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Live und analog!
Die DBU steht endlich wieder vor
Publikum
Liebes Publikum,
das Ziel ist zum Greifen nah: Theaterspielen, analog, live, vor Publikum und
Open Air! Sobald es die pandemische Situation zulässt, spielen wir in den
Sommermonaten
Theater unter freiem Himmel. Das ist für uns keine Frage des "Ob", sondern
des "Wann".
Parallel dazu bieten wir Ihnen vier unserer Repertoire-Stücke online zum
Streamen an.
Außerdem können Sie sich auf eine neue Ausgabe von Fokus:Theater freuen.
Und auch der Jugendclub der DBU hat etwas für Sie vorbereitet.
Seien Sie also gespannt! Auf unserer Homepage und unseren Social Media
Seiten halten wir Sie auf dem Laufenden.
Herzliche Grüße!
Ihr DBU-Team

Karten & Reservierungen
Reservieren und buchen Sie ihre Karten bei uns!
Schreiben Sie uns: tickets@dbu.hu oder rufen Sie uns an: +36/74/316-533
Karten ab 2000 HUF erhätlich.
Gruppenrabatte möglich. Für weitere Informationen bezüglich der Rabatte
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Aktuelles an der DBU

Mein Szekszárd

Stadtrundgang mit der Jungen DBU
Erlebe Szekszárd aus einem neuen Blickwinkel: Die Audiotour führt dich vom
Busbahnhof in der Pollack Mihály Straße über das Stadtzentrum bis zum Béla Platz.
Du möchtest mit uns auf Tour gehen? Super! Du kannst die Tour jederzeit antreten.
Lade dir dafür die Audiodateien und den Stadtplan von unserer Homepage auf dein
Smartphone, schnapp dir deine Kopfhörer und raus auf die Straße!
Hier findest du alles, was du brauchst:
Weiter

Fokus:Theater
Die online Veranstaltungsreihe der
DBU
Die
Online-Gesprächsreihe
“Fokus:Theater”,
initiiert
von
ifaKulturmanagerin
Beatrice Benedek, geht in die nächste
Runde!
Das
nächste
Gespräch
findet
am
Donnerstag,
den 3. Juni 2021 ab 17:30 Uhr MEZ
statt, und beschäftigt sich mit dem Thema
der jungen Nachwuchskünstler*innen in
der Theater- und Performancewelt. Zwei
Referentinnen
aus
Rumänien
und
Österreich
werden
über
ihre
umfangreichen Erfahrungen mit Kindern
und Jugendlichen berichten und in einer
Frage-Antwort-Runde das Publikum ins
Gespräch
miteinbeziehen.
Die
Veranstaltung wird online über Zoom und
im
Facebook-Livestream
ausgestrahlt.
Folgen Sie unserer Veranstaltung auf
Facebook.
Sie haben das erste Gespräch im Februar
verpasst? Keine Sorge, hier können Sie es
sich ansehen.
Weiter

DBU ANGEBOTE

Der kleine Prinz

Scherbenpark

Ein Pilot trifft nach einer Notladung in
der Wüste einen Prinzen. Stück für Stück
beginnt der kleine Prinz dem Piloten von
seiner Suche zu erzählen, seiner Suche
nach Freunden. Die Geschichte des
kleinen Prinzen über Freundschaft und
Menschlichkeit, für Jugendliche ab 10
Jahren.
Weitere Informationen finden Sie hier:

Sascha ist 17 Jahre alt, hasst Männer und
hat einen Traum: sie möchte den Mörder
ihrer Mutter töten. Doch je mehr Sascha
nach außen versucht, stark zu bleiben,
desto sichtbarer werden ihre Ängste und
Sehnsüchte.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Weiter

Weiter

Die fürchterlichen Fünf

Rumpelstilzchen

Kröte, Ratte und Fledermaus leben unter
einer Brücke. Die Stimmung ist schlecht,
sie fühlen sich hässlich und ausgestoßen.
Da taucht ihr alter Freund Hyäne auf mit
einer
Idee
im
Gepäck:
eine
„Palatschinkenbude mit Tanz und Musik“.
Ein witziges Stück über Freundschaft,
Mut und die Kraft der Fantasie.
Weiter Informationen finden Sie hier:

