Herzlich Willkommen 2022!
Der Januar bringt Kreativität!
Liebes Publikum!
Wir hoffen, Sie konnten zwischen den Jahren neue Kraft tanken und sind
gesund ins neue Jahr gestartet!
Auf deutsch sagt man: neue Chance – neues Glück. So auch ein neues Jahr.
Ein neues Jahr ist eine neue Chance, um glücklich zu werden. Wir können
sagen, dass unser Theaterjahr von Glück geprägt war. Seit Beginn der
Covid-19 Pandemie Anfang 2020 haben wir sieben Premieren auf die Bühne
gebracht, alleine fünf davon im Jahr 2021. Das war nur durch Ihre Hilfe
möglich, liebe DBU-Fans und Gäste, und dafür danken wir Ihnen.
Nun steht das neue Jahr vor der Tür und wir erhalten alle eine neue Chance,
die wir nutzen müssen! Und das tun wir! Am 17. Januar startet das neue
ungarndeutsche Projekt „Schweres Gepäck“, welches szenisch und
pädagogisch das Schicksal der Ungarndeutschen nach dem 2. Weltkrieg
bearbeitet. Wir hoffen, Sie zur Premiere am 22. Februar begrüßen zu
dürfen! Außerdem kommt „Robinson und Crusoe“, unser Jugendstück ab 12
Jahren, wieder auf die Bühne. Und auch „Die Möwe“ besucht uns Ende
Januar erneut.
Hier ist ein neues Jahr. Nutzen wir die sich neu ergebenden Chancen!
Wir hoffen, Sie alle bald im Theater begrüßen zu dürfen!
Ihr DBU-Team

Karten und 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: 2.000 HUF
Wir bieten auch Gruppenrabatte an.
Für weitere Informationen bezüglich der Rabatte, nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf.

Aktuelles an der DBU
„Schweres Gepäck“: Probenstart
im Januar
Alle zwei Jahre inszeniert die DBU ein Stück mit
ungarndeutschem Hintergrund. Vor zwei Jahren
war dies „Valeria’s verdichtete Welten“, ein
Gedicht- und Liederabend, der die Texte der
ungarndeutschen
Autorin
Valeria
Koch
bearbeitete. Nun entsteht ein neues Projekt,
welches deshalb besonders ist, da es in
Kooperation mit dem Budaörser Heimatmuseum
in Bretzfeld (Baden-Württemberg) entsteht, und
sowohl in Deutschland als auch Ungarn auf Tour
gehen soll.
„Schweres Gepäck“ behandelt das Schicksal der
Ungarndeutschen nach dem 2. Weltkrieg,
insbesondere das Schicksal derer, die nach
Deutschland
zwangsumgesiedelt
wurden.
Basierend auf Zeitzeugenberichten schrieb
Dramaturg Franz Huber eine berührende,
dokumentarisch-fiktive
Collage
über
die
tragischen Schicksale und die Hoffnung auf ein
neues Leben.

Lebende Liebe
In Kooperation mit der DBU veranstaltete die
Werkstatt für Mentale Hygiene erneut ihre
traditionelle, weihnachtliche Programmreihe
„Lebende Liebe für unsere Mitmenschen". Vom
7-17.
Dezember
verzauberten
zahlreiche
Szekszárder Vereine, Chöre und Tanzgruppen
die Besucher*innen des Weihnachtsmarktes mit
beeindruckenden
Choreografien,
weihnachtlichen Geschichten und musikalischen
Einlagen.
Den Auftritt der DBU können Sie auf unserer
Facebook-Seite nachsehen.
Weiter

DBU Angebote

Die Möwe

Der kleine Prinz

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

Ein
Pilot
trifft
nach
einer
Notlandung 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.
Weiter

Der Räuber Hotzenplotz

Robinson & Crusoe

Kasperl
und
Seppel
schenken
Großmutter zum Geburtstag eine
neue wunderschöne Kaffeemühle.
Ihre Freude ist riesengroß, doch
während
die
zwei
im
Haus
Händewaschen gehen, stiehlt der
Räuber Hotzenplotz das kostbare
Geschenk.

Zwei Schiffbrüchige treffen sich
mitten im Meer auf einer Müllinsel.
Zwei
feindliche
Parteien,
zwei
Gestrandete fern der Heimat, finden
durch
Überwindung
ihres
Misstrauens zueinander und werden
am Ende Freunde.
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
Unterstützen Sie unsere Onlineprojekte!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

Seit Beginn der Covid-19 Pandemie Anfang 2019 sind nun vier Wellen
gekommen und haben unsere Arbeit herausgefordert. In dieser Zeit haben
wir erfolgreich 7 Premieren auf die Beine gestellt und unsere Angebote
online erreichbar gemacht. Das macht uns stolz und glücklich, da wir den
Kontakt zu Ihnen, liebes Publikum, nicht verloren haben!

