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Mit neuer Kraft in die neue
Spielzeit!
Liebes Publikum,
wir sind wieder zurück aus einer kurzen Sommerpause, um Ihnen die
spätsommerlichen Wochen zu versüßen! Und das nicht nur im Szekszárder
Burghof, sondern im ganzen Land!
Richtig, wir gehen wieder auf Gastspielreisen, diesen Monat nach Györköny
und Solymár. Aber auch vor Ort spielen wir unser Kinderstück „Die
fürchterlichen Fünf“, unseren musikalischen Weinabend „Der Gott der
Reben“ und auch die Komödie „Decamerone“. Außerdem setzen wir unsere
TaschenTheater-Reihe für die allerkleinsten Zuschauenden fort!
Und Nachwuchs-Schauspieler*innen aufgepasst: auch die Junge DBU startet
wieder! Weitere Infos dazu weiter unten im Newsletter!
Wir wünschen Ihnen einen schönen sommerlichen August!
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.

Aktulles an der DBU
KulturHof im August
Auch
im
August
führt
das Mihály
Babits
Kulturzentrum gemeinsam mit der DBU und dem
Wosinsky Museum die Veranstaltungsreihe KultHof
fort.
In den nächsten Wochen warten beinahe jeden Tag
Veranstaltungen
auf
das
Publikum:
Theaterproduktionen, Konzerte, Ausstellungen.
Alle weiteren Informationen zur Veranstaltungsreihe
finden Sie hier:
Weiter

TaschenTheater Sommerreihe
Im August spielen wir jeden Dienstag TaschenTheater
im Szekszárder Burghof.
Kommt vorbei und genießt ein interaktives
zweisprachiges Märchen für Groß und Klein!
Weitere Informationen zum TaschenTheater-Format
finden Sie hier:
Weiter

Unsere Online-Angebote
Folgende Repertoire-Stücke bieten wir Ihnen auch weiterhin online für Zuhause oder
das Klassenzimmer zum Streamen an:
Der kleine Prinz
Scherbenpark
Die fürchterlichen Fünf
Rumpelstilzchen
Buchen Sie die Stücke wie gewohnt über E-Mail oder telefonisch und
erhalten Sie von uns den Link zum Stream per E-Mail.

JungeDBU ab September!
Du willst auf der Bühne stehen?
Du liebst das Scheinwerferlicht?
Du sprichst gerne Deutsch? (Sprachlevel B1)
Du hast mittwochs zwischen 16:00 – 18:00 Uhr nichts vor?
Du bist zwischen 13 - 20 Jahre alt?
DANN SUCHEN WIR DICH!
Der Jugendclub der Deutschen Bühne Ungarn startet am Mittwoch, den 22.
September und sucht neue Teilnehmende!
Warum gerade du kommen solltest:
eine tolle Gemeinschaft und neue Freund*innen warten auf dich
die Teilnahme ist KOSTENLOS
die ersten vier Probentermine sind unverbindlich
Erarbeiten eines eigenen Stück --> Premiere Ende April
Besuch von Theaterfestivals in Ungarn und im Ausland
Weiter

Unsere Stücke im August

Gott der Reben

Decamerone

Zwei frisch verliebte Touristen verpassen
die Abfahrt des letzten Busses vor
Grenzschließung während der Pandemie
und sind im Keller des Weingottes
Bacchus eingesperrt. Somit sind alle
gezwungen, in diesem geschlossenen
System
miteinander
umzugehen.
Natürlich kommt es dabei zu einem
offenen Meinungsaustausch, der auch vor
aktuellen Themen nicht Halt macht.

Der lebensmüde Dozent Karl hat die
letzten 15 Jahre mit der Analyse der
Novellensammlung
Decamerone
verschwendet. Mit einem Seil um seinen
Hals will er schon ins Wasser springen, als
eine Frau im roten Kleid erscheint: seine
Zeit. Seine vergeudete, verschwendete,
nicht genutzte Zeit, die ihn dafür zur
Rede stellt.

Ein musikalisches Vergnügen mit LiveMusik
bekannter
Popschlager
und

Sieben turbulente und lebensbejahende
Geschichten erzählen Karl und den
Zuschauer*innen, welche Lustbarkeiten

klassischer Lieder rund um den Wein wird
garantiert.

das Leben bereithält.
Weitere Informationen zum Stück finden
Sie unter:

Weitere Informationen zum Stück finden
Sie unter:

Weiter

Weiter

Die fürchterlichen Fünf

Scherbenpark

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“.

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.

Ein witziges Stück über Freundschaft,
Mut und die Kraft der Fantasie.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Stück finden
Sie unter:

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

Ja, schon so lange ist es her, dass das Komitat Tolnau die Bühne ins Leben rief.
Doch warum gerade in Szekszárd? Ganz einfach: während in ganz Ungarn
durchschnittlich 1,7% der Bevölkerung sich der deutschen Minderheit zugehörig
fühlen, sind es in Tolnau 7%.
Klarer Fall also, dass die DBU in der Komitatshauptstadt Szekszárd ihre Heimat
gefunden hat.

