View in browser

Menschenskinder, wo ist das Theater?!
- Ist die DBU auch bei dir in der Nähe?! Liebes Publikum,
der April steht im Zeichen des Nachwuchses! Wir bringen Theater für
Kindergarten, Grundschule und Gymnasium ins ganze Land, von Orosháza
nach Szentlőrinc bis Budapest über Ózd und weiter nach Szeged!
Und im April stehen nicht nur die Profis auf der Bühne, auch die
Nachwuchstalente kommen bei uns ins Rampenlicht!
Erfahren Sie mehr zu all unseren Kinder- und Jugendangeboten in diesem
Newsletter!
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 Absprache.
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:
Robinson & Crusoe im Theater am Bethlen Platz
Zwei feindliche Parteien, zwei Gestrandete fern der Heimat, finden durch
Überwindung ihres Misstrauens zueinander und werden am Ende Freunde.
Am 6. April kommen wir mit dem Jugendstück ab 12 Jahren in das Theater
am Bethlen Platz.

Karten

PREMIERE
“Bezahlt wird
nicht”
"Bezahlt wird nicht!" lautet der
Schlachtruf
von
Antonia
und
anderen im Supermarkt, da sie sich
aufgrund von Preissteigerungen die
Lebensmittel nicht mehr leisten
können.
Zuhause angekommen muss die
geklaute Ware allerdings vor
Antonias
gesetzestreuen
Mann
Giovanni versteckt werden.
Und nicht nur vor ihm, auch die
Polizei ist auf der Suche nach dem
Diebesgut. Doch nur wohin mit all
den Sachen? Da hat Antonia eine
rettende Idee, die alle Beteiligten
in
ein
verrücktes
Verwechslungsspiel katapultiert.
Die berühmte moderne Comedia
dell'arte von Nobelpreisträger Dario
Fo und Franca Rame ist eine
verrückte Satire über die Auswüchse
der Marktwirtschaft und strotzt vor
Witz,
Ideenreichtum,
einer
Portion Keckheit und einer Menge
Spaß.

Premiere:
5. Mai

Jobangebote
Gleich drei Stellen hat die DBU in
naher Zukunft zu vergeben!
Ab Mai
Person,

2022

suchen
die

wir eine
unsere

Requisitenabteilung leitet.
Ab der neuen Spielzeit 2022|23
erweitern wir unser Ensemble
um zwei weitere Schauspieler.

Weiter

RÜCKBLICK:
Wunderbar
Fesztivál
Der
Verband
“deutsch.karriere.erfolg” initiierte
Ende März das Wunderbar Fesztivál,
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 war mit ihrem
Repertoire vertreten! 12 Stücke
konnten wir in dieser Woche in ganz
Ungarn spielen, unter anderem in
Gyönk,
Romonya,
Veszprém,
Mezőberény, und natürlich in
Budapest.

Möchten
buchen?

Sie

uns

einmal

Alle Informationen erhalten Sie
per Mail unter info@dbu.hu oder
telefonisch unter: 0036 74 316 533

PREMIERE:
“Konferenz der
Tiere”
“Eines Tages wurde es den Tieren zu
bunt” von dem vielen Blödsinn, den
die Menschen auf der Erde treiben.
In einer Konferenz beschließen die
Tiere,
harte
Maßnahmen
vorzunehmen, damit den Menschen
einen Spiegel vorzuhalten und ihnen
Einhalt zu gebieten.

Weiter

DBU Angebote

Kleiner Prinz in Ózd und in Szekszárd
Die Geschichte des kleinen Prinzen über Freundschaft und Menschlichkeit,
für Jugendliche ab 10 Jahren, kommt am Donnerstag, den 21. April 2022,
nach Ózd.
Der Eintritt ist kostenlos!
Der Vorstellung (55 Minuten) folgt ein Nachgespräch (ca. 30 Minuten)

Weiter

“Der Räuber
Hotzenplotz” kehrt
zurück
Das unterhaltsame und lustige
Märchen für Kinder ab 5 Jahren
kommt wieder an die DBU und am
30. April sogar in den BókayGarten nach Budapest.
Wir freuen uns auf Euch!

Karten

Ausblick in den Mai:
Im Mai sind wir mit vielen TaschenTheaterstücken im ganzen Land
unterwegs! Außerdem feiert die Komödie "Bezahlt wird nicht" Premiere an
der DBU. Wir freuen uns Sie und Euch in Szekszárd und anderswo begrüßen
zu dürfen!
Haben Sie auch Lust deutsches Theater in ihrer Stadt oder Gemeinde zu
sehen?
Treten Sie mit uns in Kontakt: info@dbu.hu

Reservieren Sie jetzt unter tickets@dbu.hu,

oder telefonisch unter: +36 74/316-533

Weiterhin im Repertoire

Schweres Gepäck

Der Gott der Reben

Der
Audio-Spaziergang
erzählt
anhand von mehreren Figuren über
einschneidende Momente im Leben
der Ungarndeutschen: von der
Volkszählung
1941
bis
zur
Aussiedlung
1946,
von
den
unterschiedlichen Haltungen und
Gefühlen
innerhalb
einer
ungarndeutschen
Familie,
von
Erinnerungen und vom Ankommen
in Deutschland.

Vor lauter Wein übersehen zwei
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.

Schweres
Gepäck
basiert
auf
historischen Quellen sowie auf
Gesprächen
mit
aus
Ungarn
Vertriebenen und deren Nachfahren.
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

Zsuzsanna Sipos wurde mit dem Oscar für das Beste Szenenbild im Film
“Dune”
ausgezeichnet.
Zsuzsanna
ist
die
Schwester
unseres
Ensemblemitglieds Eszter Sipos.
Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser Auszeichnung!

