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Köszöntő Az évad elébe
Tisztelt Soproniak!
Kedves Vendégeink!

Az előadásokból táplálkozva mindig örülhettünk, örülhetünk 
a pillanatok, az évadok ünnepének. Jó visszagondolni 
az elmúlt öt esztendő emlékezetes előadásaira. A remek 
alakításokra, a társulat egyre növekvő erejére, arra, hogy 

ismert és elismert művészek csatlakoznak a soproni színházteremtő alkotók népes 
csapatához, miközben más települések és a főváros közönsége is elismerően szól 
a Soproni Petőfi Színház művészi színvonaláról.

A növekvő nézőszám, a fiatalok – az óvodásoktól az egyetemista korosztályig – 
példamutatóan nagyszámú jelenléte az előadásokon, a színház társadalmi 
szerepvállalása, a Sopron Balett megalakulása, országos sikerei mind előremutató 
és jó érzéssel eltöltő visszajelzések mindannyiunk számára.

Valódi zenés évad áll előttünk, amikor a muzsika szárnyán kalandozhatunk  
különböző műfajok között a soproni társulattal, olyan kedvelt és népszerű, rangos  
művészekkel, mint Reviczky Gábor, Eperjes Károly, Szilágyi Tibor, Mikó István 
vagy Feke Pál, akik nagy szeretettel játszanak most is nekünk – a hűséges soproni 
nézőknek a leghűségesebb városban.

A fertőrákosi barlangszínházban szintén a muzsikáé lesz a főszerep, színvonalas, 
sokszínű és tartalmas, nagyszabású produkciókat láthatunk ebben a szezonban 
is, növekvő előadásszámmal.

Az új évadhoz kívánok a társulatnak elkötelezett hitet, hogy olyan előadások  
szülessenek, amelyekre az eddigiekhez hasonlóan büszkén tekinthetünk. A soproni 
színházszerető közönségnek pedig kívánok olyan élményeket, amelyek a lelket is 
gazdagítják a színházi pillanatok örömével.
 

DR. FoDoR TAMáS
Sopron vároS polgármeStere

Zenés színházi évadunk tervét az a meggyőződésünk 
hívta elő, hogy ezen a területen is képesek vagyunk 
értékeset alkotni, és választékos programot kínálni a városi 
közönségnek. Nem kételkedünk abban, hogy a zenés színház 
is lehet kulturális alapérték. Azt is tudjuk, hogy társulatunk 
zenés színházi felkészültsége magas szintű. Így tehát egy 
teljes évadot arra szánunk, hogy közel hozzuk és feltárjuk 
közönségünk számára a zenés színházi műfajok sokszínű arculatát. Nemcsak az 
ismert arcát, de a rejtőzködőt is. Mindegyik előadásunk úgy készül majd, mint 
egy-egy szórakoztató stílusgyakorlat, hogy nézőink sokoldalú képet kaphassanak 
a színházművészetnek e közkedvelt és látszólag szokványos ágazatáról. Zenés 
színpadi körutazásunkat (egy 20. századi hazai és egy világsiker mellett) 
szövegíróként olyan szerzők teszik gazdaggá, mint Schiller és Molière. Zenében 
pedig a 18. század varázsos dallamaitól indulva – a polgári élet örökzöld melódiáin 
és a kortárs rockmuzsikán át – egészen a Broadway világáig teszünk változatos 
utazást.

Örömmel kell szólnom arról is, hogy színházi nevelési programunk nagyon 
jó fogadtatásra talált a gyerekek és a pedagógusok körében. Tavaly közel 
hetven színházi nevelési előadást játszottunk, s idén is folytatódik a sorozat a 
Csillagkutyával. 

A másik örömteli hír, hogy a külhoni színházakkal folytatott együttműködésünk 
legfrissebb hajtása, az oroszországi Szaranszk városának zenés színházával 
létrejött kapcsolat szárba szökkent, sőt termőre fordult. Gyümölcsét pedig nézőink 
is megízlelhetik évadunk három táncelőadást csokorba kötő Táncrapszódiájában. 

Sokszínű, változatos, gazdag kínálatú – az ínyencségekkel sem fukarkodó – évad 
előtt állunk, s abban bízunk, hogy színházszerető nézőink boldog örömmel 
tartanak velünk ebben a kalandozásban. 

PATAKI ANDRáS
igazgató–főrendező



FElSőS BÉRlET
Arany János: Buda halála – színpadi játék
Rendező: Gál Tamás
HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME

Petőfi Sándor: János viTéz – táncjáték
Rendező: novák Ferenc (Kossuth- és Erkel-díjas, a nemzet művésze)
a maroSváSárhelyi maroS művéSzegyütteS előadáSa

Henning Mankell–Németh Ervin: CsillaGkuTya – színházi nevelési előadás
Rendező: németh Ervin
a Soproni petőfi Színház Színházi neveléSi programja

HElySZÍN: ISKolAI TANTEREM

ThE BluEs BroThErs – musicalshow  I  Rendező: Feke Pál és serbán attila

AlSóS BÉRlET
Petőfi Sándor: János viTéz – táncjáték
Rendező: novák Ferenc (Kossuth- és Erkel-díjas, a nemzet művésze)
a maroSváSárhelyi maroS művéSzegyütteS előadáSa

Michael Ende: a Pokoli PunCsPanCs – zenés mesejáték
Rendező: ács Tamás
a Soproni petőfi Színház, a mikházi SzéllyeS Sándor CSűrSzínház éS a forráS Színház koprodukCiója

Fazekas Mihály: lÚdas MaTyi – zenés mesejáték
Rendező: lászló sándor
a zentai magyar kamaraSzínház éS a forráS Színház koprodukCiója

óVoDáS BÉRlET
Petőfi Sándor: János viTéz – táncjáték
Rendező: novák Ferenc (Kossuth- és Erkel-díjas, a nemzet művésze)
a maroSváSárhelyi maroS művéSzegyütteS előadáSa

