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Újra Vasváron!

A Magyar Szín-Játékos Szövetség nevében köszön-
töm a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztivál sze-
replőit és nézőit! 

Soha még ennyi előadást nem ígért a program. Igaz,
a vasvári mindig is az ország egyik legnagyobb merí-
tésű fesztiválja volt, színjátszó világunk minden rétege,
alkotóközössége előtt nyitva állt. A falusi-diák-, felnőtt-,
vásári/utcaszínházi- és műhely jelleggel működő tár-
sulatok egyaránt szívesen lépnek fel itt, különösen, ha
a környékbeli falvakba is eljuthatnak előadásaikkal. 

Nekem, személyesen, a vasvári fesztivál jelenti
az első olyan mustrát, ahol együtt láthatom az el-
múlt évad új előadásait, találkozhatok olyan csa-
patokkal, melyeket eddig nem ismertem (most
ilyen lesz a két nagykanizsai csoport, a zalaszent-
grótiak, a győri DINO, a jákfai és a hévízi színját-
szók, Székesfehérvárról a „Gojóstól”), olyanokkal,
melyek alkotói útját régóta figyelemmel kísérem, és
most itt megtudhatom, hol tartanak, mi érdekli
őket. Nagy érdeklődéssel várom a nánaiak, a Pros-
pero, a Katona-Kamra, a Gondolat-Jel, a Körmendi
Kastély Színház és Csukárdi Sándorék új előadását.
És lesz néhány olyan előadás is a programban, melyet
máshol, más fesztiválokon már láttam, és kíváncsi
vagyok arra, hogy szakmailag merre mozdult.

És végre igazán nemzetközivé válik a vasvári
fesztivál! Ha minden igaz, - a határon túli „nemzet-
köziség” mellett - egy grúz Macbeth előadást is lát-
hat Vasvár közönsége. A kétezres évek elején egy
amerikai színházi delegációval jártam Tbilisziben.
Az ottani híres Rusztaveli Színházban (valójában ez
a grúz Nemzeti Színház), a világhírű igazgató ren-

„Ne szóljatok szükségről. A legalja
Koldus is, bár teng, bír fölöslegest.
Ha a természetnek többet, mint mire

Szüksége van, nem adsz, az emberélet
Az állatéval egyenértékű lesz”

(W. S: Lear király)

dező, Robert Sturua vendégei voltunk. Mondhatom,
lenyűgöző előadásokat láttam a grúz társulatoktól,
és nem csak ebben a színházban. 

Biztos, hogy idén is minden együtt lesz ahhoz,
hogy a színjátszók és a közönség, beleértve a kis-
térség falvainak nézőit is, szakmailag színvonalas
és változatos színházi program részese lehessen.

Regős János, elnök
Magyar Szín-Játékos Szövetség

Vasváron először 1987-ben, 30 évvel ezelőtt volt több
napos és több nemzet részvételével zajló fesztivál
Csehimindszent és Gersekaráttal közös szervezésben
az egykori Mikosdi-kastélyban és a vasvári középis-
kolai kollégium kínálta szálláslehetőséggel. Hét éven
keresztül zajlottak a fesztiválok, ám 1994-ben meg-
szakadt a sorozat. A harmadik évezred eleje aztán is-
mételten pezsdülést hozott a megye, a térség és a
Kárpát-medence színjátszásában is. Erőssé vált a kis-
térség kapcsolata a Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színházzal, az erdélyi csoportokkal, délvi-



déki és szlovák közösségekkel. 2012-től folyamatos
a fesztiválok megrendezése. Eleinte a tavasz végére
szerveződött, aztán szerves fejlődés eredményekép-
pen került át júniusra, hogy a Hegyhát falvai is tud-
janak kapcsolódni és megfelelő feltételeket adni.
Gersekarát, Andrásfa, Petőmihályfa, Csehimind-
szent, Szemenye, Rábahidvég települések a nyaraikra
tervezik az előadásokat. Határon túlról a kezdetektől
4-6 színház megjelenik évente.

