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Jetzt können Sie uns überall sehen!
-In Szekszárd, in Budapest, in…Liebes Publikum,
die DBU fährt im März auf Hochtouren! “Der kleine Prinz” kommt am 9.
März ins Theater am Bethlen Platz in Budapest, “Robinson & Crusoe” fährt
am 30. März bis nach Veszprém und “Scherbenpark” können nicht einmal
die Landesgrenzen aufhalten: bevor das Monodrama am 22. März ans
Nationaltheater in Budapest kommt, tourt “Scherbenpark” in Linz am 8. und
9. März.
Haben Sie auch Lust bekommen auf eine Produktion der DBU?
In diesem Newsletter erfahren Sie, wie Sie uns ganz einfach buchen können!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr DBU-Team

Karten und Reservierungen
Normalpreis: 2.000 Ft
Kinder (bis 12 Jahren): 1.000 Ft
Aufführungen im Bethlen Téri Színház: 3.500 Ft
Gruppenrabatte möglich nach individueller Besprechung.
Reservierung: per Mail unter info@dbu.hu oder tickets@dbu.hu,
oder telefonisch unter: +36 74/316-533

Aktuelles an der DBU

DBU in Budapest:
Kleiner Prinz im Bethlen Téri Színház
Die Geschichte des kleinen Prinzen über Freundschaft und Menschlichkeit,
für Jugendliche ab 10 Jahren, kommt am Mittwoch, den 9. März 2022,
nach Budapest in das Theater am Bethlen Platz.
Der Vorstellung (55 Minuten) folgt ein Nachgespräch (ca. 30 Minuten)

Karten

PREMIERE
„Schweres Gepäck“
Alle zwei Jahre erarbeitet die DBU
ein Stück mit ungarndeutschem
Hintergrund.
Dieses Jahr entsteht ein szenischer
Audio-Spaziergang, der sich mit der
Vertreibung
der
Budaörser
Ungarndeutschen befasst.
Krankheitsbedingt musste die für
Freitag, den 25.02.2022, um 16:00
Uhr geplante Premiere „Schweres
Gepäck” leider ausfallen.

Premiere:
19. März, 16:00 Uhr

Jelen/Lét Festival:
Scherbenpark im
Nationaltheater
Budapest
Vom 21-27. März 2022 findet im
Nationaltheater Budapest das vom
Serbischen Theater Ungarn und dem
Ungarischen
NationalitätenTheaterverband
organisierte
Jelen/Lét Festival statt.
Ziel der Veranstaltung ist es,
Minderheitentheater in Ungarn zu
fördern, zu unterstützen und ihrem
Beziehungen auszuweiten.
Am 22. März 2022 bringt die DBU
ihr Stück „Scherbenpark” in der
Regie von Verena Koch nach
Budapest.

Karten

Wunderbar
Fesztivál
Der
Verband
“deutsch.karriere.erfolg”
initiiert
Ende
März
das
WunderbarFesztivál,die Woche der
deutschen Sprache, mit dem Ziel,
die
Sprache
und
Kultur
der
deutschsprachigen Länder bzw. das
Deutschlernen in Ungarn beliebter
zu machen.
Auch die DBU ist mit ihrem
Repertoire vertreten!
Möchten Sie uns buchen? Alle
Informationen dazu finden Sie hier.

Scherbenpark
Am 8. und 9. März in Linz
Der Scherbenpark. Eine Hochhaussiedlung, die ausschließlich von
russischen Migrant:innen bewohnt wird. Hier lebt Sascha mit Geschwistern
und Tante Maria. Sascha ist klug, ehrgeizig, und hat einen Traum: sie
möchte ihren Stiefvater Vadim umbringen, nachdem der wegen Mordes an
ihrer Mutter im Gefängnis sitzt.
“Scherbenpark” ist eine Koproduktion zwischen der Deutschen Bühne
Ungarn und Zweitspiel. Die Aufführungen in Linz richten sich explizit auch
an Schulklassen (Infos zu Anmeldungen für Schulklassen und
Vorstellungsterminen: info@gfk-ooe.at).
Jugendstück ab 14 Jahren
Eine gemeinsame Veranstaltung von der gfk und SPÖ Frauen OÖ.

