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Endspurt in den Sommer
- Kaum versieht man sich...Liebes Publikum!
Kaum versieht man sich, schon ist der Sommer da und die Spielzeit 2021|22
neigt sich ihrem Ende. Doch bevor wir in die Sommerpause gehen, haben
wir Ihnen noch ein paar Highlights zusammengestellt:
Den Räuber Hotzenplotz können Sie und ihr sowohl in Szekszárd als auch
in Budapest treffen. Für die Literat*innen unter Ihnen empfehlen wir die
offene Probe unserer neuen Produktion “Und die Liebe höret nimmer
auf”. Am 18. Juni stellen wir im Rahmen der diesjährigen LdU-Gala unsere
aktuelle Arbeit vor.
Und um die Spielzeit mit Charme und Humor abzurunden, erwartet Sie Ende
des Monats unsere Commedia d´ell arte auf der Bühne in Szekszárd.
Wir freuen uns auf ihren Besuch!
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

Was für eine
Premiere! “Bezahlt wird
nicht”
Am 5. Mai feierte die neue Komödie
„Bezahlt wird nicht!“ in der Regie
von Kilian Klapper Premiere an der
DBU.
Die
Kritik
Budapester
hier.

zum
Stück
der
Zeitung finden Sie

Am 28. und 29. Juni haben Sie
zum letzten Mal in dieser Spielzeit
die Möglichkeit „Bezahlt wird
nicht!“ zu sehen:
Tickets und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage.

Deutschsprachige
Vorstellung mit
ungarischen Untertiteln

Weiter

Jobangebote
Werde Teil des DBU-Teams!
Ab der neuen Spielzeit 2022|23
erweitern wir unser Ensemble um
zwei weitere Schauspieler.
Die
Bewerbungsfrist
wurde
verlängert bis zum 5. Juni.

Weiter

Landesgala der LdU
Nach anderthalb Jahren Pause kann die LdU-Gala endlich wieder live
veranstaltet werden.
Am 18. Juni treffen sich alle Vereine, Institutionen und Organisationen der
Landesselbstverwaltung in Budapest und stellen ihre Arbeit vor.
Auch dieses Jahr werden der Valeria Koch Preis, der Otto Heinek Preis und
die Ehrennadel in Gold verliehen.
Natürlich stellt auch die DBU ihre Arbeit vor: dieses Jahr hat das Ensemble
einen Teil aus dem Audio-Spaziergang „Schweres Gepäck“ vorbereitet. Das
Stück mit dem besonderen Format behandelt die Vertreibung der
Ungarndeutschen nach dem zweiten Weltkrieg.

Silber für die
Junge DBU!
Am
7.
Mai
fand
das
Kindertheatertreffen Weöres Sándor
auf Komitatsebene in Tolnau statt,
für welches erstmals die Deutsche
Bühne Ungarn in Seksard ein
Zuhause bot.
Die Jury zeichnete das Stück „Die
Konferenz der Tiere” der Jungen
DBU mit einer Silber-Wertung
aus.

Weiter

DBU Angebote

Hotzenplotz ist unterwegs!
Der berühmt-berüchtigte Räuber Hotzenplotz treibt auch im Juni weiterhin
sein Unwesen.
Wird es ihm gelingen, Großmutters Kaffeemühle zu stehlen?
Findet es heraus: am 7. Juni in der DBU in Szekszárd, und am 8. Juni im
Theater am Bethlen Platz in Budapest.

Weiter

„Und die Liebe höret nimmer auf…“
- Offene Probe Bevor die neue Produktion „Und die Liebe höret nimmer auf“ am 8.
September Premiere feiert, möchten wir Sie herzlich zu der offenen Probe
am 17. Juni einladen.
Der Besuch der Probe ist kostenlos, jedoch an Registrierung gebunden.
Registrieren können Sie sich unter info@dbu.hu

