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Sind Sie bereit für den DBUTheaterherbst?
Liebes Publikum!
Mit viel Freude und Schwung starten wir in die neue Spielzeit 2021|22.
Theater ist Gegenwart, die Kunst des Hier und Jetzt. Die Geschichten
entstehen von Vorstellung zu Vorstellung auf ein Neues. Dabei ist der
Energieaustausch zwischen den Schauspieler*innen auf der Bühne und dem
Publikum essentiell für das Erlebnis Theater. Darin sind wir außergewöhnlich!
In ein paar Jahren, wenn die Virussituation der Vergangenheit angehört,
werden mit Sicherheit viele Stücke über diese außergewöhnliche Zeit
entstehen. Doch solange diese Situation Teil unserer Gegenwart ist, werden
wir versuchen Ihnen Entspannung zu bieten: seien dies ein paar Stunden
wolkenloses Vergnügen oder vertiefende Gedanken zu der einen oder anderen
Geschichte auf der Bühne.
Wir freuen uns auf Sie! LIVE!
Und wenn das nicht gehen wird? Dann online – aber dann lassen wir Sie das
wissen... Gute Gesundheit und nachhaltige Unterhaltung wünscht:
Katalin Lotz
Intendantin

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
Probenstart "Der Räuber
Hotzenplotz"
Der Probenstart einer neuen Produktion ist immer
spannend. Doch nach anderthalb Jahren Covid ist ein
Probenstart zu etwas ganz Besonderem geworden!
Daher freuen wir uns sehr, dass die Proben für unser
neues Kinderstück “Der Räuber Hotzenplotz” von
Ottfried Preußler begonnen haben.
Am 5. Oktober um 18:00 Uhr feiert es in der DBU
Premiere!
Weiter

Junge DBU
Du willst auf der Bühne stehen?
Du sprichst gerne Deutsch? (Sprachlevel A2)
Du bist zwischen 12 - 20 Jahre alt?
DANN SUCHEN WIR DICH!!
Wir proben jeden Mittwoch von 16:00 – 18:00 Uhr.
Die Junge DBU startet wieder und sucht neue
Teilnehmende!
Komm zu unserem ersten Treffen am Mittwoch, den
15. September um 17:00 Uhr in die Deutsche
Bühne Ungarn (Garay Platz 4, 7100 Seksard) und
bringe Freund*innen, Geschwister und (falls du dich
alleine noch nicht traust) Eltern mit und lerne uns
kennen!
Weitere Informationen findest du auf Facebook,
Instagram
oder
schreibe
uns
an:
theaterpaed@dbu.hu
Weiter

OUT! - Gefangen im Netz
(bis November auf Tour)

PÄDAGOG*INNEN AUFGEPASST!
Zum Schulstart setzen wir unser Klassenzimmerstück
“OUT! - Gefangen im Netz” wieder auf den Spielplan.
Durch die Förderung des Györer KlassenzimmertheaterFestivals können wir bis Mitte November 30.000 ft
Ermäßigung auf jede “OUT!”-Buchung geben.
Kosten pro Vorstellung mit Ermäßigung:
30.000 ft zzgl. Fahrtkosten.

Weitere Informationen unter: tickets@dbu.hu
telefonisch unter: +36 74 316 533

oder

Weiter

DBU auf Festivals und Ausstellungen
Jelen/Lét Festival
Vom 6. – 12. September 2021 findet im Nationaltheater
Budapest das vom Serbischen Theater Ungarn und dem
Ungarischen
Nationalitäten-Theaterverband
organisierte Jelen/Lét Festival statt.
Ziel der Veranstaltung ist es, Minderheitentheater in
Ungarn zu fördern, zu unterstützen und ihre
Beziehungen auszuweiten. Das Jelen/Lét Festival bietet
die Möglichkeit, Nationalitätentheater auch der breiten
Öffentlichkeit vorzustellen.
Die DBU ist dieses Jahr mit einer Produktion “Der kleine
Prinz” in der Regie von István Szabó K. vertreten. Gleich
zweimal haben Sie die Möglichkeit das Stück zu sehen,
nämlich am Dienstag, den 7. September, um 15:00 Uhr
und 19:00 Uhr.
Weitere Informationen und Tickets unter:
Weiter

DBU auf der Pädagogik
Expo
Die Pädagogik-Expo findet traditionell im
Kongresszentrum in Budapest statt. In
vier Räumen haben Sie die Möglichkeit an
über 20 Veranstaltungen teilzunehmen
und knapp 50 pädagogisch-fachliche
Firmen,
Unternehmen
und
Veranstalter*innen kennenzulernen.
Die DBU wird dieses Jahr zum zweiten Mal
vertreten sein. Kommen Sie vorbei und
lernen Sie unsere Arbeit kennen! Wir
freuen
uns
mit
Ihnen
in
einen
interessanten Austausch zu kommen!
Weitere Informationen finden Sie unter:
Weiter

