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A  H Ű S É G  É V A D A
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Ábrahám Pál – Alfred Grünwald – Fritz Löhner-Beda

ÁL A SAVOYBAN 

 REVÜOPERET T  

A főszerepekben:  DOMOSZLAI SÁNDOR, BENEDEKFFY KATALIN, 
 KISFALUDY ZSÓFIA 
Rendező:  BÉRES LÁSZLÓ 
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Az előadások a feltüntetett korhatárjelöléseket fi gyelembe véve látogathatók. 
A kamaraszínházi előadások helyszíne a Liszt Kulturális Központ – helyfoglalás érkezési sorrendben.

 JEGYÁR AK: 
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Jutalomjáték a hatvanadik évadját kezdő 
erdélyi színészlegendának, Farkas Ibolyá-
nak, valamint tisztelet Lánczy Margitnak, 
a Nemzeti Színház egykori művészének 
emléke előtt – nem felejtve a kommuniz-
mus bűneit, koncepciós pereit, a tönkre-
tett életeket.
Hubay Miklós történetének a hőse Mar-
git, az egykor ünnepelt színésznő, aki pá-
holynyitogatóként dolgozik, s éhhalálra 
készül, mert kilátástalannak érzi a nap-
jait. Ekkor azonban váratlan helyzet adó-
dik, érkezik a híres író, akinek a darabját 
játszania kellene a színháznak – de nem 
tervezték a színre vitelét, s most az igaz-
gatónak legalább egy próbát kellene tar-
tania számára. Minden színész foglalt, s 
Margit tűnik az egyetlen megoldásnak...

R

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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    Hubay Miklós

ÓMAI KARNEVÁL

 SZÍNPADI JÁTÉK    

Szereplők:  Margit – FARKAS IBOLYA, 
 Író – GYÖRFFY  ANDRÁS  (Jászai-díjas), 

 Direktor – KÁRP GYÖRGY,   Zénó – WISCHER JOHANN 
Rendező:  PATAKI ANDRÁS   (Jászai-díjas)

A Soproni Petőfi  Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház 
és a marosvásárhelyi Spectrum Színház koprodukciója

„Mirandolina arra van, hogy beleszeres-
senek” – mondja az egyik reménytelenül 
szerelmes vendég a fogadóban, amely-
nek tulajdonosa minden férfi t könnye-
dén az ujja köré csavar, s ezt már maga is 
unja talán. Egyetlen kivétel van, aki ellen-
áll… Rippafratta lovag észre sem veszi a 
szép fogadósnőt, és ez annyira bosszant-
ja Mirandolinát, hogy elhatározza: elcsá-
bítja és térdre kényszeríti a híres nőgyű-
lölőt. S megkezdődik a háború férfi  és nő 
között annak bizonyítására, vajon többet 
ér-e az egyik nem, mint a másik…

Tizennégy éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Carlo Goldoni

IRANDOLINA

 KOMÉDIA    

A főszerepekben:  LŐRINCZ TÍMEA, DÉVAI ZOLTÁN 
Rendező:  MÉSZÁROS TIBOR 

A Zentai Magyar Kamaraszínház és a Forrás Színház koprodukciója

M
Sosztakovics és Pergolesi kristálytisz-
taságú, a kínok kínját is emberi hangon 
közvetítő zenéje, egy asszony fájdalma, 
háború, az apokalipszis lovasai és a meg-
váltás – a Stabat Mater című táncjáték 
Sopronban több nemzet fi atal táncmű-
vészeivel, zenekarral, énekesekkel, külön-
leges látványvilággal.
Az első rész gondolati középpontjában a 
fiát elveszítő asszony fájdalma áll, amely 
felzaklató, már-már elviselhetetlen, még-
is emberi érzésként sejlik fel a háború ho-
rizontján. A második rész alatt Pergolesi 
muzsikája élőben szólal meg, miközben 
a táncmű – a négy evangéliumi forrásból 
merítve – Jézus testének a sziklasírba he-
lyezésétől a feltámadásig követi az ese-
ményeket. 

