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Kedves Közönségünk!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2020-2021-es évadban! 

Rendkívüli időszakot élünk. Ebben a pandémiás élethelyzetben nehéz 

bármit is megtervezni, legyen az akár egy színházi évad. Mi mégis meg-

próbáltuk, nem feledve, hogy idén különösen fontos, mennyire tudunk 

rugalmasan alkalmazkodni az új helyzetekhez, és elengedni eredeti 

elképzeléseinket.

Sok minden nem javasolt mostanában, ami tavaly még magától értetődő 

volt. Például utazni. Messzire utazni, repülővel beutazni a világot, hogy 

megismerjünk távoli helyeket. Itthon kell maradnunk. Le kell lassíta-

nunk, miközben talán már tűkön ülünk, és úgy érezzük bezártak min-

ket, megfosztottak szabadságunktól, elvettek tőlünk valamit.

Ugyanakkor kaptunk is valami különlegeset. Mit? Időt. Egymásra.

Magunkra. Utazni befelé is lehet. 

Az évadban műsorra tűzött darabok mind kapcsolódnak az utazáshoz 

vagy az úton levéshez. A sirály szereplői elvágyódnak a nagyvilágba. 

A szőlőtőkék Istene című történet zenés utazás a bor története körül - 

Szekszárdon rekedt turistákkal. A Torzonborz, a rabló c. mese főhősei 

a bátorság és az igazságért való kiállás rögös útját járják, de úton van 

a Kisherceg és a Tschick c. ifj úsági darab két főhőse is, a Minna von 

Barnhelm c. vígjátékban pedig egy hölgy indul útnak, hogy megtalál-

ja jegyesét. A szereplők utazásaik során nagyon sok dologra rájönnek: 

elsősorban az élettel és önmagukkal kapcsolatban. 

Előadásainkkal belső felfedező utakra invitáljuk Önöket, melyek 

országhatárok átlépése nélkül kínálnak tartalmas, elgondolkodtató 

órákat vagy felhőtlen szórakozást. 

Jó egészséget kívánok Önöknek! Találkozzunk a színházban!

Lotz Katalin

igazgató



Anton Csehov

A sirály
Dráma

Német szöveg: Angela Schanelec

Rendező, díszlet, jelmez: Nemanja Petronje

Előadják: Georg Beham-Kreuzbaue, Boglári Tamás, Paula Donner, 

Yarina Gurtner, Melissa Hermann, Dezső Horgász, Dustin Leitol, 

Joris Schwarz, Sipos Eszter

Bemutató: 2020. augusztus 6.

„Az életet nem lehet úgy ábrázolni, mint amilyen, sem 
úgy, amilyennek lennie kellene, hanem úgy, ahogy az ál-
mainkban tükröződik.”

A család összejön a vidéki nyaralóban. Sorin a birtokon lakik. Test-

vére, Arkadina, a híres színésznő a szeretőjével, Trigorinnal érkezik.

Arkadina fi a, Konsztantyin saját színdarabjának premierjére készül a 

szomszéd lánnyal, Ninával a címszerepben. A bemutatót másnapra ter-

vezik.

De mi lesz holnapután, és néhány hét, két év vagy 2000 év után… 

szerelem, vágyakozás, irigység, fájdalom, szabadság, boldogság… és mi 

marad mindezek után?
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Verena Koch

A szőlőtőkék Istene
Vidám, zenés utazás a bor története körül

Készült a Magyarországi Német Színház megbízásából

Rendező: Verena Koch

Színpad és jelmez: Isabella Reder

Előadják: Boglári Tamás, Paula Donner, Melissa Hermann,

Horgász Dezső, Dustin Leitol, Sipos Eszter

Zenekar: Kovács Krisztián, Lozsányi Tamás, Szecsődi István,

Ujváry Miklós

Bemutató: 2020. szeptember 16.

“A bor az istenek ajándéka az embereknek.”

Vajon mióta van bor? Melyik népcsoport „találta fel”? In vino veritas, 

szól a latin mondás, de a rómaiak és a görögök előtt nem voltak esetleg 

mások is? Mondjuk az egyiptomiak? Kinek jobb a bora: a németeknek 

vagy a magyaroknak? 

Ezekre mind választ kapunk egy rövid időutazás keretében, mely a 

bor történetét mutatja be a kőkorszaktól egészen napjainkig, meg-

fűszerezve emberi kapcsolatokkal és aktuális társadalmi témákkal. Ha a 

kedves közönség időközben kedvet kap egy borkóstolóra, Szekszárd és 

környéke erre mindenképpen alkalmas hely.

Élőzenével - modern és klasszikus zeneszámokkal - kísért szórakoztató 

est a bor története körül.
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Otfried Preußler

Torzonborz, a rabló
Zenés mese 5 éves kortól

Rendező: Britta Kristina Schreiber

Színpad és jelmez: Ute Lindenbeck

Előadják: Boglári Tamás, Paula Donner, Melissa Hermann,

Dustin Leitol, Sipos Eszter

Bemutató: 2020. november 3.

“Azt a mindenit! Egy láda tele arannyal! Ezt nevezem 
ám rablószerencsének!”

Nagymama születésnapja alkalmából gyönyörűszép új kávédarálót kap 

a két csibész unokájától, Kasperl-től és Seppel-től. Öröme határtalan, de 

amíg az unokái elmennek a tejesboltba bevásárolni, Torzonborz, a rabló, 

ellopja az értékes ajándékot. 