Fazekas Mihály: lÚdas MaTyi – zenés mesejáték
Rendező: lászló sándor
a zentai magyar kamaraSzínház éS a forráS Színház koprodukCiója

azördöGBE!!! – zenés magyar népmese
Rendező: Gál Tamás
HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME

A külön nem jelzett előadások helyszíne a Soproni Petőfi Színház.
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FElNőTT BÉRlET
Eisemann Mihály–Zágon István–Nóti Károly: hyPPoliT, a lakáJ – zenés vígjáték
Rendező: Eperjes károly (Kossuth- és Jászai-díjas)
a Soproni petőfi Színház éS a peSti magyar Színház koprodukCiója

Molière–Simai Kristóf–Katona Imre–Szarka Gyula: zsuGori – zenés komédia
Rendező: Béres lászló
a Soproni petőfi Színház éS a komáromi jókai Színház koprodukCiója

TánCraPszódia – a Sopron Balett előadása
Rosta S. Csaba–Demcsák ottó: laBirinTus – táncjáték
Rendező–koreográfus: demcsák ottó (Harangozó-díjas)
Szergej Rahmanyinov–Alekszej Batrakov: lánGoló szív – táncjáték
Rendező–koreográfus: alekszej Batrakov
W. A. Mozart–Rovó Péter: MozarT szElET – táncjáték
Rendező–koreográfus: Rovó Péter

Henrik Ibsen: ha Mi holTak FElTáMadunk – dráma
Rendező: Pataki andrás
a Soproni petőfi Színház, a zentai magyar kamaraSzínház éS a budapeSti nemzeti Színház koprodukCiója

HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME

Papp Gyula–Demjén Ferenc–Sárdy Barbara: árMány és szErElEM – rockzenés játék
Rendező: Pataki andrás

ThE BluEs BroThErs – musicalshow  I  Rendező: Feke Pál és serbán attila

KÖZÉPISKoláS BÉRlET
Molière–Simai Kristóf–Katona Imre–Szarka Gyula: zsuGori – zenés komédia
Rendező: Béres lászló
a Soproni petőfi Színház éS a komáromi jókai Színház koprodukCiója

TánCraPszódia – a Sopron Balett előadása
Rosta S. Csaba–Demcsák ottó: laBirinTus – táncjáték
Rendező–koreográfus: demcsák ottó (Harangozó-díjas)

Szergej Rahmanyinov–Alekszej Batrakov: lánGoló szív – táncjáték
Rendező–koreográfus: alekszej Batrakov
W. A. Mozart–Rovó Péter: MozarT szElET – táncjáték
Rendező–koreográfus: Rovó Péter

Vörösmarty Mihály: CsonGor és TündE – színjáték
Rendező: Perényi Balázs
a zentai magyar kamaraSzínház éS a forráS Színház koprodukCiója

HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME

Papp Gyula–Demjén Ferenc–Sárdy Barbara: árMány és szErElEM – rockzenés játék
Rendező: Pataki andrás

John osborne: dühönGő iFJÚsáG – színpadi játék
Rendező: kéri kitty
a Soproni petőfi Színház, a kapoSvári egyetem művéSzeti kara éS a balatonfüredi 
kiSfaludy Színház koprodukCiója

ThE BluEs BroThErs – musicalshow  I  Rendező: Feke Pál és serbán attila
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Molière–Simai Kristóf–Katona Imre–Szarka Gyula 

Zsugori       
zenés komédia

Rendező: Béres lászló

Vígjáték, mely készíttetett Simai Kristóf által 
ama híres francia költő, Molière után. 
Újabb rendbe szedte Katona Imre, 
ki is a verseket Csokonai Vitéz Mihálytól és 
Pálóczi Horváth Ádámtól kölcsönözte. 
Zenéjét szerzette Szarka Gyula.

A Zsugori című a zenés komédiában új 
életre támad Molière darabja, A fösvény. 
A szerző, Simai Kristóf a saját korába és 
szülővárosába, Komáromba helyezi át 
az eredeti történetet, amely így a Rá-
kóczi-szabadságharcot követő időkben  
játszódik, a szerzői megjelölés szerint a 
„kuruc háború után”. Ez a körülmény a 
zsugoriságnak, a kincsek rejtegetésének 
különleges keretet teremt. Tehát koránt-
sem műfordításról van szó ebben az eset-
ben, hanem a kor divatja szerinti átdolgozásról, melyet 
„magyarításnak” nevez az irodalomtudomány. Helyszín, 
nyelv, jellemek, történeti háttér: mindez megújult színek-
ben tűnik elénk. Olyan benyomásunk támad, mintha egy 
18. századi, fergeteges és vaskos magyar bohózat bon-
takozna ki előttünk – jó mulatságot kínálva a mai közön-
ségnek is.

A Soproni petőfi Színház éS A Komáromi JóKAi Színház KoproduKcióJA

14Eisemann Mihály–Zágon István–Nóti Károly

Hyppolit, a lakáj    
zenés vígjáték

Rendező: Eperjes károly (Kossuth- és Jászai-díjas)

A melódia a fülünkbe cseng, 
mert örökzöld: 
„Köszönöm, hogy imádott, 
hogy reám úgy vigyázott, 
De ne küldjön virágot nekem.”

Nem nagyon találni olyan embert, aki ne tudná, hogy ez a 
„Hyppolit, a lakáj”. Az 1931-es film klasszikus és örökzöld 
vígjáték, poénjait és dalait azok is ismerik, akik esetleg nem 
sejtik, honnét idézik, dúdolják. Elhinné valaki is, hogy ennek a játékfilmnek a 
korabeli német verziója csúfosan megbukott? Vajon mi lehet az, ami a magyar 
néző számára működik benne? 