 TÁNCMŰ KÉT RÉSZBEN   

Ének:  BENEDEKFFY KATALIN/EISENBECK ÁGOTA,  
 MEGYESI SCHWARTZ LÚCIA/FORGÓ ESZTER  
Koreográfus–rendező:  ALEKSZEJ BATRAKOV és 
 DEMCSÁK OTTÓ  (Harangozó-díjas)

Közreműködik: A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
Vezényel:  KÓCZÁN PÉTER 

A Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett koprodukciója

S

Tíz éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Alekszej Batrakov – Demcsák Ottó

TABAT MATER

Az előadás 1986-ba viszi vissza a történe-
tet, amikor Presserék megírták a művet. 
A darab egy soproni padláson játszódik, 
ahol a Rádiós – egy nagy tudású, fi atal 
feltaláló, később Nobel-díjra esélyes tu-
dós – dolgozik és találkozik a szellemvi-
lág képviselőivel. Az előadásban egymás 
mellett, egymást átszőve létezik a mese, 
a transzcendens világ és a valódi kordo-
kumentum: megidéz egy valóságos létál-
lapotot, ugyanakkor – a jó meséhez illően 
– elvégzi a valós világ korrekcióját, így a 
gonosztevők lelke is megjavítható.

 Presser Gábor – Sztevanovity Dusán

PADLÁS 
Szövegkönyv: 

Horváth Péter és 
Sztevanovity Dusán 

 FÉLIG MESE – FÉLIG MUSICAL 

Szereplők:  PAPP ATTILA, MOLNÁR ANIKÓ, SZŐCS ERIKA, MAROSSZÉKI TAMÁS, 
 SAVANYU GERGELY,  KISFALUDY ZSÓFIA, ÁCS TAMÁS, MAJOR ZSOLT,  
 KOVÁCS FRIGYES  (Jászai-díjas),  ROVÓ PÉTER,  FÜSI ZSOLT, KISS NORÓ, 
 MIKÓ ISTVÁN  (Jászai- díjas, érdemes művész) - felvételről

Rendező:  PATAKI ANDRÁS   (Jászai-díjas)

Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
Vezényel:  OBERFRANK PÉTER  (Liszt-díjas, érdemes művész)

A 

Hét éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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lyezésétől a feltámadásig követi az ese-
ményeket. 

 TÁNCMŰ KÉT RÉSZBEN   

Ének:  BENEDEKFFY KATALIN/EISENBECK ÁGOTA,  
 MEGYESI SCHWARTZ LÚCIA/FORGÓ ESZTER  
Koreográfus–rendező:  ALEKSZEJ BATRAKOV és 
 DEMCSÁK OTTÓ  (Harangozó-díjas)

Közreműködik: A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
Vezényel:  KÓCZÁN PÉTER 

A Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett koprodukciója

S

Tíz éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Alekszej Batrakov – Demcsák Ottó

TABAT MATER

Az előadás 1986-ba viszi vissza a történe-
tet, amikor Presserék megírták a művet. 
A darab egy soproni padláson játszódik, 
ahol a Rádiós – egy nagy tudású, fi atal 
feltaláló, később Nobel-díjra esélyes tu-
dós – dolgozik és találkozik a szellemvi-
lág képviselőivel. Az előadásban egymás 
mellett, egymást átszőve létezik a mese, 
a transzcendens világ és a valódi kordo-
kumentum: megidéz egy valóságos létál-
lapotot, ugyanakkor – a jó meséhez illően 
– elvégzi a valós világ korrekcióját, így a 
gonosztevők lelke is megjavítható.

 Presser Gábor – Sztevanovity Dusán

PADLÁS 
Szövegkönyv: 

Horváth Péter és 
Sztevanovity Dusán 

 FÉLIG MESE – FÉLIG MUSICAL 

Szereplők:  PAPP ATTILA, MOLNÁR ANIKÓ, SZŐCS ERIKA, MAROSSZÉKI TAMÁS, 
 SAVANYU GERGELY,  KISFALUDY ZSÓFIA, ÁCS TAMÁS, MAJOR ZSOLT,  
 KOVÁCS FRIGYES  (Jászai-díjas),  ROVÓ PÉTER,  FÜSI ZSOLT, KISS NORÓ, 
 MIKÓ ISTVÁN  (Jászai- díjas, érdemes művész) - felvételről

