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Új év, új kihívások.
Boldog új évet kíván a DBU!
Kedves Közönségünk!
A tárulat nevében minden jót kívánunk az új évre és reméljük, sok
színházélényben lesz részük 2021-ben.
Ezenkívül köszönjük az adveti kalendáriumunkkal kapcsolatos
számtalan pozitív visszajelzést. A részeket továbbra is
megtekinthetik a Youtube- és Facebook-oldalunkon.
A zárlatot február elejéig meghosszabbították, és senki sem tudja,
mikor nyithat ki újra a színház. De mi ez alatt is új utakat
keresünk, hogy továbbra is adhassunk valamit a közönségünknek.
Például az "Egy szóval ..." című online interjúsorozatunkal mi
visszük el a színházat Önhöz! A részleteket megtalálja a
hírlevelünkben! A következő hetekben további DBU és ifa projektek
jönnek, további információért iratkozzon fel a hírlevelünkre!
Addig is jó évadkezdést kívánunk!
A DBU csapata

Jegyek és foglalások
Reméljük, hogy hamarosan újra kinyithatjuk
színházunk kapuit is!

DBU Hírek
Továbbra is próbál az
IfjúDBU!
A
színházak
zárva
vannak,
nincsenek
próbák,
a
közönség
otthon marad, megáll az élet… MI
NEM! – gondolta a Magyarországi
Német Színház színjátszó műhelye
és tovább próbálnak az online
térben,
méghozzá,
mert
2021.
áprilisára
új
bemutatót
terveznek.
Weiter

A DBU a helyi és
országos médiában
Az utóbbi hónapokban színházunkat

több beszámolóban is említették.
Az Unser Bildschirm az online
adventi kalendáriumunkról
tudósított, a Treffpunkt am
Vormittag kollégáinkkal készített
interjút és a különböző országos
televíziók átvették az említett
kalendáriumunk anyagait.
A beszámolókat a következő linken
hallgathatja vagy nézheti vissza:

Unser Bildschirm - 2020. 12.08
https://tinyurl.com/yb8tkr3m
Tolnatáj TV - 2020.11.30
https://tinyurl.com/ycoaj2f6
Treffpunkt am Vormittag - 20202.11.28
https://tinyurl.com/y89q69bj

Benyomások
Adventi naptár
26 videó, több száz kedvelés és
rengeteg pozitív visszajelzés. A
DBU online adventi kalendáriuma
több ezer embert ért el és nagyon
sokaknak szebbé tette az adevnti
időszakot. Köszönetet mondunk
számtalan német kisebbségi
önkormányzatnak, a Magyarországi
Németek Országos
Önkormányzatának, a Zentrum.hunak, a Német Nagykövetségnek és
Önöknek, kedves Közönségünk, hogy
megosztották posztjainkat a
közösségi csatornákon.

Verena Koch és A szőlőtőkék Istene
A rendező gondolatai a darabról
Eldöntöttem, egy olyan történetet mesélek el emberekről, ahogyan ma
találkoznának a Magyarországi Német Színházban, németek,
magyarországi németek és magyarok. Miközben rágódva ültem az
íróasztalomnál, berobbant a vírus és az emberek Európán beül egy
darabig nem tudtak személyesen találkozni. Ezáltal még nehezebb lett
a feladat: egy vidám zenés darab mindenkinek a vírus idején. Na
szuper
„A szőlőtőkék Istene” nem csak egy vidám zenés est bulvárszerű
játékstílussal, hanem elsősorban egy vita különböző kultúrák között,
eltérő nézetekkel, ami a borkultúrán tükröződik, különösen a magyar
borén, és mindezt azért, hogy a pillanatnyilag nehéz szívünket egy
kis humorral megkönnyítse.

Olvasa tovább

A DBU kínálata

Osztálytermi darabok
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.

A színház a közönséghez látogat,
annak megszokott környezetébe.
Osztálytermi előadásainkhoz
automatikusan színházpedagógiai
foglalkozás is tartozik.

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

Gyerekeknek és fiataloknak szerdánként német nyelvű színjátszó
műhelyt tartunk.
Szeptembertől áprilisig egy közösen összeállított darabon dolgozunk,
melyet több színházi fesztiválon is előadunk.
A felnőttek sem maradnak ki: havonta kétszer találkozunk, ahol
improvizálásra, ismerkedésre és játékra van lehetőség. Mindig
máshogy, mindig újonnan, mindig kétnyelvűen!
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