Karten

DBU Angebote

Robinson & Crusoe im ganzen Land
Die zentralen Motive wie das Einander-Fremdsein und die Schwierigkeit,
sich mittels Sprache verständlich zu machen, werden zu einer neuen
Geschichte verwoben, in der sich zwei Schiffbrüchige mitten im Meer auf
einer Müllinsel treffen. Zwei feindliche Parteien, zwei Gestrandete fern der
Heimat, finden durch Überwindung ihres Misstrauens zueinander.
“Robinson & Crusoe” wurde als Reisestück inszeniert, welches in jeder Aula,
jeder Sporthalle und jedem Gemeindehaus gespielt werden kann. Im März
und April haben wir noch freie Termine.
Buchen Sie eine Vorstellung über: www.dbu.hu

Ausblick in den April:
Der April führt fort, was der März beginnt! Am 1. April kommen wir mit dem
kleinen Prinzen nach Orosháza und am 6. April mit Robinson & Crusoe nach
Budapest in das Theater am Bethlen Platz.
Haben Sie auch Lust deutsches Theater in ihrer Stadt oder Gemeinde zu
sehen? Setzen Sie sich mit uns in Kontakt: info@dbu.hu

Reservieren Sie jetzt unter tickets@dbu.hu,
oder telefonisch unter: +36 74/316-533

Weiterhin im Repertoire

Der Räuber Hotzenplotz

Der Gott der Reben

Kasperl

Vor lauter Wein übersehen zwei

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.

frisch
verliebte
Touristen
im
Weinkeller des Weingottes Bacchus
die Zeit und damit die Abfahrt ihres
Busses. Sie werden inflagranti von
der
Belegschaft
des
Lokals
überrascht, während draußen die
Grenzen schließen und somit alle
gezwungen
sind,
in
diesem
geschlossenen System miteinander
umzugehen. Man nähert sich an,
versteht sich besser, und lässt mit
etwas Wehmut neue Freund*innen
zurück, wenn es dann doch wieder
an die Heimreise geht.

Weiter

Weiter

Aufgrund der Pandemie müssen wir unser Programm leider
manchmal umplanen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

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

Most mindenhol láthat bennünket!
-Szekszárdon, Budapesten,… Kedves Közönségünk!
A DBU márciusban bejárja az országot!
“A kis herceg” március 9-én érkezik a budapesti Bethlen Téri Színházba, a
“Robinson & Crusoe” egészen Veszprémig utazik, és a “Scherbenpark” c.
monodrámát még az országhatárok sem tudják megállítani: március 8-án és
9-én Linzben, március 22-én pedig Budapesten a Nemzeti Színházban lesz
újra látható!
Sikerült felkeltenünk az érdeklődését?
Hírlevelünkből az is kiderül, hogy
megrendelni!
Szeretettel várjuk Önöket!
A DBU csapata

milyen

egyszerű

előadásainkat

Jegyek és foglalások
Teljes árú: 2.000 Ft
Gyermek (12 éves korig): 1.000 Ft
Bethlen Téri Színházi előadásaink: 3.500 Ft
Csoportos foglalás esetén egyedi kedvezményre van lehetőség.
Foglalás: info@dbu.hu, tickets@dbu.hu címeken vagy a
+36 74/316-533 telefonszámon.
Tájelőadás esetén az ár egyéni árajánlat alapján.

DBU Hírek

DBU Budapesten:
A kis herceg a Bethlen Téri Színházban
A kis herceg történetét a barátságról és emberségről már 10 éves kortól
ajánljuk. A budapesti közönség 2022. március 9-én tekintheti meg Bethlen
Téri Színházban.
Az előadást (55 perc) beszélgetés követi (kb. 30 perc)

Jegyek

BEMUTATÓ:
“Nehéz csomag”
A DBU minden második évben
létrehoz
egy,
a
magyarországi
németség
témájával
foglalkozó
darabot.
Ebben az évben egy jelenetekbe
rendezett audio-séta született meg,
ami
a
kitelepített
budaörsiek

történetét dolgozza fel.
Az eredetileg 2022. február 25-re
tervezett bemutatót betegség miatt
el kellett halasztanunk.

