallo	liebe	Newsletter	Leser*innen!

Vor	 einem	 Jahr	 durfte	 ich	 –	 Suse-Anette	 Hasenfus	 von	 der
Deutschen	Selbstverwaltung	Tiedisch	–	hier	an	der	DBU	im	Rahmen
eines	 ifa-Programms	 für	 vier	 wunderbare	 Wochen	 hospitieren.
Zurzeit	 gibt	 es	 eine	 Projektförderung	 des	 ifa,	 finanziert	 durch	 das
Auswärtige	 Amt	 in	 Deutschland.	 Ich	 bewarb	 mich	 mit	 der	 Idee
„Theaterspaß“.

Die	Kindergarten-	und	Schulkinder	aus	Bawarz,	Bóhl,	Naarad,	Szajk
und	 Tiedisch	 freuen	 sich	 auf	 viele	 schöne	 Theatererlebnisse	 in
deutscher	Sprache!

Dankeschön	dem	ifa	und	AA!

Suse-Anette	Hasenfus

Ausblick	in	den	November:

Im	nächsten	Monat	erwartet	Sie	eine	Vielfalt	von
Programmpunkten:	

Am	5.	November	findet	die	Pädagogik-Expo	in	Budapest	statt,
und	auch	wir	sind	mit	einem	Stand	vertreten	und	freuen	uns,

Ihnen	unsere	Arbeit	vorzustellen!

“Des	Kaisers	neue	Kleider”	steht	schon	in	den	Startlöchern	und
ist	

ab	dem	9.	November	in	Szekszárd	zu	sehen.

“Und	die	Liebe	höret	nimmer	auf…”	begibt	sich	auf	eine	kleine
Tournee:	am	16.	November	nach	Budapest	und	am	20.	November

schon	nach	Murnau	auf	die	Ödön-von-Horváth-Tagen.

Und	nebenbei	beginnt	das	Team	zu	Hause	die	Proben	zu	einem
neuen	Klassenzimmerstück!	Lassen	Sie	sich	überraschen!	

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

https://www.goethe.de/ins/hu/de/spr/kur/jug.html?fbclid=IwAR0wU4ejqHHpqLboLe7G2X9I0pRXFNPH2EEveGQqMd3b-6rhHqkZ5_iRCkE


	

Reservieren	Sie	jetzt	unter	tickets@dbu.hu,	
	

oder	telefonisch	unter:	+36	74/316-533

Weiterhin	im	Repertoire

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

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
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

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

https://www.dbu.hu/repertoire/scherbenpark
https://www.dbu.hu/repertoire/der-lowe-und-der-hase
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/der-kleine-prinz
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


Wie	geht	das?
	

Wählen	Sie	ein	Stück	aus,	das	Sie	gerne	in	Ihrer
Gemeinde/Schule/Kindergarten	sehen	möchten.

	
Rufen	Sie	uns	an,	wir	besprechen	die	Details.

	
Genießen	Sie	deutschsprachiges	Theater	bei	sich	vor	Ort!

Arany	október
-	Színházi	ősz	próbaidőszakkal	

és	vendégelőadásokkal	-

Kedves	közönségünk!
	
Itt	 az	 ősz.	 Ez	 azt	 is	 jelenti,	 hogy	 itt	 az	 idő,	 hogy	 csendesebb
dolgokra	 koncentráljunk:	 színes	 leveleket	 gyűjtésére,	 teázásra,
krimi	olvasásra,	és	hogy	színházba	menjünk!	

A	mi	“színházi	őszünk”	mindenki	 számára	 tartogat	 lehetőségeket!
Egy	 őszi	 hangulatú	 séta	 a	 “Nehéz	 csomag”	 című	 audio	 -
produkcióval,	 vagy	 egy	 kellemes	 este	 egy	 pohár	 bor	 mellett	 a
“Nem	 fizetünk!”	 c.	 vígjátékon.	 Várjuk	 a	 hozzánk	 kiránduló
óvodásokat	és	iskolásokat	is	a	“Torzonborz	a	rabló”	c.	mesével	-
és	útközben	pedig	érdemes	gesztenyét	gyűjteni!
	