2016-ban újabb fordulópont történt a fesztivál
fejlődésében. Hosszú évek óta a Kárpát-medence
elismert nagy presztízsű rendezvényének tartja a
kulturális szféra, és a nemzetközi vérkeringésben is
megjelentek róla információk. Ennek köszönhetően
jelentkezett a fesztiválra ghánai, indiai és egy grúziai
színház. A több mint egy éves szervezői folyamat
eredményeként lesz itt 2017 júniusában a GEORGIAN
EXPERIMENTAL THEATRE EVERYWHERE szín-
ház. A Grúziai színház 2016. április 3-án jelentkezett
a fesztiválra. A több mint egy éves levél, e-mail és te-
lefonváltások tömkelege után sok szervezőmunkával,
állandó fordítási készenléttel várjuk a Batumi Kísérleti
Színházat, Shakespeare: Machbetjével. A színész és
néző a totális színház részesévé válik. A vasváriaknak
van ebben tapasztalatuk ép pen a Beregszászi Színház
előadásain keresztül az orosz hatást illetően. 

Az előadásokon túl a kiegészítő programok is
várják a játszókat és közönséget. Megöleljük a ko-
lostort ismét, többször is. A hegyi pincékbe is láto-
gatást tesz néhány színi csapat. Játékos feladatokon
keresztül ismerkednek meg a város értékeivel. A vi-
déki előadásokra is invitáljuk a nézőket, annál is in-
kább, mert lesz olyan előadás a fesztivál keretében,
amely csak vidéken lesz bemutatva. Ilyen lesz:
Presser-Sztevanovity-Horváth: A padlás
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Fesztivál lesz a fesztiválon belül a szombat késő
délután kezdődő Nagymákfai rendezvény, amely
Szentiván éjszakáján táncházzal, tűzgyújtással lép
át a másik napba.

Sokféle előadás, sokféle színház, világnézet ta-
lálkozik városunkban. Mindenki találhat a maga
számára megfelelőt és talán nyitottabbá válunk az
ismeretlenebb iránt is. 

Gergye Rezső

„Az együtt átélt kulturális

élmény közösségalakító”

Az iQor Global Services Hungary Kft. és a Nagy
Gáspár Kulturális Központ szakmai kapcsolatának
már múltja van. A vállalat fotószakkört működtet
dolgozói számára. A szakmai vizuális műhely egy-
egy különleges válogatással évről évre bemutatko-
zik a vasvári Castrum Galérián. Emellett más együtt-
működések is bontakoznak a kultúra valamint az
oktatás terén a cég és az intézmény közt. 

A Kft. egyben meghatározó támogatója a Nemzet-
közi Színjátszó Fesztiválnak - idén is. Dr. Grünwald

„amíg az egyén a közösség
fájába tudja oltani 

az elképzeléseit, tudását,
addig tisztán látunk” 

(Kovács Laci Nagymákfa
2014. 06. 29. Golghelóghi)



Imre ügyvezető és személyügyi igazgató úgy véli: Az
együtt átélt kulturális élmény közösségalakító is egy-
ben. A vezetésnek pedig nagyon fontos az, hogy ne
csak pusztán munkahely legyen vállalatuk, hanem a
munkaidőn kívüli tevékenységeknek köszönhetően
igazi közösség érlelődjön a munkatársak közt. Ennek
érdekében arra törekszenek, hogy támogatásaikkal,
rendezvényeikkel, juttatásaikkal minél szé lesebb
dolgozói réteget szólítsanak meg. Munkavállalóik szá-
mára ingyenes és kedvezményes mozi-, és színház-
látogatásokat, a családoknak cirkuszi elő adásokat kí-
nálnak. Különböző családi rendezvények, sportnapok
is erősítik a munkaidőn túli kapcsolatépítést. A kon-
cepció része a vasvári Színjátszó Fesztivál támogatása
is, hiszen sok munkavállalója van a cégnek a Hegy-
hátról, Vasvárról. Nekik kedveznek azzal, hogy lakó-
helyükhöz közel biztosítanak számukra a szponzo-
ráció által kikapcsolódási lehetőséget. Az iQor Kft.
vállaltvezetése egyébként is mintaértékű abban, hogy
mennyire összetetten értelmezi a kultúra fogalmát és
értékét. Dr. Grünwald Imrét a fesztiváltámogatás
apropóján végül megkérdeztük arról: Milyen színházi
műfajokat kedvel, milyen darabokat néz meg szíve-
sen. „Én azokat az előadásokat szeretem, melyeken
el lehet gondolkodni. Szeretem, ha úgy hagyjuk el a
színházat, hogy otthon is tovább foglakoz-
tatnak bennünket a látottak. Azt a színhá-
zat szeretem, ahol a sorok
között le het olvasni.
Nem a könnyed da-
rabokat.” – hang-
zott az ügy ve ze tő
igazgató válasza. 
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„Pezsgés a városnak”

