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›››››››› népmese bábokkal

A  s z é k e l y  m e n y e c s k e  
m e g  a z  ö r d ö g 
Fabók Mariann

Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske.  
De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs 
dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja.  
S tán még ma sem szabadult volna az asszonynép fogságából, 
ha meg nem menti egy huszár… Mesénk fonalát ördög-szállta 
királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző képesség, igaz 
mátkaság, lakodalom s haj, még mik nem ékesítik! S hogy 
miként kacsint vissza történetünkbe vad menyecskénk, azt 
megláthassák, csak kerekítsék szemüket, s élesítsék pupilla-
nyílásukat!

Játékunkat, negyven percben, szigorúan kiskorú felügyelete 
mellett ajánljuk Benedek Elek, a „nagy mesemondó” születés-
napján!
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30. 
hétfő
15:00  

›››››››› vígjáték

L i l i o m f i 
Beregszászi színház

Rendező: Vidnyánszky Attila

A több díjat is elnyert könnyed hangvételű játék középpontjában 
természetesen szerelmi bonyodalom áll, a fiatalok boldogságát 
azonban legfeljebb késleltetni tudják az események, megakadá-

›››››››› osztályterem színház

A d y  /  P e t ő f i 
Nézőművészeti Kft.

Rendező: Scherer Péter

Gyakran találkozni a diákok körében azzal az általános véleke-
déssel, hogy mindenki, aki a tankönyvekben szerepel, csak egy 
távoli, piedesztálon álló, morálisan vitathatatlan erényeket fel-
mutató hérosz lehetett, s el sem tudják képzelni, hogy milyen 
problémákkal, emberi gyarlóságokkal, hétköznapi drámákkal 
volt az ő életük is teli. Ahhoz, hogy egy irodalmi mű, vers, 
regény igazán meg tudjon érinteni, le kell tudni bontani ezt  
a falat múlt és jelen között. 

Korabeli dokumentumokat, naplókat, leveleket és természe-
tesen magukat a műveket (verset és prózát egyaránt) felhasz-
nálva emberi közelségbe hozva, talán személyesebb viszony  
és összetettebb kép alakulhat ki a diákokban róluk, és talán  
a művekre is másképpen néznek majd.
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A r t i s t a  m ű h e l y
A Baross Imre Artistaképző tanárainak és növendékeinek 
foglalkozásai a színjátszó stúdiók tagjai számára. Akrobatika, 
zsonglőr, drótkötél-tánc, ikária, trapéz.
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Ötödik 

évadját kezdi befogadó színházi programsorozatunk.  
A megszokott színvonalat folytatjuk, ám nem a meg-
szokott helyen. Bázisunk a jászberényi főiskolára 
helyeződik át.

Újdonság, hogy színházi előadások fogadásán kívül 
diákok számára több korcsoportban színjátszó műhe-
lyeket is szervezünk nemzetközi szinten elismert 
tanárok részvételével. A három állandó tanárt a 
következő oldalon külön is bemutatjuk, rajtuk kívül 
azonban alkalmanként foglalkozásokat tart néhány 
olyan társulat művésze is, akik előadásaikat is bemu-
tatják. A képzés során a diákok nem csupán szituációs 
játékokban vesznek részt vagy helyzetgyakorlatokat 
végeznek, de életkori adottságaiknak megfelelően 
tanulnak színészmesterséget, éneket, hangszerjáté-
kot, akrobatikát, magyar táncot és kortárs tánctech-
nikákat is.

A tervek szerint az egykori tűzoltólaktanya, a bútor-
bolt néven ismert épület több ütemben felújításra és 
átalakításra kerül. Attól kezdve, hogy az első ütemre 
tervezett fejlesztés elkészül, az előadásokat és a  
képzések egy részét ebben az épületben tartjuk.

