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Csengey Dénes Kulturális Központ
Paks
MÓRICZ-BÉRLET
LATINOVITS-BÉRLET
HONTHY HANNA-BÉRLET
DOMJÁN EDIT-BÉRLET
LÁZÁR ERVIN-BÉRLET
JANIKOVSZKY ÉVA-BÉRLET

„Mihelyt a színház megkezdődik: kialusznak a lámpák, recsegés fut végig
a széksorokon, és mindenki előveszi azt az arcát,
amit előbb a csontjai közt viselt.
Énjük, szemükön s fülükön át, a színpadra gurul, ott puhán,
simogatva táncolnak rajta.
Így táncolják el a szerelmet, ábrándot, szenvedést, halált, másvilágot,
és zenélnek az egybegyűlt hangszeren.
A nézők mezítelenek: kabát, kalap, ernyő a ruhatárban.”
(Weöres Sándor)

MÓRICZLATINOVITS-

SÖRGYÁRI CAPRICCIO vígjáték
ESZTER HAGYATÉKA színmű
ADÁSHIBA komédia két részben
FURCSA PÁR – NŐI VÁLTOZAT komédia

bérlet előadásai

bérlet előadásai

JAJ, NAGYI! komédia
LEGÉNYBÚCSÚ vígjáték két részben
S.Ö.R. Shakespeare Összes Rövidítve
PÁRBAJ akció vígjáték

bérlet előadásai

HONTHY HANNA-

bérlet előadásai

LÚDAS MATYI táncjáték
„AZT MESÉLD EL, PISTA!”
PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN koncertszínház

DOMJÁN EDIT-

EGYEDÜL NEM MEGY zenés játék
CSÓKOS ASSZONY operett
MADE IN HUNGÁRIA musical

bérlet előadásai óvodásoknak

LÁZÁR ERVIN-bérlet

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA
interaktív, zenés produkció

TÜNDÉR MÍRA
mesejáték

PIROSKA ÉS A FARKAS
mesebalett

CSIPIKE ÉS KUKUCSI
mesejáték

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
zenés mesejáték

KESZEKUSZA VARÁZSPÁLCÁJA
zenés mesejáték

KALÓZ KALAND
zenés táncos játszadozás

bérlet előadásai kisiskolásoknak

mesejáték

JANIKOVSZKY ÉVA-bérlet

ÁGACSKA

A KISKAKAS GYÉMÁNTFÉLKRAJCÁRJA

LÁZÁR ERVIN-bérlet

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

interaktív, zenés produkció
(Görbe Tükör Színház)

A Szultán szereti a meséket. De azért nem mindegyiket!
Egy kíváncsi török leány rá akarja venni a palota tömlöcéből frissen szabadult öregembert, hogy mondja el,
milyen históriával bőszítette fel a császárt. Ha Ti is hallani
akarjátok a mesés Kelet tiltott történetét, kérjétek meg
az öreget! Ha sikerül szóra bírnunk, együtt szoríthatunk
a Kiskakasnak, hogy visszaszerezze a gyémánt félkrajcárját, s általa kinevethetjük a tohonya janicsárokat és végül
talán megbűnhődik a kapzsi uralkodó is...
A tanulságos népmeséből színre vitt, országos sikerű produkciót a budapesti Görbe Tükör Színház varázsolja színpadra
hatásos interaktivitással, sok-sok zenével, humorral, ötletes
és látványos formában - többek között az isztambuli misztikus
császári palota megelevenítésével.

2023. január 10-én (kedden) 10 órakor

TÜNDÉR MÍRA

LÁZÁR ERVIN-bérlet

Holnemvolt országot nagy veszély fenyegeti, az ország
folyóit, forrásait, tavait a kapzsi király gonosz tanácsadója segítségével arannyá akarja változtatni. De nagy ára
van ennek a gazdagságnak, az élővilág pusztulása. Hoppá! De ne féljetek! Míra, a király lánya meg akarja menteni
a természetet. Akárcsak mi mindannyian sokat tehetünk
érte, hiszen szeretjük, életünk legfőbb táplálója. Figyeljetek csak, mi fog történni! Sok bonyodalom, árulás, önzés, kapzsiság után a vizek fellázadnak. Azonban végül
Mírának sikerül megfékeznie a gonoszt és a világban
helyreáll a rend.