A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál meghatározó támo-
gatója a vasvári önkormányzat. Tóth Balázs polgár-
mester nagyon fontosnak tartja Vasvár szempontjából,
hogy ilyen nagyszabású programnak adhat helyet a
város ismét. A városvezető az eseményt egyben a vá-
rosmarketing kiváló lehetőségének véli, amivel élni
szeretne a település. Az önkormányzat, ha kultúráról
van szó, kétfajta módon gondolkodik erről. Egyrészt
folyamatosan törekednek arra, hogy a városlakók kul-
turális igényére alapozva biztosítsanak számukra
programokat intézményrendszerük segítségével.
Másrészről: Az önkormányzat fontosnak tartja azokat
a városban megtartott nagyrendezvényeket, melyre
résztvevőként távolabbról érkeznek a vendégek, meg-
hívottak. Ilyenkor az itt járók a város hírét tovább vi-
szik a program vagy fesztivál végeztével a megyének,
a régiónak, az országnak. Ilyen fontos esemény a négy
napos színjátszó fesztivál is Vasvár számára, melyet a
Nagy Gáspár Kulturális Központ rendez meg több éve.
Tóth Balázs úgy látja: nagyon népszerű a különböző
településekről érkező csoportok körében a rendez-
vény és maga Vasvár is. Polgármesterként rendszeres
résztvevője, látogatója a színházi előadásoknak. A vá-
rosvezető arról is őszintén beszélt: A vasvári nézők ré-
széről egyelőre szerény a fesztivál előadásai iránti ér-
deklődés. Bízik abban, hogy a helyiek fokozatosan fel-
ismerik majd a településen megrendezett országos
program jelentőségét és értékét. A városmarketingről
szólva még, Tóth Balázs azt reméli: A fesztivál részt-
vevői számára olyan élményt ad a kisvárosi ékszerdo-
boz, Vasvár vendégszeretete, hangulata, ami miatt
újabb visszatérő vendégeket nyer a település akár egy



Itt nőttünk fel, sokat kaptunk

a várostól, kötelességünknek

érezzük támogatni is

A vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztivál egyik fő
támogatója a Csörnöc Gyöngye Kft. A cég a tavalyi-
hoz képest idén megduplázta a rendezvényre szánt
pénz összegét. Botfa Balázs ügyvezető igazgatóval a
miértekről, a vállalkozók társadalmi felelősségvál-
lalásáról, ennek helyi vonatkozásairól beszélget-
tünk. A cégvezető elmondta: A fesztivál támogatá-
sának története a múlt évben kezdődött. A program
szervezői keresték fel és arról tájékoztatták, hogy
az eseményt több éven át segítő pályázati források
elapadtak. Az ügyvezető és cége már korábban is
dolgozott együtt a Nagy Gáspár Kulturális Központ-
tal. Korrekt, jó kapcsolatnak bizonyult a közös
munka. A jó tapasztalatok okán erősödhetett gaz-
dasági szinteken a kapcsolat. Botfa Balázs a Nem-
zetközi Színjátszó Fesztivál támogatása kapcsán azt
tartotta fontosnak kiemelni: Azért álltak az ese-
mény mellé idén is, mert mindez Vasvárnak és a
kultúrának szól. Helyi vállalkozókként kötelessé-
güknek érzik támogatni a helyi kultúrát, a sportot,
az oktatást. A Nagy Gáspár Kulturális Központ prog-
ramjain túl a helyi futballt, kézilabdát is szponzo-
rálják. Az iskola néhány programja mellé szintén
odaállnak, valamint civil szervezeteket segítenek.
A Vas(V)árnapi Matinét ugyancsak támogatják. Az
ügyvezető azt mondta: azért, mert öröm a gyer-
mekek örömét, csillogó szemét látni a matinén egy-
egy, a programban szereplő bábelőadás, meseműsor

legközelebbi fesztiválon, akár turistaként üdvözölve
az egykor itt járókat. Tóth Balázs szerint a Nemzetközi
Színjátszó Fesztivál a legjobb alkalom arra, hogy a
vendégek a várost megismerjék. Az előadások közti
szünetben bebarangolják a Fő teret, az utcákat. Egy-
fajta lüktetést, dinamizmust ad nak a mindennapok-
nak a színjátékosok és ez felpezsdíti a város életét.   

