


kedves nézoink! új bemutatóink
Félidőben, harmadik évadunk küszöbén az a kérdés, hogy ma-
rad-e a lendület. Meg tudjuk-e őrizni azt a nyitottságot, sok-
színűséget és szakmai igényességet, ami a Miskolci Nemzeti 
Színházat az ország egyik legizgalmasabb alkotóműhelyévé 
tette. Ezt nemcsak nézőink felénk irányuló szeretete és bizal-
ma igazolja, de a színházi szakma megkülönböztetett figyelme 
is. Olyan díjak és fesztiválmeghívások jelezték munkánk sikerét, 
mint a Don Giovanni első helyezése az Erkel Színház Primavera 
Fesztiválján, a Tanítónő és a Woyzeck beválogatása a POSZT 
versenyprogramjába, a Kézről kézre meghívása a VIDOR-ra, 
vagy a Miskolci Balett Rómeó és Júlia c. előadásának őszi buda-
pesti vendégjátéka a Művészetek Palotájában.

A siker jót tett a társulatnak, összeszokott, beérett a csapat, ré-
giek és újak megtanultak együtt dolgozni, a rendezők, tervezők, 
karmesterek, koreográfusok pedig megszerették a társulatot. 
Miskolcon dolgozni szakmai rang lett. Ez a színház minden tag-
ja számára elismerés, mert nemcsak a több mint százötven fős 
művészi állomány tehetsége, alázata van benne, de az asszisz-
tencia fegyelme, a műszak pontossága, a műhelyek szakmai 
tudása is.
 
A nézők pedig megszerették a sokarcú színházat, nemcsak a ha-
gyományos nagyszínpadi előadásokat, de a frissen megalakult 
Miskolci Balettet, a szabad szellemű játék/színt, a családi 
előadásokat, a beavató és tantermi színházat, az utcai ünnepe-
ket. Első évados füzetünkben egymást faggattuk, a másodikban 
színészeink, művészeink Miskolc utcáin és terein jártak, most a 
harmadikban otthon vagyunk, a színház belső tereiben, tárai-
ban, műhelyeiben. Azt játsszuk, hogy otthon vagyunk.

És gazdag, sokszínű repertoárral várjuk Önt – várunk téged!

Kiss Csaba, igazgató

Tudta, hogy az Uránusz legtöbb 
holdját Shakespeare drámai hősei-
ről nevezték el? Hogy e távoli bolygó 
körül kering egy Desdemona, egy 
Cordelia, egy Ophelia, sőt még egy 
Puck is? Hogy összesen tizenhárom 
öngyilkosságot írt meg a Mester, vagy 
azt, hogy végrendeletében összesen 
egy ágyat hagyott feleségére? Szá-
mos rejtély fedi, ki is volt valójában 
Shakespeare – abban viszont min-
denki egyetért, hogy az ő drámái 
jelentik a világszínház egyik sarok-
kövét.
450 év telt el, amióta megszületett 
William Shakespeare. Egészen pon-
tosan 1564. április 23-án jött világra, 
52 évvel később pedig ugyanezen 
a napon halt meg. A Rómeó és Júlia, 
a Hamlet, az Othello és a Lear király 
szerzője gazdag életművet hagyott 
hátra, mely azóta is kimeríthetetlen 
alapanyag a világ színházcsinálói 

számára. Miskolcon a IV. Henrik nagy-
színpadi bemutatója mellett idén 
egész éves programsorozattal 
tisztelgünk e nagy költő előtt!

A színházi évad kilenc hónapjában 
egy-egy nevezetes Shakespeare 
drámához kapcsolódóan szervezzük 
programjainkat. Kilenc olyan re-
mekművet választottunk ki, amellyel 
megpróbálunk összetett képet adni 
Shakespeare művészetéről. E kilenc 
darab adja majd rendezvényeink té-
máját és apropóját, legyen az neves 
miskolci képzőművészek kiállítása, 
vendégjáték vagy pszihoszínház. 
Szerelmes ifjak és leányok, apját si-
rató herceg, szigetlakó varázsló, fél-
tékeny mór és országát lányai közt 
felosztó király. Kilenc örök karakter, 
kilenc élethelyzet.
És keressük a választ a nagy kérdésre: 
ki is volt Shakespeare?

