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Bár kapuink zárva vannak,
de a színházban a munka nem
áll meg
Kedves közönségünk!
A lezárásokat meghosszabbították... a kijárási korlátozások
szigorúak... dolgozni és iskolába járni továbbra is csak otthonról
lehetséges... és igazi téli havas hangulat sincs...
Azonban van egy reménysugarunk az Önök számára: a színház!
A háttérben már készülőben az új darab, amit hamarosan az otthonából
is megnézhet: Alina Bronsky „Scherbenparkja”. Antoine de SaintExupéry “A kis herceg”- jének próbái is már előkészülőben
vannak. Ezen kívül szeretnénk egy kétnapos Valentin napi programmal
is megédesíteni a szeretet februári ünnepét!Ezen kívül felajánljuk
Önöknek azt is, hogy az iskolai órákat az „Egy szóra...”
interjúsorozatunkkal tegye izgalmasbbá.
Továbbra is lehetőségük van, hogy az “Egy szóra” interjúsorozattal
izgalamasbbá és érdekesebbé tegyék a tanórákat.
Várjuk az együtt töltött időt!
A DBU csapata

DBU Hírek
„Je suis desja d’amour tanné,
Ma tres doulce Valentinée“
írta
I.
Károly
orléans-i
herceg
a
feleségének a 15. században. Így ez a
legrégebbi
ismert
Valentin
napi
vers.
Tartsanak
velünk
Valentin
napon:
néha
melankólikusan, néha romantikusan, néha
rózsaszínűen.
Színházunk
készítettt
egy
dalokból
és
prózákból
álló
színes
videócsokrot.
Rajzoljanak egy nagy szívet február 13-ra
és 14-re a naptárukba, és látogassanak el
Facebook oldalunkra és a honlapunkra!
Tovább

ASSSITEJ Stella jelölés - Verena Koch
Szeretettel gratulálunk Verena Koch rendezőnőnek, aki színházunk
visszatérő rendezője! A „Wenn ich groß bin, will ich frau*lenzen” c.
rendezését a bécsi Dschungel Wienben, amely gyerekeknek szól és 6
éves kortól ajánlják, három kategóriában jelölték Ausztriában az
ASSITEJ Stella-díjra: kiemelkedő előadás gyereknek, kiemelkedő
színészi teljesítmény és kiemelkedő díszlet.
A díjátadó június 18-án lesz Grazban.
Nagyon izgulunk, és szorítunk Verena Kochnak!
Tovább

FókuSZínház - az új
beszélgetéssorozat
amely összehozza a színházi és
szomszédos
szakterületek
szakembereit,
hogy
párbeszéd
alakuljon ki köztük és színházzal
kapcsolatos
témákról
beszélgessenek.
Ez
a
beszélgetéssorozat
az
ifa
kulúrmenedzsere,
Beatrice
Benedek, és a DBU együttműködése.
A beszélgetésre 2021 februárjától
online platformjainkon kerül majd
sor.
További információért kövesse a
közösségi média csatornáinkat.
Tovább

A kis herceg
A Szabó K. István rendezte „A kis
herceg” c. darabbal készülünk a
vírus utáni időszakra. Erősen
hiszünk abban, hogy hamarosan
újra kinyithatunk és játszhatunk
Önöknek!
A világklasszikust Antoine de
Saint-Exupéry-től Elisabeth Vera
Rathenböck
feldolgozásában
10
éves
kortól
ajánljuk
az
ifjúságnak. A fókusz az egyszerű,
de érthető üzeneteken van, és
központba
helyezi
a
lényeges
találkozásokat.
Tovább

A DBU kínálata

Új osztálytermi darab – online
A vendégrendezőnk, Verena Koch és csapata különleges módon dolgozik
egy izgalmas produkción. Miközben Melissa Hermann színésznő és a
színházpedagógusunk Szekszárdon próbál, közben a rendezőnő Franz
Huber dramaturggal és Isabella Reder díszlet- és jelmeztervezővel
Linzből rendez - videókonferencián keresztül.
Egy, az online oktatásban használható osztálytermi darab készül
színházpedagógiai kísérő foglalkozással, melyet honlapunkon tud
megrendelni.
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

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

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

A legkisebbeknek kétnyelvű, interaktív zsebszínházi meséket,
a kisiskolásoknak zenés meséket és az ifjúságnak osztálytermi
darabokat kínálunk. Mindegyiket elvisszük Önökhöz!
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