A városvezető egyszer sem mulasztja el a megnyi-
tón képviselni Vasvárt. A miértre azonnali a válasza:
Polgármesterként azt szeretné a vendégek előtt kép-
viselni, hogy fontos a jelenlétük a városnak. Ha egy
csoport megtiszteli Vasvárt azzal, hogy időt, pénzt nem
kímélve eljön ide, akkor úgy illő, hogy a városvezető
fogadja őket és mutassa be nekik a települést. A gesz-
tus egyben jelzésértékű: a város visszavárja őket szín-
játszóként, turistaként legközelebb is. A Nemzetközi
Színjátszó Találkozó közeli apropóján Vasvár polgár-
mesterét színházi ízléséről is megkérdeztük: „A klasz-
szikus darabokat azért szeretem, mert az ember tud-
hatja kicsit előre, mit várhat ezektől. Ez ad egyfajta
biztonságot és kiszámíthatóságot nézőként nekem. De
van bennem egy természetes kíváncsiság az újszerű,
mondhatjuk alternatív darabok iránt is. Volt eset,
mikor ez utóbbit megbántam, de lehet, hogy nem az
előadás hibája volt, hanem hogy én nem voltam elég
nyitott rá. Ha arányokat kellene mondanom, kéthar-
mad részben a klasszikus műveket részesítem előny-
ben, de marad hely az alternatív előadások számára
is.”- összegezte Tóth Balázs.   



után. „Sokat kaptunk Vasvártól, itt nőttünk fel, kö-
telességünknek érezzük támogatni is a várost, le-
hetőségeinkhez képest”- fogalmazta meg Botfa Ba-
lázs motivációjukat, majd hozzátette még, hogy
mindezt testvére nevében is mondja.

A vasvári vállalkozó szeretné, ha a városban több
cég is intenzívebben állna a társadalmi felelősség-
vállalás jegyében a közösségek érdekét szolgáló
kezdeményezések, események mellé. Összefogást
szeretnének a cél érdekében vállalkozótársaikkal.
Erre kezdeményezéseket is tettek már korábban.

A Csörnöc Gyöngye Kft. gazdasági szereplő. A jó-
tékonysági aspektus mellett természetesen a támo-
gatás kapcsán üzleti szempontok is érvényesülhet-
nek: A cég közreműködhet a Nagy Gáspár Kulturá-
lis Központ egyes programjainak vendéglátásában.
A kultúra támogatásának hasznossága tehát kétol-
dalú, mindenkinek jó: az együttműködés a város
dolgait és a cég üzleti tevékenységét is előbbre vi-
heti. A gazdaságról a kultúrára visszaváltva: a kér-
désre, hogy ha anyagi korlátok nem lennének, mit
látna szívesen nagyrendezvényként Vasváron, az
ügyvezető ismét konkrét, reális, összefogással akár
a közeljövőben megvalósítható javaslatot, választ
adott. A kulturális központ vezetőjével többször be-
széltek már arról: a Szentkúti Szabadtéri Színpad
lehetőségeit ki kellene használni, ha egyszer pá-
lyázatnak vagy más pénzforrásnak köszönhetően
nagyobb összeg érkezne kulturális célra a városba.
A szabadtéri színpad ideális helyszíne lenne kon -
certeknek, a stand-up comedy műfajában előadá-
soknak vagy egy Nyári Színházi Esték sorozatnak.
Ilyen programokat, estéket látna szívesen a szabad-
téri színpadon az ügyvezető. De ha már a színháznál
tartunk ismét: a szponzortól szintén megkérdeztük,

milyen előadásokat tekint
meg szívesen: „A köny-
nyed komédiákat, vígjá-
tékokat, kabarét és a mai
kor népszerű műfaját, a
stand up comedyt szere-
tem. Ezeket nézem meg
szívesen, ha színházban
járok.”- válaszolta Botfa
Balázs. 

„amíg az egyén a közösség fájába tudja
oltani az elképzeléseit, tudását, addig
tisztán látunk” (Kovács Laci Nagymákfa
2014. 06. 29. Golghelóghi)
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2017. június 22. (csütörtök)

17.00 FőTéR
Hans Sachs: 
Az ellopott kakas (’20)
vásári komédia

„Szentgróti Garabonciások” Színtársulat 
- zalaszentgrót

rendezte: Varga István

17.30 NGKK, ELőTéR
DINO Színpad: 
Az oviból a suliba (’30)
abszurd humor

DINO Színpad – Győr
rendezte: Dani Brigitta és Zsugonits Tamás

19.00 NGKK
Megnyitó
Kiállítás három évtized fesztiváljaiból

19.30 BéKEHÁz
Jean Genet: 
Cselédek (’80)
dráma

Prospero Színkör – Székesfehérvár
rendezte: Micskó Zoltán

„A színész minden művészek között a legősibb, legkezdetlegesebb módon
hosszabbítja meg gyermekkorát. Tovább játszik.” (Latinovits Zoltán)