Rendező:  PATAKI ANDRÁS   (Jászai-díjas)

Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
Vezényel:  OBERFRANK PÉTER  (Liszt-díjas, érdemes művész)
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Hét éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Jutalomjáték a hatvanadik évadját kezdő 
erdélyi színészlegendának, Farkas Ibolyá-
nak, valamint tisztelet Lánczy Margitnak, 
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tett életeket.
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holynyitogatóként dolgozik, s éhhalálra 
készül, mert kilátástalannak érzi a nap-
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R

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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    Hubay Miklós

ÓMAI KARNEVÁL

 SZÍNPADI JÁTÉK    

Szereplők:  Margit – FARKAS IBOLYA, 
 Író – GYÖRFFY  ANDRÁS  (Jászai-díjas), 

 Direktor – KÁRP GYÖRGY,   Zénó – WISCHER JOHANN 
Rendező:  PATAKI ANDRÁS   (Jászai-díjas)

A Soproni Petőfi  Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház 
és a marosvásárhelyi Spectrum Színház koprodukciója

„Mirandolina arra van, hogy beleszeres-
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szerelmes vendég a fogadóban, amely-
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Tizennégy éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Carlo Goldoni

IRANDOLINA

 KOMÉDIA    

A főszerepekben:  LŐRINCZ TÍMEA, DÉVAI ZOLTÁN 
Rendező:  MÉSZÁROS TIBOR 
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A  H Ű S É G  É V A D A

Többször megfi lmesített, népszerű 
operett a szerelem hatalmáról, amely a 
házasságot is képes látszólag széttörni, 
majd mégis összetartani. Egy dalmű, 
amelyben a múltbeli bohém ígéretet 
akkor kellene beváltani, amikor már le-
hetetlen. Egy revü, ahol a dzsessz vilá-
gában kiteljesedik a női egyenjogúság. 
S adott minden kellék: álruhák, vélet-
lennek tűnő találkozások, megcsalás és 
hűség drámai pillanatai, s olyan sláge-
rek, mint a La bella Tangolita, a Sevilla 
vagy a Kicsike, vigyázzon egyszer nagy-
mama lesz.

Ábrahám Pál – Alfred Grünwald – Fritz Löhner-Beda

ÁL A SAVOYBAN 

 REVÜOPERET T  

A főszerepekben:  DOMOSZLAI SÁNDOR, BENEDEKFFY KATALIN, 
 KISFALUDY ZSÓFIA 
Rendező:  BÉRES LÁSZLÓ 

B 

Tizennégy éven aluliak 
számára nem ajánlott 

14

Naponta, amikor ébredünk, a tegnap 
folytatását érezzük a mában, miközben a 
jövő váratlan és kiszámíthatatlan irányai 
már itt munkálnak a jelenben – annak 
ellenére is, hogy azt észre sem vesszük. 
Előadásunk e láthatatlan történéseket 
igyekszik feltárni a képtelenség, a kép-
zelet és a mulatságos abszurdum eszkö-
zeivel. Eredeti bemutatónkhoz hosszas 
műhelymunkával gyűjtöttünk tapasz-
talatokat. Nem arra törekedtünk, hogy 
a valóságot utánozzuk, hanem arra vál-
lalkoztunk, hogy átvilágítsuk a dolgokat, 
a létezést és az embert. Így jött létre e 
játékos látomás, melyben jövő és múlt, 
valós és valótlan keveredik rapszodikus 
módon, gondolatébresztő és szórakozta-
tó kalandra invitálva a nézőt.

A 

Tizennégy éven aluliak 
számára nem ajánlott 

    Katona Imre

 ZUHANÁS MÁSODIK
 PILLANATA 

 ÁLOMJÁTÉK  

Rendező:  KATONA IMRE 

A Soproni Petőfi  Színház és a Forrás Színház koprodukciója
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Regisztrációhoz kötött előadás!

BÉRLETEK

 FELNŐTT BÉRLETEK

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

JÁSZIA Mari vasárnap 19.00

NÁDASSY László vasárnap 19.00

I. helyár:  14.000 Ft
I. helyár 15%-os nyugdíjaskedvezménnyel:  11.900 Ft
II. helyár:  13.000 Ft
II. helyár 15%-os nyugdíjaskedvezménnyel:  11.050 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS

 BÉRLETMEGÚJÍTÁS ÉS BÉRLET VÁSÁRL ÁSA 

Határidő a választott bérletsorozat első előadásának időpontja.