Függetlenül	 attól,	 hogy	 mikor	 és	 milyen	 módon	 látogatnak	 el
hozzánk,	 mi	 már	 nagyon	 várjuk,	 hogy	 Önökkel	 tölthessük	 az
októbert!
	
A	DBU	csapata

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.

DBU	Hírek

Próbakezdés:	“A
császár	új	ruhája”
A	 császár,	 akit	 semmi	 nem
érdekel,	 csak	 a	 divat,	 a
megkoronázásának	 tizedik
évfordulóját	 ünnepli.	 Azonban,
ahogy	 azt	 ő	 gondolja,	 nincs
megfelelő	ruhája.	
	
Gyorsan	híre	megy	az	országban,
és	 sokan	 szeretnének	 segíteni	 a
császárnak.	 Dick	 és	 Doof	 is,
akik	 megígérik,	 hogy	 egy
különleges	 anyagból	 egészen
különleges	ruhát	készítenek	neki.
Olyan	 anyagból,	 amit	 csak	 az
okos	emberek	látnak.	

Mese	 a	 hiszékenységről,
gyávaságról	és	pimaszságról.

Premier:	November	9.

Információ	 a	 darabról,	 és	 a
további	időpontok:

Repertoár

A	“Nehéz	csomag”
Bretzfeldben
Egy	 izgalmas	 hét	 áll	 a	 DBU
csapatának	háta	mögött:	

5	 teltházas	 előadás,
mintegy	 300	 néző,	 megható
beszélgetések,	 a	meghatottság
könnyei,	pódiumbeszélgetések,
workshopok	 és	 sok	 új
kapcsolat.	 Megannyi	 új
élményt	 tudunk	 magunkkal
hozni	 Bretzfeldből,	 amiért
nagyon	hálásak	vagyunk!

Köszönet	a	Bretzfeld	Ifjúsági
Központ	csapatának,	Theresia
Mann	 -	 nak	 és	 a	 bretzfeldi
Budaörser	 Heimatmuseum
csapatának!	 Az	 ő	 segítségük
nélkül	 ez	 a	 projekt	 nem
jöhetett	volna	létre!
	
A	 Bretzfeldben	 töltött
napjainkról	 ebben	 a	 cikkben
olvashatnak:	

https://www.dbu.hu/repertoar/a-csaszar-uj-ruhaja
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/repertoire/des-kaisers-neue-kleider
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht


Cikk

Ingyen	színházba!	-
támogatás
iskoláknak	és
óvodáknak
Megfelelő	 karácsonyi	 ajándékot
keres	az	osztályának?

A	 DBU	 által	 idén	 elnyert
különböző	 támogatásoknak
köszönhetően	 2022
decemberéig	 néhány
produkciónk	 oktatási
intézmények	 számára	 ingyen
látogatható.	

Bővebb	 felvilágosítás:	 a
tickets@dbu.hu	címen!	

Új	arcok	a	színházban

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

	

Dominik	Spies,
színész
Dominik	 szeret	 történeteket	 írni.
29	 éves.	 Vorpommern
színészakadémián	 tanult
Zinnowitzben.
	
A	 DBU	 társulatához	 való
csatlkaozásban	 vonzotta,	 hogy
külföldön	 élhet	 és	 belülről
ismerhet	meg	egy	új	kultúrát.

Niklas	Schüler,
színész
A	29	 éves,	Berlinből	 származó
Niklast	 mindenki	 Nikkelnek
hívja.	 A	 tájépítészeti	 szak
elvégzését	 követően	 úgy
döntött	 mégis	 inkább	 színész
lesz,	 így	 beiratkozott	 a
Vorpommern	 színiakadémiára
Insel	Usedomban.	

https://meine.stimme.de/bretzfeld/kultur-freizeit/schweres-gepaeck-ein-theaterevent-in-bretzfeld-d185658.html
https://www.dbu.hu/repertoire/bezahlt-wird-nicht
mailto:tickets@dbu.hu


	
Hogy	miért	pont	Szekszárd?	
“A	 DBU	 is	 keresett	 és	 én	 is
kerestem.	 Megtaláltuk
egymást.”

A	DBU	kínálata

A	“Nehéz	csomag”
Budapesten	
Végre	 Budapestre	 is	 megérkezik
a	 magyarországi	 németek
kitelepítéséről	szóló	audio	-	séta!

