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A SZŐLŐTŐKÉK ISTENE
VERENA KOCH
Vidám, zenés utazás a bor története körül

Bemutató: 2020. szeptember 16.

Az író és rendező: Verena Koch
Verena Koch a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität-en színház-
tudományt ill. a frankfurti előadóművészeti főiskolán színészetet tanult. Játszott 
több nagyvárosban, Frankfurt am Mainban, Berlinben, Linzben, Budapesten,
Amszterdamban és további városokban is. Rendezett többek között a mannheimi
Nationaltheater-ban, a linzi Landestheater-ban, a szekszárdi Magyarországi 
Német Színházban, a jászvári Teatru Luceafarul Iasi-ban és a bécsi Dschungel
Wien-ben. A müncheni Drei-Masken-Verlag-ban több darabja is meg- jelent. 1999 
óta előadóművészeti docens a linzi Anton Bruckner magánegyetemen és szabad
munkatárs a gallneukircheni Theatergruppe Malaria-nál. 2021-ben Stella Díjra 
jelölték.

A díszlettervező: Isabella Reder
Isabella Reder festészetet és grafikát tanult Linzben és ez idő alatt a linzi Landes- 
theater-ben kezdett dolgozni. 2005 óta rendszeresen tervez jelmezeket és 
díszleteket színházi előadásokhoz. További tervei készültek együttműködve a 
Theater Phönix-szel, a strudengaui donauFESTWOCHEN-nel és a malagai 
Teatro Cervantes-szel. 2011-ben a SCHÄXPIR színházfesztivál műszaki vezető- 
jének asszisztense lett, majd 2021-ben átvette a fesztivál műszaki vezetését.

Beszélgetés a rendezővel, Verena Kochhal
A Magyarországi Német Színház új darabja „A szőlőték Istene“ címet viseli, melynek 
bemutatója 2020. szeptember 16-án volt. A darabot Verena Koch nem csak rendez- 
te, hanem ő is írta, kimondottan a színházunknak és a társulatunknak. A következő 
interjúban a darabról mesél, arról, hogyan befolyásolta a koronavírus a munkáját és 
a kedvenc borairól.

Verena, mondd el néhány mondatban, miről szól a darab? 

A borról, a bor istenérő, Bacchusról, és két friss szerelemes német túristáról szól, 
akik a pincében – Bacchus pincéjében – felejtik magukat és így lekésik a buszuk
indulását. Inflagranti meglepi őket a borozó személyzete, miközben az is kiderül, hogy 
már nem mehetnek sehová, mert karantén alá került az ország, lezárták a határokat, 
és bezártak a hotelek is. Különböző világokból hatan összezárva kénytelenek megta- 
nulni egymással kijönni. A kezdeti előítéletek, vádaskodások és viták után – melyben 
előkerülnek jelenünk aktualitásai is – a bor mámorában mégis elkezdődik egyfajta 
közeledés, barátkozás. Így a turisták végül picit szomorúan veszik tudomásul: a busz 
mégis visszajött értük.

Hogyan készült el a darab?

Az ötlet a koronavírus előtt jött, amikor a Magyarországi Német Színház igazgató- 
nője, Lotz Katalin, egy olyan darabot szeretett volna, amelyik vicces, zenés és 
helyhez kötött. A társulattal közösen szedtük össze a zenéket, miközben megpróbál- 
tam, a társulat tudtával, egy tipikus történetet kitalálni. Ez természetesen egy remek 
lehetőség, embereknek személyre szabott szöveget írni. Gyorsan kiderült, hogy a 
vezérfonalat a bor története és a körülni történetek adják. A bor témáján sok nép 
osztozik, magyarok és németek is. Közös nevező lehet sok dolog között, amiket 
különbségnek érzhetünk. Aztán közbeszólt a koronavírus.

bő

Rendező: Verena Koch
Színpad és jelmez: Isabella Reder
Dramaturgia: Franz Huber
Koreográfia: Gaál László

Szereposztás
Ariadne – Melissa Hermann
Bacchus – Boglári Tamás
Csongor – Horgász Dezső
Darinka – Sipos Eszter
Elli – Paula Donner
Franz – Dustin Leitol

Zenekar
Kovács Krisztián - gitár, Lozsányi Tamás - zongora, Szecsődi István - nagybőgő, Ujváry Miklós - dob

Rendezőasszisztens: Rebekka Bareith
Ügyelő, kellék: Petrovicsné Haász Dóra Darinka
Kosztümvarrás: Rózsa Józsefné
Fény: Imre Tibor
Hang: Antal Viktor
Öltöztető: Palánki Zsuzsanna
Műszak: Kovács Krisztián, Szebeni Kálmán
Fordítás: Katharina Kellig

Az előadás időtartama: 75 perc, Magyar felirattal
Készült a Magyarországi Német Színház megbízásából.