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

mesejáték
(Zentai Magyar Kamaraszínház)

PIROSKA ÉS A FARKAS
mesebalett

LÁZÁR ERVIN-bérlet

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

(Pécsi Balett)
A mi mesénk egy balett-teremben kezdődik. Piroska társaival egy új táncelőadás bemutatójára készül. A próbateremben, gyakorlás közben kapja a hírt, hogy nagyanyja
megbetegedett, és azonnal vinni kell neki valami ennivalót. Legjobb barátja felajánlja, hogy szívesen elkíséri,
így együtt indulnak el Piroska édesanyjához. Az anyuka
átadja nekik az ennivalóval telepakolt kosarat és kéri a
fiatalokat, hogy igyekezzenek. A nagymama házához az
erdőn keresztül vezet az út. Két kedves szelíd kis állat
csatlakozik a fiatalokhoz útközben. Piroska megörül
az új barátoknak és megfeledkezik a kosárról. Mikor
visszaszalad érte, egy öreg bácsival találkozik, aki
kíváncsi, mi van a kosárban és hova tart Piroska. Szegény
kislány nem tudja, hogy az öreg bácsi valójában egy álruhás farkas. A történet folytatását biztos ismeritek. Ugyan

LÁZÁR ERVIN-bérlet

Sok humorral és meglepetéssel meséljük el nektek Piroska és a farkas történetét a tánc különleges nyelvén.
Gyertek, szeretettel várunk benneteket!

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

a mi előadásunkban kicsit másképp bűnhődik a farkas,
de mint általában a mesékben, minden jó, ha vége jó!
Sok humorral és meglepetéssel meséljük el nektek
Piroska és a farkas történetét a tánc különleges
nyelvén. Gyertek, szeretettel várunk benneteket!

CSIPIKE ÉS KUKUCSI

LÁZÁR ERVIN-bérlet

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

kalandos mesejáték erdőlakókkal
Fodor Zoltán könyve alapján
(Dunaújvárosi Bartók Színház)

„Fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer!” – kiáltja el magát Csipike, az óriásnagy bükkfa lakója, bátorítva
az erdőben élő társait. Csipike folyton-folyvást szervezkedik, figyel és fülel. Szeretetre, békére szeretné tanítani
barátait, néha az őrületbe kergetve őket. Az a vágya,
hogy az állatok ne bántsák egymást többé, szeressék és
becsüljék meg a körülöttük lévő környezetet. Bőgőórákat
ad a szarvasnak, tanítja a bolhás nyulat, Kukucsit, a lusta vakondot meg a reggel-este daloló madarat. Fodor
Sándor kalandos és humoros meseregénye szeretetre,
elfogadásra tanít minket úgy, hogy közben észre sem
vesszük, hogy az erdő lakói a legjobb barátainkká válnak.

(Zenthe Ferenc Színház)
Gyerekkorunktól foglalkoztat mindannyiunkat: Ki vagyok
én? Hol a helyem, mi a dolgom a világban? Csukás István
költői szépségű válaszánál nehéz lenne szebb és igazabb
üzenetet átadni a gyerekeknek: Öreg fának reménysége,
tavaszi zöld ékessége, te vagy az új élet, te vagy a jövő!
A zenés mesejáték címszereplője egy viharban letört kis
faág, aki hiába kérdezgeti bárkitől, senki nem tudja megmondani, ki is ő valójában. Útja közben Ágacska megismerkedik Danival, a kancsal kacsával, Bercivel, az örökké
bruhaházó békával és a kitört fogú Pösze egérrel. Együtt
indulnak el megkeresni az embert, akitől mindannyian
gyógyulást remélnek. Csukás István humorral, szeretettel
vezeti és kovácsolja barátokká ezt a kis csapatot.