Október	12-én	14:00	és	17:00
órakor	 a	 Bethlen	 Téri
Színházban	játszunk.	
	
A	 “Nehéz	 csomag”	 -	 ot
rendelésre	 is	 játsszuk!
Szívesen	 ellátogatunk	 az	 Ön
településére	 is,	 amennyiben	 a
műszaki	feltételek	adottak!	
	
További	 információ	 a
tickets@dbu.hu	email	címen.	

Torzonborz,	a	veszélyes	rabló,	még
egyszer	utoljára	átoson	a	színházon

https://www.dbu.hu/repertoire/und-die-liebe-horet-nimmer-auf
mailto:tickets@dbu.hu


Torzonborz	a	rabló	ellopta	a	nagyi	kávédarálóját!

Vajon	Kasperlnek	és	Seppelnek	sikerül	visszaszereznie?	Sikerül	a
gonosz	és	hatalmas	varázsló,	Petrosilius	Zwackelmannak	átverni

hőseinket?	Vajon	végül	elkapják	Torzonborzot?

Megtudhatjátok	október	18.	-	21.	között.	A	rabló-rajongók	minden
nap	10:00	órakor	még	utoljára	találkozhatnak	kedvencükkel!		

“Nem	fizetünk!	
Nem	fizetünk!”
A	 hónap	 végén,	 október	 26-
án	 és	 28-án	 Dario	 Fo
nagysikerű	 commedia	 d'ell
arte-ja,	a	"Nem	fizetünk!"	című
előadás	várja	Önöket.	

Kedvenc	 borászunk,	 Komjáthi
Tamás	 borkóstolója	 mellett
élvezhetik	 a	 lendületes,	 zenés
vígjátékot,	amely	még	e	nehéz
időkben	is,	-	amikor	az	áram,	a
gáz	 és	 az	 élelmiszer	 is	 egyre
drágul,	 -	 nevetést	 tud	 csalni
arcunkra.	

“Kié	a	város?”
Német	nyelvű
színjátszó	klub
felnőtteknek
Budapesten
A	 Külföldi	 Kulturális
Kapcsolatok	 Intézetével	 és	 az
Osztrák	 Intézettel
együttműködésben	 október	 18-
án	 Budapesten	 új,	 felnőtteknek
szóló	 amatőr	 színházi
műhelysorozat	indul.
	
Célja	 az	 önfeledt	 játszás,	 és	 a
játék	 közben	 új	 technikák
elsajátítása,	melyek	révén	az	élet
színpadán	 is	 biztosabban

https://www.dbu.hu/jungedbu
https://www.dbu.hu/jungedbu


állhatunk	majd.

A	 csoport	 Samira	 Sina
vezetésével	 három	 héten
keresztül	 keddenként
találkozik,	18	és	21	óra	között
a	MagNet	Közösségi	Házban.	

További	 információ	 és
jelentkezés	 a	 honlapunkon,	 vagy
Facebookon.	

Színjátszó	csoportok	a	Goethe
Intézetben

Tanulj	németül	improvizációs	játékok	segítségével,	győzd	le	az
idegen	nyelvvel	kapcsolatos	gátlásaidat	és	gyakorold	a	szabad

beszédet!	
	

Október	8-án	a	Goethe	Intézetben	új	speciális	tanfolyamok	indulnak
gyerekeknek	és	felnőtteknek	(A2	nyelvi	szinttől)	Bareith

Rebekkával,	a	DBU	színházpedagógusával.
	

A	részletekért	látogassanak	el	a	Goethe	Intézet	oldalára:	

Felnőtteknek

Gyerekeknek

Tanulj	a	Theaterspaß-szal	németül!