Cselekmény
Két szerelmes német turista a bortól megrészegülve a bor istenének - Bacchusnak - pincéjében
felejti magát. Így lekésik a buszt, ami Németországba vinné őket. Inflagranti meglepi őket a borozó
személyzete, miközben az is kiderül, hogy már nem mehetnek sehová, mert karantén alá került
az ország, lezárták a határokat, és bezártak a hotelek is. Különböző világokból hatan összezárva 
kénytelenek megtanulni egymással kijönni. A kezdeti előítéletek, vádaskodások és viták után
– melyben előkerülnek jelenünk aktualitásai is – a bor mámorában mégis elkezdődik egyfajta
közeledés, barátkozás. Így a turisták végül picit szomorúan veszik tudomásul: a busz mégis
visszajött értük. Élőzenével - modern és klasszikus zeneszámokkal - kísért szórakoztató est a bor 
története körül.



A Magyarországi Német Színház
IMPRESSZUM

Jött a lezárás és egy nehezebb lett számomra, hogy vicces történeteket találjak ki, mindaddig a
pillanatig, amíg világos nem let számomra, történetet mesélni azt jelenti, hogy a közvetlenül megélt 
eseményeket dolgozza fel az ember, talán fokozza (überhöhen), mindenesetre formába önti őket.

A drámai felvonás legtöbbször abból áll, amint megfigyelhetjük, hogy egy zárt rendszerbe egy új 
rendszer hatol be. A tragédiában ebbe buknak bele az emberek / ezen törnek meg (zerbrechen), a 
vígjáték játszik vele és addig csavarja a viszonyokat/kapcsolatokat, amíg vidáman nem oldódnak meg.

Így született meg az ötlet a német turistákról, akik egy magyar pincében lekésik a buszukat és ezért 
a lezárást vagy a karantént közösen a magyarokkal ott töltik. Ebben a helyzetben sok lehetőség van, 
hogy kiéljék, megbeszéljék, relativizálják az előítéleteket és a közös vonásokat, hogy nevessenek 
rajtuk és mellesleg megtudjanak valamit a bor történetéről.

A kihívás az volt, hogy a helyzet aktualitását vidáman és zenésen is lehet ábrázolni. Eközben egy
kétnyelvű és minden /széles korosztályú közönséget próbálunk elérni. Győződjön meg róla!

Melyik a kedvenc borfajtád?

Nyáron inkább a száraz fehérbort szeretem, a korral 
haladva a rosét bírom a legjobban, (mindenekelőtt nagy 
mennyiségnél). A rosék fajtáiból a szekszárdiak abszolút 
felfedezés számomra és simán lépést tartanak az
általam ismert provance-iakkal.

Télen a férjemmel esténként szívesen megiszunk egy 
pohár vörösbort. Jelenleg Bikavér-rajongó vagyok.
Ennek megfelelően mindig sok különböző magyar bort 
viszek haza és osztrák barátaimnak és borismerőimnek 
szolgálom fel, akik ezáltal megismerik és megbecsülik 
ezeket.

Van valami, amit a közönségnek szeretnél mondani 
útravalóul?

Szórakoztató és megkönnyebbülést jelentő lehet, 
egymás megismerése és megértése és ha tudunk
nevetni magunkon és a körülményeken. Ne veszítsük 
egymást szem elől és a szívünkből, bármi is történjék. 
Természetesen a bor jelentősége kultúrtörténeti, azaz 
egyben az emberiség története.

Köszönjük a beszélgetést!

(Az interjút Bareith Rebekka készítette)

A színház címe
7100 Szekszárd, Garay tér 4. , Telefon: +36 74 316 533

Igazgató: Lotz Katalin - lotz@dbu.hu
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyinformáció: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Gazdasági iroda: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

A DBU-ról
A színház fő feladatai a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és köz-
vetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományaink megőrzése.
A teátrum egyúttal hídként is szolgál a magyar többségi és a német kisebbségi kultúra között.
Az előadásokat magyar nyelven feliratozzuk.

A fenntartó
A Magyarországi Német Színház fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
(MNOÖ).

A magyarországi német kisebbség az ország egyik legnagyobb lélekszámú kisebbsége, melynek 
politikai és kulturális képviseleti szerve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. 
A törvényes keretek által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát 
kíván megvalósítani.