Kasperl és Seppel mindenre elszántan indulnak útnak, hogy a gonosz 

rablót az őrmester kezére juttassák és visszaszerezzék a kávédarálót.

Útjuk során egyik izgalmas kalandból a másikba csöppennek.

Akciódús mese sok zenével.
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Antoine de Saint-Exupéry / Elisabeth Vera Rathenböck

A kis herceg
Ifj úsági darab 10 éves kortól

Rendező: Tömöry Péter

Színpad és jelmez: Lőrincz Melinda

Előadják: Boglári Tamás, Paula Donner, Sipos Eszter

Bemutató: 2021. február 9.

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az 
a szemnek láthatatlan.“

Egy pilóta kényszerleszállást hajt végre a sivatagban és ott találkozik 

egy herceggel. A kis herceggel. Beszélgetésbe elegyednek és lassanként 

megismerik egymást. 

A kis herceg mesél különleges barátkereső útjáról a világűrben: mesél a 

királytól és az üzletasszonytól kezdve a földrajztudóson át a Föld nevű 

bolygó teremtményeiről; a kígyóról és a rókáról.

Ez a történet a barátságról és emberségről szól, melyet 10 éves kortól 

ajánlunk.
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Gotthold Ephraim Lessing

Minna von Barnhelm
avagy a katonaszerencse
Vígjáték

Rendező: Kilian Klapper

Előadják: Boglári Tamás, Paula Donner, Melissa Hermann,

Dustin Leitol, Sipos Eszter, N. N.

Bemutató: 2021. március 30.

„[…] ha minden lány olyan, amilyennek én most magam 
érzem, akkor furcsa teremtések vagyunk. – Gyengédek 
és büszkék, erényesek és hiúk, élnivágyók és kegyesek 
[…].”

Tellheim őrnagyot a hétéves háború végén egy félreértés miatt 

méltánytalanul elbocsájtják. Minna von Barnhelm, a jegyese, elindul 

Berlinből hogy megkeresse őt. Egy vendéglőben találkoznak össze. 

Tellheim háborús sérülése és a katonaságtól való elbocsájtása miatti 

szégyenérzetétől vezérelve úgy érzi, hogy egy becsületétől megfosztott 

férfi  nem méltó a házasságra. Minna számára viszont csak a szerelem 

számít, így hát fondorlatokkal teli játékba kezd, és végül nyer.

Lessing e darabja nemcsak a németnyelvű színházirodalom első víg-

játéka, hanem Minna karaktere révén megformálja az első emancipált 

női fi gurát is, aki önállóságával, rettenthetetlen bátorságával és öntuda-

tosságával hódít.
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Wolfgang Herrndorf / Robert Koall

Tschick
Ifj úsági darab 14 éves kortól

Rendező: Irmgard Lübke

Színpad és jelmez: Marlene Lübke-Ahrens

Előadják: Melissa Hermann, Dustin Leitol, N. N.

Bemutató: 2021. május 11.

„Két oka lehet, hogy valakinek nincs beceneve.
Vagy nagyon unalmas személy és ezért nem kap, vagy 
nincsenek barátai.”

Maik Klingenberg nem éppen az osztály legmenőbb arca. Azonban fel-

bukkan náluk otthon az új osztálytársa Andrej Tschichatschow, alias 

Tschick, aki rábeszéli egy rövid autókázásra egy lopott Ladával. Még 

nem is sejtik, milyen kalandokban lesz részük, miután elhagyják Berlint 

az autópályán.

Így kezdődik két tizenéves baratsága és egy izgalmas utazás az ismeret- 

lenbe, melyet sem üres tank, sem szétlőtt szélvédő nem tartóztathat fel.
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Továbbra is műsoron:

Robert Th omas

A nyolc nő
Bűnügyi komédia

Rendező: Britta Kristina Schreiber

Előadások: 2020. nov. 30. – dec. 5.

Nino D’Introna – Giacomo Ravicchio

Robinson & Crusoe
Ifj úsági darab 12 éves kortól

Rendező: Viktoria Pichler

Előadások: 2020. nov. 16-20., dec. 1-4.

Wolf Erlbruch / Gianluigi Gherzi

A Rett enetes Ötös
Zenés mesejáték 5 éves kortól

Rendező: Verena Koch

Előadások: 2020. szept. 29. – okt. 1., 2020. nov. 23.

Ivan Calbérac

A diáklány és Monsieur Henri
Vígjáték

Rendező: Claudia Nowotny

Előadások: 2020. okt. 6-9. és 12-13.
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Knut Winkmann

OUT! – A net fogságában
Osztálytermi darab 15 éves kortól

Rendező: Stephan Rumphorst

Előadások rendelésre (tickets@dbu.hu, +36/74/316-533)

A színház társulatának összeállítása

Valéria verselt világa
Lírai est zenekísérettel – emlékezés Koch Valériára

Előadások rendelésre (tickets@dbu.hu, +36/74/316-533)

Gilles Dyrek

Velence hóban
Vígjáték

Rendező: Kilian Klapper

Előadások: 2020. nov. 24-26.