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

mesejáték

JANIKOVSZKY ÉVA-bérlet

ÁGACSKA

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

JANIKOVSZKY ÉVA-bérlet

2023. február 23-án (csütörtökön) 14 órakor

KESZEKUSZA VARÁZSPÁLCÁJA

(Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely)

Keszekusza varázsló és Teszetosza manó barátaikkal –
Pillangóval, Katicával, Szentjánosbogárral és a Hangyával
együtt Kerekerdőben élnek. A biztonságot nyújtó
varázslólak a tavaszi ébredés után felbolydul, ugyanis
az erdőbe látogató emberek figyelmetlenségük miatt
folyamatos galibát okoznak az ottlakóknak. A habókos
erdei varázslóra vár a feladat, hogy visszaállítsa a békét
Kerekerdőben, de ugyan mihez kezd egy mágus a pálcája
nélkül?

zenés táncos játszadozás
(Pannon Várszínház)
Ki ne hallott volna már a kalózokról, ki ne élvezte volna kalandos életüket, ki ne szeretett volna a bőrükbe
bújni? Hát most itt az alkalom. Aki átjut a
próbatételeken, az közéjük állhat, társa lehet a négy titokzatos kalóznak. Vigyázat! Senki nem az, akinek látszik!
De a gyerekek a végén biztosan megtalálják a megoldást.

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

KALÓZ KALAND

JANIKOVSZKY ÉVA-bérlet

2023. március 8-án (szerdán) 14 órakor

Bérlet ára: 5.500 Ft - Jegy ára: 2.000 Ft

JANIKOVSZKY ÉVA-bérlet

2022. december 5. hétfő 14.00

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

(VSG Táncszínház)

A mese mottója és egyben az előadás utolsóként elhangzó mondata: “NE FELDJÉTEK, A BELSŐ SZÉPSÉG MINDEN KÜLSŐSÉGNÉL RAGYOGÓBB, ÉS TÖBBET ÉR MINDEN
KINCSNÉL!” Az elsőre talán félélmetes szörny karakter az
előadás során előbb kissé talán sajnálható, majd később
egyre inkább megszerethető lénnyé változik. Előadásunk
semmiképpen sem félelmetes, hanem csakis izgalmas,
az izgalmak mellett pedig rengeteg humorral meséli el
a mind a fiúknak, mind pedig a lányoknak sok titkot és
élményt tartogató közismert történetet.

2022. december 14-én (szerdán) 19 órakor

PÁRBAJ

A mű egy híres színészről szól, akinek lerobban a
sportautója egy fontos tárgyalásra menet, és emiatt felveszi a kapcsolatot autószerelőjével. Autószerelője azonban egy akkor adódott magánéleti probléma miatt nem tud segíteni neki, melyben a sztár
megértését kéri, mégis addig gyakorol nyomást a
színész az autószerelőre, míg az végül úgy dönt, hogy
túszul ejti az érzéketlen és tapintatlan sztárt, azért,
hogy szembesítse őt saját hibáival és kétszínűségeivel.

MÓRICZ-bérlet

Szereplők: Száraz Dénes, Németh Kristóf
Rendező: Horváth Csaba

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

akció vígjáték
(Bánfalvy Stúdió)

LEGÉNYBÚCSÚ

MÓRICZ-bérlet

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

vígjáték két részben
(Játékszín)
Szereplők: Nagy Sándor, Szente Vajk, Bálizs Anett,
Szerednyey Béla, Csonka András, Kovács Gyopár,
Barabás Kiss Zoltán, Dobos Judit, Lévay Viktória, Oláh
Béla/Varga Ádám, Endrődi Huba
Rendező: Szente Vajk
Egy szállodai szoba a helyszín, ahol két jó barát, két fiatal háziorvos fergeteges legénybúcsúra készül. Alex, a
hűséges cimbora gondosan fölkészült Simon esküvője
előtti utolsó kiruccanására, ám hiába az alapos tervezés,
a dolgok mégsem úgy alakulnak, ahogy szeretnék.
Rémes csapda tud lenni egy szállodai lakosztály, senki sem az, mint elsőre gondolni lehet róla, és minden

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

MÓRICZ-bérlet

egyre jobban gabalyodik össze... Most akkor ki kicsoda
valójában, és meglesz-e vajon másnap az az esküvő? Szente
Vajk íróként nemcsak a végsőkig feszíti a nevetőizmokra
specializálódott bohózat kereteit, hanem föl is frissíti
azt, már-már szinte a műfaj paródiája pereg a néző előtt.
Előadásunk Rejtő Jenő Hercules bonbon című írása előtt is
tiszteleg.