 ONLINE BÉRLET VÁSÁRL ÁS:  
https://prokultura.jegy.hu/seasonticket

 BÉRLETCSERE: 

Amennyiben a bérletéhez tartozó előadás-sorozat egyik előadásának az időpontja nem megfelelő 
az Ön számára, lehetősége van az időpontot elcserélni. Bérletcserére a meghirdetett előadás előtt 
legkésőbb 24 órával van mód. Átjárás csak a bérletes előadások között lehetséges! 
Bérletcsere igényét kérjük, jelezze a jegyiroda elérhetőségein!

www.soproniszinhaz.hu
soproniszinhaz TheProKultura

 JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓK: 

Jegyiroda: Liszt Ferenc Kulturális Központ
Sopron, Liszt Ferenc u. 1. | +36 99 517 517, +36 99 517 518
jegyiroda@prokultura.hu | www.prokultura.hu

Nyitva: hétfő–péntek 9.00–17.00, szombat 9.00–12.00, 
valamint előadások előtt a helyszíneken

Gyermek- és ifjúsági jegyek csoportos előjegyzése: 
a szervezes@prokultura.hu e-mail-címen vagy a +36 30 478 08 28 telefonszámon. 
Kedvezményes jegyet csak személyesen lehet váltani 
a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával. 
A színházi jegyárak tartalmazzák a ruhatári díjat: a ruhatár igénybevétele kötelező. 
Az előadások a feltüntetett korhatárjelöléseket fi gyelembe véve látogathatók. 
A kamaraszínházi előadások helyszíne a Liszt Kulturális Központ – helyfoglalás érkezési sorrendben.

 JEGYÁR AK: 

A padlás I. helyár 3.500 Ft II. helyár 3.000 Ft

Római karnevál  2.500 Ft

Stabat Mater I. helyár 2.500 Ft  II. helyár 2.000 Ft

Mirandolina I. helyár 3.000 Ft  II. helyár 2.000 Ft

Bál a Savoyban I. helyár 3.500 Ft  II. helyár 3.000 Ft

A zuhanás második pillanata  2.500 Ft
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 KISFALUDY ZSÓFIA 
Rendező:  BÉRES LÁSZLÓ 
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Naponta, amikor ébredünk, a tegnap 
folytatását érezzük a mában, miközben a 
jövő váratlan és kiszámíthatatlan irányai 
már itt munkálnak a jelenben – annak 
ellenére is, hogy azt észre sem vesszük. 
Előadásunk e láthatatlan történéseket 
igyekszik feltárni a képtelenség, a kép-
zelet és a mulatságos abszurdum eszkö-
zeivel. Eredeti bemutatónkhoz hosszas 
műhelymunkával gyűjtöttünk tapasz-
talatokat. Nem arra törekedtünk, hogy 
a valóságot utánozzuk, hanem arra vál-
lalkoztunk, hogy átvilágítsuk a dolgokat, 
a létezést és az embert. Így jött létre e 
játékos látomás, melyben jövő és múlt, 
valós és valótlan keveredik rapszodikus 
módon, gondolatébresztő és szórakozta-
tó kalandra invitálva a nézőt.

A 

Tizennégy éven aluliak 
számára nem ajánlott 

    Katona Imre

 ZUHANÁS MÁSODIK
 PILLANATA 

 ÁLOMJÁTÉK  

Rendező:  KATONA IMRE 
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Regisztrációhoz kötött előadás!

BÉRLETEK

 FELNŐTT BÉRLETEK

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

JÁSZIA Mari vasárnap 19.00

NÁDASSY László vasárnap 19.00

I. helyár:  14.000 Ft
I. helyár 15%-os nyugdíjaskedvezménnyel:  11.900 Ft
II. helyár:  13.000 Ft
II. helyár 15%-os nyugdíjaskedvezménnyel:  11.050 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS

 BÉRLETMEGÚJÍTÁS ÉS BÉRLET VÁSÁRL ÁSA 

Határidő a választott bérletsorozat első előadásának időpontja.