A kilenc dráma:

szeptember: A MAKrAnCOs hölgy  vígjáték
október:  IV. henrIK királydráma
november:  OThellO  tragédia
december:  róMeó és JúlIA  tragédia
január:  leAr KIrály  tragédia
február:  sOK hűhó seMMIérT  vígjáték
március:  A VIhAr  színmű
április:  hAMleT  tragédia
május:  szenTIVánéJI álOM  vígjáték

A Shakespeare-évvel kapcsolatos bővebb információkért
látogassák meg a színház honlapját!

Kilenc hónap, kilenc dráma –
Shakespeare így lesz jelen
Miskolcon egész évben!
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iv. henrik
william shakespeare

Főbb szerepekben: Gáspár Tibor, 
Szegedi Dezső, Rusznák András, 
Simon Zoltán, Zayzon Zsolt, 
Seres Ildikó
Rendező: Kiss Csaba

shakespeare legkülönlegesebb szerkezetű darab-
ja, melyet eredetileg két egymást követő napon adtak 
elő. Egy apa tragédiája, akinek fia a züllés útjára lépett: 
kurvák és stricik között él, akiktől a köztörvényes ügyek 
sem állnak messze. E banda vezére a világirodalom 
egyik legnagyobb bohóca, a parázna, garázda Falstaff. 
Az ország tragédiája, hogy ez az apa maga a király, a 
romlott fiú pedig az angol trónörökös. Ezt a pillanatot 

ragadja meg a király hatalmának gyengülését meg-
érző főúri ellenzék, élén a gátlástalan, becsvágyó ifjú 
hadvezérrel, Henry Percyvel. Két antihős küzdelme 
ez. Míg a nagypolitikában zajlik az élet-halál harc, a 
nép iszik, mulat, és kisebb-nagyobb gazságokkal pró-
bál életben maradni. A darab kérdése és végső tétje: 
ki fogja kivezetni a meghasonlott angol társadalmat 
ebből a helyzetből?

nagyszínház
2014.  október 3.

szegeDI DEZSő rusznáK ANDRáS sIMOn ZOlTáN KIss cSABA

KIRályDRáMA • FORDíTOTTA: VAs IsTVán

a büfében



lehár ferenc

OPERETT

egy dél-kelet európai kisállam párizsi nagykövetsége a csőd szé-
lén áll. csőd szélén áll az ország maga is. Pontevedró dörzsölt diplomatáin 
azonban nem fog ki a pénzhiány: megtartják az éves rendes fogadást – jobb 
híján – a repülőtér várótermében, és szorgalmasan lobbiznak a nagyha-
talmak képviselőinél egy kis kölcsönért. Ide érkezik meg Glavari Hanna, 
Pontevedro szülötte, a dúsgazdag özvegy, akinek vagyonáért azonnal 
megindul a harc. Ha sikerül a nagykövet terve, és Hanna hozzámegy régi 
szerelméhez, Danilovics Daniló követségi titkárhoz, a haza meg van ment-
ve...

lehár Ferenc operettjét 1905-ben mutatták be Bécsben. „A próbák során 
kiderült, a zene nem sokat ér” – jelentette ki akkor Karczag Vilmos, a bé-
csi színház igazgatója a Víg özvegy kapcsán. Véleményére az idő alaposan 
rácáfolt. Rusznyák Gábor rendezése pedig azt is megmutatja, hogy a száz-
éves darab alaphelyzete sem kopott meg: a szenvedélyes szerelem drámája 
mögött egy kis ország túlélésért folytatott harcának tragikomédiája bonta-
kozik ki, sok intrikával és meglepő végkifejlettel.

Főbb szerepekben: Eperjesi Erika/Seres Ildikó, Dániel Gábor/Ódor Kristóf,
Szatmári György, Jancsó Dóra/Lukács Anita, Vadász Zsolt/Kóbor Tamás, 
Fandl Ferenc
Rendező: Rusznyák Gábor

nagyszínház •  2014.  október 17.

