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Ab in die Sommerpause!
- Wir wünschen einen schönen Sommer!Liebes Publikum!
Im letzten Newsletter der Spielzeit 2021|22 möchten wir uns recht herzlich
bei Ihnen bedanken!
Vielen Dank für 183 Vorstellungen, davon 132 Gastspiele und
unglaubliche ca. 9.000 Zuschauer*innen!
Dank Ihnen und Euch haben wir es dieses Jahr bis nach Szeged, Miskolc,
Ózd, Szombathely und viele weitere Städte geschafft!
Wir haben neue Kooperationen aufgebaut, unter anderem mit dem
Wunderbar-Festival und der Ödön-von-Horváth-Gesellschaft in Murnau. Wir
haben langersehnte Projekte, wie die Kooperation mit dem Budaörser
Heimatmuseum in Bretzfeld und Budaörs verwirklicht. Wir haben neue
Kolleg*innen kennengelernt und alte wiedergetroffen.
Das wäre ohne Ihre Hilfe und Interesse nicht möglich gewesen.
Ihr DBU-Team

Karten und Reservierungen
Normalpreis: 2.000 Ft
Kinder (bis 12 Jahren): 1.000 Ft
Aufführungen im Theater am Bethlen Platz:
Normalpreis: 3.500 Ft
Studentenpreis: 2.800 Ft
Gruppenrabatte möglich nach individueller Absprache.
Reservierung: per Mail unter info@dbu.hu oder tickets@dbu.hu,
oder telefonisch unter: +36 74/316-533

Aktuelles an der DBU

Gala der
Selbstverwaltungen
Dieses Jahr fand bereits zum 26. Mal
der Tag der Ungarndeutschen statt.
Die
Landesselbstverwaltung
der
Ungarndeutschen veranstaltete aus
diesem Anlass ihre traditionelle
Festgala am 18. Juni 2022 im
Budapester Kongresszentrum, dieses
Jahr unter der Schirmherrschaft
Johannes Haindls, Botschafter der
Bundesrepublik
Deutschland
in
Ungarn.
Die Festansprache hielt in diesem
Jahr Klaus Streicher, Gesandter der
Bundesrepublik
Deutschland
in
Ungarn.
Auch die DBU war wieder vertreten.
Unser Ensemble brachten einen
Ausschnitt des Stücks “Schweres
Gepäck” mit.

2. Foto: Miklós Bölcskey

Weiter

Offene Probe
Am 17. Juni fand die offene Probe
mit
anschließender
Gedankenwerkstatt
zu
unserem
neuen Stück „Und die Liebe höret
nimmer auf…“ statt.
Das Stück wurde von Verena Koch
und Franz Huber geschrieben und
inszeniert,
und
spielt
im
Wartezimmer des Himmels, wo Ödön
von Horváth, Endre Ady, Mihály
Babits
und
Valéria
Dienes
aufeinandertreffen.
Sie
philosophieren,
diskutieren
und
streiten über Leben, Liebe, Politik

und Dichtung.
Wir danken allen Teilnehmer*innen
für ihre wertvollen Impulse und
Anregungen, so dass das Stück nun
mit letzten Feinschliffen am 8.
September
an
der
DBU
uraufgeführt werden kann.
Weitere Informationen zum Stück
unter:

Weiter

Abschied von der DBU
Zum Ende der Spielzeit möchten wir uns von zwei Kollegen des Ensembles
verabschieden:
Tamás Boglári war 8 Jahre Teil des Ensembles. In dieser Zeit war er nicht
nur als Schauspieler, sondern mehrmals als Regisseur tätig.
Dustin Leitol stieß während der Pandemie im Februar 2020 zum Ensemble
der DBU.
Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Schauspielkollegen, die mit
ihrer Vielfältigkeit und besonders mit ihrem musikalischen und
schauspielerischen Talent die Arbeit und die Inszenierungen des Hauses
vielfältig mitgestaltet haben.
Beide Schauspieler bleiben dem Haus als Gäste erhalten.
Wir wünschen ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und freuen uns auf weitere
Zusammenarbeit!

Ferien-Camp mit der DBU

Ausblick in den August:
Ab dem 15. August sind wir wieder für Sie da!
Dann erwarten wir Sie mit unserem Audio-Spaziergang “Schweres Gepäck”
(ab jetzt auch in ungarischer Sprache!) und unserer neuen Komödie “Bezahlt
wird nicht!”
Im September folgt dann die langersehnte Premiere unserer neuen
Produktion “Und die Liebe höret nimmer auf…”.
Weitere Informationen zu unserem Spielplan im August

Wenn Sie sich dafür interessieren, was in einem Theater im Sommer

passiert, was unsere Schauspieler*innen tun und wie ein neues Stück in den
Sommerferien vorbereitet wird, folgen Sie uns auf unseren Social-MediaKanälen!

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

Weiterhin im Repertoire

Der kleine Prinz

Der Räuber Hotzenplotz

Ein Pilot trifft nach einer Notladung
in der Wüste einen Prinzen. Den
kleinen Prinzen. Die beiden fangen
an
sich
zu
unterhalten
und
kennenzulernen.

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.

Stück für Stück beginnt der kleine
Prinz dem Piloten von seiner Suche
zu erzählen, seiner Suche nach
Freunden: vom König, von der
Geschäftsfrau, vom Geographen bis
zu den Wesen auf dem Planeten
Erde, der Schlange und dem Fuchs.
Die Geschichte des kleinen Prinzen
über
Freundschaft
und
Menschlichkeit, für Jugendliche ab
10 Jahren.