Boccaccio / Manfred Schild

Dekameron
Vásári komédia

Rendező: Boglári Tamás

Előadások rendelésre (tickets@dbu.hu, +36/74/316-533)
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Színházpedagógia
A színpadra és a színházba hozunk titeket! A színházpedagó-

gia a színfalak mögött ajtókat nyit. Itt lehetőség nyílik a diákok, 

színészek és tanárok közötti eszmecserére, továbbá arra, hogy 

gyerekek és felnőttek is kipróbálhassák magukat színjáték köz-

ben és új tapasztalatokhoz jussanak.

Színházpedagógiai kínálatunk 
oktatási intézmények számára
Felkészítő és feldolgozó foglalkozások,
beszélgetések

Mindegyik előadásunkhoz kapcsolódik színházpedagógi-

ai kísérő tevékenység. Ez darabtól függően tematikus beszél-

getést vagy játékos foglalkozást takar, amelyekre az előadást 

megelőzően vagy azt követően kerül sor. A foglalkozást szívesen 

házhoz visszük intézményükbe néhány nappal az előadás előtt.

Oktatási segédanyagok az előadásokhoz

Előadásainkhoz háttér-információkat és az előadás témáinak 

továbbgondolására ösztönző cikkeket kínálunk szerkesztett 

formában. Ezzel tanár kollégáinknak szeretnénk segíteni, hogy 

az adott előadásainkra ők is felkészíthessék diákjaikat vagy 

tovább dolgozhassanak a megtekintett darabban látottakon. 

A segédanyag elérhető: https://www.dbu.hu/hatteranyag. Ezen 

kívül néhány példány a színház előterében is megtalálható. 

Osztálytermi és iskolában játszható darabok

A színház a közönséghez látogat, annak megszokott környezetébe. 

Osztálytermi előadásainkhoz automatikusan színházpedagógi-

ai feldolgozó foglalkozás tartozik. Az előadás és a foglalkozás 

együttes időtartama 90 perc.

A 2020/2021-es évadban négy ifj úsági darabot kínálunk:

A kis herceg (10 éves kortól), Robinson & Crusoe (12 éves kortól), 

OUT! – A net fogságában (15 éves kortól) és Tschick (14 éves 

kortól)

Osztálytermi darab és iskolában játszható
ifjúsági darabok

Ebben a formációban a színház megy a közönséghez, nem 

a közönség jön hozzánk. Ezeket az előadásainkat feldolgo-

zó foglalkozás követi. Az előadás és a foglalkozás együttesen 

két tanórát vesz igénybe. A 2020/2021-es tanévben négy olyan

ifj úsági darabot kínálunk Önöknek, amelyek osztályteremben, 

ill. iskolai színháztermekben játszhatóak:

A kis herceg (10 éves kortól), Robinson & Crusoe (12 éves kortól), 

Tschick (14 éves kortól) és OUT! – A net fogságában (15 éves 

kortól)
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Színpadi meseelőadás kicsiknek-nagyoknak

A nyelvi megértés érdekében a fontos pillanatok a játék során 

magyarul is elhangzanak. Az előadást követően 10 perces beszél-

getésben a színházpedagógus a gyerekekkel együtt összegzi a

látottakat. 

Mesék a 2020/2021-es évadban:

Torzonborz, a rabló (5 éves kortól) és A Rettenetes Ötös (5 éves 

kortól)

ZsebSzínház 

Az óvodás és kisiskolás korosztálynak bárhol játszható interaktív 

kétnyelvű, hordozható meseelőadás, amely interaktivitása révén 

nemcsak a megértést, hanem az aktív nyelvhasználatot is fejlesz-

ti. Felfogható akár alternatív németórának is. Két színész varázs-

latos világokba kalauzolja a gyerekeket bábok, képek és zene 

segítségével. A bábok és a díszletek behatárolt méretei miatt az 

ajánlott nézőszám max. 60 fő. Az előadás időtartama 35-45 perc.

A 2020/2021-es évadban a következő előadásokat kínáljuk:

 Grimm: A bátor szabócska (10 éves korig)

Janosch: Irány Panama! (10 éves korig)

Afrikai népmese: Az oroszlán és a nyúl (10 éves korig)

Grimm: Tűzmanócska (10 éves korig)

Grimm: A halász meg a felesége (10 éves korig)

 

Színházbőrönd: Kézzel fogható színház

Izgatottság az első színházlátogatás előtt? Mit kell felvenni? Lehet 

enni a nézőtéren? Az első színházlátogatás előtt fontos tudni, mi 

is egyáltalán a színház. Ezért óvodáknak és általános iskoláknak 

egy másfajta első színházlátogatást kínálunk: mi megyünk az 

Önök intézményébe! Egy „színházzal“ teli bőrönddel megmu-

tatjuk, mire képes a színház: a színpadon valóban bort fogyasz-

tanak-e, miért nem lesz mancsos a színházi gyümölcs és milyen 

érzés parókát viselni.

Színház az iskolai tanításban

Ezzel a formátummal a német nyelvoktatást kívánjuk támogatni. 

A színházpedagógusunkkal és a némettanárral közösen létre-

hozunk egy interaktív németórát, melynek során életre kel a 

kötelező irodalom.

