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Frohe Ostern und dazu ein
Geschenk von uns:
unsere bunten Online-Angebote
Liebes Publikum,
auf den Wiesen und in den Wäldern geht das Leben seinen gewohnten
Gang. Die Knospen sprießen, die Blumen blühen. Alles grünt und
erwacht zu neuem Leben. Dagegen scheint das Theater nach außen hin
immer noch in seinem Winterschlaf versunken.
Doch lassen Sie sich nicht täuschen: wir haben da einiges für Sie,
um den Deutschunterricht ein wenig frischer zu gestalten und
Frühling in die Schulräume zu bringen:
Unsere Interviewreihe „Auf ein Wort mit...“ bietet eine tolle
Möglichkeit mit den Künstler*innen der DBU in Kontakt zu kommen und
gleichzeitig deutsche Sprache zu trainieren.
Außerdem feiern wir zwei liebe Kollegen, die in den letzten Wochen
mit renommierten Theaterpreisen ausgezeichnet wurden.
Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst einmal ein schönes Osterfest!
Ihr DBU-Team

Aktuelles an der DBU
Preisträger - gleich zwei!
Wir gratulieren dem Regisseur István Szabó
K. recht herzlich zum Mari-Jászai-Preis!
Szabó K. ist ein immer wiederkehrender Gast
an der DBU: Erstmals kam er 2011 an die DBU
für “Frau von früher”, 2017 inszenierte er
„Das fliegende Kind“, und kehrte diesen
Winter für „Der kleine Prinz“ zurück.
Weiterhin ist es uns eine Ehre, dem
Schauspieler Károly Mécs zur Verleihung des
Kossuth-Großpreises zu gratulieren! Mécs
spielte fast ein ganzes Jahrzehnt lang an
der Deutschen Bühne Ungarn in großen
Rollen, wie Saladin in “Nathan, der Weise”
und den Präsidenten aus “Kabale und Liebe”.
Weiter

Scherbenpark - online!
Das
neue
Klassenzimmerstück
„Scherbenpark“
ist
in
der
Endprobenphase angelangt. Jetzt
heißt
es
Gas
geben,
letzte
Feinschliffe
unternehmen,
Kamerateam einladen, schneiden,
Ton anpassen. Und schon kommt
„Scherbenpark“
in
Ihr
Klassenzimmer.
Weitere
Informationen dazu finden Sie auf
unserer Homepage.
Weiter

Der kleine Prinz
István
Szabó
K.
zeigt
dem
Publikum keine sprechenden Tiere
und Blumen, sondern Menschen, die
von ihren Charaktereigenschaften,
Verhaltensmustern und Routinen
gefangen gehaltene werden. Durch
den kindlichen Blick des Prinzen
erleben sowohl Kinder als auch
Erwachsene eine neue Perspektive
auf die Welt, in der wir alle
leben.
„Der kleine Prinz„ wird mit einer
theaterpädagogischen Aufbereitung
in Form eines Workshops verkauft.
In
diesem
Workshop
werden
wichtige Momente der Inszenierung
genauer beleuchtet, Aussagen der
Figuren
hinterfragt
und
ein
genauer
Blick
auf
die

Inszenierungsweise geworfen.
Den Trailer dazu finden Sie HIER.
Weiter

DBU Angebote
Auf ein Wort mit...
Die
Interview-Reihe
bietet
Schulklassen
die
Möglichkeit
über
Videokonferenz mit den Künstler*innen
ins Gespräch zu kommen und sich mit
den
Berufen
im
Kulturbereich
auseinanderzusetzen.
Hier dürfen alle Fragen gestellt
werden!
Welche
Beweggründe
haben
die
Schauspieler*innen diese berufliche
Laufbahn
einzuschlagen?
Wird
man
zufällig Theaterintendantin oder ist
es eine Berufung?
Darf
ich
als
Bühnentechniker
Höhenangst haben?
Und verdient ein Theaterschauspieler
genau
so
viel
wie
jemand
in
Hollywood?
Die
Interviews
mit
unseren
DBUKolleg*innen
vermitteln,
wie
vielfältig Berufe im professionellkünstlerischen Arbeitsfeld sind. Auf
diese Weise werden junge Menschen,
die
zum
Beispiel
über
Theaterunterricht die Idee entwickelt
haben, sich beruflich in Richtung
Theater zu bewegen, schon angeregt,
einen
differenzierteren
Blick
auf
diesen Arbeitsbereich entwickeln.

