
2021. június 28. (hétfő) 20:30

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

Az ezerarcú színésznő és a Kossuth-díjas zongoraművész közös koncertjén az az időszakot 

idézik fel, amikor Cziffra György a pesti éjszakában bárokban zongorázott, világszínvonalú 

játékával ajándékozva meg a közönségét.

2021. június 21. (hétfő) 20:30

Grecsó–Hrutka Tandem: 

ELSŐ ÉVRE FECSKE
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert mesélős estje

Zene, irodalom és színház találkozása – az ismert író és a népszerű zeneszerző 

közös estjén anyáink, apáink történetei kerülnek elő.

2021. június 22. (kedd) 20:30 

Grecsó Krisztián: 

MEGYEK UTÁNAD
a MASZK a Füge és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása

Grecsó Krisztián azonos című regényét színpadra alkalmazta Bíró Bence

Szereplők: Mészáros Béla, Kurta Niké, Baki Dániel

Rendező: Dékány Barnabás

Hogyan is lehetne jobban elmesélni egy ember életét, mint a szerelemi történetén keresztül?  

Erre, és saját boldog-boldogtalan pillanatainkra, éveinkre gondolniuk, miközben Daru 

történetével ismerkedünk.

2021. június 23. (szerda) 20:30 

Robert Harling: ACÉLMAGNÓLIÁK
a Veres1 Színház előadása
Szereplők: Balázs Andrea/Náray Erika, Létay Dóra, Mari Dorottya, 

Molnár Gyöngyi, Zorgel Enikő, Csáki Edina

Rendező: Dicső Dániel

Hatan egy kisvárosi fodrászüzletben, nem csak időpontfoglalással. Látszólag törékeny mind, 

finom és sérülékeny, csakhogy ezek a nők fáradhatatlanok és kemények. Nem hősök, de 

képesek bármire: a legnagyobb fájdalmak közepette is nevetni és nevettetni.

2021. június 25. (péntek) 17:00

Jill Thomlison: Pim, a földimalac, 

aki semmiben sem volt biztos
a Griff Bábszínház gyerekelőadása

Szereplők: Csepregi-Kovács Napsugár, Lajhó Máté, Szolnok Ágnes

Rendező: Bartal-Kiss Rita

Pim, a földimalac egy nap elindul a nagyvilágba, és persze hajmeresztő kalandokba keveredik, 

ha épp nem figyelnek eléggé rá a szülők... 

2021. június 26. (szombat) 20:30

100 SZÓBAN A VÁROS
a Mozsár Műhely és a Manna közös előadása

Történetek egy város lakóiról maguktól az ott élőktől – egy szabály van, minden írás 

csak 100 szóban mondhatja el, hogy mit jelent számára a város. A humoros, emberi, 

nosztalgikus, néha szívfájdító, karcos, merészen őszinte történetmozaikokból kirajzolódik 

egy közösség közös emlékezete, ami akár a miénk is lehet(ne). Mindez sok zenével 

fűszerezve két parádésan 100 szerepet játszó színész tolmácsolásában: 

Szilágyi Csenge és Nagy Dániel Viktor.

2021. június 27. (vasárnap) 20:30

Janikovszky Éva: A LEMEZ KÉT OLDALA
a 6Szín Teátrum előadása

Szereplők: Horváth Lili, Elek Ferenc, Kovács Patrícia, Simon Kornél

Rendezte: Tollár Mónika

Janikovszky Éva túl jó megfigyelő, és tűpontosan rajzolja meg karaktereit – akik bizony mi vagyunk –  

és szembesít minket azzal, hogy miként tudjuk ugyanazt a dolgot két teljesen ellentétes módon tálalni.

ONLINE PROGRAM

KÖZTÜNK MARAD
a  Szkéné Színház előadása – a Rakpart3 online színházi játéka

2021. június 24. (csütörtök) 20:00
2021. június 27. (vasárnap) 20:00

A Szkéné saját fejlesztésű online színházában a nézők közvetlenül alakítják a történetet, 

melyet minden hónapban más-más színészpáros improvizációja kelt életre. Adott két 

szereplő, akik minden kapcsolatot megszakították egymással, súlyos titkokat hagyva 

feldolgozatlanul közös múltjukban. Egyikük most megtöri a csendet.
A színházi játék zoomon valósul meg, szükséges hozzá stabil internet hozzáférés, 

mikrofon, kamera, valamint fülhallgató vagy headset. A játékba mindenki saját 

eszközéről jelentkezik be. A színházba ezúttal még a jegyekért sem kell bemenni 

– minden az online térben történik. A belépéshez szükséges linket és az előzetes 

információkat a jegyvásárlásnál megadott e-mailcímen keresztül kapják meg a 

résztvevők.
„Az online térben zajló előadás a legvégső határig vitte azt, ami színházként valósulhat 

meg ebben a közegben: az élőzés elevenségét és a megismételhetetlenséget.”  

– Ráday Andrea újságíró

Jegyek, információ: www.kvartelyhaz.hu 
 www.zakofesztival.hu
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2021. június 25. (péntek) 20:30

DALMŰHELYEIM 
Polgár Péter szerzői est
vendégek: Müller Péter Sziámi, Takáts Eszter és Odett


