Link

Ungarische Version

Link

Bunt wie das Laub
DBU-Programm im November
Liebes Publikum!
Es ist unglaublich, aber schon sind wir am Ende des Herbstes angekommen, und
gleich steht der 1. Advent vor der Tür.
Doch bis dahin haben wir noch viel zu tun, denn wir möchten so vielen Menschen
wie möglich, abwechslungsreiche Theatererlebnisse bieten! Daher haben wir
Ihnen ein buntes Programm als Kontrast zum grauen Herbst zusammengestellt.
Im November startet an der Deutsche Bühne wieder ein reges Treiben, so wie wir
es eigentlich gewohnt sind und vermisst haben. Mehrere Klassiker der DBU
warten auf Sie: Tschechows „Möwe“ wandelt wieder über die Bühnen, die
französische Komödie „Die Studentin und Monsieur Henri“ lädt erneut zum
Lachen ein und gleichzeitig hotz-hotzt der vermeintlich berühmteste “Räuber
Hotzenplotz“ durch das Theater und klaut Großmutters Kaffeemühle! Daneben
bringen wir unsere TaschenTheater-Produktionen wieder in weite Teile des
Landes und hoffen, dass wir auch Sie bei einer unserer Vorstellungen treffen!
Bis dahin: bleiben Sie gesund und machen Sie sich schöne Novembertage!
Ihr DBU-Team

Karten & Reservierungen
Reservieren und buchen Sie ihre Karten bei uns!
Schreiben Sie uns: tickets@dbu.hu oder rufen Sie uns an: +36/74/316533
Karten: 2.000 Ft
Ermäßigung für Kinder bis 14 Jahre: 1.000 Ft.
Gruppenrabatte möglich. Für weitere Informationen bezüglich der Rabatte,
kontaktieren Sie uns.
Familienprogramme am Samstagvormittag: 1.000 Ft

Aktuelles an der DBU
Märchenreihe
Wenn Samstag, dann Märchen!
Wir setzen unsere TaschenTheater-Reihe fort. Bis
Ende Dezember zeigen wir euch jeden Samstag um
10:00 Uhr ein anderes TaschenTheater-Stück oder
ein großes Bühnenmärchen im Theater.

Diese Veranstaltungsreihe ist für Kinder unter
12 Jahren kostenlos, Begleitpersonen zahlen
1.000 HUF pro Karte.
Für Gruppen nach Absprache.
Karten gibt es vor Ort.
Weiter

Stellenauschreibung
Kolleg*in für Marketing und
Publikumsorganisation
Die Deutsche Bühne Ungarn sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Mitarbeiter*in im Bereich Marketing,
PR und Öffentlichkeitsarbeit (mit
Schwerpunkt Publikumsorganisation).
Weitere Informationen zur Stelle finden
Sie hier:
Weiter

DBU Angebote

Junge DBU
Der Jugendclub der Deutschen Bühne
Ungarn
Du willst auf der Bühne stehen?
Du sprichst gerne Deutsch? (Sprachlevel
A2)
Du bist 10 - 20 Jahre alt?
DANN SUCHEN WIR DICH!!
Komm
zu
unseren
Proben,
jeweils
mittwochs, 16:00-18:00 Uhr in der
Deutschen Bühne Ungarn (Garay Platz 4,
7100 Seksard) und bringe Freundinnen,
Freunde, Geschwister und (wenn du dich
nicht traust alleine zu kommen) Eltern mit!

Pädagogische
Fortbildung
In Kooperation mit der Valéria Dienes
Grundschule in Szekszárd findet am 30.
November eine Fortbildung zum Thema
“Komm, wir spielen heut Theater” statt.
Nach dem gemeinsamen Besuch des
Familienstücks „Der Räuber Hotzenplotz”
werden mit der Theaterpädagogin Spiele,
Übungen und Methoden entwickelt und
weitergedacht,
die
einfach
in
den
Deutschunterricht
integriert
werden
können, um den Kindern die Fremdsprache
näher zu bringen.