21.00 KOLOSTORKERT
Sárosi Gábor: 
+Szerel (’60)
groteszk

Katona-Kamra – Kecskemét
rendezte: Sárosi Gábor

22.00 NGKK, SzíNHÁzTEREM
Senki se mer egyedül élni (’90)
esendő tervek 1 felvonásban

Formanek Csaba Társulat
Írta és rendezte: Formanek Csaba 

„A finom érzékenységű és minden ágában – a tragédiától a bohózatig – jól irá-
nyított színház néhány év alatt képes megváltoztatni egy nép fogékonyságát.
Ám a le züllesztett színház, ahol Pegazus szárnyait patái helyettesítik, egy egész
nemzetet tud közönségessé tenni és elaltatni.” (F. G. Lorca)
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2017. június 23. (péntek)

16.00 BéKEHÁz
Mozaik Társulat: 
Ülni, állni, ölni, halni (József Attila összeállítás) (’50)
drámai verses – prózai – énekes összeállítás

Mozaik Társulat – Nagykanizsa
rendezte: Nikolics Zsanna

17.10 BéKEHÁz
Pilinszky János: 
Oratórium (’30)
dráma groteszk
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpad – Nagykanizsa

rendezte: Nikolics Zsanna

18.00 NGKK
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelős államtitkár köszönti a
fesztivál résztvevőit

18.05 NGKK, ELőTéR
Sverák,Smoljak/Lengyelfalusy: 
A látnok (’40)
haláli játék

Nánai Színjátszócsoport – Nána (Szlovákia)
rendezte: Lengyelfalusy Juhász Mária

19.30 BéKEHÁz
Rejtő Jenő: 
Rejtő Koktél (’80)
bohózat, vígjáték
Pódium Színjátszó Társulat – Kovászna (Románia)

rendezte: Lázár–Prezsmer Endre
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21.00 NGKK, SzíNHÁzTEREM
William Shakespeare: 
Macbeth (’80)

Georgian Experimental Theatre Everywhere
(Georgia)

rendezte: Giorgi Chkhaidze

23.00 SzENTKÚT
Szabadtéri „TréJning”

vezeti: Herczeg Tamás - színész
„Ne szóljatok szükségről. A legalja
Koldus is, bár teng, bír fölöslegest.
Ha a természetnek többet, mint mire
Szüksége van, nem adsz, az emberélet
Az állatéval egyenértékű lesz”

(W. S: Lear király)

2017. június 24. (szombat)

9.00 BéKEHÁz
Móricz Zsigmond: 
A világ végén már szép és jó 
Fecske Színkör és Tamási Áron: 
Az igazak álma (’50)

Fal Színpad – Budapest
rendezte: Füsti Molnár Sándor

10.00 NGKK, ELőTéR
Arany-Dalok (’25)
zenésített versek

Jákfai Színjátszók
rendezte: Szabó Tibor

10.30 NGKK
Eszmecsere hajléktalanságról, mélyszegénységről



11.00 NGKK, SzíNHÁzTEREM
Shakespeare: 
Rómeó és Júlia (’90)
Gondolat-Jel Társulat – Magyarkanizsa (Szerbia)

rendezte: Oláh Tamás

KOLOSTORöLELéS

13.30 NGKK, SzíNHÁzTEREM
Yasmira Reza: 
Az öldöklés istene (’80)
vígjáték

Körmendi Kastélyszínház Társulat
rendezte: Dr. Szöllősi Judit

15.30 NGKK, SzíNHÁzTEREM
Székely Csaba: 
Bányavirág (’80)
tragikomédia

Móka Színjátszók – érmihályfalva (Románia)
rendezte: Szabó János

„A
 színész m

inden m
űvészek között a legősibb, legkezdetlege-

sebb m
ódon hosszabbítja m

eg gyerm
ekkorát. Tovább játszik.”