Mit der Zauberei eines geheimnisvollen
Männchens wird das liebe und schöne
Müllermädchen die Frau des
Königssohnes. Märchenhaft, nicht wahr?
Aber eines Tages klopft der Zwerg an der
Tür und verlangt seine furchtbare
Belohnung.
Ein Märchen über die Gefahren des
unbedachten Sprechens und darüber, dass
der Kampf gegen das Böse nie
aufgegeben werden darf.
Weitere Informationen zu dem Stück und
dem Format des TaschenTheaters finden
Sie hier:

Weiter

Weiter

ifa-Projekte diesen Sommer

Poetry-Slam Workshop

Nachhaltigkeitscamp

Poetry Slam – schon mal gehört? Poetry
Slam ist eine Art moderner
Dichtwettbewerb. Dabei treten
Slammer*innen vor Publikum
gegeneinander an und tragen
selbstgeschrieben Texte vor.

Diesen Sommer werden wir gemeinsam
mit Teilnehmer*innen aus Serbien und der
Ukraine über das Thema Nachhaltigkeit
sprechen!

Diese Aufruf geht an alle kreativen Köpfe
und all jene, die Lust haben, sich
intensiver mit der deutschen Sprache zu
beschäftigen und sich dabei kreativ
ausleben wollen: werdet zu Poetinnen und
Poeten, Künstlerinnen und Künstlern und
damit Teil unseres Projektes!
Weitere Informationen erhältst du unter:
benedek@ifa.de
ODER dfd.sathmar@schwabe.ro

Wie können wir uns einen nachhaltigen
Lebensstil praktisch aneignen? Wo können
wir die besten Beispiele finden? Wie kann
ich selbst in meinem eigenen Umfeld
nachhaltiges Leben fördern? Und geht das
überhaupt auf kreativen Wegen?
Mach in unserem Camp mit, vernetzt dich
grenzübergreifend und sei Teil der
Lösung!
Weitere Informationen erhältst du unter:
benedek@ifa.de

Weiter

Weiter

Für weitere Fragen:
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu
ifa-bezogene Fragen: benedek@ifa.de

Unterstützen Sie unsere Onlineprojekte!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

Wir möchten deutschsprachiges Theater in das ganze Land bringen,
nicht nur in Zeiten von Corona. Daher bieten wir ausgewählte Stücke
auch zum Streamen an: für die allerkleinsten Zuschauenden über
Schulklassen bis zu
erwachsenem Publikum ist für alle etwas dabei.

Újra közönség előtt a DBU társulata
Kedves Közönségünk!
A cél már csak egy karnyújtásnyira van: újra közönség előtt a DBU társulata.
Amint a járványügyi helyzet engedi, a nyári hónapokban szabad ég alatt
játszunk Önöknek. Részünkről nem az a kérdés, hogy játszunk-e, hanem az,
hogy mikor.
Ezzel párhuzamosan már négy darabunk online elérhető a repertoárunkból.
Ezenkívül egy újabb beszélgetésre kerül sor a Fókuszban a színház sorozat
keretén belül. Továbbá színházunk diákszínjátszó csoportja is készült a
közönségnek valami újdonsággal.
A közösségi média oldalainkon és a honlapunkon megtalálják a legfrissebb
információkat!
Üdvözlettel
A DBU csapata

Jegyek és foglalások

Foglaljon és vásároljon jegyet nálunk!
Írjon nekünk: tickets@dbu.hu, vagy hívjon minket: + 36/74/316-533
Jegyek 2.000 Ft-tól.
Csoportos kedvezményekért és további részletes információért vegye fel
velünk a kapcsolatot.

DBU Hírek

Az én Szekszárdom

Városnéző túra az Ifjú DBU-val
Ismerd meg Szekszárdot egy új szemszögből! Az audió túra a Pollack Mihály utcából, a
buszpályaudvarról indul és a városközponton át a Béla király térre vezet.
Szeretnél velünk jönni? Nagyszerű, mert a túrát bármikor végigcsinálhatod. Egyszerűen
csak töltsd le honlapunkról a térképet és a hozzá tartozó hangfájlokat a telefonodra és
vedd nyakadba a várost!
Itt megtalász minden információt:
Tovább