 ONLINE BÉRLET VÁSÁRL ÁS:  
https://prokultura.jegy.hu/seasonticket

 BÉRLETCSERE: 

Amennyiben a bérletéhez tartozó előadás-sorozat egyik előadásának az időpontja nem megfelelő 
az Ön számára, lehetősége van az időpontot elcserélni. Bérletcserére a meghirdetett előadás előtt 
legkésőbb 24 órával van mód. Átjárás csak a bérletes előadások között lehetséges! 
Bérletcsere igényét kérjük, jelezze a jegyiroda elérhetőségein!

www.soproniszinhaz.hu
soproniszinhaz TheProKultura

 JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓK: 

Jegyiroda: Liszt Ferenc Kulturális Központ
Sopron, Liszt Ferenc u. 1. | +36 99 517 517, +36 99 517 518
jegyiroda@prokultura.hu | www.prokultura.hu

Nyitva: hétfő–péntek 9.00–17.00, szombat 9.00–12.00, 
valamint előadások előtt a helyszíneken

Gyermek- és ifjúsági jegyek csoportos előjegyzése: 
a szervezes@prokultura.hu e-mail-címen vagy a +36 30 478 08 28 telefonszámon. 
Kedvezményes jegyet csak személyesen lehet váltani 
a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával. 
A színházi jegyárak tartalmazzák a ruhatári díjat: a ruhatár igénybevétele kötelező. 
Az előadások a feltüntetett korhatárjelöléseket fi gyelembe véve látogathatók. 
A kamaraszínházi előadások helyszíne a Liszt Kulturális Központ – helyfoglalás érkezési sorrendben.

 JEGYÁR AK: 

A padlás I. helyár 3.500 Ft II. helyár 3.000 Ft

Római karnevál  2.500 Ft

Stabat Mater I. helyár 2.500 Ft  II. helyár 2.000 Ft

Mirandolina I. helyár 3.000 Ft  II. helyár 2.000 Ft

Bál a Savoyban I. helyár 3.500 Ft  II. helyár 3.000 Ft

A zuhanás második pillanata  2.500 Ft
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rek, mint a La bella Tangolita, a Sevilla 
vagy a Kicsike, vigyázzon egyszer nagy-
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Jutalomjáték a hatvanadik évadját kezdő 
erdélyi színészlegendának, Farkas Ibolyá-
nak, valamint tisztelet Lánczy Margitnak, 
a Nemzeti Színház egykori művészének 
emléke előtt – nem felejtve a kommuniz-
mus bűneit, koncepciós pereit, a tönkre-
tett életeket.
Hubay Miklós történetének a hőse Mar-
git, az egykor ünnepelt színésznő, aki pá-
holynyitogatóként dolgozik, s éhhalálra 
készül, mert kilátástalannak érzi a nap-
jait. Ekkor azonban váratlan helyzet adó-
dik, érkezik a híres író, akinek a darabját 
játszania kellene a színháznak – de nem 
tervezték a színre vitelét, s most az igaz-
gatónak legalább egy próbát kellene tar-
tania számára. Minden színész foglalt, s 
Margit tűnik az egyetlen megoldásnak...

R

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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    Hubay Miklós

ÓMAI KARNEVÁL

 SZÍNPADI JÁTÉK    

Szereplők:  Margit – FARKAS IBOLYA, 
 Író – GYÖRFFY  ANDRÁS  (Jászai-díjas), 

 Direktor – KÁRP GYÖRGY,   Zénó – WISCHER JOHANN 
Rendező:  PATAKI ANDRÁS   (Jászai-díjas)

A Soproni Petőfi  Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház 
és a marosvásárhelyi Spectrum Színház koprodukciója

„Mirandolina arra van, hogy beleszeres-
senek” – mondja az egyik reménytelenül 
szerelmes vendég a fogadóban, amely-
nek tulajdonosa minden férfi t könnye-
dén az ujja köré csavar, s ezt már maga is 
unja talán. Egyetlen kivétel van, aki ellen-
áll… Rippafratta lovag észre sem veszi a 
szép fogadósnőt, és ez annyira bosszant-
ja Mirandolinát, hogy elhatározza: elcsá-
bítja és térdre kényszeríti a híres nőgyű-
lölőt. S megkezdődik a háború férfi  és nő 
között annak bizonyítására, vajon többet 
ér-e az egyik nem, mint a másik…