DBU auf der EJHAKonferenz
Am 26.09.2021 organisiert das Netzwerk
für Menschenrecht zum dritten Mal die
EHJA-Landeskonferenz.
Das diesjährige Zentralthema ist „das
Buch”.
Zu den geplanten Themen gehören:
- Covid und Schule
- Menschenrechtsbildung und -politik
- Märchen
- Wie kann man mit jungen Leuten über
gesellschaftsspaltende Themen sprechen?
Unsere
Theaterpädagogin
Rebekka
Bareith wird dieses Jahr ebenfalls mit
einem Workshop vor Ort sein. Wir freuen
uns sehr mit Ihnen dort in einen
Austausch zu kommen!
Weitere Informationen finden Sie unter:
Weiter

DBU Angebote

Unsere Stücke im September

Der kleine Prinz

Scherbenpark

Ein Pilot trifft nach einer Notladung in
der Wüste einen Prinzen. Stück für Stück
beginnt der kleine Prinz dem Piloten von
seiner Suche zu erzählen, seiner Suche
nach Freunden. Die Geschichte des
kleinen Prinzen über Freundschaft und
Menschlichkeit, für Jugendliche ab 10
Jahren.

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.

(auf der Bühne und online)

(auf der Bühne und online)

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie hier.
Weiter

Weiter

Der Gott der Reben

Die fürchterlichen Fünf

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.
Ein musikalisches Vergnügen mit LiveMusik
bekannter
Popschlager
und
klassischer Lieder rund um den Wein wird
garantiert.

(online)

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“.
Ein witziges Stück über Freundschaft,
Mut und die Kraft der Fantasie.
Weitere Informationen zum Stück finden
Sie hier.
Weiter

Weitere Informationen zum Stück finden
Sie hier.
Weiter

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

ifa-Hospitantin an der DBU
Ab September heißt die DBU eine ifa-Hospitantin
willkommen.
Frau Suse-Annette Hasenfus, Leiterin der deutschen
Selbstverwaltung in Tiedisch, wird das Team der DBU
für drei Wochen begleiten und das Theater hinter den
Kulissen kennenlernen. Frau Hasenfus wird sich
intensiv mit der ifa-Kulturmanagerin und den DBUKolleg:innen
im
Bereich
Social-Media
auseinandersetzen und die Mechanismen der SocialMedia-Plattformen besser kennenlernen.
Gemeinsam wollen wir kreative Ideen diskutieren,
ausprobieren und dann eigenständig umsetzen.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!

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

Doch neben diesen sechs Produktionen spielen weiterhin besonders
Produktionen aus den vergangenen Spielzeiten weiter. Das sorgt dafür,
dass unser Repertoire
das ganze Jahr über abwechslungsreich ist.

Készen állnak, a DBU őszi színházi
évadára?
Kedves Közönségünk!
Nagy kedvvel és lendülettel vágunk bele a 2021-22-es évadba.
A színház a jelen idő, az itt-és-most művészete, a történetek előadásról
előadásra születnek meg, az energiaáramlás a színészek és közönség között
pedig esszenciális része a színházi élménynek.
Ebben vagyunk különlegesek!
Pár év múlva, amikor a vírushelyzet már a múlté lesz, bizonyára sok színdarab
születik a mostani rendkívüli időkről.
Amíg ez a helyzet azonban a jelenünk, mi igyekszünk kikapcsolódást nyújtani
Önöknek: legyen az pár óra felhőtlen szórakozás, vagy elmélyült gondolkodás
egy-egy színpadi történet kapcsán:
Várjuk Önöket! ÉLŐBEN.
És ha majd nem lehet?
Akkor Online. - De akkor arról külön tájékoztatást küldünk…
Jó egészséget, tartalmas szórakozást kíván:
Lotz Katalin
igazgató

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.

DBU Hírek
Torzonborz a rabló - próbakezdés
Elkezdeni egy új darabot próbálni mindig nagyon
izgalmas. Másfél év Covid után ez a próbakezdés nagyon
különlegessé vált számunkra.
Ezért nagyon örülünk, hogy megkezdődtek Ottfried
Preußler „Torzonborz a rabló” című gyermekdarabjának
próbái.
A bemutató október 5-én, 18:00 órakor lesz a
DBU-ban!
Tovább

Ifjú DBU
Szívesen állnál színpadon?
Beszélsz németül? (minimum A2-es szinten)
Elmúltál 12 éves, de még nem vagy 20?
AKKOR TÉGED KERESÜNK!
Minden szerdán 16:00 – 18:00 óráig próbálunk.
Újra
indul
a
Magyarországi
Német
Színház
diákszínjátszó csoportja, és résztvevőket keres.
Gyere el az első alkalomra szeptember 15-én
szerdán, 17:00-kor, a Magyarországi Német
Színházba (7100 Szekszárd, Garay tér 4.) hozdd el a
barátaidat vagy testvéreidet és szüleidet (ha még nem
mersz egyedül jönni) és ismerj meg minket!
További információkért keresd a Facebook és az
Instagram
oldalunkat
vagy
írj
a
theaterpaed@dbu.hu címre.