Borgesson-Long-Singer-Shakespeare

S.Ö.R.

MÓRICZ-bérlet

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

Shakespeare Összes Rövidítve 600-tól
Csak főbb szerepekben: Gáspár András, Kálid Artúr,
Kálloy Molnár Péter
Fordította: Kálloy Molnár Péter
Több, mint 2 évtized – több, mint 600 előadás –
12 Jászai-díj jelölés – 43 orvosi beavatkozás (1 sikeres) –
17 jegyszedő nyugdíjazás – 2 színház bezárás
Shakespeare összes művei 2 óra alatt! Rekordkísérlet több, mint 2 évtizede töretlen sikertelenséggel!
Az előadás nem csak nyomokban tartalmaz kötelező
tananyagot. Színház az egész, és színész benne minden.
Aki szereti Shakespeare műveit, s ellenállhatatlan
vágyat érez arra, hogy valamennyit megismerje, ám

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

MÓRICZ-bérlet

úgy ítéli meg, hogy élete hátralévő része valószínűleg
nem lesz elegendő ehhez, cseppet se búslakodjon.
Bízza rekeszizmai működtetését a „NEM KOMPLETT
SHAKESPEARE MŰVEK”-re, akik a nehéz körülmények
ellenére (a nézők állandóan közbenevetnek) derekasan végrehajtják a már-már reménytelennek tűnő feladatot: bemutatják a „Komplett Shakespeare”-t.

Amy Herzog:

JAJ, NAGYI!

MÓRICZ-bérlet

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

komédia (Orlai Produkció)
Szereplők: Molnár Piroska, Rohonyi Barnabás,
László Lili
Rendező: Szabó Máté
Ha az unokája hajnali háromkor becsönget egy biciklit tolva,
nagy hátizsákkal, hogy csak éppen erre járt, akkor mit tesz
a jó nagymama? Először is a fülébe egy hallókészüléket, aztán pedig nekilát, hogy szállást biztosítson a nagy utazónak.
Így kezdődik a nagy nemzetközi kritikai és közönségsikert aratott komédia, amelyben két generáció,
két külön világ, két gondolkodásmód és sok ki nem
mondott szó keveredik szívmelengető és humoros koktéllá.
A színdarabot Magyarországon a Theatrum Mundi Színházi és
Irodalmi Ügynökség képviseli.

Neil Simon:

FURCSA PÁR – NŐI VÁLTOZAT komédia

A női barátság és összetartás igazi misztérium. Hát még, ha
a szóban forgó páros egyik tagja válik, és nincs hol meghúzza magát. Milyen jó, hogy van kire főzni, hasznossá tehetjük magunkat, kiélhetjük lakberendezői képességeinket és a
barátnőnk, habár egyik képességünkre sem kíváncsi, mégis
megtűr.
Neil Simon Furcsa pár című fergeteges komédiájának „inverz” változata tömény rekeszizomtorna nők és férfiak
számára egyaránt.
A színdarabot Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és
Irodalmi Ügynökség képviseli (www.theatrum-mundi.hu).