JAnCsó DóRA

szIrBIK BERNADETT

seres IlDIKó

ePerJesI ERIKA

rusznyáK GáBOR a víg özvegy

a fodrásztárban



illatszertár
lászló miklós

A szerelem cudarul nehéz dolog. Főleg, ha szerelmünkkel csak 
leveleken keresztül tudunk érintkezni, és munkánk mellett lehetet-
lennek tűnik találkoznunk vele. Mert hát munka van bőven, a dolgo-
zók sürögnek-forognak az illatszertárban, nyakukon a karácsony, 
és a bolt tulajdonosa is furcsán viselkedik, mert hírét veszi, hogy 
felesége megcsalja… Hogy lehet ebből boldog befejezés? lászló 
Miklós vígjátéka Magyarországon és a tengerentúlon is nagy nép-
szerűségnek örvendett – benne a szerelem boldog és olykor kese-
rű árnyalatait is megmutatja a szerző, olyan elevenen, hogy végül 
szinte érezzük az üzletben kavargó keserédes illatokat.

A főként kabarészerzőként ismert író a darab 1937-es bemutatója 
után nem sokkal, a zsidótörvények életbe lépésekor elhagyta az 
országot és Amerikába emigrált. New yorkban telepedett le, és 
forgatókönyvíróként dolgozott, többek között Judy Garland-dal és 
James Stewart-tal. Az Illatszertár a legismertebb darabja, egy finom 
humorú, békebeli szerelmes mese, az egyik legkedvesebb törté-
net, amit valaha magyar színpadra írtak.

KereKes VAlÉRIA

ullMAnn MóNIKA óDOr KRISTóF

MOlnár ANNA

nagyszínház
2014.  december 5.

VíGJáTÉK

Főbb szerepekben: Szegedi Dezső, 
Rusznák András, Ullmann Mónika, 
Jancsó Dóra, Szatmári György, 
Ódor Kristóf, Simon Zoltán
Rendező: Szabó Máté

a kelléktárban



nagyszínház •  2015.  február

Keleten vagy nyugaton van egy kis nemzet jövőjének záloga? Mit jelent a ha-
talom, ha százféle érdeknek kell megfelelni? lehet-e egy országot jól vezetni?
Móricz három részes történelmi regénye csupán néhány évet mutat be Erdély 
történetéből, de belesűríti egy egész nemzet sorsát. Báthory Gábor és Bethlen 
Gábor áll a cselekmény középpontjában, két eltérő jellem, két politikai filozófia, 
két férfitípus. Uralkodásuk véráztatta krónikáját törökök, oláhok, magyarok, szé-
kelyek, szászok, reformáltak és katolikusok, nők és férfiak egymást-pusztítása 
teszi ki. A regény színpadi változata a móriczi nagytotálnak csupán egy részét 
tudja kiragadni, mégis megrendítő képet ad az örökös megosztottságról, egy 
nagy fejedelem születésének történelmi és magánéleti hátteréről.
Az Erdély bemutatója a két évvel ezelőtt színre vitt Móricz-adaptációnk, az Úri 
muri szellemében készül: egy kitűnő irodalmi alapanyagból kiindulva közös múl-
tunk feldolgozására tesz kísérletet.

erdély
SZíNMű

Főbb szerepekben: Zayzon Zsolt, 
Harsányi Attila, Czakó Julianna,
Pásztor Pál, Dénes Viktor,
Simon Zoltán, Szatmári György,
Máhr Ági
Rendező: Keszég László

Móricz Zsigmond regénye alapján színpadra alkalmazta: Ari-Nagy Barbara

hArsányI ATTIlA zAyzOn ZSOlT

móricz zsigmond

a zsinórpadláson



verdi

cimarosa

nincs is szebb, mint a hatalom mindent megrontó 
erejéről írni, aztán fogócskázni a cenzúrával. Victor 
Hugo 1832-ben írott, A király mulat című drámája 
alaposan nekiment kora politikai rendszerének – fő-
szereplője, a púpos Triboulet ugyanis valós figura, XII. 
lajos és I. Ferenc  udvari bolondja volt. Ennek meg-
felelően egy miniszteri rendelet jó ötven évre tilalmi 
listára helyezte a darabot. Még bőven tiltott volt te-
hát, amikor 1851-ben Verdi elhatározta, hogy operát 
ír belőle. Velence katonai kormányzója gyalázatosnak 
találta egy szexmániás, embertelen uralkodó, egy 
bérgyilkos, egy prostituált és egy visszataszító, torz 
udvari bolond szerepeltetését – és az operát előre 
betiltotta. Hogy egy kétszeresen betiltott történetből 
mégis megszülethetett a mű, az Verdi kompromisz-
szumkészségének volt köszönhető.  A direkt politikai 
utalásoktól megvált (Triboulet-ból Rigoletto lett, a 
léha királyból mantuai herceg), de a történet kor-
mányzó által kifogásolt erkölcsi vonatkozásaiból nem 
engedett. S ez a Rigolettot Verdi legsötétebb, leghát-
borzongatóbb és leggyönyörűbb operájává tette.