Weitere Informationen unter:
theaterpaed@dbu.hu

Workshopleitung: Rebekka Bareith
Datum: Dienstag, den 30. November 2021.
Anmeldung bis zum 25.11.2021
Weitere Informationen unter:
neizerbrigitta@gmail.com

Theater ist Kulturgut
Die Deutsche Bühne Ungarn bringt
Gastspiele in Ihre Stadt, Ihre Gemeinde
oder Ihre Einrichtung! Doch wie kann man
das organisieren? Wie können Sie die DBU
zu sich einladen?
Kommen Sie am Dienstag, den 9.
November, zu unserer Veranstaltung ins
Lenau-Haus und lernen Sie unsere Arbeit
kennen. Hier stellt das Team der DBU ihre
Arbeit,
ihre
Angebote
und
die
Kooperationsmöglichkeiten vor.
Diese Veranstaltung richtet sich vor allem
an Theaterinteressierte, Freund*innen der
deutschen Kultur und Sprache, an
Vertreter*innen
der
deutschen
Minderheiten
und
Pädagog*innen
in
Branau.
Anmeldung bis zum 1. November unter:
info@dbu.hu anzumelden.

Weiter

Die Möwe
Die Familie trifft sich in
ihrem Sommerhaus auf
dem Land. Die berühmte
Schauspielerin Arkadina ist
auch gekommen. Ihr Sohn
Konstantin hat ein kleines
Theaterstück geschrieben.
Morgen soll Premiere sein:
Liebe, Sehnsucht, Neid,
Schmerz, Freiheit, Glück…
doch was bleibt nach all
dem?
Weiter

Die Studentin
und Monsieur
Henri
Der griesgrämige Witwer
Henri wird von seinem
Sohn Paul gezwungen, ein
Zimmer seiner Wohnung zu
vermieten.
Constance stellt sich vor.
Henri lässt sie unter einer
Bedingung einziehen: sie
soll seinem Sohn den Kopf
verdrehen.

Die acht Frauen
Auf einem abgelegenen
Landsitz kommt die Familie
zusammen, um die
Weihnachtsfeiertage
miteinander zu verbringen.
Die feierliche Stimmung
findet jedoch ein jähes
Ende, als der einzige Mann
im Haus tot – mit einem
Messer im Rücken –
aufgefunden wird.

Weiter

Weiter

DBU Eindrücke
Schon lange war der Oktober nicht mehr so voll wie dieses Jahr! Endlich
konnten wir wieder eine „richtige“ Premiere mit ausverkauftem Haus feiern!

Vielen Dank für die vielen Besucher*innen, die seitdem den „Räuber
Hotzenplotz“ gesehen haben. Für viele war das der erste Theaterbesuch
ihres Lebens und der minutenlange Applaus, das Mitsingen und Mitfiebern,
und sogar Standing Ovations sind der Beweis, dass dieses Theatererlebnis
unvergesslich bleibt!
Außerdem konnten wir endlich unsere langersehnte Klassenzimmer-Tour
starten. Mit „OUT! - Gefangen im Netz“ begeistern wir mittlerweile seit drei
Jahren Jugendliche und bieten Pädagog*innen Hilfe, um über Mobbing im
Internet aufzuklären.
Auch mit unseren TaschenTheater-Stücken waren wir im Oktober in allen
Ecken des Landes: Von Budapest und Elek über Orosháza, Baja und
Pilisvörösvár bis nach Veszprém und Tengelic. Nichts ist uns zu weit, um
Ihnen vor Ort ein unvergessliches Theatererlebnis zu bieten!

Abschied von der DBU
ifa-Kulturmanagerin Beatrice
Benedek verlässt die DBU
Nach einem intensiven Jahr in
Szekszárd verlässt ifa-Kulturmanagerin
Beatrice Benedek nun das Team der
DBU.
In dieser Zeit entstanden neue Projekte
wie die Reihe „Fokus:Theater”, ein
DBU-Newsletter, ein digitaler Tag der
offenen Tür, viel neues Promomaterial
und vieles mehr.
Vielen Dank an Beatrice für viele neue
Eindrücke, Impulse und für die
wertvollen Erfahrungen, die sie dem
Team gebracht hat. Wir wünschen ihr
viel Erfolg und gutes Gelingen für ihre
neuen Projekte!