Weiter

Deswegen machen sich die zwei
pfiffigen Jungen auf die Suche nach
dem
bösen
Räuber,
um
die
Kaffeemühle zurückzubringen und
ihn
Wachtmeister
Dimpfelmoser
auszuliefern. Während der Suche
verwickeln sie sich in spannende
Abenteuer.
Ein unterhaltsames und lustiges
Märchen für Kinder ab 5 Jahren.

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
Ifa-bezogene Fragen: kahles@ifa.de
Unterstützen Sie unsere Onlineprojekte!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

Irány a nyári szünet!
- Szép nyarat kívánunk! Kedves Közönségünk!
A 2021/2022-es évad utolsó hírlevelével szeretnénk köszönetet mondani.
Köszönjük a 183 előadást, amiből 132 tájelőadás volt, és hogy
előadásainkra kb. 9.000-en jöttek el.
Önöknek köszönhetően az idei évben már jártunk Szegeden, Miskolcon,
Ózdon, Szombathelyen és további számos városban.
Új együttműködéseket építettünk fel, t.k. a Wunderbar Fesztivál
szervezőivel és a murnaui Ödön-von-Horváth-Társasággal. Rég várt
projekteket valósítottunk meg a bretzfeldi Budaörser Heimatmuseummal
és a budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseummal. Új kollégák jöttek és
találkoztunk régiekkel. Az Önök segítsége és érdeklődése nélkül mindez
nem jöhetett volna létre.
A DBU csapata

Jegyek és foglalások
Teljes árú: 2.000 Ft
Gyermek (12 éves korig): 1.000 Ft
Bethlen Téri Színházi előadásaink:
teljes árú: 3.500 Ft
diák: 2.800 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

Magyarországi
Német
Önkormányzatok
Napja
Idén
huszonhatodik
alkalommal
került sor a Magyarországi Német
Önkormányzatok Napjára.
A gálaműsort a Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzata 2022. június 18-án
a
Budapest
Kongresszusi
Központban rendezte meg.
A rendezvény védnöke Johannes
Haindl,
a
Német
Szövetségi
Köztársaság
magyarországi
nagykövete volt, ünnepi beszédet
mondott Klaus Streicher, a Német
Szövetségi
Köztársaság
magyarországi követe.
A DBU is ismét képviseltette magát
az
eseményen.
Társulatunk
a
"Nehéz csomag" című darabból vitt
magával egy részletet.
2 fotó: Bölcskey Miklós

Weboldal

Nyilvános próba
Június 17-én került sor a legújabb
darabunk, “A szeretet soha el nem
múlik…” nyilvános próbájára és
utána
egy
beszélgetésre
a
közönséggel.
A darabot Verena Koch és Franz
Huber írta és rendezte. A történet a
menny előszobájában játszódik, ahol
Ödön von Horváth, Ady Endre,
Babits Mihály és Dienes Valéria
találkozik össze. Az életről, a
szerelemről,
politikáról
és
költészetről
filozófálnak
és
vitatkoznak.
Köszönjük minden résztvevőnek a
hasznos
impulzusokat
és
észrevételeket. A darabot 2022.
szeptember 8-án mutatjuk be az
utolsó simítások után.
További információ az előadásról:

Tovább

Búcsú a DBU-tól
Az évad végén két kollégánk búcsúzik a társulattól:
Boglári Tamás 8 évig volt társulatunk tagja. Ez idő alatt nem csak
színészként, hanem rendezőként is tevékenykedett.
Dustin Leitol 2020 februárjában, a világjárvány idején csatlakozott a DBU
társulatához.
Szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni színészkollégáinknak, akik
sokszínűségükkel és különösen zenei és színészi tehetségükkel segítették a
színház munkáját és produkcióinak létrejöttét. Mindkét színész
vendégként tovább dolgozik velünk.
Sok sikert kívánunk nekik a jövőben, és várjuk a további közös munkát!

Kitekintés augusztusra:
Augusztus 15-én kezdjük a következő évadot, melyet a “Nehéz
csomag” c. audio-sétával (már magyar nyelven is!) és legújabb “Nem
fizetünk!” című vígjátékunkkal nyitunk meg.
Augusztus havi műsorunk itt érhető el

Szeptemberben tartjuk “A szeretet soha el nem múlik…” c. darabunk rég
várt bemutatóját.

Amennyiben érdekli Önt, hogy mi minden történik egy színházban, hogy mit
csinálnak színészeink, valmint, hogyan készül el egy új darab a nyári
szünetben kövesse színházunkat social media csatornáinkon!

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

Továbbra is műsoron

A kis herceg

Torzonborz, a rabló

Egy pilóta kényszerleszállást hajt
végre a sivatagban, ahol találkozik
egy herceggel. A kis herceggel.
Beszélgetésbe
elegyednek
és
lassanként megismerik egymást.

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 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
barátságról és emberségről szól, 10
éves kortól ajánljuk.

Kasperl és Seppel mindenre
elszántan indulnak útnak, hogy
visszaszerezzék a kávédarálót, a
gonosz rablót pedig az őrmester
kezére juttassák. Útjuk során egyik
izgalmas kalandból a másikba
csöppennek.
Szórakoztató és vidám mese 5 éves
kortól.

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
Ifa-val kapcsolatos kérdések: kahles@ifa.de
Támogassa online projekteinket!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001
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