A történet főszereplője Schneider Mátyás fuvarozó, aki egyik napról a másikra 
jómódú emberré válik. A könnyű élet élvezetét azonban megkeseríti, hogy úr-
hatnám felesége egy grófi lakájt szerződtet, mert nagypolgári életet akar élni. 
Megjelenik hát Hyppolit, ez a különös manipulátor, s vele együtt a titok… 

Ebben az „álarcos” kavalkádban senki sem azonos önmagával: ki azért, mert 
kivagyisága nem engedi, ki azért, mert önérdekeit akarja érvényesíteni, ki 
meg azért, mert valódi arcát kell eltakarnia az érzelmei igazságáért. Egyedül  
Schneider az, aki ragaszkodik régi önmagához (emlékeznek: „akkor is hagymát 
eszem hagymával”). S miközben ki kellene nevetnünk őt, az uborkafára felka-
paszkodott, bumburnyák kisembert, szabadságvágyának ez a bumfordi kifeje-
ződése mégis szimpátiát ébreszt bennünk. Talán itt van a siker titka? Mi mindany-
nyian ilyen félresikeredett szabadságharcosokként ismerünk magunkra benne? 

A Soproni petőfi Színház éS A peSti mAgyAr Színház KoproduKcióJA
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Henrik Ibsen

Ha mi holtak feltámadunk
dráma

Rendező: Pataki andrás

Főszerepben: az elmúlás

Ibsen 1899-ben írt „drámai epilógusa” valójá-
ban csak a formájára nézve drámai mű, ha a 
lényegét vesszük szemügyre, akkor inkább lírai 
költemény, a művészetért önmagát feláldozó 
ember tragikus csalódásának a kifejezése. 

A korosodó Rubek professzor, a híres szobrász és fiatal  
felesége, Maja már nem szereti egymást. Maja a saját jö-
vőjét a vad vadásszá transzponált Ulfhejm földbirtokosban 
véli megtalálni. Férje jövője legsikeresebb szobrának egy-
kori modellje, a feledés vagy a nemlét homályából elősejlő 
Irenéhez kanyarodik vissza. Bármerre is indulnak, egyetlen 
dolog hiányzik belőlük az úton: a cselekvő szeretet. 

„Ha mi, holtak, feltámadunk… – azt látjuk, hogy sohasem él-
tünk.” Mintha Tolsztoj szavai csengenének vissza: az ember 
a halállal szembesülve érti meg, hogy nem úgy élt, ahogy 
kellett volna. Mert szeretet nélkül holtnak érzi magát az 
ember. Igazán szeretni egyet jelent a „feltámadással”.

A Soproni petőfi Színház, A zentAi 
mAgyAr KAmArASzínház éS A budApeSti 
nemzeti Színház KoproduKcióJA

HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME

14 14Táncrapszódia
Három táncjáték a Sopron Balett előadásában 

Ködbe vesző mítoszaink, lélekemelő legendáink, hétköznapi rítusaink

Rosta S. Csaba–Demcsák Ottó: Labirintus
Rendező–koreográfus: demcsák ottó (Harangozó-díjas) 

A labirintus az örök emberi útkeresés szimbóluma, s annak az etikai kételynek 
a kivetülése, hogy képesek vagyunk-e az ismeretlen sötétségben tájékozódni, 
legyőzni az ős-gonoszt, és visszatalálunk-e a fényre.

Szergej Rahmanyinov–Alekszej Batrakov: Lángoló szív
Rendező–koreográfus: alekszej Batrakov

A táncjáték egy különleges műhelymunka eredménye: Alekszej Batrakov, az 
oroszországi Saransk City Ballet igazgató–koreográfusa mesterkurzust tartott 
a Sopron Balett tagjainak, majd az együttes három férfi táncosa részt vett  
Batrakov szaranszki társulatának munkájában. Így született meg a Lángoló szív, 
amelynek az alkotó koreográfus A szerelem és romantika diadala alcímet adta. 
A lelket és szívet megemelő, hatalmas érzelmi amplitúdókkal dolgozó előadás az 
igaz szerelem és a közösségért hozott áldozat apoteózisa.

W. A. Mozart–Rovó Péter: Mozart szelet
Rendező–koreográfus: rovó Péter

Háromtételes, finom humorú táncetűd arról, ahogy a közönség készül, útra kel és 
megérkezik a színházba – a’ la Mozart! 
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Szilágyi tibor 
KoSSuth- éS JáSzAi-díJAS, 
Kiváló éS érdemeS művéSz 
(rubeK profeSSzor)
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The Blues Brothers
musicalshow két részben

Rendező: Feke Pál és serbán attila

Hozzávalók: két napszemüveg, két fekete öltöny, 
egy marék sláger.

A hozzávalókat keverd össze pár csattanós poénnal és 
fél tucat csinos táncoslánnyal…

A világhírű film alapján készült színpadi változat egy sodró len-
dületű, izgalmas, táncos show, amelyben annak idején a két pá-
lyakezdő komikus, Dan Aykroyd és John Belushi az 1978-ban 
életre hívott alteregóik – Jake és Elwood Blues, azaz a Blues 
Brothers – segítségével a stand up comedy, a blues és a soul kü-
lönleges egyvelegét teremtette meg. Sikereik nyomán két évvel 
később saját filmet kaptak, amelyben olyan legendák tűntek fel, 
mint Ray Charles vagy épp John Lee Hooker.

Nem tudni, hogy Feke Pál és Serbán Attila a recept alapján 
dolgoztak-e, ám az bizonyos, hogy az énekes idolok iránti lel-
kesedés és a műfaj iránti szeretet vitte rá a két művészbarátot 
arra, hogy az előadás idejére (Blues) testvérré fogadják egy-
mást. A nézők pedig bízvást fogadhatnak arra, hogy hangula-
tos, látványos és igazán különleges színházi estéjük lesz! 

Közreműködnek a szakma legkiválóbb zenészei és a Sopron 
Balett táncművészei.

Papp Gyula–Demjén Ferenc–Sárdy Barbara

Ármány és szerelem   
rockzenés játék

Rendező: Pataki andrás

Szöveg és zene: Demjén Rózsi és Papp Gyuszi. 
Két rocklegenda rendkívüli találkozása, igazi ünnep és szórakozás.