Ferien-Camps mit der DBU
Sprachcamp für
Kinder zwischen 8 –
12 Jahren
Die Sommerferien stehen vor der
Tür und du weißt noch nicht, in
welches Feriencamp du möchtest.
Die DBU kann dir gleich zwei
empfehlen:
Vom 28. Juni – 1. Juli, bzw. vom 4.
Juli – 8. Juli findet in Kooperation mit
dem Goethe Institut Budapest ein
Sprachcamp für Kinder zwischen
8 – 12 Jahren statt. Hier wird auf
dem Sprachlevel A2 eine Woche lang
experimentiert und mit spielerischen
Methoden Deutsch gelernt. Geleitet
wird
das
Camp
von
DBUTheaterpädagogin Rebekka Bareith.
Anmeldung über das Goethe Institut:
Kinder- und Jugendkurse - Deutsch
online - Goethe-Institut Ungarn

Deutschsprachiges
Ferienlager in
Kakasd
In Kakasd im Komitat Tolnau
organisiert die Bibliothek und die
Deutsche Selbstverwaltung vom 28.
Juni – 1. Juli ein
deutschsprachiges Ferienlager.
In fünf Tagen lernen die Kinder hier
spielerisch die deutsche Sprache
kennen, basteln zusammen und
machen gemeinsam Ausflüge.
Ifa-Kulturmanagerin Felicitas Kahles
unterstützt das Team in Kakasd
pädagogisch.
Anmeldung über die Deutsche
Selbstverwaltung Kakasd:
faluhaz.kakasd@gmail.com

Ausblick in den Juli:
.Im Juli warten wir in dem Sommercamps auf euch.
Nach einer kleinen Sommer- und Schaffenspause freuen wir uns, euch im
August wieder zu sehen!

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

Weiterhin im Repertoire

Schweres Gepäck

Scherbenpark

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.
Schweres
Gepäck
basiert
auf
historischen Quellen sowie auf

Der Scherbenpark.
Eine
Hochhaussiedlung,
die
ausschließlich
von
russischen
Migrant*innen bewohnt wird. Hier
lebt
Sascha
mit
ihren
zwei
Geschwistern und ihrer 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.
Als eines Tages Vadim im Gefängnis

Gesprächen
mit
aus
Ungarn
Vertriebenen und deren Nachfahren.
Die in den Szenen geschilderten
Ereignisse haben alle einen realen
Hintergrund, wurden aber für das
Theater
weiterentwickelt,
verfremdet und fiktionalisiert.

Selbstmord begeht, bricht Saschas
Rachekonzept zusammen und sie
muss sich ihrem Trauma stellen...

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

Ihren Beginn nahm die DBU im heutigen Babits Kulturhaus. In das
aktuelle Jugendstil-Gebäude am Garay Platz zog das Theater erst 1986, an
die Stelle des alten Kinos.

Szünet előtti hajrá
- ...de még mielőtt pihenni mennénk... Kedves Közönségünk!
Hamarosan indul a nyári szünet, de addig is kínálunk még néhány tartalmas
programot:
Torzonborz, a rabló Szekszárdon és Budapesten is próbálkozik még
nagymama új kávédarálójának ellopásával.
Aztán nyilvános próbára invitáljuk az irodalom szerelmeseit “A szeretet
soha el nem múlik…” című készülő új, zenés irodalmi estünkre.
Június 18-án fellépünk a Magyarországi Németek Országos Gáláján a
budapesti Kongresszusi Központban, a hónap végén pedig a Nem fizetünk!
című fergeteges vígjátékunk két előadásával zárjuk az évadot.
Reméljük hamarosan találkozunk!
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

Micsoda bemutató!
- “Nem fizetünk!”
Május 5-én ünnepeltük a “Nem
fizetünk!
című
vígjátékunk
bemutatóját, melyet Kilian Klapper
rendezett.
A Tolna Megyei Népújság is írt a
darabról:
TEOL
A
hölgyek
fellázadnak
és
kirámolnak
egy
üzletet
Ebben az évadban utoljára június

28-án és 29-én van lehetőség
megtekinteni ezt a darabot.
Információkat
a
weboldalunkon találnak.

darabról

Német nyelvű
felirattal

magyar

előadás

Weboldal

Álláslehetőségek
Légy a DBU csapatának tagja!
A 2022|23-as évad elején két újabb
férfi színésszel bővül társulatunk.
A jelentkezési határidőt június 5-ig
meghosszabbítottuk.
További információ:

Tovább

Az MNOÖ országos gálája
Másfél év szünet után 2022. június 18-án ismét megrendezésre kerül a
magyarországi németek országos gálája Budapesten a Kongresszusi
Központban.
Idén is átadásra kerülnek a következő díjak: Valeria Koch Díj, Otto Heinek
díj, valamint a magyarországi németek legmagasabb kitüntetése az Arany

Dísztű a magyarországi németségért is.
Természetesen a DBU is fellép: a társulat a "Nehéz csomag" című audio
sétából ad elő egy részletet, mely a magyarországi németek II. világháború
után bekövetkezett kitelepítésével foglalkozik.

