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A MAGYARORSZÁGI NÉMET
SZÍNHÁZ
30 éve német nyelvű
színház Magyarországon
Kedves Közönségünk!
Üdvözöljük a Magyarországi Német Színház (DBU) hírlevelén!
Egy eseménydús év végéhez közeledünk, és a hónapokig tartó karantén
ellenére sikeresen mutattunk be új darabokat, új projektekbe
kezdtünk és új munkatársakat is üdvözölhetünk köreinkben.
Mostantól havonta hírlevélben szeretnénk Önöket az aktualitásokról,
új előadásainkról, különleges rendezvényeinkről és sok minden másról
tájékoztatni.
Ehhez szükségünk van az Önök beleegyezésére, hiszen anélkül nem
küldhetünk hírlevelet.
Ha nem szeretne a továbbiakban hírlevelet kapni, akkor lejebb
leiratkozhat.
Ösztönző színházi élményeket kívánunk!
A DBU csapata

Jegyek és foglalások
Reméljük, hogy hamarosan újra kinyithatjuk színházunk
kapuit is!
Foglaljon és vásároljon jegyet nálunk!
Írjon nekünk: tickets@dbu.hu, vagy hívjon minket: + 36/74 / 316-533
Jegyek 2000 Ft-tól.
Csoportos kedvezmények is elérhetőek. Részletes informacióért vegye
fel a kapcsolatot velünk.

DBU Hírek
Egy varázslatos meglepetéssel
készül a DBU
A végéhez közeledik az év, de a DBU
csapatának még mindig van néhány
tennivalója az ünnepekig. Kedves nézőink,
decemberben egy különleges karácsonyi
programmal szeretnénk szórakoztatni önöket.
További információkért kövessenek minket
közösségi média felületeinken és
honlapunkon.
Tovább

Személyi változás
színházunknál
Lotz Katalin igazgatónő tartós
távolléte idején Ambach Mónika, a
Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ és Könyvtár
igazgatónője, vezeti a
Magyarországi Német Színházat. A
művészeti irányításért Franz
Huber, a linzi Landestheater
színházdramaturgja, lett a
felelős.
Tovább

Az új ifa kulturális menedzser
Szeptember óta új munkatárssal bővült
színházunk: Benedek Beatrice, ifakultúrmenedzser, a PR- és marketingcsapatot
erősíti. Ezenkívül Beatrice azon dolgozik,

hogy a színház kreatív kínálatát kibővítse,
és új nemzetközi kapcsolatokat alakítson
ki. Élménydús időszakot és sok új
tapasztalatot kívánunk neki színházunknál.
Foto: @Hans Scherhaufer/ifa

Tovább

A DBU kínálata

Színjátszó
csoport
fiataloknak
Az IfjúDBU egy kétnyelvű
amatőr színjátszó
csoport, amelybe 12 és 20
év közötti fiatalokat
várunk. Lehetőséget
biztosítunk az aktív
nyelvhasználatra, ezáltal
a megszólalással
kapcsolatos gátlások is
leomlanak. Időpont:
szerdánként 16.00-tól
18.00-ig.

ZsebSzínház
Az óvodás és kisiskolás
korosztálynak bárhol
játszható interaktív
kétnyelvű, hordozható
meseelőadás, amely
interaktivitása révén
nemcsak a megértést,
hanem az aktív
nyelvhasználatot is
fejleszti. Felfogható
akár alternatív
németórának is.

Tovább

Osztálytermi
darabok
A színház a közönséghez
látogat, annak megszokott
környezetébe.
Osztálytermi
előadásainkhoz
automatikusan
színházpedagógiai
foglalkozás is tartozik.
Az előadás és a
foglalkozás együttes
időtartama
90 perc.
Ebben a hónapban:
OUT! – A net fogságába

Tovább

Tovább

További információkért:
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyek és foglalások: tickets@dbu.hu
Kérdések az ifa programról: benedek@ifa.de

Hogy mindenkinek izgalmas színházlátogatást tudjunk nyújtani,
szívügyünk,
hogy minden nézőnk nyelvileg is követni tudja az eseményeket a
színpadon.
Ezért az ifjúsági és felnőtt darabjainkat feliratozzuk.
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