14 10

A Soproni petőfi Színház őSbemutAtóJA

A rockzenés játékban Schiller népszerű drámájának jelenetei sorakoznak fel, de 
nem az ismert és megszokott módon. Az átdolgozás zenéjét Papp Gyula, a dal-
szövegeit Demjén Ferenc, a szövegkönyvét Sárdy Barbara írta, s a szerzők a  já-
tékot egy színházi összpróba keretein belül tárják elénk. Egy társulat – melynek 
dühöngéseit és belenyugvásait végigkövetjük – az Ármány és szerelem megzené-
sített változatát igyekszik színpadra vinni. A produkció majdnem kész, de a pró-
bát, ahogyan az lenni szokott, számos probléma vagy tisztázatlan kérdés szakítja 
meg. Ebből persze humoros bonyodalmak származnak, de születnek megren-

dítő pillanatok is. 
Látjuk tehát az 
előadást, de látjuk 
azt is, amit a kö-
zönség soha nem 
szokott látni. Így 
a nézőnek kettős 
élményben lehet 
része: az eredeti 
darab zenés fel-
dolgozásán túl rá-
csodálkozhat a mi 
21. századi létezé-
sünk mulatságos 
és tragikus esen-
dőségeire is.
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John Osborne

Dühöngő ifjúság     
színpadi játék

Rendező: kéri kitty

„Gyűlnek a, gyűlnek a, gyűlnek a, gyűlnek az 
elvesztett illúziók… ezen a földön.” (Illés együttes)

Három huszonéves fiatal egy szobába zárva, mun-
ka nélkül őrlődik. A szerelmes lány, Alison kiszol-
gálja a fiúkat. Jimmy szenved és sajnálja magát. 
Cliff sajnálja Jimmyt. Alison elhagyja Jimmyt, az-
tán mégsem… Mi lesz Jimmyvel, ezzel a tehetsé-
ges és javíthatatlanul idealista fiatalemberrel, aki 
képtelen elfogadni az őt körülvevő környezet si-
várságát, tunyaságát, megalkuvását?

John Osborne darabjának erede-
ti címe – „Nézz vissza haraggal” 
– nem véletlen. Szinte felszólítás 
a mindenkori fiataloknak, hogy 
ne kövessék az „ősök” felületes, 
üres, túlságosan a merev for-
mákhoz ragaszkodó életvitelét. 
S hogy aztán mire jutnak vele? 
Úgy járnak-e, mint a „dühös fiata-
lok”, akiknek tehetetlensége az 

őrjöngés és csöndes belenyugvás között ingadoz-
va végül csúfos konformizmusba fulladt? Megint 
egy újabb elvesztett illúzió?

A Soproni petőfi Színház, A KApoSvári egyetem művéSzeti KArA éS A 
bAlAtonfüredi KiSfAludy Színház KoproduKcióJA

Vörösmarty Mihály

Csongor és Tünde    
színjáték

Rendező: Perényi Balázs

Hallottátok már a legfrissebb randiszöveget? Próbáljátok ki: 
„Jőj, kedves, örülni az éjbe velem, / Ébren maga van csak az egy szerelem!”

Egy drámai mű, amely megszegi a műnem szinte összes szabályát…
Romantikus költői vízió, amely mégis zsúfolásig tele eseménnyel, valódi élet-
helyzettel, humorral…
Gazdag filozófiai tartalom, amely természetes módon keveredik hétköznapi és 
groteszk elemekkel…
Csongor keresi, kutatja Tündét, a földre leszállt, majd Mirígy, a boszorkány miatt 
innen elmenekülni kényszerült tündérlányt, akibe szerelmes, és aki – valamikor – 
az övé lett. Így foglalható össze röviden a játék cselekménye. 
A Csongor és Tünde a keresések színjátéka: a fiatalok helyüket igyekeznek meg-
találni a világban, utakra lelnek, amelyekről még nem tudhatják, hová vezetnek, 
a világ által felkínált lehetőségekről ki kell deríteniük, azok számukra valók-e. 
Summa summárum: mindenki a boldogságot keresi. Ez az őrült kutakodás 
fantasztikus gondolati gazdagsággal, csodálatos költői nyelven bontakozik ki  
Vörösmarty színjátékában.

A zentAi mAgyAr KAmArASzínház éS A forráS Színház KoproduKcióJA

HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME
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Petőfi Sándor

János vitéz
táncjáték

Rendező: novák Ferenc 
                (Kossuth- és Erkel-díjas, a nemzet művésze)

Tűzön-vízen, hetedhét országon át 
az örökös tavasz birodalmáig

Kukorica Jancsi volt már operetthuszár Kacsoh Pongrác daljátékában, rajzfilm-
hős Jankovics Marcell animációjában, most pedig a Maros Művészegyüttes szín-
padán mesetáncjáték hőse. A darab követi a Petőfi által kigondolt cselekményt, 
bár azért különbözik is tőle: vannak benne szövegek az elbeszélő költeményből, 
sőt modern dalszövegek is – meg főként sok humor a táncban. S hinnétek, hogy a 
háború a János vitézben igazi bohócjáték?  
Mindez hogy fér össze benne? Erre talán Kovács András Ferenc erdélyi költő 
vallomása fényt derít: 
„Boldogult gyermekkoromban legalább huszonhét ízben olvastam el Petőfi Sán-
dor varázslatos János vitézét. (…) Bizonyára a János vitézen keresztül és általa 
is léteztem, játszottam, álmodoztam azokon a hajdanvolt nyarakon. (…) Boldog 
lehettem akkor. Talán azóta sejtem én, hogy a költészet, vagy akár egyetlen el-
beszélő költemény is énekhangra, zenére, táncra fordítható, hisz a vers maga is 
muzsikálni képes.”

Arany János

Buda halála
színpadi játék

Rendező: Gál Tamás

Egy testvérgyilkosság története 
– ha Arany János drámát ír belőle, 
talán ő lehetett volna a magyar Shakespeare.