A történet egészen egyszerű: egy fiatal pár titokban egybekelt, és most, hogy a leányt hozzá akarják adni 
egy dúsgazdag grófhoz, elég nagy galibába keveredtek. Mit tehet ilyenkor egy lány? Felveszi a kesztyűt, vagy 
inkább megszökik? Főleg mivel egy szűkmarkú apa, egy féltékeny nővér, és egy szereleméhes vénkisasszony 
nagynéni is bonyolítják még a helyzetet – ezek után biztos, hogy ha valamit nehéz eltitkolni, az egy házasság! 
A miskolci színpadról ismert bariton, Hábetler András rendezése merész, izgalmas és olykor már-már őrült 
megoldásokkal teszi maivá ezt a régi-új remekművet.

rigoletto

titkos házasság

nagyszínház •  2014.  november 28. kamaraszínház •  2015.  január 16.

Főbb szerepekben: Perencz Béla, Laborfalvi Sós Béla,
László Boldizsár, Horváth István, Kolonits Klára,
Nánási Helga, Rácz István, Kelemen Dániel
Rendező: Szőcs Artur

Szereplők: Bucsi Annamária, Kiss Tivadar, Szvétek László,
Fodor Beatrix, Eperjesi Erika, Szolnoki Apollónia, Máhr Ági
Rendező: Hábetler András

regős  ZSOlT
karvezető zenei vezető karmester

Cser  áDáM PHIlIPPE De ChAlenDAr 

OPERA

VíGOPERA

a nagyszínház színpadán



kamaraszínház •  2014.  október 4.

örkény István fél évet töltött az orosz fronton. A II. Ma-
gyar Hadsereggel kétezer kilométert gyalogolt, lövész-
árkot ásott, aknát szedett, drótakadályt állított. Majd 
hadifogságba került. így élte túl a háborút, ellentétben 
azzal a hatvanezer magyar katonával, akik elestek vagy 
megfagytak a Don-kanyarban. A Tótékat – saját beval-
lása szerint – miattuk írta meg: „az ő telük, az ő sorsuk” 
nem hagyta nyugodni.

A Tóték mégsem tragédia, hanem tragikomédia. Mátra-
szentannán, ahol a történet játszódik, nincsenek lövész-
árkok és drótakadályok. Van viszont egy postás, aki ön-
kényesen szelektál a frontról érkező levelek között, egy 
pszichiáter professzor, aki őrültebb a betegeinél, egy 
plébános, aki már maga sem tudja, mit tanácsoljon hí-
veinek, és vannak Tóték, akik végkimerülésig dobozokat 
gyártanak, csak hogy fiuk parancsnokát ne sértsék meg. 
Mátraszentannán nem a test pusztul, hanem a lélek és az 
értelem. És Örkény szerint ez a leépülés a háborús vesz-
teségek legnagyobbika.

Se Operába, se hangversenyre nem nagyon járok. 
Mostanában a hason csúszásra és emberölésre 
fektetem a hangsúlyt.
Örkény István:
Tábori lap Szilágyi János Györgynek

KOKICs PÉTER

náDAsy ERIKA

szATMárI GyÖRGy
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TRAGIKOMÉDIA

Szereplők: Görög László, Szatmári György,
Nádasy Erika, Czakó Julianna, Molnár Sándor Tamás, 
Kokics Péter, Märcz Fruzsina
Rendező: Béres Attila

örkény istván

a bútortárban



kamaraszínház •  2014.  október 18.