Tovább

OUT! - A net fogságában
PEDAGÓGUSOK FIGYELEM!
A iskolakezdésre újra felvettük az “OUT - A net
fogságában” c. osztálytermi darabunkat a repertoárba.
A Győri Tanterem Színházi Fesztivál támogatásával
30.000 Ft kedvezményt adhatunk minden „OUT!”
foglalásból november közepéig.
Egy előadás költsége kedvezménnyel: 30.000 Ft
plusz utazási költségek.
További információk a tickets@dbu.hu email címen és
a +36 74 316 533 telefonszámon.
Tovább

A DBU fesztiválokon és kiállításokon
Jelen/Lét Festival
Szeptember 6-12. között kerül megrendezésre a
Magyarországi Szerb Színház kezdeményezésére a
Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetséggel közös
szervezésben a budapesti Nemzeti Színházban a
Jelen/Lét Fesztivál.
A rendezvény célja, hogy ösztönözze, támogassa és
fejlessze a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű
színjátszását, elősegítse kapcsolataik építését. A
Jelen/Lét Fesztivál egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a
nemzetiségi
színjátszás
a
“saját”
nemzetiségi
közönségén túl a nagyobb nyilvánosság előtt is
bemutatkozzon, elfogadottá váljon.
A DBU ebben az évben “A kis herceg” című darabbal
képviselteti magát, Szabó K. István rendezésében.
Lehetősége lesz kétszer is megnézni a darabot,
mégpedig szeptember 7-én, kedden 15:00 és 19:00
órakor.
További információk és jegyek:
Tovább

A DBU a Pedagógus
Expo-n
A Pedagógus Expo hagyományosan a
Budapest Kongresszusi Központban kerül
megrendezésre, ahol négy teremben,
több, mint 20 előadáson vehetnek részt és
közel 50 szakmai kiállító várja a
pedagógiai munkát segítő, kedvezményes
szolgáltatásaival,
termékeivel
az
érdeklődőket.
A DBU az idén, másodjára képviselteti
magát. Jöjjön el és ismerje meg a
munkánkat! Szeretettel várjuk Önt!
A rendezvényről bővebb információ:
Tovább

DBU az EJHAkonferencián
2021. szeptember 26-án megrendezésre
kerül az EJHA – emberi jogi nevelők
hálózatának országos konferenciája! Az
idei központi téma a könyv.
Tervezett témáink többek között:
Covid és az iskola
Emberi jogi nevelés és politika
Mesék
Hogyan beszélgessünk a fiatalokkal
megosztó társadalmi kérdésekről?
Ebben az évben a színházpedagógusunk

Bareith Rebekka wordkshopot
eseményen.
Találkozzunk
beszélgessünk ott!

tart

az
és

További információk:
Tovább

A DBU kínálata

Szeptemberi darabjaink

A kis herceg

Scherbenpark

Egy pilóta kényszerleszállást hajt végre a
sivatagban, ahol találkozik egy herceggel.
Beszélgetésbe elegyednek és lassanként
megismerik egymást. A kis herceg mesél
a különleges barátkereső útjáról a
világűrben: mesél a királytól és az
üzletasszonytól kezdve a földrajztudóson
át a Föld nevű bolygó teremtményeiről, a
kígyóról és a rókáról.
A kis herceg történetét, ami a barátságról
és az emberségről szól, 10 éves kortól
ajánljuk.

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.

(színpadi és online darabként is)

(színpadi és online darabként is)

További információk a darabról itt.

Tovább

További információk a darabról itt.
Tovább

A szőlőtőkék Istene

A Rettenetes Ötös

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.

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”.
Egy vidám darab a barátságról, az
összetartozás erejéről és a képzelet
szabadságáról.

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

További információk a darabról itt.

(online)

Tovább

További információk a darabról itt.
Tovább

Továbbra is a következőket kínáljuk a repertoárunkból online módon otthonra vagy az
osztályterembe:
Foglalja le a darabokat a szokásos módon e-mailben vagy telefonon, a stream linkjét emailben küldjük.
A kis herceg
Scherbenpark
A Rettenetes Ötös
Rumpelstilzchen

Ifa gyakornok a DBU - nál
Szeptembertől a DBU három hétig vendégül lát egy ifa-s
gyakornokot.
Suse-Annette Hasenfus, a töttösi német önkormányzat
vezetője szeptemberben csatlakozik a DBU csapatához
és megismerkedik a színfalak mögötti élettel.
Intenzíven
foglalkozik
majd
az
ifa
kulturális
menedzserrel és a DBU munkatársaival együtt a
közösségi média területével, hogy jobban megismerje a
közösségi média platformjainak mechanizmusait.
A kreatív ötleteket közösen megbeszélik meg, próbálják
ki, majd nagyrészt önállóan valósítják meg azokat.
Várjuk a közös munkát!

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

Az új darabok mellett az előző évadokból is láthatóak az előadások,
így repertoárunk egész évben változatos.

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