DER GOTT DER REBEN
VERENA KOCH
Eine musikalische Komödie rund um die Geschichte des Weines

Premiere: 16. September 2020

Regie: Verena Koch
Bühne und Kostüme: Isabella Reder
Dramaturgie: Franz Huber
Choreografie: László Gaál

Besetzung
Ariadne – Melissa Hermann
Bacchus – Tamás Boglári
Csongor – Dezső Horgász
Darinka – Eszter Sipos
Elli – Paula Donner
Franz – Dustin Leitol

Band
Krisztián Kovács – Gitarre, Tamás Lozsányi – Klavier
István Szecsődi – Kontrabass, Miklós Ujváry – Schlagzeug

Regieassistenz: Rebekka Bareith
Inspizienz, Requisite: Dóra Darinka Haász-Petrovics
Schneiderei: Józsefné Rózsa
Licht: Tibor Imre
Ton: Viktor Antal
Ankleiderin: Zsuzsanna Palánki
Technik: Krisztián Kovács, Kálmán Szebeni
Übersetzung: Katharina Kellig

Vorstellungsdauer: 75 Minuten, mit ungarischem Untertitel
Ein Auftragswerk der Deutschen Bühne Ungarn.

Handlung
Vor lauter Wein übersehen zwei frisch verliebte Touristen im Weinkeller des Weingottes Bacchus 
die Zeit und damit die Abfahrt ihres Busses. Sie werden inflagranti von der Belegschaft des Lokals
überrascht, während draußen die Grenzen schließen und somit alle gezwungen sind, in diesem
geschlossenen System miteinander umzugehen. Man nähert sich an, versteht sich besser, und lässt 
mit etwas Wehmut neue Freund*innen zurück, wenn es dann doch wieder an die Heimreise geht. 
Natürlich kommt es dabei zu einem offenen Meinungsaustausch, der auch vor aktuellen Themen 
nicht halt macht. Ein musikalisches Vergnügen mit Live-Musik bekannter Popschlager und
klassischer Lieder rund um den Wein wird garantiert.

Die Autorin und Regisseurin: Verena Koch
Koch studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Theaterwissen-
schaft sowie an der Hochschule für Darstellende Kunst Frankfurt/Main Schauspiel. 
Schauspielengagements führte sie nach Frankfurt/M., Berlin, Linz, Budapest,
Amsterdam und weitere. Koch inszenierte unter anderem am Nationaltheater
Mannheim, am Landestheater Linz, an der Deutsche Bühne Ungarn, am Teatru
Luceafarul Iasi, und am Dschungel Wien. Im Drei-Masken-Verlag München
erschienen mehrere Stücke von ihr. Seit 1999 ist Koch Dozentin an der Anton
Bruckner Privatuniversität, Linz und freie Mitarbeiterin der Theatergruppe Malaria, 
Diakonie Gallneukirchen. 2021 wurde Koch für den Stella Preis nominiert. 

Die Bühnenbildnerin: Isabella Reder
Reder studierte in Linz Malerei und Graphik und begann währenddessen am
Landestheater Linz zu arbeiten. Seit 2005 stattet sie regelmäßig Produktionen aus. 
Weitere Bühnen- und Kostümbilder entstanden u. a. in Zusammenarbeit mit dem 
Theater Phönix, zu den donauFESTWOCHEN im strudengau und mit dem Teatro
Cervantes de Malaga. 2011 wurde Assistentin des Technischen Leiters des Theater-
festival SCHÄXPIR, 2021 übernahm sie die Technische Leitung des Festivals.

Die Regisseurin Verena Koch im Gespräch
“Der Gott der Reben” heißt die neue Produktion an der Deutschen Bühne Ungarn, 
die am 16. September 2020 Premiere feiert. Das Stück hat Regisseurin Verena 
Koch nicht nur inszeniert, sondern explizit für die Deutsche Bühne Ungarn und ihr
Ensemble geschrieben. Über das Stück, wie Corona ihre Arbeit beeinflusst hat und 
ihre Lieblingsweine erzählt sie in folgendem Interview.

Verena, erzähl uns in wenigen Sätzen: Um was geht es in dem Stück? 

Es geht um Wein, um den Weingott Bacchus und um zwei frisch verliebte deutsche 
Touristen, die in einem Weinkeller – der natürlich Bacchus gehört – die Zeit über-
sehen haben und damit die Abfahrt ihres Busses. Sie werden inflagranti von der Be-
legschaft des Lokals überrascht, während draußen die Grenzen schließen und somit 
alle gezwungen sind, in diesem geschlossenen System miteinander umzugehen. 
Man nähert sich an, versteht sich besser, und lässt mit etwas Wehmut neue Freun-
d*innen zurück, wenn es dann doch wieder an die Heimreise geht. Natürlich kommt 
es dabei zu einem offenen Meinungsaustausch, der auch vor aktuellen Themen nicht 
Halt macht.

Wie ist das Stück entstanden?