Képzeljenek el egy falusi bíróságot – mondjuk Németalföldön –, 
ahol kolbászt csomagolnak a gyámügyi papírokba. Ahol az irattár ren-
detlen, és a peres ügyeket sajátos módon intézik. Ahol a bíró kis zsa-
rolások révén remél nagy engedményeket a hajadon lányoktól. Egy 
napon azonban utoléri a végzet, mert ellenőrzés érkezik a főváros-
ból. ádám bíró kénytelen szabályosan kivizsgálni egy esetet, amely 
látszólag semmiség, egyszerű családi perpatvar. Eltört egy korsó, a 
szép Éva becsületén folt esett. De hogy mi történt valójában, és miért, 
megbüntetik-e végül a vétkest vagy futni hagyják, csak a nyomozás 
befejeztével derül ki.
Az eltört korsó októbertől lesz látható a Kamaraszínházban, ahol 
vállalkozó kedvű nézőink akár a színpadról is végignézhetik a vérbő 
komédiát. A darab jutalomjáték minden szereplőnek, köztük is első-
sorban a szoknyabolond bírót alakító Gáspár Tibornak.

az eltört korsó
FORDíTOTTA: TAnDOrI Dezső

VíGJáTÉK 

heinrich von kleist

Főbb szerepekben: Gáspár Tibor,
Simon Zoltán, Györgyi Anna,
Czakó Julianna, Kokics Péter,
Szegedi Dezső, Rusznák András,
Máhr Ági
Rendező: Szőcs Artur

CzAKó JUlIANNA 

szőCs ARTUR

gásPár TIBOR

györgyI ANNA

próba a kamaraszínházban



parasztopera
pintér béla-darvas benedek

kamaraszínház •  2014.  december 6.

Mit tesz Pintér Béla az író, egy a nagymamája által 
a Szabadszállás környéki emberekről mesélt törté-
nettel? Kibontja belőle és össze is ereszti a meséből 
írt librettójában az ellentétes világokat. A klasszi-
kus-folklorisztikus szenvedélytörténetet western-
romantikával keveri és az egészet a mai magyar 
vidék rögös talajára helyezi, hadd nevessünk! Az-
tán Darvas Benedek zeneszerző barokkos-rockos-
népzenei motívumokból építkező nagyoperát ír 
belőle. És ezzel a humornak egy utánozhatatlanul 
bizarr és groteszk elegyét hozzák létre, egy briliáns 
stílusparódiát. Van benne a népszínműtől a melo-
drámán át, a musical érintésével a klasszikus operák 
kötelező elemeiig minden, ami ahhoz kell, hogy egy 
szabadszállási tragikus ballada  sírva nevettessen 
minket. 

2014/2015-ös évad szerzője programsorozatunk 
középpontjában a rendezőként, színészként és tár-
sulatalapítóként is elismert Pintér Béla áll, akinek 
egyedi stílusa különleges színt képvisel a kortárs 
magyar drámairodalom palettáján. Az utóbbi tíz év 
egyik legmarkánsabb független színházi alkotója a 
legrangosabb európai fesztiválokon képviseli a ma-
gyar színházművészetet, miskolci bemutatkozása 
igazi csemege a kortárs dráma kedvelőinek.

Szereplők: Dénes Viktor, Györgyi Anna, Varga Zoltán, 
Czakó Julianna, Harsányi Attila, Szabó Irén,
Märcz Fruzsina, Salat Lehel, Zayzon Zsolt
Rendező: Rusznyák Gábor

sAlAT lEHEl MärCz FRUZSINA

szABó IRÉN

Dénes VIKTOR
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Varázsütésre elérni a boldogságot… Mindannyian 
eljátszadozunk néha a gondolattal, hogy ez lehetsé-
ges-e. A Miskolci Balett tagjait is ez a kérdés foglalkoz-
tatja, amikor az egyik legismertebb Grimm-mesét, a 
Hamupipőkét viszik színpadra idei első bemutatójukban. 
Gonosz mostoha, sanyarú sorsú szépség, egy csodaszép 
bál, egy elveszett cipellő és a kitartó kutatás a szerelem 
után… A Miskolci Balett művészei egy gyönyörű szerelmi 
történetet táncolnak el Prokofjev orosz komponista vi-
lághírű Hamupipőkéjének futamaira.

Igazi különlegesség, hogy a miskolci előadásból 
két változat is készül! A kissebbek a klasszikus ba-
lett világán keresztül ismerkedhetnek meg a mesével, 
míg a nagyoknak és fiatal felnőtteknek a Hamupipő-
ke-történet komolyabb oldalát mutatjuk be, mely szól 
szegénységről és a boldog szerelem kereséséről – az 
utóbbi változatot a kortárstánc eszközeivel táncolják 
el a Miskolci Balett tagjai. Egyetlen csodaszép mese, két 
táncos világ: ez a Hamupipőke a 2014/2015-ös évad-
ban Miskolcon!

hamupipoke
kamaraszínház •  2014.  szeptember 26.