Tanároknak

Érdekli az előadásunk és/vagy a színházpedagógiai kínálatunk, 

azonban nem biztos benne, hogy ez az Ön osztályának is meg-

felelő lenne? Semmi gond. Lehetőséget biztosítunk, hogy a szín-

házlátogatás előtt megismerje színházpedagógiai munkánkat és 

a darabot.
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Színházpedagógiai kínálatunk 
a szélesebb közönség számára
IfjúDBU: Színjátszó csoport fi ataloknak

Az Ifj úDBU egy kétnyelvű amatőr színjátszó csoport, amelybe 

12 és 20 év közötti fi atalokat várunk. Hetente egyszer, két órára 

találkozunk. A foglalkozás improvizációs játékok és rövid jele-

netek kidolgozásából áll, amelyek során játékosan és komplex 

módon fejlesztjük a fi atalok beszédkészségét. Lehetőséget biz-

tosítunk az aktív nyelvhasználatra, ezáltal a megszólalással kap- 

csolatos gátlások is leomlanak. 

A próbaidő szeptember elejétől június közepéig tart. Áprilisra 

elkészül a csoport által összeállított színpadi darab, amelyet a fi a-

talok a DBU színpadán valamint különböző amatőr idegennyelvi 

színjátszófesztiválokon mutatnak be. 

 

Színjátszó csoport felnőtt eknek

A DBU havonta többször tart felnőttek számára színjátszó 

foglalkozást. Színházpedagógiai gyakorlatok és játékok során 

fejlődik a résztvevők test- és beszédtudata, kibontakozik krea- 

tivitásuk. Tavasszal a csoport összeállít egy saját darabot, mely 

Szekszárdon kerül előadásra. Nem szükséges mindkét nyelv is-

merete, mert a színházpedagógus kétnyelvűen vezeti a csoportot. 

Kulisszajárás

Régi vágya, hogy betekinthessen a színfalak mögé? Mit csinál az 

ügyelő, hol dolgoznak a technikusok, honnan jön a hang, hogy 

néz ki belülről egy kelléktár, és mi minden történik még, amíg 

bemutatásra kerül egy produkció? Mindezt megtudhatja egy 

kulisszajárás során a DBU-ban!

Gyakornoki program

Színházunk lehetőséget nyújt diákok és egyetemisták számára, 

hogy egy max. hathetes gyakorlat keretében végigkísérjék egy 

új produkció születését, illetve háttérmunkásként aktívan részt 

vegyenek a folyamatokban. 

Jegyvásárás: tickets@dbu.hu 

Jelentkezés és további információk: theaterpaed@dbu.hu vagy 

+36/74/316-533

foto: zentrum.hu
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A társulat
Igazgatóság:
Lotz Katalin – igazgató

Ambach Mónika – igazgató-helyettes

Dramaturgia:
Franz Huber

Művészek:
Boglári Tamás   Dustin Leitol

Paula Donner  Lotz Katalin

Melissa Hermann  Sipos Eszter    

Gazdálkodás:
Tóthné Szabó Ildikó – gazdasági igazgató

Krémer Györgyné – gazdasági referens

Pálfi né Nácsa Mónika – gazdasági referens

Művészeti titkárság:
Rebekka Bareith – színházpedagógus

Blandl Helga – közönségkapcsolatok

Palya Noémi – ügyelő

Petrovicsné Háasz Dóra Darinka – ügyelő

ifa-kultúrmenedzser
Benedek Beatrice

Művészeti hátt értevékenység:
Imre Tibor – műszakvezető, fénytechnikus

Horgász-Csáki Dóra – kelléktáros

Palánki Zsuzsanna – jelmeztáros

Antal Viktor – hangtechnikus

Kovács Krisztián – fénytechnikus

Szebeni Kálmán – hangtechnikus

Működtetés:
Gébert Gyöngyi – nézőtéri felügyelő, takarító

Hucker János - gondnok

Rózsa Józsefné – megb. nézőtéri felügyelő

Steigervald Antal – sofőr

Vendégművészek
Színészek, zenészek:
Tom Baldauf   Kovács Krisztián 

Kristin Becker   Cecilia Kukua  

Georg Beham-Kreuzbauer  Lozsányi Tamás

Christian Bormann   Merán Bálint  

Isa Flaccus   Joris Schwarz   

Yarina Gurtner   Szecsődi István

Horgász Dezső   Ujváry Miklós 

Andrzej Jaslikowski   Cathrein Unger

Verena Koch   

Rendezők:
Kilian Klapper   Viktoria Pichler

Verena Koch   Stephan Rumphorst

Irmgard Lübke   Britta Kristina Schreiber

Claudia Nowotny   Tömöry Péter

Nemanja Petronje   

Díszlett ervezők:
Christine Bertl   Marlene Lübke-Ahrens

Franziska Harbort   Julia Petz

Ute Lindenbeck   Isabella Reder

Lőrincz Melinda   Tömő Ilona Ágnes



Magyarországi Német Színház

Igazgató: Lotz Katalin

2020 / 2021

7100 Szekszárd, Garay tér 4.

Tel: 00 36 / 74 316 533

Homepage: www.dbu.hu

E-Mail: info@dbu.hu

Deutsche Bühne Ungarn

Intendantin: Katalin Lotz

2020 / 2021

7100 Szekszárd, Garay tér 4.

Tel: 00 36 / 74 316 533

Homepage: www.dbu.hu

E-Mail: info@dbu.hu
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Das Ensemble
Intendanz:
Katalin Lotz – Intendantin