https://www.goethe.de/ins/hu/de/spr/kur/spe.html?fbclid=IwAR3jCNHhd8j0VmDw1m-Fys3Mrt7ogD2Xv69QhxlucP544trPHBagCexPpCA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fins%2Fhu%2Fde%2Fspr%2Fkur%2Fjug.html%3Ffbclid%3DIwAR0pJ5z9Cb_Q7sfQY0VM7Hap7SQY5AVptPdgqc9APvH4R2bAksvRAOX6Y5Q&h=AT2K8xa4UGFej22Welho3jCW8nkzTRUqpAxZhZD-l5dDfhRIE0MOc-YZSpOhhTr1SghmJVlQKjkQtr2teVEBbEHCEZERtHnFYAm0YngxAHAXq10OXS5Sp58Kkl-X5m5nWpLR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1RaLBaGRx-hgkftVRWFSLR1zAAZaiyR77lhuWIENOe5_bU_XC95EeE2b9k2iHNFY4qSXffCyeKn35su8MCVVy-tDyLuqgwlJo1Yj9K-7rt-7_E72ru60CM22XCHRDxMgKkrUyVOnxN51cJ25JakV7Bu1C0C00QcDGaseGSNXvDnKdWvW5kFWxUAnPspGf6WC4ANfJ6spc
https://www.facebook.com/events/427253626176291
https://www.goethe.de/ins/hu/de/spr/kur/jug.html?fbclid=IwAR0wU4ejqHHpqLboLe7G2X9I0pRXFNPH2EEveGQqMd3b-6rhHqkZ5_iRCkE


„Örömmel	németül	tanulni?“
„Kizárt	dolog!“

„Színházzal	megy!“

Tisztelt	Hírlevélolvasó!
	
Egy	 évvel	 ezelőtt	 lehetőségem	 nyílt	 -	 a	 töttösi	 önkormányzat
jóvoltából	 -	 egy	 ifa-program	 keretein	 belül	 négy	 csodás	 hónapon
keresztül	a	DBU-nál	hospitálni.	

Most	 az	 ifa	 egyik	 Németország	 Külügyminisztériuma	 által
finanszírozott	 programjára	 jelentkeztem	 “Theaterspaß-nak”
elnevezett	 ötletemmel,	 melynek	 keretein	 belül	 babarci,	 bólyi,
nyárádi,	szajki	és	 töttösi	óvodásoknak	és	kisiskolásoknak	biztosítok
színházi	élményeket	német	nyelven.

Köszönöm	az	ifának	és	a	Németország	Külügyminisztériumának!

Suse-Anette	Hasenfus

Kitekintés	novemberre:

A	következő	hónapban	is	számos	program	várja	Önöket:	

November	5-én	Budapesten	kerül	megrendezésre	a	Pedagógus
Expo,	ahol	saját	standdal	leszünk	jelen,	és	várjuk	Önöket,	

hogy	betekintést	nyújthassunk	munkánkba.	

Készül	"A	császár	új	ruhája"	című	színpadi	mesénk,
mely	november	9-től	látható	Szekszárdon.

“A	szeretet	soha	el	nem	múlik…”	pedig	kisebb	turnéra	indul.
November	16-án	Budapestre,	november	20-án	pedig	Murnau-ba	

az	Ödön-von-Horváth-napokra.

Ezalatt	pedig	a	csapat	otthon	elkezdi	egy	új	osztálytermi	darab
próbáit!

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

https://www.goethe.de/ins/hu/de/spr/kur/jug.html?fbclid=IwAR0wU4ejqHHpqLboLe7G2X9I0pRXFNPH2EEveGQqMd3b-6rhHqkZ5_iRCkE
https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/?fbclid=IwAR3IteWA9iOtRpKUXwHRv7u50GMgm3qevT0K5bCVwsgmNLOOCefzDURxkjI
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw


Foglaljon	most	a	tickets@dbu.hu	címeken,
	

vagy	a	+36	74/316-533	telefonszámon.

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

A	kis	herceg
Egy	 pilóta	 kényszerleszállást	 hajt
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.
	

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/a-kis-herceg
mailto:tickets@dbu.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Jegyfoglal%C3%A1s%20CTA
https://www.dbu.hu/repertoar/scherbenpark
https://www.dbu.hu/repertoar/a-kis-herceg
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?
	

Válasszon	ki	egy	darabot,	amelyet	szívesen	látna	a
közösségében/iskolájában/óvodájában.

Hívjon	fel	minket,	és	megbeszéljük	a	részleteket.

Élvezze	helyben	a	német	nyelvű	színházat!
	

Deutsche	Bühne	Ungarn
Magyaroszági	Német	Színház

7100	-	Szekszárd
Garay	tér	4.
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https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn
https://www.instagram.com/dbungarn/
https://www.youtube.com/channel/UCqns5mvbw_94EBeNrz59Giw