A megváltozott körülmények és a bővülő funkciók 
közepette munkatársaimmal együtt továbbra is nagy 
szeretettel várjuk közönségünket rendezvényeinkre: 
Kontsek András, Sinka Judit, Szalay Tamás,  
Tóth Ildikó, Várszegi Barnabás és

Várszegi Tibor
művészeti vezető

A műhely f oglalkozások ál landó t anárai

GAÁL ILDIKÓ képzésvezető 
Drámapedagógus, színész, rendező: 

„Csináltam már résztvevő-színházat, 
ahol a néző is játszik; álomszínházat, 
amiben az ő álmait dolgozzuk fel; rit-
musszínházat, aminek a neve önmagá-
ért beszél, és persze sok, sok mesejáté-
kot, és felnőtt, hagyományos színházi 
előadást is.”

ASHLEE MALE 
Az angliai Salisbury misztikus föld-
jéről érkezik, hollandiai egyetemen 
tanult színházművészetet. Profilja a 
mesemondás, mozgásszínház és bohóc-
szerep. De kedvencei közé tartozik az 
éneklés, ukulelézés, fotózás, képző-
művészet, amelyeket a foglalkozások 
során is alkalmaz majd.

CLARA RUIZ GUERRERO 
A spanyolországi Andalúziából érke-
zik, a Sevillai Drámaiskolában, majd 
Görögországban és Franciaországban 
folytatott tanulmányokat. A hagyomá-
nyos színházi formák alkalmazásán túl 
táncol, énekel, utcaszínházi és bohóc-
szerepeket vállal.

11:00 SZIE ABPK Gyakorló Gimnázium
14:00 Lehel Vezér Gimnázium

lyozni nem. Az álöltözetek, a komikus vénkisasszony nevelőnő, 
a bogaras tudós nagybácsi a humor biztos forrásai, a szabad 
színészélet pedig reformkori ízű lelkesedéssel ábrázoltatik.

E L Ő A D Á S O K

évadnyitó előadás  
a magyar dráma  
napja alkalmából

a magyar népmese napja

és
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kedd
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16. 
szerda
14:00  

 
18:00  

›››››››› mulatság 90 percben

M u l a t s á g
Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Szikszai Rémusz

Rendező: Bérczes László

Mulatságnak márpedig lennie kell. Ezen az elven van Slawomir 
Mrożek három főhőse. Három fura figura, aki a maga komi-
kus elnyűtt viseletében elindul a bálba, hiszen, úgy hallották, 
mulatság lesz. Öltöny, új cipő, lenyalt haj, virág és az esemény-
hez párosuló izgalom. Csakhogy a bálterem zárva. Betörik az 
ajtót, mert bentről hangokat hallanak. A terem viszont üres.  
S jön a kérdés: akkor most mi lesz? Mit kell tenni, hogy muzsika 
legyen? Hogy mulatság legyen? Hogy igazi legyen.

›››››››› két egyfelvonásos

A  b o t  –  A  v i l á g o s s á g  v i l á g a
Várszegi Tibor

„Képzeld azt el, hogy a csillagok csak lyukak az égbolton,  
Amelyen keresztül a Mennyek Dicsősége feltárul a ragyogó 
Fény csóváiban!”

Esszénus Béke Evangélium harmadik könyv, 
Az esszénus testvériség elveszett tekercsei

›››››››› tánc és vizualitás

E g y  f á r ó l
Közép-Európa Táncszínház

Mádi László koreográfiája és előadása egy olyan belső kuta-
tás manifesztuma, mely a ’fa’, mint természet és az ’ember’, 
kapcsolatának kutatásából született. Az emberben élő, saját 

›››››››› kisjátékfilmek, animációk, kísérleti filmek

M e d i a w a v e  M o z i
Válogatás 2013 legizgalmasabb rövidfilmjeiből

12 rövidfilm másfél órában a világ legjobbjaiból. Francia, iráni, 
spanyol, izraeli, német, török, észt, lengyel, argentin és görög 
filmek a világ talán legnagyobb független filmes fesztiválján,  
a Mediaweven. 

A MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál a régió egyik 
egyedi hangulatot árasztó, nemzetközileg jó hírű művészeti 
fesztiválja. Filmes programja is sok speciális válogatást tartal-
maz olyan minőségi és kuriózum filmekből, amelyek rajtuk kívül 
nem jutnak el az országba. 

Vendégünk a fesztivál főigazgatója, Hartyándi Jenő.

www.mediawave.hu

M ű h e l y f o g l a l k o z á s  
a  S o l t i s  L a j o s  S z í n h á z 
m ű v é s z e i v e l

›››››››› „a pogány kúnok idejéből”

C s o n g o r  é s  T ü n d e
Soltis Lajos Színház

Vörösmarty Mihály mesedrámája Somogyi István rendezésében 
felfogható úgy is, mint egy fiatal férfi felnőtté válásának stá-
ciói, de ugyanígy metaforája az ifjú táltos útkeresésének, aki 
először el kell, hogy jusson a természetfeletti világba, majd az 
ott fellelt kincset – jelen esetben a szerelmet – megszerezve, 
meg kell tanulnia megosztani magát a két világ között,  
s áthozni az odaát szerzett javakat a földi létbe.

Az előadás szereplőinek kétharmada celldömölki középiskolás. 
Celldömölk lélekszáma egyharmada a jászberényinek. Az elő-
adás ékes példája annak, hogy vidéki fiatalok miként válhatnak 
akár néhány év alatt is kiugró tehetségekké egy minden kor-
osztály számára élvezetes előadás létrehozása során. Éppen 
ezek miatt Jászberényben az őszi évad talán legfontosabb 
előadása!
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18. 
péntek
18:00  

30. 
szerda
18:00  

25. 
péntek
18:00  

17. 
csütörtök

18:00  

természete ellen fellépő pusztítás megfejtésére tett kísér-
let, miközben a táncos ebből adódó folyamatos kínlódásai  
is testet öltenek. Ezen folyamatok és az általuk indukált 
változások sora ihleti és készteti az előadó-koreográfust  
a mozdulatokra. 

és

›››››››› táncszínház

É j j e l i  k á v é z ó 
PR-Evolution

Esti kávézó tárul a szemünk elé, párizsi hangulat ragad magával, 
de valójában ki tudja merre is járunk, bolygónk melyik szegleté-
ben. Talán Vincent Van Gogh hasonló című festményébe kerül-
tünk? Játék egy éjszakai partin.

Nemes Zsófia koreográfiájában negyedmagával táncol,  
Szirtes Edina Mókus hegedül.
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18:00  

›››››››› komédia két részben

Ő s e m b e r
Kálloy Molnár Péter

Rob Becker drámáját Szántó Erika rendezte.

Kicsattanó humorú kortárs amerikai komédia, hamisítatlan  
ki- és beszólásokkal. Egy valósághű sztori mindennapjainkból. 

A komikus játék közben minden percben magunkra ismerhetünk 
– de legalább a szomszédunkra!
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10. 
csütörtök

18:00  

Az előadásokat a Szent István Egyetem ABPK 
épületében tartjuk: Jászberény, Rákóczi u. 53.

Jegyvásárlás és foglalás előadások előtt egy órával 
a helyszínen vagy telefonon: +36 20 533 1195

Belépőjegyek: 1000 Ft.,  
diák és nyugdíjas jegy: 500 Ft.

www.malomszinhaz.hu
varszegitibor@malomszinhaz.hu

Támogatók:

NEMZETI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM ABPK, JÁSZBERÉNY
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Örülünk, 

nagyon örülünk annak, hogy a megváltozott körül-
mények között a főiskolán is üdvözölhetjük régi és 
új nézőinket. Újabb adalék ez a helyszín a színház-
történetben ahhoz, hogy a színház elsősorban nem a 
technikai eszközök felszereltségén, a világítás- vagy 
hangtechnika színvonalán, hanem a színész és a néző 
viszonyának minőségén múlik. Örülünk, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan ezúttal sem okoztunk senkinek 
sem csalódást, sajnáljuk azonban azt, hogy sokaknak 
több alkalommal már a „csilláron” sem tudtunk helyet 
biztosítani.