Mónika Ambach – stellvertretende Intendantin

Dramaturgie:
Franz Huber

Schauspiel:
Tamás Boglári   Dustin Leitol

Paula Donner  Katalin Lotz

Melissa Hermann  Eszter Sipos    

Verwaltung:
lldikó Szabó-Tóth – Finanzleitung

Györgyné Krémer – Wirtschaft sreferentin

Mónika Nácsa-Pálfi  – Wirtschaft sreferentin

Künstlerisches Betriebsbüro:
Rebekka Bareith – Th eaterpädagogik

Helga Blandl – Publikumsorganisation

Noémi Palya – Inspizienz, Regieassistenz, Souffl  age

Dóra Darinka Haász-Petrovics – Inspizienz, Regieassistenz, Souffl  age

ifa-Kulturmanagerin:
Beatrice Benedek

Künstlerische Mitarbeit:
Tibor Imre – Technische Leitung, Lichttechnik

Dóra Csáki-Horgász – Requisite

Zsuzsanna Palánki – Kostüm

Viktor Antal – Tontechnik

Krisztián Kovács – Lichttechnik

Kálmán Szebeni – Tontechnik

Hausverwaltung und andere Dienste:
Gyöngyi Gébert – Th eaterkasse, Reinigungskraft 

János Hucker – Hausverwaltung

Józsefné Rózsa – Th eaterkasse 

Antal Steigervald – Fahrer

Unsere Gäste
Schauspiel, Musik:
Tom Baldauf   Krisztián Kovács

Kristin Becker   Cecilia Kukua  

Georg Beham-Kreuzbauer  Tamás Lozsányi

Christian Bormann   Bálint Merán  

Isa Flaccus   Joris Schwarz   

Yarina Gurtner   István Szecsődi

Dezső Horgász   Miklós Ujváry 

Andrzej Jaslikowski   Cathrein Unger

Verena Koch     

Regie:
Kilian Klapper   Viktoria Pichler

Verena Koch   Stephan Rumphorst

Irmgard Lübke   Britta Kristina Schreiber

Claudia Nowotny   Péter Tömöry

Nemanja Petronje   

Bühnenbild:
Christine Bertl   Marlene Lübke-Ahrens

Franziska Harbort   Julia Petz

Ute Lindenbeck   Isabella Reder

Melinda Lőrincz   Ilona Ágnes Tömő
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Angebote für Alle
JungeDBU: Theaterwerkstatt  für Jugendliche

Die JungeDBU ist eine zweisprachige Schauspielgruppe für 

Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren. Wir treff en uns ein-

mal wöchentlich für zwei Stunden und fördern durch Impro-

visationsspiele und dem Entwickeln von kleinen Szenen die 

praktische Anwendung der deutschen Sprache. Hier haben 

die Jugendlichen die Chance ihre Hemmungen gegenüber der

Fremdsprache abzubauen. 

Probendauer: Anfang September bis Mitte Juni. Im April bringt 

die Gruppe ein Stück auf die Bühne, welches in der DBU sowie 

auf mehreren fremdsprachigen Laientheaterfestivals aufgeführt 

wird.  

 

Theaterwerkstatt  für Erwachsene

Mehrfach im Monat bietet die DBU einen ungarisch-deutschen 

Workshop für Erwachsene an. Mithilfe von theaterpädago-

gischen Übungen und Spielen schulen wir unsere körperliche, 

stimmliche und räumliche Wahrnehmung. Im Frühjahr stellt 

die Gruppe ein eigenes Stück auf die Beine, welches in Szekszárd 

aufgeführt wird. Zweisprachigkeit der Teilnehmenden ist nicht 

erforderlich, die Workshops werden von unserer Th eaterpäda-

gogin zweisprachig erklärt.

Führungen

Sie wollten schon immer sehen, wie es hinter der Bühne aus- 

sieht? Was macht die Inspizienz, wo arbeiten die Techniker, wo 

kommt der Ton her, wie sieht ein Fundus von innen aus und was 

passiert eigentlich noch alles, bis eine Vorstellung auf die Bühne 

kommt? Das alles können Sie bei einer unserer Führungen durch 

die DBU erfahren.

Praktikum

Die DBU bietet Schüler*innen und Studierenden bis zu 

sechswöchige Praktika an, in denen die Entstehung einer neuen 

Produktion (möglichst) von Anfang bis Ende erlebt und mitge-

staltet wird. 

Buchungen unter tickets@dbu.hu

Anmeldung und weitere Informationen unter

theaterpaed@dbu.hu

foto: zentrum.hu
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TaschenTheater 

Für Kindergärten und (Vor-)Schulen bieten wir transportable 

zweisprachige Märchen an, welche durch ihre Interaktivität 

nicht nur das Verständnis, sondern auch den aktiven Sprachge-

brauch fördern und eine spannende Ergänzung zum üblichen 

Deutschlernen bieten. Gemeinsam führen zwei Schauspieler*in-

nen mit Puppen, Bildern und Musik in magische Welten. Auf- 

grund der begrenzten Größe der Puppen und der Kulisse beträgt 

die empfohlene Anzahl von Zuschauenden max. 60 Personen. 

Dauer: 35-45 Minuten. 