Tizennégy éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Carlo Goldoni

IRANDOLINA

 KOMÉDIA    

A főszerepekben:  LŐRINCZ TÍMEA, DÉVAI ZOLTÁN 
Rendező:  MÉSZÁROS TIBOR 

A Zentai Magyar Kamaraszínház és a Forrás Színház koprodukciója

M
Sosztakovics és Pergolesi kristálytisz-
taságú, a kínok kínját is emberi hangon 
közvetítő zenéje, egy asszony fájdalma, 
háború, az apokalipszis lovasai és a meg-
váltás – a Stabat Mater című táncjáték 
Sopronban több nemzet fi atal táncmű-
vészeivel, zenekarral, énekesekkel, külön-
leges látványvilággal.
Az első rész gondolati középpontjában a 
fiát elveszítő asszony fájdalma áll, amely 
felzaklató, már-már elviselhetetlen, még-
is emberi érzésként sejlik fel a háború ho-
rizontján. A második rész alatt Pergolesi 
muzsikája élőben szólal meg, miközben 
a táncmű – a négy evangéliumi forrásból 
merítve – Jézus testének a sziklasírba he-
lyezésétől a feltámadásig követi az ese-
ményeket. 

 TÁNCMŰ KÉT RÉSZBEN   

Ének:  BENEDEKFFY KATALIN/EISENBECK ÁGOTA,  
 MEGYESI SCHWARTZ LÚCIA/FORGÓ ESZTER  
Koreográfus–rendező:  ALEKSZEJ BATRAKOV és 
 DEMCSÁK OTTÓ  (Harangozó-díjas)

Közreműködik: A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
Vezényel:  KÓCZÁN PÉTER 

A Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett koprodukciója

S

Tíz éven aluliak 
számára nem ajánlott 
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Alekszej Batrakov – Demcsák Ottó

TABAT MATER

Az előadás 1986-ba viszi vissza a történe-
tet, amikor Presserék megírták a művet. 
A darab egy soproni padláson játszódik, 
ahol a Rádiós – egy nagy tudású, fi atal 
feltaláló, később Nobel-díjra esélyes tu-
dós – dolgozik és találkozik a szellemvi-
lág képviselőivel. Az előadásban egymás 
mellett, egymást átszőve létezik a mese, 
a transzcendens világ és a valódi kordo-
kumentum: megidéz egy valóságos létál-
lapotot, ugyanakkor – a jó meséhez illően 
– elvégzi a valós világ korrekcióját, így a 
gonosztevők lelke is megjavítható.

 Presser Gábor – Sztevanovity Dusán

PADLÁS 
Szövegkönyv: 

Horváth Péter és 
Sztevanovity Dusán 

 FÉLIG MESE – FÉLIG MUSICAL 

Szereplők:  PAPP ATTILA, MOLNÁR ANIKÓ, SZŐCS ERIKA, MAROSSZÉKI TAMÁS, 
 SAVANYU GERGELY,  KISFALUDY ZSÓFIA, ÁCS TAMÁS, MAJOR ZSOLT,  
 KOVÁCS FRIGYES  (Jászai-díjas),  ROVÓ PÉTER,  FÜSI ZSOLT, KISS NORÓ, 
 MIKÓ ISTVÁN  (Jászai- díjas, érdemes művész) - felvételről

Rendező:  PATAKI ANDRÁS   (Jászai-díjas)

Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
Vezényel:  OBERFRANK PÉTER  (Liszt-díjas, érdemes művész)

A 

Hét éven aluliak 
számára nem ajánlott 

 7 KALAND ÉS KULTÚRA!
www.barlangszinhaz.hu

 BÉRLETES NÉZŐINK A  

 BARLANGSZÍNHÁZ 2021-ES ELŐADÁSAI KÖZÜL  

 EGY VÁLASZTOTT PRODUKCIÓRA*  

 KEDVEZMÉNYESEN VÁLTHATNAK JEGYET! 
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