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

Karten & Reservierungen
Wir hoffen, bald wieder unsere Türen öffnen zu

können!
Weitere Informationen zu unserem Online-Klassenzimmerstück
“Scherbenpark” finden Sie hier: www.dbu.hu/repertoire/scherbenpark

Das vielseitige Stück von Antoine de Saint-Exupéry
ist es immer wieder Wert auf die Bühne gebracht zu werden.
Unsere aktuelle Inszenierung kleidet die Welten, die der kleine
Prinz besucht, im Steampunk-Charme und lässt Tiere, Blumen und
Figuren zu Menschen mit eigenwilligen Charaktereigenschaften werden.

Húsvét alkalmából sokszínű
online kínálattal kedveskedünk
Önöknek!
Kedves Közönségünk!
Erdőn és mezőn a megszokott rendben zajlik tovább az élet. Rügyeznek
a fák, nyílnak a virágok, minden zöldell és életre kel a természet.
Ehhez képest úgy tűnhet, színházunk még javában téli álmát alussza.
Ez azonban ne tévessze meg: mi segítünk felfrissíteni a németórákat
és egy kis tavaszt csempészni az osztálytermekbe.
A „(Csak) egy szóra…” programunk remek lehetőséget kínál arra, hogy
a diákok beszélgessenek a DBU színészeivel, és közben gyakorolják a
német nyelvet.
Ezenkívül két kollégánknak gratulálhatunk, akik az elmúlt hetekben
neves állami kitüntetésekben részesültek.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
A DBU csapata

DBU Hírek
Díjazottak
Szívből gratulálunk Szabó K. Istvánnak a
Jászai Mari-díjhoz! Rendezőként visszatérő
vendége színházunknak. Először 2011-ben
rendezte a „Nő a múltból“-t, ezután 2017ben „A repülő gyermek“-et, majd idén
visszatért „A kis herceg” színreviteléhez.
Mécs Károlynak pedig a Kossuth-nagydíjhoz
gratulálunk
szeretettel,
aki
9
évadon
keresztül
jelentős
szerepeket
játszott
színházunkban, mint pl. a „Bölcs Nátán”-ban
Szaladint, az „Ármány és szerelem”-ben a
Minisztert.
Tovább

Scherbenpark - online!
Az új osztálytermi darab, a
„Scherbenpark” a próbafolyamata a
végéhez ért. Itt az ideje, hogy a
gázra lépjünk, csak az utolsó
simítások
vannak
hátra.
Majd
jönnek a filmesek és kezdődik a
forgatás, illetve vágás. És már
érkezik is a „Scherbenpark” az
osztálytermekbe.
További infomációt honlapunkon
találnak.
Tovább

A kis herceg
Szabó K. István rendezésében nem
beszélő állatokat és virágokat
fog látni a közönség, hanem
egyszerű
embereket,
akik
a
tulajdonságaik,
a
viselkedési
mintáik
és
a
(meg)szokásaik

rabjai. A kis herceg gyermeki
látásmódján keresztül a fiatalok
és
a
felnőttek
egyaránt
új
nézőpontól
ismerhetik
meg
a
világot,
melyben
mindannyian
élünk.
A
darabhoz
színházpedagógiai
feldolgozó
foglalkozás
is
tartozik,
melynek
keretében
megvizsgáljuk az előadás fontos
elemeit, elemezzük a szereplők
mondanivalóját, és egy alaposabb
pillantást
vetünk
a
rendezés
folyamatára.
Az előzetes ITT tekinthető meg.
Tovább

A DBU kínálata
(Csak) egy szóra…
interjúsorozat a Magyarországi Német
Színház munkatársaival.
A
Magyarországi
Német
Színház
lehetőséget kínál osztályoknak, hogy
a
diákok
egy
videó-konferencia
keretén belül megismerkedhessenek a
kulturális
szféra
különböző
munkaköreivel.
Itt minden kérdést fel szabad tenni!
Miért lesz valaki színész?
Színházigazgatónak lenni hivatás?
Műszakosként lehet tériszonyom?
Ugyanannyit
keres
egy
színész
Hollywoodban
és Magyarországon?
Az
interjúk
által
a
tanulók
megtudhatják, mennyire változatosak a
szakmák a művészberkekben, illetve
szerteágazóbb képet kapnak a színházi
munkakörökről.

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!
További információk a “Scherbenpark”-hoz, az online
osztálytermidarabunkhoz: www.dbu.hu/repertoar/scherbenpark

Újra és újra megéri Antoine de Saint-Exupéry sokoldalú
darabját színpadra vinni. A mostani előadás különböző világokat
vonultat fel steampunk stílusban, amelyekben a kis herceg találkozik
a nagyon is emberi jellemvonásokkal rendelkező rókával,
rózsával és más furcsa szerzetekkel.

In Zusammenarbeit mit

Deutsche Bühne Ungarn
Magyaroszági Német Színház
7100 - Szekszárd
Garay tér 4.
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