In dieser Spielzeit bieten wir Ihnen folgende Taschenvorstellun-

gen an:

Das tapfere Schneiderlein – Märchen der Gebrüder Grimm

(bis 10 Jahren)

Oh, wie schön ist Panama – Kinderstück von Janosch

(bis 10 Jahren)

Der Löwe und der Hase – afrikanisches Volksmärchen

(bis 10 Jahren)

Rumpelstilzchen – Märchen der Gebrüder Grimm

(bis 10 Jahren)

Der Fischer und seine Frau – Märchen der Gebrüder Grimm

(bis 10 Jahren)

Theaterkoff er: Theater zum Anfassen

Aufregung vor dem ersten Th eaterbesuch? Was muss ich an-

ziehen? Darf ich im Th eater essen? Vor dem ersten Th eaterbe-

such ist es wichtig zu wissen, was Th eater überhaupt ist. Für 

Kindergärten und Grundschulen bieten wir daher einen etwas 

anderen ersten Th eaterbesuch an: wir kommen zu Ihnen in 

die Einrichtung! Mit einem Koff er voller Th eater zeigen wir, 

was Th eater kann, ob auf der Bühne wirklich Wein getrunken 

wird, warum Th eaterobst nicht matschig wird und wie sich eine 

Perücke anfühlt.

Theater triff t Schule

Mit diesem Format unterstützen wir den Deutschunterricht. 

In Zusammenarbeit mit unserer Th eaterpädagogin und der*s 

Deutschlehrer*in wird eine interaktive Deutschstunde entwick-

elt, in der Balladen und Pfl ichtliteratur zum Leben erweckt 

werden.

Für Lehrer*innen

Sie interessieren sich für unsere Vorstellung und/oder unser the-

aterpädagogisches Angebot, sind sich aber nicht sicher, ob das 

etwas für Ihre Klasse ist? Kein Problem! Wir bieten Ihnen die 

Möglichkeit vor dem Th eaterbesuch unsere theaterpädagogische 

Arbeit und unsere Inszenierung kennenzulernen.
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Theaterpädagogik
Wir holen euch ins Th eater und auf die Bühne! Die Th eaterpä- 

dagogik öff net Türen hinter die Kulissen. Hier erfolgt die Kom-

munikation zu Kindergärten, Schulen und Universitäten, sowie 

der Austausch zwischen Schüler*innen und Schauspieler*in-

nen und die Betreuung von Dozierenden. Außerdem erhalten 

sowohl Kinder als auch Erwachsene die Möglichkeit, sich im 

Spiel auszuprobieren und neu zu erfahren.

Angebote für
Bildungseinrichtungen
Workshops und Nachgespräche

Zu allen unseren Vorstellungen bieten wir eine theaterpädago-

gische Begleitung an. Je nach Stück besteht diese Begleitung aus 

thematischen Gesprächen vor oder nach der Vorstellung oder 

aus einem spielerischen Workshop. Diese führen wir gerne ein 

paar Tage vor Vorstellungsbesuch bei Ihnen vor Ort durch.

Dauer: 1-2 Schulstunden. 

Materialmappen

Zu all unserer Inszenierungen bieten wir Informationsmaterial 

an, durch die Zuschauende neue Denkanstöße zu den jewei-

ligen Inszenierungen erhalten, und die als Material für den 

Schulunterricht genutzt werden können. Diese fi nden Sie unter

www.dbu.hu/materialmappen. Außerdem liegen einige Exem-

plare vor und nach der Vorstellung im Foyer aus.

Stücke für Klassenzimmer und Schule

Das Th eater besucht sein Publikum in dessen gewohntem Um-

feld. Unsere Klassenzimmerstücke gibt es im Paket mit einer 

theaterpädagogischen Nachbereitung. Gesamtdauer: 2 Schul- 

stunden.

In der Spielzeit 2020|2021 bieten wir Ihnen vier Stücke für

Jugendliche an:

Der kleine Prinz (ab 10 Jahre), Robinson & Crusoe (ab 12 Jahren), 

OUT! – Gefangen im Netz (ab 15 Jahren), und Tschick (ab 14 

Jahren)

Märchen für Klein und Groß

Um Verständnisproblemen aufgrund von sprachlichen Schwie- 

rigkeiten entgegenzuwirken, werden Schlüsselmomente der 

Handlung zweisprachig gespielt. Der Vorstellung folgt ein 

10-minütiges theaterpädagogisches Gespräch, in welchem das 

Gesehene zusammengefasst und refl ektiert wird. 

In der Spielzeit 2020|21 bieten wir Ihnen zwei Märchen an:

Der Räuber Hotzenplotz (ab 5 Jahren) und Die fürchterlichen Fünf 

(ab 5 Jahren)
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Knut Winkmann

OUT! – Gefangen im Netz
Klassenzimmerstück ab 15 Jahren

Regie: Stephan Rumphorst

Vorstellungen auf Anfrage (tickets@dbu.hu, +36/74/316-533)

Zusammengestellt vom Ensemble der DBU

Valerias verdichtete Welten
Lyrikabend mit Musik – eine Erinnerung an Valeria Koch

Vorstellungen auf Anfrage (tickets@dbu.hu, +36/74/316-533)

Gilles Dyrek

Venedig im Schnee
Komödie

Regie: Kilian Klapper

Vorstellungen: 24-26. Nov. 2020

Baccaccio / Manfred Schild

Decamerone
Komödie

Regie: Tamás Boglári

Vorstellungen auf Anfrage (tickets@dbu.hu, +36/74/316-533)
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Weiter im Repertoire