Gyerekek, hol van a színház?!
- Lehet, hogy a DBU a ti közeletekben is
felbukkan?! Kedves Közönségünk!
Az április nálunk az utánpótlás jegyében telik.
Ifjúsági és gyermek-előadásainkkal bejárjuk az egész országot! Óvodákba
általános
iskolákba
és
gimnáziumokba
látogatunk;
Orosházáról
Szentlőrincre, Budapestről Ózdra, onnan pedig Szegedre utazunk.
Ugyanakkor nemcsak a profik állhatnak nálunk a színpadon, hanem
rivaldafénybe kerülnek az utánpótlás tehetségei is!
Tudjon meg többet a gyermek és ifjúsági kínálatunkról a hírlevelünkből!
A DBU csapata

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:
Robinson & Crusoe a Bethlen Téri Színházban
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.
Április 6-án a 12 éves kortól ajánlott darab a Bethlen Téri Színházban
látható.

Jegyek

BEMUTATÓ:
“Nem fizetünk”
Nem fizetünk! Így hangzik Antónia
és
a
többiek
mottója
a
szupermarketben,
mikor
a
folyamatosan dráguló élelmiszerárak
miatt azokat már nem tudják
megengedni maguknak.
Mikor hazaér Antóniának el kell
rejtenie
a
lopott
holmit
szabálykövető férje, Giovanni elől. És
nem csak előle, hisz a rendőrség is
nagy
erőkkel
keresi
a
lopott
árucikkeket.
De hová is rejtse el őket? Ekkor
Antóniának mentő ötlete támad, ami
az
érintetteket
egy
zavaros,
szerepváltó játékba katapultálja.
A Nobel-díjas Dariao Fo és Franca
Rame modern Comedia dell'arte-ja
egy szatíra, mely a piacgazdaság
visszás
helyzetének
bemutatása
mellett
tele
van
humorral,

ötletességgel, hetykeséggel és egy
nagy adag jókedvvel.

Premier:
Május 5.

Álláslehetőségek
A közeljövőben három pozícióra is
keresünk új munkatársat!
Kelléktárvezető-kellékest
keresünk 2022. májusi kezdéssel,
valamint bővíteni kívánjuk színészcsapatunkat
két
új
férfi
színésszel a 2022|23-as évadtól.

Tovább

VISSZATEKINTÉS:
Wunderbar
Fesztivál
A
“deutsch.karriere.erfolg”
szövetség
kezdeményezésére
március végén került megrendezésre
a WunderbarFesztivál, a német nyelv
hete, melynek céljai a német nyelvű
országok nyelvének és kultúrájának
népszerűsítése,
valamint
Magyarországon belül a német nyelv
tanulásának közkedveltebbé tétele.
A
fesztiválon
a
DBU
saját
repertoárjával
képviseltette
magát.
Összesen
12
előadást
tartottunk a rendezvény keretében,
többek
között
Gyönkön,
Romonyán,
Veszprémben,
Mezőberényben és természetesen
Budapesten.

Ön is szeretné megrendelni
valamelyik előadásunkat?
Írjon nekünk az info@dbu.hu címre,
vagy hívjon minket a +36-74-316533-as telefonszámon.

BEMUTATÓ: “Az
állatok
konferenciája"
Egy napon tele lett az állatok
hócipője az emberek hülyeségeivel,
és azzal amit a Földön művelnek.
Egy
konferencia
keretén
belül
szigorú intézkedéseket hoznak, hogy
tükröt tartsanak az emberek elé és
véget vessenek tevékenységüknek.

Tovább

A DBU kínálata

A kis herceg Ózdon és Szekszárdon
A kis herceg történetét a barátságról és emberségről már 10 éves kortól
ajánljuk.
Az előadás 2022. április 21-én érkezik Ózdra.
A belépés ingyenes!
Az előadást (55 perc) beszélgetés követi (kb. 30 perc).

További információ

“Torzonborz, a
rabló” visszatér
A szórakoztató és vicces mesejáték
április 30-án ismét a DBU - ban
látható, sőt még a budapesti
Bókay-kertben is.
Várjuk Önt!
(Az előadást 5 éves kortól ajánljuk.)

Jegyek

Kitekintés májusra:
Májusban több ZsebSzínházas darabunkkal is bejárjuk az országot. Sőt
"Nem fizetünk" című darabunk premierje is ebben a hónapban lesz
esedékes.
Szívesen látjuk Önt szekszárdi és tájelőadásainkon egyaránt!
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

Nehéz csomag

A szőlőtőkék istene

Az
audio-séta
több
szereplő
történetén keresztül meséli el a
magyarországi németek életének
döntő
pillanatait
az
1941-es
népszámlálástól
az
1946-os
kitelepítésig. Részeseivé válunk egy
magyarországi
német
család
életének, átérezhetjük a családtagok
közötti
ellentéteket,
kételyeiket,
fájdalmaikat,
emlékeiket,
és
átélhetjük
a
megérkezést
Németországba.

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.

A
Nehéz
csomag
történelmi
forrásokból
valamint
a
Magyarországról
kitelepített
németekkel és leszármazottaikkal
folytatott
beszélgetésekből
táplálkozik.

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

Sipos Zsuzsanna a Dűne című film berendezéséért Oscar-díjat kapott a
legjobb filmes díszlet kategóriájában. Zsuzsanna társulati tagunk, Sipos
Eszter testvére.
Szívből gratulálunk neki ehhez a fantasztikus elismeréshez!
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