Üdvözlünk 2022!
Kreativitást hoz a január
Kedves Közönségünk!
Reméljük, hogy kipihenték magukat és új lendülettel, egészségesen kezdték
az új évet!
Ahogy németül mondják: “Neue Chance - Neues Jahr”, azaz az új év új
lehetőség a szerencsére. Mi elmondhatjuk, hogy a színházi évünk
szerencsésen alakult.
A Covid-19 járvány kezdete óta hét bemutatónk is volt, melyből öt 2021-ben.
Ez csak az Önök segítségével sikerülhetett, amit szívből köszönünk minden
kedves nézőnknek! Az új év mindannyiunknak új lehetőséget hozhat, amivel
mi élni is fogunk!
Január 17-én kezdődnek a "Nehéz csomag" című rendhagyó formátumú
előadásunk próbái, amely a magyarországi németek második világháború
utáni sorsát dolgozza fel.
Ezenkívül a hónap végén ismét műsorra tűzzük a “Robinson & Crusoe” c.
ifjúsági darabunkat, melyet 12 éves kortól ajánlunk, valamint Csehov
klasszikusát “A sirály”-t is a középiskolás és felnőtt közönség számára.
Megkezdődött az új év, használjuk ki az újonnan adódó lehetőségeket.
Reméljük, hamarosan találkozunk a színházban!
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.

“Nehéz csomag”: próbakezdés
januárban
A DBU kétévente műsorra tűz egy olyan
előadást,
ami
a
magyarországi
németek
történetének valamely szeletét dolgozza fel.
2019 mutattuk be a “Valéria verselt világa” című
verses-zenés estet, mellyel Koch Valéria,
magyarországi német származású költőnő írásait
keltettük életre a színpadon. A most induló új
projektünk azért különleges, mert a bretzfeldi
"Budaörser
Heimatmuseum"
(BadenWürttemberg) együttműködésével készül, és
terveink
szerint
Magyarországon
és
Németországban is minél több helyre eljutni
vele, múzeumokba és iskolákba is.
A “Nehéz csomag” a magyarországi németek
sorsát dolgozza fel a második világháborút
követően,
a
magyarországi
németek
elűzetésének állít emléket. Franz Huber

dramaturg
az
eseményeket
átélők
elbeszéléseiből készített egy szívhez szóló
összeállítást a tragikus sorsokról és egy új élet
reményéről.

Élő szeretet embertársainkért
A szekszárdi Mentálhigiénés Műhely idén is a
DBU-val együttműködve rendezte meg a
hagyományos
karácsonyi
“Élő
szeretet
embertársainknak”
c.
programsorozatát. December 7. és 17. között
számos szekszárdi és környékbeli egyesület,
énekkar, tánccsoport és szervezet varázsolt
ünnepi
hangulatot
a
karácsonyi
vásárra
látogatóknak
lenyűgöző
koreográfiákkal,
karácsonyi történetekkel és zenés műsorokkal.
A DBU fellépését megnézhetik a Facebook
oldalunkon.
Tovább

A siráy

A kis herceg

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?

Egy pilóta kényszerleszállás után
találkozik egy herceggel.
Beszélgetésük során a kis herceg
mesél a különleges barátkereső
útjáról a világűrben.
A kis herceg történetét, ami a
barátságról és az emberségről szól,
10 éves kortól ajánljuk.

Tovább

Tovább

Torzonborz, a rabló

Robinson & Crusoe

Nagymama születésnapja alkalmából
gyönyörűszép új kávédarálót kap a
két csibész unokájától, Kasperl-től és
Seppel-től. Öröme határtalan, de
amíg unokái kezet mosnak a házban,
Torzonborz, a rabló, ellopja az
értékes ajándékot.

A tenger közepén két hajótörött
kapaszkodik fel egy szemétszigetre.
Két ellenséges fél, két
idegenbeszakadt ember messze a
hazájától, akik nem beszélik egymás
nyelvét, de akiknek végül sikerül
felülemelkedniük személyes
bizalmatlanságukon és barátokká
válnak.

Tovább

Tovább

További információ
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyek és foglalások: tickets@dbu.hu
Támogassa online projekteinket!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

A Covid-19 világjárvány 2019 eleji végétől kezdve négy hullámban érkezett
hozzánk, és nagy kihívásokat állított elénk. Ez idő alatt 7 darabot mutattunk
be sikeresen, amiket online formában is elérhetővé tettünk. Büszkék és
boldogok vagyunk, hogy ezáltal nem szakadt meg a kapcsolat Veletek,
kedves közönségünk!
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