(Latinovits zoltán)

2017. június 24. 17.30

Muzsikás Együttes és barátai 
koncert Nagymákfán

program:
Tarisznyások Együttes

Szent Márton Kórus – Gyöngyösfalu
Fülemüle Népdalkör
Kalinkó Népdalkör

Őszirózsa Népdalkör
Kenderke Néptáncegyüttes

Karak Zenekar
Kármentő Népzenei Együttes

Muzsikás Együttes Petrás Máriával
Kákics Zenekar

Táncház a gyöpön



2017. június 25. vasárnap)

9.00 NGKK, SzíNHÁzTEREM
Garin: 
A két gyakás (’30)

Szó és Kép Színpad – Homokbödöge
rendezte: Csukárdi Sándor

9.30 NGKK, ELőTéR
Kéri Ferenc: 
Beteg disznó (’20)
népi komédia
és Rejtő Jenő: 
Rézrúd (’30)
kabaré jelenet

Új Színpad Vid-Ámító Társulat – Hévíz
rendezte: Szabóné Fehér Hajnalka

10

„am
íg az egyén a közösség fájába tudja

oltani az elképzeléseit, tudását, addig
tisztán látunk” (K

ovács Laci N
agym

ákfa
2014. 06. 29. G

olghelóghi)

10.30 NGKK, SzíNHÁzTEREM
Moliere: 
Tartuffe (Parti Nagy Lajos átirata, rövidítve) (’70)
vígjáték

„Gojóstól” Baráti Társaság – Székesfehérvár
rendezte: Muzamel Mihály

11.40 ISKOLA
Gothár Péter, Bereményi Géza: 
Megáll az idő (’80)
„folyosószínházi” előadás
Proscenion Drámaszínpad Egyesület – Budapest

rendezte: Nyulassy Attila

KOLOSTORöLELéS

15.00 NGKK
Díjátadó, Fesztiválzárás

„A finom érzékenységű és minden ágában – a tragédiától a bohózatig – jól irá-
nyított színház néhány év alatt képes megváltoztatni egy nép fogékonyságát.
Ám a le züllesztett színház, ahol Pegazus szárnyait patái helyettesítik, egy egész
nemzetet tud közönségessé tenni és elaltatni.” (F. G. Lorca)
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2017. JÚNIuS 21. 20.00 SzEMENYE
Tausz István: 
Kisfaludy, avagy életképek Kámból a mának (’70)
színmű

Vasvári Játékszín
rendezte: Gergye Rezső

2017. JÚNIuS 23. 19.00 GERSEKARÁT
Rézrúd és Beteg a disznó (’50)

Új Színpad Vid-Ámító Társulat – Hévíz
rendezte: Szabóné Fehér Hajnalka

2017. JÚNIuS 24. 19.00 CSEHIMINDSzENT
Székely Csaba: 
Bányavirág (’80)
tragikomédia

Móka Színjátszók – érmihályfalva (Románia)
rendezte: Szabó János

2017. JÚNIuS 24. 19.00 OSzKó
Shakespeare: 
Rómeó és Júlia (’90)

Gondolat-Jel Társulat – Magyarkanizsa (Szerbia)
rendezte: Oláh Tamás 

2017. JÚNIuS 24. 19.00 ANDRÁSFA
Sverák, Smoljak/Lengyelfalusy: 
A látnok (’40)
haláli játék

Nánai Színjátszócsoport – Nána (Szlovákia)
rendezte: Lengyelfalusy Juhász Mária

2017. JÚNIuS 24. ANDRÁSFA
Az oviból a suliba (’30)
abszurd humor

DINO Színpad – Győr
rendezte: Dani Brigitta és Zsugonits Tamás
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de
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VIDéKI ELőADÁSOK



2017. JÚNIuS 24. 19.00 GYőRVÁR
Presser, Sztevanovity, Horváth: 
A padlás (’135)
félig mese – félig musical

Egy & Más Vándorszínház – Lendva (Szlovénia)
rendezte: Mess Attila
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2017. JÚNIuS 24. 19.00 RÁBAHíDVéG
Moliere: 
Tartuffe (Parti Nagy Lajos átirata, rövidítve) (’70)
vígjáték

„Gójóstól” Baráti Társaság – Székesfehérvár
rendezte: Muzamel Mihály

2017. JÚNIuS 24. 19.00 PETőMIHÁLYFA
Rejtő Jenő: 
Rejtő Koktél (’80)
bohózat, vígjáték
Pódium Színjátszó Társulat – Kovászna (Románia)

rendezte: Lázár–Prezsmer Endre

2017. JÚNIuS 24. 22.00 KöRMEND
William Shakespeare: 
Macbeth (’80)

Georgian Experimental Theatre Everywhere 
rendezte: Giorgi Chkhaidze

2017. JÚNIuS 25. 16.00 SzAJKI-TAVAK
Garin: 
A két gyakás (’30)

Szó és Kép Színpad – Homokbödöge
rendezte: Csukárdi Sándor
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sz
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