Ez a „hun rege” – ahogy Arany nevezi – úgy repít visz-
sza minket annak a varázsos 777. évnek a környékére, 
„mintha idegről lőtt nyíl vesszeje volna”. Buda bölcsen 
megosztja a hatalmat öccsével, Etelével mondván: 
„Légy te, öcsém, a kard, én leszek a pálca!”, ám az ár-
mány Detre személyében éket ver a két testvér közé.  
A tragikus vég elkerülhetetlen… 
A zenés–bábos előadás olyan világot tár elénk, amely 
történelmünk naivan elképzelt, de szívünknek mégis jól-
eső része. Hiszen mindenkinek ismerősek a sorok:
Száll a madár ágrul ágra, / Száll az ének szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sírhanton, / Bajnok ébred hősi lanton.
Felismerted, melyik Arany-vers kezdődik így? Akár hi-
szed, akár nem – ez is benne van a Buda halálában! De 
hogy kerül oda? Ha jól fülelsz Gál Tamásra, ez is kiderül!

HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME

10 4

A mAroSváSárhelyi 
mAroS 
művéSzegyütteS 
előAdáSA
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Michael Ende

A pokoli 
puncspancs 
zenés mesejáték

Rendező: ács Tamás

Avagy a sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka 
– kénytelen leszel megtanulni: ez a varázsige! Tehát fuss csak neki megint! 

Mire a színházba érsz, tudni kell! 

Izgalmas versenyfutás az 
idővel: szilveszter délután 
öt órától éjfélig csupán hét 
óra áll rendelkezésére a két 
elvetemült varázslónak – dr. 
Lidérczy Belzebubnak és 
nénikéjének, Tyrannja Vam-
piriának –, hogy beváltsa 
a Sátánnak tett ígéretét, 
és ezer csapást zúdítson a 
világra. A fölöttébb káros 
páros kifürkészésére két 
esendő kémet küld házuk-
ba az Állatok Nagytanácsa:  
Maurizio di Maurót, a bu-
tácska, ám annál beképzel-
tebb kandúrt és Krakél Ka-
reszt, a csapzott hollót, akit 
legalább nem lehet az orrá… 
a csőrénél fogva vezetni.  
Vajon mire mennek ketten?

A Soproni petőfi Színház, 
A miKházi SzéllyeS Sándor cSűrSzínház éS A forráS Színház KoproduKcióJA

Henning Mankell–Németh Ervin

Csillagkutya
színházi nevelési előadás

Rendező–foglalkozásvezető: németh Ervin

Az anyakép tükörcserepei, avagy egy talányos nyomozás története

Joel élete csupa talány. Miért laknak ők ketten az apjával egy kietlen, északi 
városkában, miért nem lent délen, a meleg tengerek partján? Miért lett apjából, 
a hajdani tengerészből nehéz sorsú favágó? Miért hagyta el őket az anyja sok-
sok évvel ezelőtt? És mi lesz, ha az apja, Samuel is lelép? Ezeken töpreng Joel a 
dermesztő téli éjszakában, amíg a kutya nyomát követi. A kutyáét, aki egy ma-
gányos csillag felé lohol…
Kemény, őszinte, ugyanakkor lélekemelő előadás az anyátlanul nevelődő Joel 
életéről, a mindennapok nehézségeivel dacoló édesapáról, akiket az emlékek és 
a jövőről dédelgetett álmok tartanak életben. 
Egy különleges játék az igazság kereséséről, a felelősségvállalásról, a jó cseleke-
detek nehézségeiről, a barátságról, a fantázia hatalmáról és a gyermekkor puha 
fészkéből való kihullásról, a felnőtté válásról. 

A Soproni petőfi Színház Színházi neveléSi progrAmJA felSőSöKneK

10 6
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Azördögbe!!!
zenés magyar népmese

Rendező: Gál Tamás

Úgy tartja a mondás: 
ne fesd az ördögöt a falra, 

mert megjelenik. 
És ha emlegetik?

Persze, mindenki fél az ördögtől, hiszen 
vele együtt eszünkbe jut a pokol, a gye-
henna tüze meg a többi kínzó kellemet-
lenség. Mert mi lesz, ha mégis a pokolra 
jutunk életünk végén?

Az ördögtől csak a mesebeli szegény 
ember nem fél – mert neki már nincs sok 
vesztenivalója. Csavaros észjárásával, sok 
furfanggal még a pokolbéli legfelsőbb 
hatalmak eszén is túljár. De ki hinné, hogy 
az ördög legnagyobb ellenfele mégsem a 
szegény ember, hanem a székely asszony, 
aki még attól sem riad meg, ha belébúj 
az ördög!

S hogy mire az asszony fene nagy bátor-
sága, az kiderül ebből a játékból, amely-
ben gyönyörű mezőségi dallamok szó-
lalnak meg olyan ismerős hangszereken, 
mint a hegedű, a gitár és a „csípisüti” (Aki 
nem hiszi vagy nem tudja, mi ez, járjon 
utána!)

4 4Fazekas Mihály

Lúdas Matyi
zenés mesejáték

Rendező: lászló sándor

Mielőtt megdölyfülnél, vagy rád törne a kivagyiság kórsága, idézd eszedbe 
Matyi szlogenjét: „Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!”

„Hajdann egy falubann, a Nyírenn-é vagy az Erdő-
Háton, vagy hol esett, jó szerrel nem jut eszembe.
Már csak elég az, hogy: vólt hajdann egy öreg asszony.
Özvegy vólt, s egy rossz fia vólt.”

Na, ő lesz az, Matyi! Jól tudjuk mindahányan, avatott mesehallgatók és olvasók, 
milyen igaztalan sérelem éri, amelyért mindenképp meg akar fizetni. Ám ezt nem 
dúvad Döbrögi módjára, önbíráskodva teszi, nem! Felülkerekedik saját léhasá-
gán, s képes előbb a maga rossz természetét legyőzni, hogy a végén igazságá-
nak is érvényt szerezzen. Ha valamit, ezt lenne igazán jó eltanulni tőle…

A zentAi mAgyAr KAmArASzínház éS A forráS Színház KoproduKcióJA
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HElySZÍN: lISZT KÖZPoNT KAMARASZÍNHáZI TERME
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P. I. Csajkovszkij–William Fomin 

Diótörő 
táncjáték 

Zenei vezető, karmester: oberfrank Péter (Liszt-díjas, érdemes művész)
Rendező–koreográfus: William Fomin (Harangozó-díjas)

Főszerepben: olga Borisova–Pračikova/herkovics Eszter/szabó Barbara szofia 
és vasyl sevastyanov/rovó Péter, valamint a Sopron Balett társulata

Egy klasszikus darab, amely kitárja a lelket a másik ember felé, s rácsodálkoztat a 
világ és az emberek sokféleségére, segít természetesnek venni és elfogadni azt. 

