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Cziffra Café – Tompos Kátya
és Balázs János estje
a Cziffra Fesztivállal együttműködésben

az az időszakot
Az ezerarcú színésznő és a Kossuth-díjas zongoraművész közös koncertjén
t, világszínvonalú
idézik fel, amikor Cziffra György a pesti éjszakában bárokban zongorázot
játékával ajándékozva meg a közönségét.

ONLINE PROGRAM
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l alakítják a történetet,
A Szkéné saját fejlesztésű online színházában a nézők közvetlenü
kelt életre. Adott két
melyet minden hónapban más-más színészpáros improvizációja
titkokat hagyva
szereplő, akik minden kapcsolatot megszakították egymással, súlyos
feldolgozatlanul közös múltjukban. Egyikük most megtöri a csendet.
hozzáférés,
A színházi játék zoomon valósul meg, szükséges hozzá stabil internet
saját
mikrofon, kamera, valamint fülhallgató vagy headset. A játékba mindenki
bemenni
kell
sem
eszközéről jelentkezik be. A színházba ezúttal még a jegyekért
és az előzetes
– minden az online térben történik. A belépéshez szükséges linket
kapják meg a
információkat a jegyvásárlásnál megadott e-mailcímen keresztül
résztvevők.
t valósulhat
„Az online térben zajló előadás a legvégső határig vitte azt, ami színházkén
get.”
meg ebben a közegben: az élőzés elevenségét és a megismételhetetlensé
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Jegyek, információ: www.kvartelyhaz.hu
www.zakofesztival.hu