LATINOVITS-bérlet

Szereplők: Pikali Gerda, Fehér Anna, Jakus Szilvia,
Fazekas Zsuzsanna, Jónás Andrea, Kovalik Ágnes,
Horváth Sebestyén Sándor, Lukács Dániel
Rendező: Hargitai Iván

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

(József Attila Színház)

Bohumil Hrabal:

SÖRGYÁRI CAPRICCIO vígjáték

LATINOVITS-bérlet

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

(Veres 1 Színház)
Szereplők: Földes Eszter, Kerekes József, Mohai Tamás,
Janik László, Zorgel Enikő, Pál Tamás, Krajnik-Balogh Gábor,
Fellinger Domonkos, Pásztor Tibor, Fekete Linda,
Csáki Edina, Csányi Erika
Rendező: Schlanger András
A cseh nemzeti léleknek éppen úgy része a sör, mint a magyarnak a pálinka. A Veres 1 Színház előadása ezen a nyomon indul
el, mulatságos élethelyzeteket, romantikus kalandokat, emberi
sorsokat mutasson meg az aranyló sör szétpukkanó hab-buborékjaiban. Bognár Róbert és Schlanger András friss, egészen új
dramaturgiai megközelítésében nem csupán az eredeti regény, de szinte az egész hrabali legendárium
megelevenedik. A színészek kaméleonként változnak át a
városka jellegzetes karaktereivé éppúgy, ahogy a díszlet is
képes a néhány jelzésszerű elemmel utcából hálószobává válni.

Szakonyi Károly:

ADÁSHIBA

Történik napjainkban, sajnos. Az Adáshibát Szakonyi
Károly 1970-ben írta, és azóta töretlen a sikere a magyar
és a világ színpadain. Több tucat nyelvre lefordították,
maga Neil Simon is érdeklődött iránta. Remek szerepek,
remek komikus helyzetek, remek, ma is friss szövegek.
És ez most, 2022-ben is igaz, amikor már
nemcsak a televízió az egyetlen kütyü a lakásban.

LATINOVITS-bérlet

Szereplők: Gáspár Sándor, Zsurzs Kati, Lévay Viktória,
Kovács Tamás, Varga Lili, Varga Ádám, Imre Krisztián,
Kerekes József
Rendező: Bagó Bertalan

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

komédia két részben
(A Játékszín és a Vörösmarty Színház bemutatja)

2023. január 12-én (csütörtökön) 19 órakor
Márai Sándor:

LATINOVITS-bérlet

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

ESZTER HAGYATÉKA
színmű (Spirit Színház)
Szereplők: Gubík Ági, Kovács Zsuzsa, Mészáros Tamás,
Szíjártó Aurélia, Kókai János, Zsiga László,
Gyebnár Csekka
Rendező: Czeizel Gábor
Márai Sándor egyik legnépszerűbb regénye az „Eszter hagyatéka”. Eszter egy középkorú nő, akit „az élet
oly csodásan megajándékozott és oly tökéletesen
kirabolt”. Elszegényedett kisnemesi miliőben éli életét
Nunuval, a családi rokonnal, és a ház barátaival, Tiborral és
Endrével. E csipkerózsika-álmot alvó, titkokat féltve őrző
mindennapokba egy távirat tör be. Lajos visszatér. Húsz
év után visszatér. Lajos, Eszter nagy szerelme, a férfi, aki

LATINOVITS-bérlet

Márai Sándor örökösének az engedélyét a Balla-Sztojkov
Irodalmi Ügynökség Kft. és a Hofra Kft. közvetítette.

Bérlet ára: 15.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

kirabolta őt, a hazug, aki őt szerette és mégis nővérét,
Vilmát vette el feleségül. De vajon miképpen fogadja
Eszter a visszatérést? Meg tudott bocsátani vagy
sem? És egyáltalán mi áll a hazaérkezés mögött?
„Látod, Eszter, a viszontlátás csaknem rejtélyesebben izgalmas, mint az első találkozás…”

2023. február 20-án (hétfőn) 19 órakor

Bérlet ára: 12.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

HONTHY HANNA-bérlet

Zerkovitz Béla-Szilágyi László:

CSÓKOS ASSZONY
operett
(Pannon Várszínház)

Szereplők: Szelle Dávid, Zámbó Brigitta, Soós Máté
Bátor, Murvai Márton, Kárpáti Barbara, Kovács Ágnes
Magdolna, Keresztesi László, Egri Zsófia,
Holczer Réka
Rendező: Vándorfi László
„Van a Bajza utca sarkán egy kis palota.
Kisasszony, ha boldogtalan, jöjjön el oda!
A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja!
Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda!”
De hogy ott mi történik, ahhoz a színházba kell eljönni…