A Sopron bAlett előAdáSA

Dés László–Geszti Péter–Békés Pál

A dzsungel könyve
musical 

Rendező: Pataki andrás

A főbb szerepekben: 
Papp attila, Mikó istván (Jászai-díjas), 
ács Tamás, szőcs Erika, Molnár anikó, 

savanyu Gergely, simon andrea, 
horváth lászló, szalai dóra, 

sárdy zoltán, szlúka Brigitta

Maugli világa a jövőbe vetítve – avagy 
büszke civilizációnk esélyei arra, 

lehetünk-e még otthon a világban, 
vagy az ember sorsa az örök 

kívülálló számkivetettsége.

William Shakespeare

Macbeth
tragédia

Rendező: Pataki andrás

Főbb szerepekben: 
Macbeth – ács Tamás

Lady Macbeth – Molnár anikó 
továbbá horányi lászló, Papp attila,

kovács Frigyes (Jászai-díjas), 
horváth lászló, horváth zsuzsa 
(Jászai-, Aase- és Déryné-díjas)

Elképzelhető-e Shakespeare 11. században játszódó, 
balladai tömörségű tragédiája a 20. század elejének 

nagy világégése közepette? Egy igazi pszicho-thriller 
a bűnt követő bűnhődés lelki folyamatáról…

Frederick Loewe–Alan Jay Lerner

My Fair Lady
musical két részben

Rendező: radó denise (Jászai-díjas)

Főbb szerepekben: szolnoki Tibor (Jászai-díjas), nagy Gábor, 
Mikó istván (Jászai-díjas), kisfaludy zsófia, továbbá 
zsadon andrea (Jászai-díjas), horváth zsuzsa (Jászai-, Aase- és Déryné-díjas)

A Pügmalion-történet 21. századi változata mögött fölsejlik korunk fájó tapasz-
talata: annak tragédiája, hogy kicsinyességünk, szakmai gőgünk vagy más em-
beri gyarlóságunk okán nem vesszük észre a másikban az emberi lényt, vakok 
vagyunk a másik ember szeretetére.

6

6
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Mûsoron marad
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A sopron Balett a Soproni Petőfi Színház tánctagoza-
tából alakult önálló társulattá 2014 augusztusában, s 
felvételt nyert a Magyar Táncművészek Szövetségébe. 
Az együttes munkáját demcsák ottó Harangozó-díjas 
táncművész, koreográfus irányítja társulatvezetőként. 
Szakmai munkájukat koreográfiákkal és mesterkurzu-
sokkal segíti William Fomin Harangozó-díjas balett-
művész, valamint alekszej Batrakov, az oroszországi  
Szaranszk városának balettigazgatója. 

A társulat minden évadban képviselteti magát egy-egy 
új bemutatóval a Soproni Petőfi Színház repertoárjá-
ban, emellett közreműködik a színház zenés és prózai 
előadásainak színrevitelében: Kabaré (2012), Singsing-
sing (2013), Evita (2014), Az elveszett levél (2014), Zene, 
New York, Szerelem (2015), Csárdáskirálynő (2015),  
A bábjátékos (2016), A dzsungel könyve (2016),  
Macbeth (2017), My Fair Lady (2017), Aida (2017).

2015-ben A szép Cerceruska című mesetáncjátékuk  
elnyerte a győri XI. Magyar Táncfesztivál keretében 
megrendezett Gyermek Táncfesztivál közönségdíját.  
Jelenleg is műsoron tartják a nagy sikerű Álmos legen-
dája című táncjátékukat, valamint a Diótörőt. 

eddigi bemutAtóK:

Bonyár Judit–Hűvösvölgyi Péter–Demcsák Ottó

A szép Cerceruska – mesetáncjáték (2013)

Rendező–koreográfus: demcsák ottó

Demcsák Ottó

Csillagok szárnyán – táncfantázia  (2014)

Rendező–koreográfus: demcsák ottó

Demcsák Ottó–Mikó F. László

Végtelen Európa – táncmű (2014)

Rendező–koreográfus: demcsák ottó

Szarka Gyula–Szálinger Balázs–Demcsák Ottó

Álmos legendája – táncmű (2016)

Rendező–koreográfus: demcsák ottó

P. I. Csajkovszkij–William Fomin

Diótörő – táncjáték (2016)

Rendező–koreográfus: William Fomin

Sopron Balett

22
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A Soproni Petőfi Színház az elmúlt öt évad során átgondolt és sokrétű nem-
zetközi partnerkapcsolatot alakított ki. Elsőként a Bécsi Európa Clubbal kötte-
tett megállapodás, amelynek keretében az egyesület 960 magyar tagja értesül 
a színház előadásairól, sokan vásárolnak bérletet, s részt vesznek a színház által 
tartott bécsi pódiumelőadásokon is. A felvidéki komáromi Jókai színházzal, a 
vajdasági zentai Magyar kamaraszínházzal és az erdélyi mikházi széllyes sándor 
Csűrszínházzal koprodukciókat hoz létre a színház, s színházművészeti képzé-
sek, előadáscserék, művészek és rendezők vendégjátékai és -rendezései erősítik 
az összefogást. Együttműködési megállapodást kötött a színház az oroszországi 
Szaranszk városának Jausev állami zenés színházával is: mesterkurzusok zaj-
lanak, vendégtáncosok lépnek fel, s folynak a tárgyalások a balettegyüttesek 
vendégjátékáról s egy közös produkció létrehozásáról.