Új erővel az új évadba!
Kedves Közönségünk!
Visszatértünk a rövid nyári szünetről, hogy megédesítsük a nyár utolsó heteit.
Ezúttal nem csak a szekszárdi Vármegyeháza udvarán játszunk, hanem szerte
az egész országban!
Így igaz, ebben a hónapban újabb vendégelőadásokra indulunk Györkönybe és
Solymárra. De ezen kívül játszunk helyben Szekszárdon is, A Rettenetes Ötös
című gyerekdarabunkat, A szőlőtőkék Istene boros estünket, és a Dekameron
című vígjátékot.
Továbbra is folytatjuk a zsebszínházi sorozatunkat a legkisebb nézőink
számára.
Játszani vágyó fiatalok, figyeljetek: a IfjúDBU újra indul! Bővebb informácó a
hírlevélben!
További szép augusztust kívánunk!
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.

Aktulles an der DBU
KultUdvar Augusztusban
Augusztusban is folytatódik a Babits Mihály Kulturális
Központtal és a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal
együtt szervezett KultUdvar programsorozat. A
következő hetekben majdnem minden nap különböző
rendezvények várják az érdeklődőket: színház,
koncertek, kiállítások. További információk:

Tovább

Zsebszínház nyári sorozat
Augusztusban minden kedden Zsebmesék a szekszárdi
Vármegyeháza udvarán.
Gyertek és élvezzétek az interaktív kétnyelvű meséket,
kicsiknek és nagyoknak!
Jegyek: Gyerekeknek 12 éves korig
INGYENES. Kisérőknek 1.000 Ft.

a

belépés

További információ a ZsebSzínházról:
Tovább

Online ajánlatok
Továbbra is a következőket kínáljuk a repertoárunkból online módon otthonra vagy
az osztályterembe:
Der kleine Prinz
Scherbenpark
Die fürchterlichen Fünf
Rumpelstilzchen
Foglalja le a darabokat a szokásos módon e-mailben vagy telefonon,
a stream linkjét e-mailben küldjük.

Ifjú DBU

Szívesen állnál színpadon?
Beszélsz németül? (B1-es szinten)
Szereted a reflektorfényt?
Ráérsz szerdánként 16:00 és 18:00 között?
Elmúltál 13 éves, de még nem vagy 30?
AKKOR TÉGED KERESÜNK!
A Magyarországi Német Színház diákszínjátszó csopotja szeptember 22-én
indul és résztvevőket keres.
Amiért gyere:
nagyszerű közösség és egy jó lehetőség, hogy új barátokra találj
a részvétel INGYENES
az első négy alkalom szabadon látogatható
közreműködés egy új darab színpadra állításában, amelynek bemutatója
áprilisban lesz
Színházi fesztiválokon való részvétel Magyarországon és külföldön
Tovább

Augusztusi darabjaink

A szőlőtőkék Istene

Dekameron

Két szerelmes német turista a bor
istenének
Bacchusnak
a
pincéjében
ragad. Így lekésik a határok lezárása előtt
Németországba
induló
buszt.
Többedmagukkal összezárva kénytelenek
megtanulni egymással kijönni.
Ezzel elkezdődik egy természetes nyílt
eszmecsere, amely nem áll meg az
aktuális kérdéseknél.

Karl, az életunt egyetemi professzor, az
életének elúlt 15 évét a Dekameron című
novellagyűjteménynek pazarolta.
Éppen kötéllel a nyakában készül a vízbe
ugrani, amikor megjelenik egy piros
ruhás
nő:
az ő
Ideje.
Elpazarolt,
elvesztegetett,
kihasználatlan
Ideje
szembeszáll vele.

Élőzenével
modern
és
klasszikus
zeneszámokkal - kísért szórakoztató est a
bor története körül.

Hét viharos és életigenlő történet meséli el
Karlnak és a közönségnek, hogy milyen
szórakoztató pillanatokat tartogathat az
élet.

További információk a darabról:

További információt a darabról itt talál:

Tovább

Tovább

A Rettenetes Ötös

Scherbenpark

Varangy, Patkány és Denevér egy híd alatt
élnek. Rossz a kedvük: csúnyának és
kitaszítottnak érzik magukat. Ekkor tűnik
fel Hiéna, egy régi barát, és egy
nagyszerű ötlettel áll elő: nyissanak egy
„Zenés-táncos palacsintázó bódét”.

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.

Egy vidám darab a
összetartozás erejéről
szabadságáról.

További információkért keresse:

barátságról, az
és a képzelet

További informáviók a darabról:

Tovább

Tovább

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

Igen, már ilyen régen alapította meg a Tolna Megyei Önkormányzat a színházat.
Azonban miért éppen Szekszárdon? Az országosan 1,6%-hoz viszonyítva Tolnában
7% volt a német nemzetiségiek aránya. Így egyértelmű, miért talált otthonra
a megyeszékhelyen a színház.

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