Robert Th omas

Die acht Frauen
Kriminalkomödie

Regie: Britta Kristina Schreiber

Vorstellungen: 30. Nov. – 5. Dez. 2020

Nino D’Introna – Giacomo Ravicchio

Robinson & Crusoe
Jugendstück ab 12 Jahren

Regie: Viktoria Pichler

Vorstellungen: 16-20. Nov., 1-4. Dez. 2020

Wolf Erlbruch / Gianluigi Gherzi

Die fürchterlichen Fünf
Musikalisches Märchen ab 5 Jahren

Regie: Verena Koch

Vorstellungen: 29. Sept. – 1. Okt. 2020, 23. Nov. 2020

Ivan Calbérac

Die Studentin
und Monsieur Henri
Komödie

Regie: Claudia Nowotny

Vorstellungen: 6-9. und 12-13. Okt. 2020
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Wolfgang Herrndorf / Robert Koall

Tschick
Jugendstück ab 14 Jahre 

Regie: Irmgard Lübke

Bühne und Kostüme: Marlene Lübke-Ahrens

Mit: Melissa Hermann, Dustin Leitol, N. N.

Premiere: 11. Mai 2021

„Wenn man keinen Spitznamen hat, kann das zwei 
Gründe haben. Entweder man ist wahnsinnig lang-
weilig und kriegt deshalb keinen, oder man hat
keine Freunde.”

Maik Klingenberg ist nicht unbedingt der coolste Typ der Klasse. Doch 

dann taucht der neue Mitschüler Andrej Tschichatschow, alias Tschick, 

bei ihm zu Hause auf und überredet ihn zu einer kurzen Autofahrt mit 

einem geklauten Lada. Als sie auf der Autobahn aus Berlin rausdüsen, 

ahnen sie nocht nicht, welche Abenteuer sie erwartet.

So beginnt die Freundschaft  zwei Jugendlicher und auch eine Reise ins 

Ungewisse, die weder ein leerer Tank, noch eine zerschossene Wind-

schutzscheibe aufh alten können.
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Gotthold Ephraim Lessing

Minna von Barnhelm
oder das Soldatenglück
Ein Lustspiel

Regie: Kilian Klapper

Mit: Tamás Boglári, Paula Donner, Melissa Hermann, Dustin Leitol, 

Eszter Sipos, N. N.

Premiere: 30. März 2021

„Wenn alle Mädchen so sind, wie ich mich jetzt fühle, so 
sind wir – sonderbare Dinger. – Zärtlich und stolz, tu-
gendhaft und eitel, wollüstig und fromm.“

Major von Tellheim wurde nach dem Ende vom siebenjährigen Krieg 

unehrenhaft  aus dem Militär entlassen. Minna von Barnhelm, seine 

Verlobte, macht sich von Berlin aus auf die Suche nach ihm. In einem 

Gasthof treff en beide aufeinander.  Mit einer Kriegsverletzung und dem 

Streit um die Entlassung ist Tellheim aus dem seelischen Gleichgewicht. 

Er ist überzeugt, als Mann ohne Ehre, nicht heiraten zu können. Für 

Minna aber zählt nur die Liebe und sie beginnt ein trickreiches Spiel, 

das sie letztlich auch gewinnt. 

Minna von Barnhelm gilt nicht nur als erste deutsche Komödie, son-

dern als erste emanzipierte Frauenfi gur im deutschsprachigen Th eater, 

die durch ihre Eigenständigkeit, ihren unerschrockenen Mut und ihr 

Selbstbewusstsein besticht.
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Antoine de Saint-Exupéry / Elisabeth Vera Rathenböck

Der kleine Prinz
Jugendstück ab 10 Jahren

Regie: Péter Tömöry

Bühne und Kostüme: Melinda Lőrincz

Mit: Tamás Boglári, Paula Donner, Eszter Sipos

Premiere: 9. Februar 2021

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.”  

Ein Pilot trifft   nach einer Notladung in der Wüste einen Prinzen. Den 

kleinen Prinzen. Die beiden fangen an sich zu unterhalten und ken-

nenzulernen. Stück für Stück beginnt der kleine Prinz dem Piloten von 

seiner Suche zu erzählen, seiner Suche nach Freunden: vom König, 

von der Geschäft sfrau, vom  Geographen bis zu den Wesen auf dem

Planeten Erde, der Schlange und dem Fuchs.

Die Geschichte des kleinen Prinzen über Freundschaft  und Menschlich-

keit, für Jugendliche ab 10 Jahren.
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Otfried Preußler

Der Räuber
Hotzenplotz
Musikalischen Märchen ab 5 Jahren

Regie: Britta Kristina Schreiber

Bühne und Kostüme: Ute Lindenbeck

Mit: Tamás Boglári, Paula Donner, Melissa Hermann, Dustin Leitol, 

Eszter Sipos

Premiere: 3. November 2020

„Donnerwett er, eine ganze Kiste voll Gold! Das nenne 
ich Räuberglück!”

Kasperl und Seppel schenken Großmutter zum Geburtstag eine neue 

wunderschöne Kaff eemühle. Ihre Freude ist riesengroß, doch während 

die zwei im Milchladen einkaufen gehen, stiehlt der Räuber Hotzen-

plotz das kostbare Geschenk. 

Deswegen machen sich die zwei pfi ffi  gen Jungen auf die Suche nach 

dem bösen Räuber, um ihn Wachtmeister Dimpfelmoser auszuliefern 

und die Kaff eemühle zurückzubringen. Während der Suche verwickeln 

sie sich in spannende Abenteuer.