Fókuszban a színház
A DBU online
eseménysorozata
Az ifa kulturális menedzsere Benedek
Beatrice által kezdeményezett „Fókuszban
a színház” online beszélgetéssorozat
folytatódik!
A következő beszélgetésre 2021. június 3án, csütörtökön 17: 30-kor (közép-európai
idő szerint) kerül sor, és a fiatal,
feltörekvő művészek témájával foglalkozik
a színház és az előadás világában. Két
romániai és osztrák előadó számol be a
gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos
átfogó tapasztalatairól, és egy kérdezzfelelek résszel vonja be a hallgatóságot a
beszélgetésbe. Az esemény online Zoomon
keresztül
és
a
Facebookon
élő
közvetítésében tekinthető meg. Kövesse
eseményünket a Facebook-on.
Lemaradt az első februári interjúról?
Ne aggódjon, itt megnézheti.
Tovább

A DBU kínálata

A Rettenetes Ötös

Tűzmanócska

Varangy, Patkány és Denevér egy híd alatt
élnek. Hangulatuk rossz: csúnyának és
kitaszítottnak érzik magukat. Ekkor tűnik
fel Hiéna, egy régi barát, és egy
nagyszerű ötlettel áll elő: nyissanak egy
„Zenés-táncos palacsintásbódét”.
Egy vidám darab a barátságról, az
összetartozás erejéről és a képzelet
szabadságáról.
További informávióért keresse:

Egy
titok zatos
manó
varázslatának
segítségével a k edves és szép molnárleány a
k irályfi felesége lesz. Mesés ugye? Ám egy
napon a manó k opogtat az ajtaján és a
segítségéért
cserébe
hatalmas
jutalmat
k övetel. A Tűzmanócsk a marionettek k el
meséli el a k lasszik us Grimm történetet,
k icsit a mai k or nyelvén, de az eredeti mese
fordulataival.
Megmenek ül-e végül a molnárleány? Kiderüle, k i a titok zatos manó? Az izgalom
garantált!
Egy mese arról, milyen veszélyes lehet a
meggondolatlan beszéd és arról, hogy a
gonoszság ellen soha nem szabad feladni a
harcot.
A
zsebszínházi
előadások ról
bővebb
információk at itt talál:

Tovább

Tovább

A kis herceg

Scherbenpark

Egy pilóta kényszerleszállást hajt végre a
sivatagban, ahol találkozik egy herceggel.
A kis herceggel. Beszélgetésbe
elegyednek és lassanként megismerik
egymást. A kis herceg mesél a 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.
A kis herceg történetét, ami a barátságról
és az emberségről szól, 10 éves kortól
ajánljuk.

Sascha 17 éves és utálja a férfiakat. Van
egy álma, mégpedig, hogy megölje az
anyja gyilkosát. Azonban minél jobban
próbál a külvilág felé erősnek látszani,
annál jobban megmutatkoznak a félelmei
és vágyai.
További információkért keresse:

Tovább

Nyári ifa-projektek

Tovább

Slam poetry workshop

Fenntarthatósági tábor

Slam poetry – Hallotatok már róla? Ez
egyfajta modern költészeti verseny, ahol a
résztvevők a saját maguk által írt
szövegeket adják elő a közönség előtt és
megmérettetik magukat a többi
versenyzővel.

Szerb és ukrán résztevőkkel beszélgetünk
a fenntarthatóság témájáról.

Ha kedvet érzel, hogy intenzívebben
foglalkozz a német nyelvvel és közben
kiéld a kreativitásodat, akkor itt a helyed!

Hogyan tudunk elsajátítani egy
gyakorlatias fenntartható életstílust? Hol
találjuk erre a legjobb példákat? Hogyan
tudom saját környezetemben támogatni a
fenntartható életet? Egyáltalán működik
ez kreatív módon?
Vegyél részt a táborunkban, alakíts ki
határokon átívelő kapcsolatokat és légy a
megoldás része!

További információk:
benedek@ifa.de
VAGY dfd.sathmar@schwabe.ro

További információk: benedek@ifa.de
Tovább
Weiter

További információ:
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyek és foglalások: tickets@dbu.hu
ifa-val kapcsolatos kérdések: benedek@ifa.de

Támogassa online projektjeinket!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

Német nyelvű színházi élményt szeretnénk biztosítani országszerte,
nem csak a vírushelyzet ideje alatt. Ezért bizonyos darabjaink már
online is elérhetőek:
a legkisebbektől kezdve az iskolásokon át a felnőtt közönség
számára.

Im Zusammenhang mit

Deutsche Bühne Ungarn

Magyaroszági Német Színház
7100 - Szekszárd
Garay tér 4.
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