A közös munkák leglátványosabb eleme az évad során a Táncrapszódia című 
balettest lesz, amelynek keretében megtekinthető a Lángoló szív című táncjáték 
is, a szaranszki balett-társulattal való együttműködés eredménye. Hazai partne-
reink között köszönthetjük az idei évadtól a budapesti Nemzeti Színházat és a 
Pesti Magyar Színházat, akikkel hosszú távú együttműködést tervezünk.

Tantermi színház
Egy-egy színházi nevelési előa-
dás két-három tanítási órát ölel fel, 
amelynek keretében a részt vevő 
csoport a drámamunka eszköztá-
rát felhasználva továbbgondolja 
és -játssza az éppen látott előadás 
által felvetett problémákat. A prog-
ram keretében bemutatott darabok 
életkorhoz igazított, „húsbavágó” 
kérdésekkel és döntési helyzetekkel 
szembesítik a résztvevőket. (Az idei 
évadban: Csillagkutya)

Színház(értő)néző
Színháziszöveg-értést segítő be-
szélgetős fórumot teremtünk a 
színházban (vagy igény szerint az 
iskolában) az előadást megelőzően 
vagy azt követően az iskolai cso-

portok számára. A fórum alkalmat kínál arra, hogy jobban értsük, milyen nyelven 
beszél az előadás, s mit mond számunkra. Az évad kiszemelt darabja: Csongor 
és Tünde.

Játssz velünk!
Játékos feladatokat helyezünk el a honlapunkon az alsós, a felsős és a közép-
iskolás korosztály számára – életkorhoz igazítva. Az előadásokhoz kapcsolódó 
feladatlapok akár önállóan, akár a tanórák keretei között is megoldhatóak, a lin-
keken keresztül elérhető „tankockákat” nemcsak a diákok, hanem a pedagógu-
sok is jól használhatják. 

A progrAmbAn eddig bemutAtott dArAbJAinK:
Leonyid Gabisev–Németh Ervin: DÚVADNEVELDE (2012–2013)

Janne Teller–Németh Ervin: SEMMI (2013–2014)

Robert Williams–Németh Ervin: LUKE ÉS JON (2014–2015)

Vlagyimir Zseleznyikov–Németh Ervin: BOCSÁSS MEG, MADÁRIJESZTŐ!
(2015–2016)

Anna Gavalda–Németh Ervin: 35 KILÓ REMÉNY (2016–2017)

Színházi nevelési program Együttmûködôőpartnereink

szaranszk 
Jausev állami zenés színház

zEnTa
zentai Magyar kamaraszínház

Mikháza
széllyes sándor Csűrszínház

koMároM
Jókai színház

BéCs
Európa Club
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Játszóhelyek A színház vezetôsége

Soproni Petőfi Színház (Sopron, Petőfi tér 1.)

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

PATAKI ANDRÁS
igAzgAtó–főrendező

OBERFRANK PÉTER
zenei vezető
(liSzt-díJAS, 
érdemeS művéSz)

MAGYAR KATÓ 
BLANKA
művéSzeti titKár

DEMCSÁK OTTÓ
(hArAngozó-díJAS)
A Sopron bAlett 
vezetőJe

KOVÁCS FERENC
műSzAKi vezető

VARGA RÓBERT
SAJtóreferenS

KATONA IMRE
vezető drAmAturg

POMEZANSKI 
GYöRGY
KreAtív tAnácSAdó

NÉMETH ERVIN
drAmAturg,
drámAtAnár
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FELSŐS BÉRLET   4 előadás
BALOGH Alajos  hétfő 15.00
KARINTHY Frigyes kedd 14.30
Johann Wolfgang von GOETHE kedd 17.00
HELYEY László szerda 15.00
SÍK Sándor szerda 17.00
BELLA Lajos csütörtök 15.00
HUNYADI János csütörtök 17.00
KÉZDY György péntek 15.00
GAUDIOPOLIS péntek 17.00

4.500 Ft

ALSÓS BÉRLET   3 előadás
MÓRA Ferenc hétfő 14.30
JÓKAI Mór hétfő 17.00
ARANY János kedd 14.30
GÁRDONYI Géza kedd 17.00
ZELK Zoltán szerda 14.30
BENEDEK Elek szerda 17.00
ILLYÉS Gyula csütörtök 12.00
WEöRES Sándor csütörtök 14.30
LÁZÁR Ervin csütörtök 17.00

4.000 Ft

ÓVODÁS BÉRLET   3 előadás
GESZTENYE hétfő 10.00
CIKLÁMEN kedd 10.00
HÓVIRÁG szerda 10.00
NEFELEJCS csütörtök 10.00

3.000 Ft

KöZÉPISKOLÁS BÉRLET   6 előadás
VAS-VILLA’ hétfő 15.00
HANDLER Nándor  kedd 12.00
ROTH Gyula – FÁY András kedd 17.00
EöTVöS József szerda 12.00
ORSOLYA – MADÁCH Imre szerda 19.00
HERBSZT Zoltán csütörtök 15.00
BERZSENYI Dániel csütörtök 19.00

6.000 Ft

Bérletek  I Bérletvásárlás

FELNŐTT BÉRLET   6 előadás
PALOTAY László csütörtök 19.00
DÉRYNÉ Széppataki Róza péntek 19.00
SZÉCHENYI István péntek 19.00
CSATKAI Endre péntek 19.00
PETŐFI Sándor PREMIER szombat 19.00
LACKNER Kristóf szombat 19.00
BLAHA Lujza szombat 19.00
LöSZL Ferenc szombat 19.00
JAKAB Lajos vasárnap 15.00
JÁSZAI Mari vasárnap 19.00
NÁDASSY László vasárnap 19.00

 PrEMiEr BérlET nyuGdíJas kEdvEzMény
i. helyár 17.000 Ft 14.000 Ft                 15%ii. helyár 14.000 Ft 13.000 Ft 

BÉRLETVÁSÁRLÁS
Bérletmegújítás: 2017. május 2. – június 17.
A bérletmegújítás időszakában új bérletek is válthatók a jelenleg szabad 
ülőhelyekre.