MESEBAlETT

Közreműködnek a
Miskolci Balett táncosai
Rendező-koreográfus:
Kozma Attila

KOzMA ATTIlAsTerBInszKy láSZló

a baletteremben

művészeti vezetőbalettmester



no a múltból
roland schimmelpfennig

samuel beckett

játékszín •  2014.  szeptember 27.

játékszín •  2014.  november 29.

sok mindent ígérünk életünkben, de nem min-
den ígéretünket tudjuk betartani. És ha több mint 
húsz évvel később szembesítenek minket egy be 
nem tartott ígéretünkkel? Képesek vagyunk be-
látni, hogy tévedtünk, vagy inkább ragaszkodunk 
saját igazunkhoz? És ha az ígéret a szerelemről 
szól? Mi pedig már nem is emlékszünk rá…? Roland 
Schimmelpfennig kortárs német szerző a Médeia-
történet 20. századi változatát írta meg – drámá-
jában találkozik az ősi mítosz a mai európai való-
sággal. Szenvedély, vágyakozás és a rá következő 
könyörtelen bosszú. Szabó Máté rendezésében 
jussáért jelentkezik a nő a múltból.

Az előadásban először találkozhat a közönség 
színházunk új tagjával, Varga Zoltán Jászai-díjas 
színművésszel!

Két csavargó vár egy kiszáradt fa tövében. Nem 
tudni mióta, nem tudni, meddig. Várják Godot-t, aki 
megígérte, hogy jön, de mégsem jön. Sem ma, sem 
holnap. Pedig ha itt lenne, minden más lenne. Ha 
megjönne, minden jobb lenne.
Keszég lászló rendezőnek nem ez lesz az első talál-
kozása az abszurd drámával Miskolcon: 2013 tava-
szán vitte színre ugyancsak a Játékszínben Ionesco 
Kopasz énekesnőjét, amely két évadon át volt mű-
soron, nagy sikerrel. A Nobel-díjas Samuel Beckett 
klasszikus abszurdja műfajilag ennek a munkának a 
folytatása, gondolatilag pedig a szintén nemrég ját-
szott Gézagyerekkel rokon: tömör és sokrétű alapmű 
az élet értelméről, a magára hagyott ember út- és is-
tenkereséséről.

Szereplők: Varga Zoltán, Györgyi Anna,
Ullmann Mónika, Dénes Viktor, Simonfi Adrienn
Rendező: Szabó Máté

Szereplők: Gáspár Tibor, Görög László,
Fandl Ferenc, Pásztor Pál
Rendező: Keszég László

SZíNMű • FORDíTOTTA: gásPár IlDIKó

TRAGIKOMÉDIA
FORDíTOTTA: KOlOzsVárI grAnDPIerre eMIl

FAnDl FERENc

Máhr áGI 

PászTOr Pál

godot-ra várva

a játék/szín hídján



füst milán

goldoni
a legyezo

boldogtalanokjátékszín •  2015.  február

játékszín •  2015.  április

egy olasz városka főterén eltörik egy 
lány legyezőjét. Aki eltörte kétségbeeset-
ten igyekszik pótolni. Mi nevetnivaló van 
ezen? Nos… ebből az egyszerű helyzetből 
az olasz reneszánsz egyik legnagyobb, máig 
érvényes komédiája kerekedik ki. A hányatott 
sorsú legyező kálváriáját nézve gyarlósága-
inkon, hazugságainkon, zűrzavaros életün-
kön nevetünk. Ráadásul a túlfinomult urakat 
ugyanazok a színészek játsszák, akik a sze-
gény, de szabadszájú prolikat, szemünk előtt 
váltva át egyik figurából a másikba. És néha 
mindkét szerepükből kiesnek.

Az alapötletet egy 1913-as újsághírben találta meg Füst Milán, de a dráma figurái 
már a sajátjai. Huber Vilmos nyomdász nem képes elviselni az érzelmi állandóságot, és 
mindig az aktuális vágyainak él. Élettársa, Róza nem akarja elveszíteni szerelmét, ezért 
meghívja magukhoz lakni Huber új szeretőjét, Vilmát is. Az így kibontakozó szerelmi há-
romszög drámája szól züllésről, szenvedélyről és önfeláldozásról is, attól a Nobel-díjra je-
lölt szerzőnktől, akinek számos remek vers mellett A feleségem történetét is köszönhetjük.