Für weitere Fragen:
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu

Unterstützen Sie unsere Onlineprojekte!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

Die DBU kann eine lange Liste von Theatern vorweisen, in denen sie schon
gastiert hat und das sogar außerhalb von Ungarn. Regelmäßig führt es die DBU
nach Österreich und Deutschland, wo eine feste Partnerschaft zum DeutschSorbischen Theater in Bautzen gepflegt wird. Die weiteste Reise, die das Team
der DBU angetreten ist, war für ein Gastspiel in China.

Színes, mint a lombok
A DBU novemberi programja
Kedves Közönségünk!
Szinte hihetetlen, hogy hamarosan véget ér az ősz, és közeledik advent első
vasárnapja.

De addig még sok a tennivalónk, mert minél több embernek szeretnénk
változatos színházi élményt nyújtani! Színes programot állítottunk össze,
hogy kompenzáljuk a szürke őszi napokat. Novemberben több klasszikus is
várja a nézőket a DBU-ban: Csehovtól "A sirály", a francia vígjáték "A
diáklány és Monsieur Henri" és a legismertebb rabló, Torzonborz, aki ismét
ellopja nagymama kávédarálóját. Emellett továbbra is járjuk az országot
zsebszínházi meséinkkel és reméljük, hogy valamelyik előadáson Önökkel is
találkozunk!
Addig is maradjanak egészségesek és szép őszi napokat 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.
Szombat délutáni családi programok: 1.000 Ft

DBU Hírek
Mesesorozat
Ha szombat, akkor mese!
Folytatjuk a ZsebSzínházi sorozatunkat.
December közepéig minden szombaton 10:00kor egy újabb zsebszínházi mesét, vagy egy
nagyszínpadi mesét mutatunk meg nektek!
Az esemény-sorozat a 12 év alatti gyerekek
számára ingyenes, a kísérőknek pedig 1000 Ft.
/fő.
Csoportoknak megbeszélés szerint.
Jegyek a helyszínen.
Tovább

Álláshirdetés
Közönségszervező és marketinges kollégát
keresünk

A Magyarországi Német Színház azonnali
kezdéssel felvételt hirdet marketing, PR és
közönségszervezés munkakörbe. A fő hangsúly a
közönségszervezésen van.
Tovább

A DBU kínálata

Ifjú DBU
a DBU színjátszó csoportja

Pedagógiai továbbképzé

Szívesen állnál színpadon?
Beszélsz németül? (minimum A2-es
szinten)
Elmúltál 12 éves, de még nem vagy 20?

Közös együttműködésben a szekszárdi
Dienes Valéria Általános Iskolával
november 30-án kerül megrendezésre a
„Gyerünk, játsszunk ma színházat” című
továbbképzésünk. A “Torzonborz, a rabló”
c. családi színdarab megtekintése után a
színházpedagógussal együtt olyan
játékokat, gyakorlatokat, módszereket
fejlesztünk tovább, amelyek könnyen
beilleszthetők a német nyelvórákba, és
közelebb hozza a gyerekeket az idegen
nyelvhez.
Műhelyvezető: Bareith Rebekka

AKKOR TÉGED KERESÜNK!
Gyere el a próbákra, minden szerdán 16:00
órától 18:00 óráig, a Magyarországi Német
Színházba (7100 Szekszárd, Garay tér 4.)
és hozd el a barátaidat, testvéreidet, (és ha
még nem mersz egyedül jönni) a szüleidet!
További információk:
theaterpaed@dbu.hu

Időpont: 2021. november 30., kedd
Jelentkezés 2021.11.25-ig, és további
információk: neizerbrigitta@gmail.com