Új bérletek váltása: 2017. június 19-től a megvásárolni kívánt bérlet első 
előadásáig.

Gyermek- és ifjúsági bérletek előjegyzése a szervezes@prokultura.hu 
e-mail címen, fizetése és átvétele a jegyirodában 2017. szeptember 11. – 
szeptember 30. között.



Jegyárak  I  Szervezés A társulat tagjai

NAGYSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
PREMIER ELŐADÁS I. helyár  3.500 Ft
   II. helyár 3.000 Ft

PRÓZAI ELŐADÁS I. helyár  3.000 Ft
   II. helyár 2.500 Ft

TÁNC ELŐADÁS I. helyár  2.500 Ft
   II. helyár 2.000 Ft

KIEMELT ELŐADÁS I. helyár  4.500 Ft
   II. helyár 4.000 Ft

BÁRMELY ELŐADÁS  Diákjegy 1.700 Ft
(a kiemelteken kívül) 

KAMARASZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
BÁRMELY ELŐADÁS Felnőttjegy 2.500 Ft
   Diákjegy 1.700 Ft

FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ ÉS BARLANGSZÍNHÁZ
Barlangszínház jegy   6.000 Ft/7.500 Ft
Témapark látogatói jegy  1.000 / 1.200 / 1.400 / 4.000 Ft

JEGYIRODAI ÉS SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓK
Jegyiroda: Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ Sopron, Liszt F. u. 1. 
Tel.: 99/517-517, 517-518 • jegyiroda@prokultura.hu • www.prokultura.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9.00–17.00, szombat 9.00–12.00, valamint előadások előtt 
egy órával a helyszíneken

• A kamaraszínházi előadások helyszíne a Liszt Ferenc Konferencia- és 
  Kulturális Központ (Liszt F. u. 1.) – helyfoglalás érkezési sorrendben.
• A színházi jegyárak tartalmazzák a ruhatár díját.
• Diákjegy bármely előadásra a diákigazolvány felmutatásával vásárolható.
• Az előadások a feltüntetett korhatárjelöléseket figyelembe véve látogathatók.
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ács Tamás színművész  I  alekszej Batrakov koreográfus I  alexandre Colpacci rendező  I  
Béres lászló rendező  I  Bolla Bence táncművész  I  Csernus anita táncművész  I  diószegi 
imola színművész  I  Eperjes károly színművész, kossuth- és JászaI-díJas  I  Farkas ibolya 
színművész  I  Farkas Tamás színművész  I  Feke Pál színművész  I  Füredi nikolett színművész  
I  Füsi zsolt táncművész  I  Gál Tamás színművész  I  halasi imre rendező, JászaI-díJas, 
érdemes művész  I  herkovics Eszter táncművész  I  horányi lászló színművész  I  horváth 
dávid ügyelő  I  horváth lászló színművész  I  horváth renáta táncművész  I  horváth 
zsuzsa színművész, JászaI-, aase- és déryné-díJas  I  húros annamária Jelmeztervező  I  
huzella Péter zeneszerző, előadóművész, kossuth-díJas  I khell Csörsz díszlettervező, 
JászaI-díJas  I  kisfaludy zsófia színművész  I  kiss noró előadóművész  I  kovács Enikő 
táncművész  I  kovács Frigyes színművész, JászaI-díJas  I  Major zsolt színművész  I  Mikó 
istván színművész, JászaI-díJas, örökös tag  I  Molnár anikó színművész  i  nagy Gábor 
színművész  I  novák Ferenc koreográfus, kossuth- és erkel-díJas, a nemzet művésze  I  Papp 
attila színművész  I  Papp Gyula zeneszerző, előadóművész  I  Perényi Balázs rendező  I  
reviczky Gábor színművész, kossuth- és JászaI-díJas  I  radó denise színművész, rendező, 
JászaI-díJas  I  rovó Péter táncművész  I  sárdy zoltán színművész  I  sasvári krisztina 
táncművész  I  savanyu Gergely színművész  I  serbán attila színművész  I  simon andrea 
színművész  I  sipos Ferenc koreográfus  I  stephanie schlesser színművész  I  szabó 
Barbara szofia táncművész  I  szakál attila táncművész, koreográfus  I  szalai dóra 
táncművész  I  szarka Gyula zeneszerző, előadóművész, kossuth-díJas  I  szélyes andrea 
Jelmeztervező  I  szélyes Ferenc színművész, JászaI-díJas  I  szilágyi Tibor színművész, 
kossuth- és JászaI-díJas, kIváló és érdemes művész  I  szlúka Brigitta színművész  I  szolnoki 
Tibor színművész, JászaI-díJas  I  szomor György színművész  I  szőcs Erika színművész  
I  vastag Tamás előadóművész  I  vasyl sevastyanov táncművész  I  William Fomin 
táncművész, koreográfus, harangozó-díJas  I  Wischer Johann színművész  I  zsadon 
andrea színművész, JászaI-díJas

díszíTőTár: horváth Péter tárvezető, színpadmester  I  Tremmel Ernő színpadmester  
I  németh lászló díszítő  I  horváth lászló díszítő, gépkocsIvezető  I  horváth József 
díszítő  I  vezdén József díszítő  I  veréb andrás díszítő  I  Bajzáth dániel díszítő  i  
kEllékTár: szórádi Béla tárvezető, kellékes  I  Fekete adrienn kellékes  i  hanGTár: 
horváth attila hangosító  I  Molnár Máté hangosító  i  szarka lászló hangosító  i  
viláGosíTóTár:  Giczi Tamás vIlágosító  I  kovács Gábor vIlágosító  I  Farkas Bence 
vIlágosító  i  Mészáros János vIlágosító  I  JElMEzTár: kaszab zsuzsanna tárvezető, 
öltöztető  I  Pintérné németh Judit öltöztető  I  Petrik Erzsébet fodrász  I  varga 
zsuzsanna varrónő
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