Szereplők: Lovas Rozi, Nádasy Erika,
Rusznák András, Varga Zoltán, Fandl Ferenc
Rendező: Kiss Csaba

Főbb szerepekben: Harsányi Attila, 
Ullmann Mónika, Simkó Katalin, 
Máhr Ági
Rendező: Szabó Máté

VíGJáTÉK

DRáMA

CserVenáK VIlMOS

KInCses KáROly

sIMOnFI ADRIENN

a nagyszínpad 
zsinórpadlásán
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bagossy lászló

deres péter-máthé zsolt-nagy nándor
A sötétben látó tündér rendhagyó mese. 
Egyetlen színész játssza és meséli: Szirbik Ber-
nadett. Amit mesél, megelevenedik: a színpadon 
vagy „csak” a képzeletünkben. Mert ez a tündér 
– miközben elmondja Tökmag királyfi történe-
tét, aki a Fekete tenger hetvenhetedik szigetéig 
megy el, hogy egy üveg lekvárban megtalálja 
a szerelmét –, arra tanít meg, hogy a képzelet 
forrása kiapadhatatlan. Bagossy lászló költői 
meséje Seres Ildikó rendezésében a gyermeki 
fantáziára épít – játszik a sötéttel, a zenével, a 
humorral, a nyelvvel. A sötétben látó tündér fe-
lejthetetlen színházi kaland nézőknek és alko-
tóknak egyaránt.

ha meg kellene nevezni a legrokonszenvesebb irodalmi hősöket, Robin Hood neve biztosan előkelő 
helyen szerepelne a listán. Hiszen ki ne ismerné a sherwoodi erdő betyárját és furfangos segítőit, a 
bunyóra mindig kész, de a barátaival galamblelkű little Johnt, a jó kedélyű, vasöklű Tuck barátot, a 
csodaszép Marian kisasszonyt – és persze a király gőgös vadászait vagy az ostoba nottinghami város-
bírót? Számos feldolgozásban láthattuk már csatázni őket, de a Miskolci Nemzeti Színház most valami 
egészen különlegeset kínál. A klasszikus Robin Hood-történetet számos új epizóddal, humoros és 
látványos kalandokkal, mai nyelven, ráadásul dalokkal-zenével mutatjuk be; remek szereposztásban, 
fiatal alkotótársakkal - mai és örök fiataloknak! Nagy üldözések és pofára esések, hűség, hazaszere-
tet és persze szerelem: mindez együtt egy magyarországi ősbemutatón a Kamaraszínházban.

a sötétben 
látó tündér

robin hood

kamaraszínház •  2014.  december 11 . kamaraszínház •  2015.  február

Játssza: Szirbik Bernadett
Rendező: Seres Ildikó

Főbb szerepekben: Zoltán Áron e.h., Tóth András e.h., Brassai Tóth János e.h., Kincses Károly,
Bősze György, Kokics Péter, Molnár Sándor Tamás
Rendező: Szőcs Artur

MESEBESZÉD

ZENÉS KAlAND

zOlTán áRON, e.h. BrAssAI TóTh JáNOS, e.h. TóTh ANDRáS, e.h.

a nagyszínház páholyában



wolfgang
amadeus
mozart

örkény istván

harmadik éve futó nagysikerű operabeava-
tó-sorozatunkban ezúttal Mozart klasszikusával 
ismerkedhetnek meg fiatal nézőink. Cser ádám 
karmester segítségével betekintést kaphatnak a 
zenekar munkájába, az énekesek előadják a leghí-
resebb áriákat, és a színpadi gépezet is mozgásba 
lendül!

A Figaro házassága egy őrült nap története: 
Almaviva gróf szemet vet felesége szobalányá-
ra, a gyönyörű Susannára. Rosszul teszi, ugyanis 
Susanna Figaróba, a ravasz borbélyba szerelmes, 
akihez hozzá szeretne menni feleségül. Kár, hogy a 
házassághoz az ifjú párnak pont a gróf beleegye-
zését kell kérni. De a ravasz Figarót sem kell félteni! 
Agyafúrt tervet sző, hogy elvehesse kedvesét! 