Ein aktionsreiches Märchen mit viel Musik.
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Verena Koch

Der Gott  der Reben
Eine musikalische Komödie rund um die Geschichte des Weines 

Regie: Verena Koch

Bühne und Kostüme: Isabella Reder

Mit: Tamás Boglári, Paula Donner, Melissa Hermann, Dezső 

Horgász, Dustin Leitol, Eszter Sipos, Kálmán Szebeni

Band: Krisztián Kovács, Tamás Lozsányi, István Szecsődi,

Miklós Ujváry

Premiere: 16. September 2020

„Wein gehört zu den Geschenken der Gött er
an die Menschen.”

Seit wann gibt es Wein? Welches Volk „erfand” ihn? In vino veritas, wie 

das lateinische Sprichwort sagt, deshalb: Waren es wirklich die Römer 

oder nicht schon vor ihnen und den Griechen andere? Vielleicht die 

Ägypter? Und wer hat den besseren Wein: die Deutschen oder die

Ungarn?

All diese Fragen werden während einer kleinen Zeitreise von der 

Steinzeit bis heute rund um die Geschichte des Weines beantwortet, 

gewürzt mit Zwischenmenschlichem und aktuellen gesellschaft lichen 

Th emen. Und wenn Sie, liebes Publikum, währenddessen Lust auf eine 

Weinverkostung bekommen, sind Sie in Szekszárd und Umgebung 

genau richtig! 

Ein musikalisches Vergnügen mit Live-Musik bekannter Popschlager 

und klassischer Lieder rund um den Wein wird garantiert.



Anton Tschechow

Die Möwe
Drama

Deutsch von Angela Schanelec

Regie, Bühne und Kostüme: Nemanja Petronje

Mit: Georg Beham-Kreuzbauer, Tamás Boglári, Paula Donner,

Yarina Gurtner, Melissa Hermann, Dezső Horgász, Dustin Leitol, 

Joris Schwarz, Eszter Sipos

Premiere: 6. August 2020

„Das Leben darf weder so dargestellt werden, wie es 
ist, noch so, wie es sein soll, sondern so, wie es sich in 
unseren Träumen spiegelt.“  

Die Familie trifft   sich in ihrem Sommerhaus auf dem Land. Sorin, der 

ältere Bruder von Arkadina, der berühmten Schauspielerin, lebt auf 

dem Anwesen. Arkadina ist mit ihrem Geliebten, dem Schrift steller 

Trigorin, gekommen. Ihr Sohn Konstantin hat ein kleines Th eaterstück 

geschrieben, in dem das Mädchen Nina die Hauptrolle spielt. Morgen 

soll Premiere sein….

Und was wird nach morgen sein, nach ein paar Wochen, nach zwei 

Jahren, nach 2ooo Jahren … Liebe, Sehnsucht, Neid, Schmerz, Freiheit, 

Glück … was bleibt nach all dem?

5



Sehr verehrtes Publikum, 
liebe Theaterfreunde
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Spielzeit 2020/2021!

Wir erleben außergewöhnliche Zeiten. In dieser pandemischen Situ-

ation ist es schwer etwas zu planen, auch für das Th eater. Wir haben 

es trotzdem versucht, nicht vergessend, dass es dieses Jahr besonders 

wichtig ist, wie fl exibel wir uns an neue Situationen gewöhnen und von 

ursprünglichen Vorstellungen loslassen können.

Vieles wird derzeit nicht empfohlen, was letztes Jahr noch selbstver-

ständlich war, z.B. zu reisen. Weit weg reisen, mit dem Flugzeug die 

Welt bereisen, damit man ferne Ländern und Orte kennenlernt. Wir 

sollen zu Hause bleiben. Einerseits sollen wir „bremsen”, ”runterfahren”, 

anderseits gibt es die Empfi ndung man hat uns eingesperrt, uns unserer 

Freiheit beraubt, uns etwas weggenommen.

Aber gleichzeitig haben wir auch etwas Besonderes bekommen. Was? 

Zeit. Zeit für einander, Zeit für uns, Zeit für einen selbst. Zeit ist eine 

andere Art von Reisen – Reisen nach Innen.

Die Produktionen der Spielzeit verbinden sich mit dem Reisen  - oder 

mit dem „sich auf den Weg machen”. Die Figuren in Die Möwe sehnen 

sich in die große weite Welt. Der Gott der Reben ist eine musikalische 

Zeitreise rund um die Geschichte des Weines – mit in Szekszárd festsit-

zenden Touristen. Die Helden des Märchens Der Räuber Hotzenplotz 

gehen einen abenteuerlichen Weg für Tapferkeit und Gerechtigkeit. 

Und erst recht der Kleine Prinz oder die zwei Jugendlichen in Tschick 

– sie sind alle unterwegs. Und in Minna von Barnhelm macht sich eine 

Frau auf die Suche nach ihrem Verlobten. Alle sind unterwegs und auf 

diesen Reisen kommen sie auf Vieles, und vielfach auch zu sich selbst. 

Mit unseren Inszenierungen hoff en wir, Ihnen vielfältige Erkundigungs-

reisen – abseits von realen Ländergrenzen – zu bieten und Ihnen damit, 

unterhaltsame und nachdenkliche Stunden im Th eater zu schenken. 

Ihnen allen wünsche ich Gesundheit und freue mich auf Ihren Th eater-

besuch.

Katalin Lotz

Intendantin



Spielzeitheft
2020/2021