Örvendünk annak is, hogy a szeptember elején indult 
színjátszó stúdió 9-23 éves diákjai a hét öt napján 
mintegy hatvanan nemcsak a három tanár által veze-
tett foglalkozások gyakorlatait szeretik, hanem egy-
mást is. Félév végi műhelybemutatójuk nyilvános lesz.

Sajnos, a programok művészeti vezetőjeként a félreér-
tések elkerülése végett e helyen helyreigazítást is ten-
nem kell, hiszen sokan, még közeli ismerőseim közül is 
többen azt hiszik, hogy a városi mozi programjait még 
mindig én szervezem. Közhírré kell tennem, hogy 2011 
decembere óta sajnos nem veszek részt a város kultu-
rális eseményeinek szervezésében.

A programokat és a kurzusokat rendező főiskola  
munkatársai és az azokat szervező alapítvány nevé-
ben novemberi és decemberi programjainkhoz is tar-
talmas szórakozást kívánok minden új és régi kedves 
nézőnknek: 

Várszegi Tibor
művészeti vezető

›››››››› beavató színház

Ahogyan a víz tükrözi az arcot
Osonó Színházműhely, Sepsiszentgyörgy

A sepsiszentgyörgyi diákszínjátszók nagy népszerűségüknek 
köszönhetően ötödszörre látogatnak el Jászberénybe.  
Ezúttal 3 előadást játszanak és 8 tréninget tartanak.

„Előadásunk dokumentarista jellegű, amelyben a fiatalokat 
érintő társadalmi- szociális problémákat kutatjuk, így a magá-
nyos gyerekek, a tehetetlen szülők, a kiszolgáltatott fiatalok  
és saját magunk történeteit szőttük színházi eseménnyé, 
folyamatosan keresve a magunkkal, nézőinkkel és az Istennel 
való találkozás lehetőségét.” Fazakas Misi rendező

›››››››› laydown comedy – ágy felvonásban

Priznic 
Tünet együttes

A Priznic két ágyban fekvő ember, egy 21. századi Hacsek és 
Sajó páros sziporkázó nyelvi humorral átitatott párbeszéde, 
amelybe szervesen illeszkednek mindenféle szervek, testi és 
lelki nyavalyák, hipochondria és a nagy semmit színező élet-  
és betegségfüllentések.

›››››››› vérbő komédia

A Vérszipoly 
Hadart Társulat

Az öregnek nem akaródzik, 
A fiatal még vakaródzik. 
A grófnő meg csak epekedik 
És a vágya cseperedik, 
Hogy egy éjjel, rémes kéjjel 
Rátörjön „egy férfias rémalak, 
Ki nappal még néma, vak, 
S mozdulatlan a kriptában fekszik… 
De éjjel felmelegszik és 
Sikeres, eres kalandokat keres.”

›››››››› hungarian road-movie

Kicsi nyuszi hopp hopp 
Rendező: Pelsőczy Réka

Két évvel ezelőtt megöltek egy toplessmodellt Budapesten.  
A gyilkosságot feltételezhetően a lány szintén topplessmodell 
barátnője, és volt barátja követte el. A gyanúsítottak 10 napig 
menekültek. A gyilkosság indítéka ismeretlen.

A menekülő fiatalokat két frissen végzett színész, Réti Adrienn 
és Csémy Balázs alakítja. Összegyűjtött dokumentumokból, 
improvizációkból, és az éjszakai világhoz kapcsolódó, romanti-
kus, és kevésbé romantikus asszociációkból áll össze a video-
klipszerű előadás. A Kicsi nyuszi hopp hopp című előadással  
a modern, kortárs kabaré érkezett meg Budapestre, ami persze 
egyáltalán nem hasonlít arra, amit eddig kabaréként ismertünk.” 
(Ugrai István)

›››››››› akció-performansz táncosokkal

Stop 'n' Go 
Duda Éva Társulat

„Amit a moziban látok, néha zavarba ejt. A digitális utómunka 
ugyanis mindenre képes. A szereplők mozgására többé nem 
érvényesek a fizika törvényei. A táncszínház viszont analóg. 