Apu elutazott a Balatonhoz, mert dolgoznia kell. 
Mindent összecsomagolt, amire csak szüksége lehet, 
a legfontosabbakat azonban mégis otthon hagyta: 
két gyermekét, akik annyira hiányoznak neki, hogy a 
komoly munkával nem is halad, mert mindenről be 
akar számolni a kicsiknek. levelei most megeleve-
nednek a Játékszín színpadán! Az elfoglalt író-apuka 
bőrébe Molnár Sándor Tamás bújik, minden más sze-
repet a nézőtéren ülő gyerekek játszanak. A lehető-

ségek határtalanok. Ki szeretne olvadó eperfagyi, 
fütyülő vonat, rendőrbácsi vagy akár rugdalózó kifli 
lenni? És ki akar a színpadra rajzolni egy felhőkből ve-
tett ágyat?
Örkény István gyermekeihez írott levelei a felnőttek 
számára is igazi csemegét jelentenek. A Meselevele-
ket ugyanaz a groteszk szemlélet, az egyszerre ne-
vettető és bizarr hatás jellemzi, mint Örkény más, jól 
ismert alkotásait.

figaro
házassága

meselevelek

kamaraszínház •  2014.  október 9.

játékszín •  2014.  októberKözreműködik
a Miskolci Nemzeti Színház zenekara és énekkara
Rendező-karmester: Cser Ádám

Játssza: Molnár Sándor Tamás

OPerABeAVATó gyereKeKneK

a játék/színben



Víg özVegy
IV.henrIK
IllATszerTár
rIgOleTTO
erDély
elTörT KOrsó
PArAszTOPerA
TITKOs házAsság
TóTéK
+ 2 szabadon választható előadás  
a játék/szín repertoárjából

AlAP

ezüsT
ArAny

Víg özVegy
IV.henrIK
IllATszerTár
rIgOleTTO
erDély
elTörT KOrsó
PArAszTOPerA
TITKOs házAsság
+ 1 szabadon választható előadás  
a játék/szín repertoárjából

Víg özVegy
IV.henrIK
IllATszerTár
rIgOleTTO
erDély
+ 1 szabadon választható előadás a Ka-
marában (Parasztopera, Titkos házasság, 
Eltört korsó)

FelnőTT BÉRlETEINK (AlAP, ezüsT, ArAny)
szerda 19 óra lehár
csütörtök 19 óra MADáCh
péntek 19 óra BeMuTATó, VörösMArTy, uPOr
szombat 19 óra KATOnA, lATInOVITs, egressy
szombat 17 óra CsIKy
vasárnap 15 óra Déryné
vasárnap 19 óra szIglIgeTI

I. KAT. II. KAT. III. KAT. I. KAT. II. KAT. III. KAT.

7 920 6 4807 200 5 8205 820 5 100

10 530 9 0909 720 8 5508 550 7 920

13 200 12 10012 430 11 11011 000 10 340

10 080 7 9808 460 6 9907 110 5 910

14 490 12 51012 870 11 52011 520 10 530
17 600 15 51015 620 14 08014 630 13 530

TelJes ár KeDVezMényes ár

ezüsT 
BÉRlET

AlAP
BÉRlET

ArAny 
BÉRlET

BeMuTATó 
BÉRlET

9+2

8+1

5+1

bérleteink a 2014/2015-ös évadban
nagyszínház

Lerner - Loewe: MY FAIR LADY · Mozart: DON GIOVANNI (olasz nyelven!)

Weöres: A HOLDBELI CSÓNAKOS · Presser - Sztevanovity - Horváth: A PADLÁS
Lázár: A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ
Csajkovszkij: RÓMEÓ ÉS JÚLIA – a Miskolci Balett előadása

Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI PÁROS/PÁRATLAN – a Miskolci Balett előadása

Opelka: C’EST LA VIE · Büchner: WOYZECK

A műsorfüzetet szerkesztette: Ari-Nagy Barbara, Cseh Dávid
grafika: Lates Tamás Fotók: Szabó Gábor, Prokl Violetta
kiadja a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Kiss Csaba ügyvezető igazgató
nyomda: Keskeny és Társai 2001 Kft.
A színház a műsorváltozás jogát fenntartja!

musoron 
marad

köszönjük Albrecht József támogatását 
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