A színház kultúrális kincs
A Magyarországi Német Színház házhoz
megy
az
Ön
településére
vagy
intézményébe.
Hogyan
lehet
ezt
megszervezni?
Jöjjön el 2021. november 9-én információs
rendezvényünkre a pécsi Lenau Házba, és
ismerjen meg minket. A rendezvény
keretében bemutatjuk a színház munkáját,
kínálatát
és
az
együttmöködéi
lehetőségeket.
Elsősorban azokat szeretnénk megszólítani
Baranya megyében, akik érdeklődnek a
színház, a német kultúra és nyelv iránt; a
német
kisebbség
képviselőit
és
pedagógusokat.
A helyek korlátozott elérhetősége miatt
legkésőbb 2021. november 1-ig jelezzék
részvételi szándékukat az info@dbu.hu email címen.

Tovább

A sirály
A család összejön a vidéki
nyaralóban. A híres
színésznő Arkadina fia,
Konsztantyin saját
színdarabjának premierjére
készül. A bemutatót
másnapra tervezik…
szerelem, vágyakozás,
irigység, fájdalom,
szabadság, boldogság… és
mi marad mindezek után?

A diáklány és
Monsieur Henri
A morgós özvegyember
Henri fia, Paul arra
kényszeríti, hogy adja ki
lakásának egyik szobáját
valakinek.
A hirdetésre Constance
jelentkezik. Egy feltétellel
egyezik bele: Mivel Henri
ki nem állhatja menyét,
Constance-nak el kell

A nyolc nő
Egy félreeső vidéki
birtokon összejön a család,
hogy együtt töltse a
karácsonyt.
Az ünnepi hangulat
azonban gyorsan véget ér,
amikor a házban
tartózkodó egyetlen férfit
holtan találják egy késsel a
hátában.

csavarnia az öregúr fiának.

Tovább

Tovább

Tovább

DBU benyomások
Régen nem voltunk már ennyire elfoglaltak októberben, mint ebben az
évben! Végre egy „igazi” teltházas premiert is ünnepelhettünk!
Köszönjük a nézőknek, akik azóta látták a "Torzonborz, a rabló" -t. Sokak
számára ez volt életük első színházlátogatása és az együtt éneklés öröme, az
éljenzés, sőt a vastaps is bizonyítja, hogy ez a színházi élmény felejthetetlen
marad!
Emellett végre elkezdhettük a várva várt turnénkat az “OUT - A net
fogságában” c. osztálytermi darabunkkal. Immár három éve inspiráljuk a
fiatalokat, és segítséget kínálunk a pedagógusoknak az internetes
zaklatással kapcsolatos felvilágosításhoz.
Októberben zsebszínházi darabjainkkal bejártuk az ország összes szegletét:
Budapesttől, Elekig, Orosházától, Bajáig Pilisvörösváron keresztül
Veszprémig és Tengelicig. Semmi sincs túl messze ahhoz, hogy felejthetetlen
színházi élményt nyújthassunk!

Búcsú a DBU-tól
Benedek Beatrice az ifakultúrmenedzser távozik a DBUból
Egy intenzív szekszárdi év után
Benedek Beatrice ifakultúrmenedzser távozik a DBU
csapatából.
Ez idő alatt sok új projekt született,
mint például a „Fókuszban:a
színház” sorozat, a DBU hírlevele,
promóciós anyagok és még sok más.
Nagyon köszönjük Beatrice-nak a
sok új benyomást, impulzust és az
értékes tapasztalatot, amikkel a
csapatot gazdagította és további
terveihez sok sikert kívánunk!
Tovább

További információ:
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyek és foglalások: tickets@dbu.hu

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

A DBU már számos színházban játszott, amelyek között külföldieket is találunk.
Rendszeresen fellép Ausztriában és a bautzeni Német-Szorb Népszínházban,
mellyel szoros együttműködés köti össze. Egy vendégszereplésért a leghosszabb
utat eddig Kínába tette meg a társulat.

Im Zusammenarbeit mit

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