›››››››› beavató színház

Foglalkozás a Tünet 
Együttes művészeivel 

A foglalkozás két, egyenként 45 perces tanóra keretén belül 
valósul meg: az első, mozgásos óra egy sor gyakorlatot (térér-
zékeléssel, koncentrációval, kontaktusteremtéssel, önisme-
rettel kapcsolatos improvizatív csoportfeladatokat) tartalmaz, 
melyeket a diákok a táncosokkal közösen sajátíthatnak el,  
és ismerhetnek meg.

A második, beszélgetős órában a diákok egy koordinátor, vala-
mint a táncosok segítségével a mozgásos óra tapasztalatait  
és élményeit vitathatják meg és gondolhatják tovább közösen.  
Az órán a fiatalok rövid áttekintést kapnak a kortárs tánc tör-
ténetéről, alapgondolatairól, problematikájáról és módszereiről, 
illetve előadás-részletet néznek meg, melyet kötetlen beszél-
getés formájában elemeznek.

Szállj zene, szó 
Cantate Nobis Énekegyüttes  
és a SZIE ABPK Jászberényi 
Campus Kórusa

Vezényel: Thormanné Husznay Mária és  
Virágné dr. Juhász Nyitó Klára

Közreműködik: Ashlee Male (ének, gitár, ukulele), Clara Ruiz 
Guerrero (ének), Farkasné Szőke Tünde (zongora)
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„Az alcím nemcsak az angolszász stand-up comedy műfaját 
parodizálja, hanem valóban fedi a történést – a két szereplő 
egész előadás alatt fekszik. Függőlegesen, falra felszerelt 
ágyakban fekszenek-állnak. Pizsamájuk és ágyneműjük való-
színűsíti, amit a darab első mondataiban amúgy is megtudunk 

– kórházban vagyunk. (…) Soha szomorúbb kórházi látogatást! 
Az első másodpercektől kezdve poénhalmazok süvítenek ránk. 
Egy és negyedórán keresztül úgy szórakoztatják a közönséget, 
hogy folyamatos arcizomgörcs gyötör. Kövesdi és Gőz parádés 
21. századi Hacsek és Sajó.” (Mestyán Ádám, Kistangó) 

E L Ő A D Á S O K

Történik. A Stop’n’Go például az a fajta happening/performansz, 
amelyben egyik mozdulat szüli a másikat. Fiatal, a fizikát 
fricskázó pörgés, amely mozdulatokat szippant be az utcáról, 
a bevásárló központból, a body gymből, és új mozgás-monda-
tokká remixeli őket. Minden alkalommal másként. Utómunka? 
Az nincs. Ez egy ilyen mozi. Jó.” (Réz András)

Az előadás elnyerte a „legfiatalosabb életérzést sugárzó”  
táncelőadás díját a 2011. évi Tánc Fesztiválján.
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Romhányi József szövegeinek felhasználásával írta Philipp 
István, zenéjét szerezte Bárány Ferenc. Rendezte és az  
egyik főszerepet játssza: Háda János.
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14:00  

a jászárokszállási gimnáziumban

Az előadásokat és a színjátszó műhely foglalkozásait 
a Szent István Egyetem ABPK épületében tartjuk: 
Jászberény, Rákóczi út 53.

Belépőjegyek: 1000 Ft., diák és nyugdíjas jegy: 500 Ft.

Jegyfoglalás történhet telefonon: 20/533 1195.  
Ebben az esetben jegyátvétel a telefonon 
megbeszéltek szerint.