A bemutató új időpontja:
2022. március 19., 16:00.

Jelen/Lét Fesztivál:
Scherbenpark a
Nemzeti
Színházban
2022. március 21. és 27. között kerül
megrendezésre a Jelen/Lét Fesztivál,
idén is a Magyarországi Szerb
Színház és a Nemzetiségi Színházi
Szövetség közös szervezésében.
A rendezvény célja a magyarországi
nemzetiségi
színházak
népszerűsítése
és
közönségkapcsolatainak bővítése.
A
fesztivál
keretében
2022.
március
22-én
19:30-kor
a
Scherbenpark című produkciónk
látható Verena Koch rendezésében.

Jegyek

Wunderbar
Fesztivál
A “deutsch.karriere.erfolg” nevű
szövetség szervezésében március
végén
kerül
megrendezésre
a
Wunderbar Fesztivál, vagyis a német
nyelv hete.
Célja a német nyelvű országok
kultúrájának
és
a
német
nyelvtanulásnak a népszerűsítése
Magyarországon.
A
rendezvénysorozaton a DBU is
képviselteti
magát
színházi
kínálatával.
Előadást
foglalna?
információt megtalál itt.

Minden

Scherbenpark:
Március 8-án és 9-én Linzben!
A Scherbenpark, egy lakótelep, melyet kizárólag orosz bevándorlók lakják.
Itt él Sascha két testvérével és a nagynénjükkel, Máriával. Sascha okos,
ambiciózus és van egy álma: meg akarja ölni a mostohaapját, Vadimot, aki
börtönben ül a lány anyjának meggyilkolása miatt.
A Scherbenpark c. darab a Magyarországi Német Színház és a Zweitspiel
koprodukciója.
A linzi előadások iskolai osztályoknak is szólnak (részvételi információk
osztályoknak és az előadások időpontjai: info@gfk-ooe.at) Ifjúsági darab 14
éves kortól.
A gfk és az SPÖ Frauen OÖ közös rendezvénye.

Jegyek

A DBU kínálata
Robinson & Crusoe az egész országban

A darab központi témái: két ember totális idegensége egymás számára
valamint, a beszélt nyelv általi kommunikáció lehetőségének teljes hiánya. A
tenger közepén két hajótörött kapaszkodik fel egy szemétszigetre. Két
ellenséges fél, két idegenbe szakadt ember messze a hazájától, akik nem
beszélik egymás nyelvét, de akiknek végül sikerül felülemelkedniük
személyes bizalmatlanságukon és barátokká válnak.
A Robinson & Crusoe egy olyan előadás ami bármely aulában,
tornateremben és közösségi házban is játszható, szívesen házhoz visszük. A
márciusi és áprilisi előadásainkra még foglalhatók.
Előadás rendelés: www.dbu.hu

Kitekintés áprilisra:

Amit márciusban elkezdtünk, áprilisban folytatjuk!
Utazunk tovább: április 1 - én a Kis herceggel Orosházára, április 6 - án
pedig a Robinson & Crusoe - val a budapesti Bethlen Téri Színházba
készülünk.
Szeretne német nyelvű színházi előadást látni a saját városában,
közösségében is? Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@dbu.hu címen.

Foglaljon most a tickets@dbu.hu címeken,
vagy a +36 74/316-533 telefonszámon.

Továbbra is műsoron

Torzonborz, a rabló

A szőlőtőkék istene

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.

Két szerelmes német turista a bortól
megrészegülve a bor istenének Bacchusnak - pincéjében felejti
magát. Így lekésik a buszt, ami
Németországba
vinné
őket.Inflagranti meglepi őket a
borozó személyzete, miközben az is
kiderül, hogy már nem mehetnek
sehová, mert karantén alá került az
ország, lezárták a határokat, és
bezártak a hotelek is.

Tovább
Tovább

A pandémiás helyzetből kifolyólag előfordulhat,
hogy műsortervünket meg kell változtatnunk.
Az ebből fakadó esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.
Megértésüket köszönjük!

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
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