Ezüst az Ifjú DBUnak!
Május 7-én került megrendezésre a
Weöres
Sándor
Országos
Gyermekszínjátszó
Fesztivál
tolna
megyei
fordulója.
A
rendezvénynek
első
alkalommal
adott otthont a Magyarországi
Német Színház.
A
zsűri
ezüst
minősítéssel
értékelte az Ifjú DBU “Az állatok
konferenciája” c. darabját.

Tovább

A DBU kínálata

Torzonborz úton van!
A híres-hírhedt Torzonborz, a rabló júniusban is elköveti gaztetteit.
Vajon sikerül ellopnia nagymama kávédarálóját?
Június 7-én Szekszárdon és június 8-án Budapesten kiderül.

További információ

“A szeretet soha el nem múlik…”
- nyilvános próba -

Legújabb produkciónk próbái már folynak, de a bemutatóra csak a nyári
szünet után, szeptember 8-án kerül sor.
Mielőtt elmennénk pihenni, nyilvános próbára invitáljuk Önöket június
17-én 19:00 órakor a DBU-ban.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet az info@dbu.hu címre
küldött e-mailben tehetnek meg.

Nyári táborok a DBU-val
Nyelvi tábor 8-12
éves gyermekeknek
A nyári szünet már az ajtón
kopogtat, de te még nem tudod,
melyik táborba menj? Mi rögtön
kettőt is ajánlunk:
Június 28. és július 1., ill. július
4. és 8. között a budapesti Goethe
Intézettel
együttműködve
nyelvi
tábort
hirdetünk
8-12
éves
gyermekeknek Budapesten.
Az A2-es szintű résztvevők izgalmas
programok
mentén
játszva
mélyíthetik el nyelvtudásukat.
A táborvezető Rebekka Bareith, a
DBU színházpedagógusa.
Jelentkezés:Gyerek
tanfolyamok
Ungarn

és
ifjúsági
Goethe-Institut

Német nyelvű
üdülőtábor
Kakasdon
Kakasdon (Tolna megye) június 28.
és július 1. között német nyelvű
gyermektábor kerül megrendezésre.
Az öt nap alatt a gyerekek játékos
formában tanulják a német nyelvet,
együtt
kézműveskednek,
kirándulnak.
Felicitas Kahles, az ifa DBU-ban
dolgozó
kulturális
menedzsere
német nyelvű pedagógiai munkájával
támogatja a csapatot.
Regisztráció
a
Kakasdi
Német
Önkormányzaton
keresztül:
faluhaz.kakasd@gmail.com

Kitekintés júliusra:
Rövid pihenő és alkotói feltöltődés után örömmel térünk vissza, és augusztus
második felétől ismét várjuk Önöket előadásainkkal színházunkban!

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

Továbbra is műsoron

Nehéz csomag

Scherbenpark

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.
A
Nehéz
csomag
történelmi
forrásokból
valamint
a
Magyarországról
kitelepített
németekkel és leszármazottaikkal
folytatott
beszélgetésekből
táplálkozik.
A
jelenetekben
bemutatott események a valóságon
alapszanak ugyan, de azokat az
alkotók a színházi előadás számára
továbbgondolták és fikcionalizálták.

A Scherbenpark, egy lakótelep,
melyet kizárólag orosz bevándorlók
lakják. Itt él Sascha két testvérével
és nagynénjével, Máriával. Sascha
okos, ambiciózus és van egy álma:
meg akarja ölni a mostohaapját,
Vadimot, aki börtönben ül a lány
anyjának meggyilkolása miatt.
Amikor egy napon Vadim öngyilkos
lesz a börtönben, Sascha
bosszúhadjárata romba dől, és
szembe kell néznie a traumájával…

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

Színházunk kezdetben a mai Babits Mihály Kulturális Központban
működött. Jelenlegi Garay téri otthonunkba, az egykori mozi épületébe,
1986-ban költöztünk be.
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