Die Idee kam vor Corona auf, als sich die Intendantin der DBU Kata Lotz ein Stück 
gewünscht hat, das witzig, musikalisch und ortsbezogen ist. Gemeinsam mit dem 
Ensemble wurde Musik gesammelt, während ich versucht habe, in Kenntnis des 
Ensembles, eine typengerechte Geschichte zu erfinden. Das ist natürlich eine ganz 
tolle Möglichkeit, Menschen Texte „auf den Leib“ zu schreiben. Schnell wurde klar, 
dass ein roter Faden von Geschichte und Geschichten des Weines handeln sollte. Das 
Thema Wein teilen ja viele Völker, so auch Ungarn und Deutsche, es ist ein gemein-
samer Nenner zwischen vielem, was vielleicht als trennend empfunden werden kann.
Dann kam auf einmal Corona dazwischen.



Wir saßen im Lockdown und es wurde mir schwer, witzige Geschichten auszudenken, bis zu dem 
Zeitpunkt, wo mir klar wurde, dass das Geschichten erzählen ja bedeutet, das unmittelbar Erlebte zu 
verarbeiten, vielleicht zu überhöhen, jedenfalls in eine Form zu bringen.

Der dramatische Akt besteht zumeist darin, dass wir zusehen können, wie in ein geschlossenes
System ein neues System eindringt. Die Tragödie lässt die Menschen daran zerbrechen, die Komödie 
spielt damit und dreht die Verhältnisse so lange bis sie sich fröhlich auflösen.

So entstand die Idee von den deutschen Touristen, die in einem ungarischen Weinkeller ihren letzten 
Bus verpassen und deshalb den Lockdown oder die Quarantäne gemeinsam mit den Ungarn dort
verbringen. In diesem Setting finden sich viele Gelegenheiten, Vorurteile und Gemeinsamkeiten 
auszuleben, zu besprechen, zu relativieren, darüber zu lachen und nebenbei etwas über die
Geschichte des Weines zu erfahren. Die Herausforderung war, dass Zeitaktualität eben auch fröhlich 
und musikalisch dargestellt werden kann. Wir versuchen dabei ein zweisprachiges Publikum jeden 
Alters zu erreichen.
Überzeugen Sie sich selbst!

Hast du eine persönliche Affinität zu Weinen?
Welche ist denn deine Lieblingsweinsorte?

Im Sommer am liebsten trockene Weißweine, mit
zunehmendem Alter vertrage ich  Rose am besten, (vor 
allem bei größeren Mengen). Im Bereich Rose sind die 
Szekszárder Weine eine absolute Entdeckung für mich 
und halten locker mit denen, die ich aus der Provence 
kenne mit.

Im Winter trinken mein Mann und ich dann abends gern 
ein Gläschen Rotwein. Momentan bin ich BIKAVER-Fan.
Entsprechend nehme ich mir immer viele verschieden 
ungarische Weine mit nach Hause und serviere sie
österreichischen Freund*innen und Weinkenner*innen, 
die dadurch den ungarischen Wein kennen und schätzen 
lernen.

Gibt es etwas, dass du dem Publikum mit auf den Weg 
geben möchtest?

Es kann unterhaltsam und entlastend sein, sich
gegenseitig kennen und verstehen zu lernen, und dabei 
über sich und die Umstände Lachen zu können. Lasst 
uns einander nicht aus den Augen und den Herzen
verlieren, egal was passiert. Und natürlich, dass die 
Bedeutung des Weines eine kulturgeschichtliche, also 
Menschheitsgeschichte ist.

Vielen Dank für das Gespräch!

(Das Interview führte Rebekka Bareith)

Deutsche Bühne Ungarn
IMPRESSUM

Adresse
Garay tér 4., 7100, Szekszárd, Telefon: +36 74 316 533

Intendantin: Katalin Lotz - lotz@dbu.hu
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Verwaltung: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

Über die DBU
Die Deutsche Bühne Ungarn (DBU) ist das einzige professionelle deutschsprachige Schauspiel-
haus in Ungarn. Es bietet der deutschen Minderheit, Deutschlernenden, Ausländer*innen aus 
dem deutschen Sprachraum und allen, die an deutschsprachiger Kultur interessiert sind, profes-
sionelle Theatervorstellungen in deutscher Sprache an.

Über den Träger
Die Deutsche Bühne Ungarn steht unter der Trägerschaft der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen (LdU).

Die deutsche Minderheit (Ungarndeutschen) ist eine der größten Minderheiten des Landes. 
Ihr politisches und kulturelles Repräsentationsorgan ist die Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen. Die gesetzlichen Rahmen einhaltend verfolgt die LdU eine moderne
Minderheitenpolitik.



Deutsche Bühne Ungarn 
Magyarországi Német Színház
IMPRESSUM / IMPRESSZUM

www.facebook.com/deutschebuehneungarn

www.instagram.com/dbungarn

DeutscheBühneUngarn

www.dbu.hu