2023. április 12-én (szerdán) 19 órakor

musical
(Magyarock Dalszínház)

A szereposztásból: Tihanyi Dániel, Mészáros Tamás,
Ondrik János, Vizeli Csaba, Kuczmann Ágnes, Enyingi
Zsófia, Budai Márton Zoltán, Gerdesits Ferenc
A Fenyő Miklós életét feldolgozó nagysikerű színházi
darab közismert slágereivel, szellemes párbeszédeivel
igazi legenda. Éppúgy, mint az előadásban megjelenő
Hungária együttes. Hatvanas évek, rock and roll, utcabál...

Bérlet ára: 12.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

MADE IN HUNGÁRIA

HONTHY HANNA-bérlet

Fenyő Miklós -Tasnádi István:

Bérlet ára: 12.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

HONTHY HANNA-bérlet

2022. december 12-én (hétfőn) 19 órakor

A színpadi művet, Presser Gábor “ Presser könyve” című
könyv egyes részleteinek felhasználásával írta
Vajda Katalin.

EGYEDÜL NEM MEGY
zenés játék
(6szín)

Szereplők: Murányi Tünde, Szarvas Anna, Borbély
Richárd, Telekes Péter, Csákvári Krisztián, Kocsis Dénes,
Hajós Szilárd Zenekar: Hoffmann György, Dobos László,
Hajba Imre, Almann Gergő
Rendező: Simon Kornél
Az “Egyedül nem megy” egy szórakoztató, elgondolkodtató, szcenírozott koncert-előadás. Hogy az meg mi és mi
kell hozzá? Kell egy nagyformátumú művész, jelen esetben zenész és zeneszerző, aki vette a bárorságot, hogy
a múlt évszázad közepe felé Magyarországon szülessen

HONTHY HANNA-bérlet

Bérlet ára: 12.000 Ft - Jegy ára: 4.400 Ft

meg. Kell az ő eseménydús élete és egyedülálló munkássága. Kell egy író, aki a könyvéből darabot ír. Kell hét baromi
jól éneklő és játszó színész. Kell egy elképesztően profi
zenekar. Kell zene. Jó zene. Nagyon jó zene! Kell huszonegy dal. Kell millió nagy és apró szórakoztató ötlet, játékban, zenében, táncban. Kell látvány, ami egyszerű, mégis
ötletes és magával ragadó. És végül kell Ön, hogy eljöjjön,
megnézze, lassan elengedje magát, dúdoljon, énekeljen,
emlékezzen, merengjen, megdöbbenjen, nevessen, sírjon, majd vonja le a tanulságot: egyedül nem megy!

2022. november 4-én (pénteken) 19 órakor

Bérlet ára: 10.000 Ft - Jegy ára: 3.900 Ft

DOMJÁN EDIT-bérlet

TŰZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES:
LÚDAS MATYI
táncjáték

Szólót táncol: Hunyadi Márton, Újvári Dávid, Bognár
Blanka, Szabó Alexandra, Szilágyi Levente, Sárosi
Árpád, Fritz Máté, Klettinger Bence
Közreműködik a Tűzvirág Táncegyüttes tánckara.
Koreográfus: Vári Bertalan
Művészeti igazgató: Mádi Magdolna

“AZT MESÉLD EL, PISTA!”

Mi lenne, hogyha Örkény István ismét megjelenne, egy
színészben, egy színházban, egy este, leülne, venne egy
lélegzetet, beszélni kezdene, elmesélné a saját szavaival
az életét, vagy ami hirtelen az eszébe jut, azután megint
eltűnne.
Ezen az estén az író a színész testét ölti magára.
Mácsai Pál 25 éve töretlen sikerrel játssza az Örkény István saját szavaiból összeállított előadást. A rendező a monológot
Bereményi Gézával közösen, Örkény napló- és interjúrészleteiből, illetve a barátoknál őrzött magnószalagokról leírt
beszámolók alapján állította össze.

Bérlet ára: 10.000 Ft - Jegy ára: 3.900 Ft

Az író saját szavaiból színpadra állította: Bereményi Géza
és Mácsai Pál
Munkatárs: Fenyvesi Katalin

DOMJÁN EDIT-bérlet

Örkény István az életéről
Elmondja: MÁCSAI PÁL

2023. március 2-án (csütörtökön) 19 órakor

PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN
Bérlet ára: 10.000 Ft - Jegy ára: 3.900 Ft

DOMJÁN EDIT-bérlet

koncertszínház Csoóri Sándor életműve alapján
Az előadást játsszák: Vecsei H. Miklós, Kiss Flóra (Subtones), Mihalik Ábel (Hiperkarma, Kispál és a borz),
Ratkóczi Huba (SeeN), Frimmel Jakab (Abel Label)
Rendező: Vecsei H. Miklós
Vecsei H. Miklós és csapata Csoóri Sándor munkássága előtt tisztelegve hozott létre egy koncertszínházi
előadást, amely a mai eltávolodás és uniformizálódás
ellen keres szenvedélyes és egymásra figyeléssel teli
válaszokat.

Bérlet ára: 10.000 Ft - Jegy ára: 3.900 Ft

Birsalmasárga hegy, pincék és seregélyek,
a piros szőlővessző időmön átparázslik.
Mindenütt nyár van most is,
de ez már másik –
visszhangot keresek és társakat, hogy éljek.”

DOMJÁN EDIT-bérlet

„Akkor még nem volt háború
s nem kellett egyetlen szorongás
és egyetlen bosszú bűvöletében élnem –
Úszott a Nap a szarvasok szemében
s szép neve volt a Földnek,
gyermeki szép neve volt.

Bérlet ára: 5.000 Ft

GYERMEKMOSOLY-bérlet

AJÁNDÉKOZZON ÉLMÉNYT!
Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek színházba szoktatását, nevelését. Egy-egy GYERMEKMOSOLY bérlet megváltásával Ön is lehetővé teheti, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is eljussanak
a gyerekszínházi előadásokra. A megvásárolt GYERMEKMOSOLY bérleteket a város és városkörnyéki óvodák és iskolák szociálisan rászoruló tanulóinak adjuk.
A GYERMEKMOSOLY bérlet ára 5.000 Ft, amivel
1
gyermeket
juttathat
színházi
bérlethez.

Bérlet- és jegyárak a 2022/23-as évadban
Felnőtt
Latinovits-bérlet		
Móricz-bérlet 		
Honthy Hanna-bérlet
Domján Edit-bérlet

Bérlet ára				
15.000 Ft				
15.000 Ft				
12.000 Ft				
10.000 Ft				

Jegy ára
4.400 Ft
4.400 Ft
4.400 Ft
3.900 Ft

Gyermek
Lázár Ervin-bérlet		
Janikovszky Éva-bérlet
Gyermekmosoly-bérlet

Bérlet ára				
5.000 Ft				
5.000 Ft				
5.000 Ft				

Jegy ára
2.000 Ft
2.000 Ft
-

Bérletváltás ideje
Felnőtt bérletek:
október 10-12 között a jegypénztárban 9-12 és 12.30-17 óráig.
Gyermek bérletek:
előzetes bérletfoglalás október 1-20 között a 0675/830-353-as telefonszámon, vagy a vasvarimarton@csengey.hu e-mail címen.
Az előzetesen lefoglalt gyermek bérleteket október 24-28 között
a jegypénztárban 9-12 és 12.30-17 óráig lehet megvásárolni.
Bérletvásárlásnál SZÉP kártyát elfogadunk!

(SZÉP kártyával csak a kártya tulajdonosa fizethet!)

Információ kérhető:
Csengey Dénes Kulturális Központ
Tel: 75/830-353, 75/830-350
info@csengey.hu www.facebook.com/csdkk www.csengey.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Támogatóink:

Paksi
Atomerőmű

Kiadja:
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin utca 2.
Tel.: 75/830-350
info@csengey.hu
www.csengey.hu
www. https://www.facebook.com/csdkk

Felelős kiadó:
Márkus Zalán Gábor
ügyvezető igazgató