Pénztárnyitás előadások előtt egy órával. Ebben 
az esetben az elővételben nem lefoglalt jegyek 
vásárlására is lehetőség van. Nagy érdeklődés esetén is 
igyekszünk mindenkinek helyet biztosítani, ám sajnos, 
a terem méretei miatt ez nem mindig sikerülhet.

www.malomszinhaz.hu
varszegitibor@malomszinhaz.hu

Támogatók:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM ABPK, JÁSZBERÉNY
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4. 
szerda
15:00  

10. 
kedd
18:30  

11. 
szerda
17:00

14. 
szombat

18:30

18. 
szerda
16:00

19. 
csütörtök

19:00

›››››››› mozgásdráma

Menedék
Soltis Lajos Színház

Az előadás szereplőinek kétharmada celldömölki középiskolás. 
Celldömölk lélekszáma egyharmada a jászberényinek, mégis ezek 
a diákok felmutatták Jászberényben már két hónappal ezelőtt is 
azt, hogy bárhol, bármilyen körülmények között lehet világszínvo-
nalú minőséget képviselő előadást készíteni. Berényiek lássatok 
csodát: itt egy újabb előadás.

Asylium egy panzió egy képzelt Kelet-Európában, egy képzelt 
háború utáni időtlenségben... A panziót egy család vezeti: egy 

›››››››› bábszínház

Mátyás király szárnyai
MárkusZínház

Több mint ötszáz éve ükapánk ükapja idején, egészen más világ 
volt Magyarországon. Ebből az időből maradt ránk híre és neve 
törökverő Hunyadi Jánosnak és az Ő fiacskájának, Mátyásnak. 
Nevelték tudósságra, bajvívásra… és egy napon a Duna jegén 
két angyal királlyá koronázta.

›››››››› kortárs tánc

Basse Danse
Hodworks

Koreográfia: Hód Adrienn 
Élő zene, ének: Mizsei Zoltán 
Táncosok: Cuhorka Emese, Garai Júlia, Molnár Csaba, 
Marco Torrice

A basse danse egyszerre jelenti a 15. század legelterjedtebb 
táncformáját és a hozzá társuló improvizatív hangszeres zenét 
is. Ahogy a zene, úgy építkezik a mozgás is: az egzaltált szó-

Karácsonyváró
Szent István Egyetem  
ABPK Jászberényi Campus Kórusa

A hagyományos karácsonyváró főiskolai koncerten vezényel 
Virágné dr. Juhász Nyitó Klára

Zongorán közreműködik: Farkasné Szőke Tünde 

›››››››› bohózat

Telefondoktor
Göttinger Pál

Békés Dénes, a harmincas éveiben járó sikeres nőgyógyász 
véletlenül bezárja magát a rendelőjébe. Telefonos segítséget 
kér, és minden bonyodalom, vele együtt a nézőtéri nevetés 
ezzel veszi kezdetét.

„És épp ez a Telefondoktor nagy erénye: egy pillanatra sem 
engedi el a nézőt, hihetetlen jó ritmusa van, és a közönség 
sokszor majdnem lefordul a székről nevettében. Előadás  
közben teljesen meg lehet feledkezni arról, hogy a fő- (és 
egyben egyedüli) szereplő valójában három (sőt, négy) süket 
telefonba beszél, reakciói teljesen spontánnak, véletlenszerű-
nek hatnak – és pont ebből látszik, mennyire ki van találva az 
egész, mennyire feszes és pontos koreográfiát követ a darab.” 
KönyvParadicsom

Szabó Borbála darabját két évvel ezelőtt már láthatta  
a jászberényi közönség. A nagy sikerre való tekintettel mintegy 
közkívánatra most újra bemutatjuk az Orosz Dénes által  
rendezett előadást.

Játék / Play / Obra 

Szeptember eleje óta összesen mintegy hatvan diák vesz részt 
hétfőtől péntekig rendszeresen a most alapított színjátszó 
stúdió foglalkozásain. 9 évestől 23 évesig több korcsoportban 
foglalkozik velük Gaál Ildikó, Ashlee Male és Clara Ruiz 
Guerrero drámapedagógus.

A félév végén nyilvános műhelyfoglalkozás keretében mutatják 
be mindannyian mindazt, amit az elmúlt hónapokban tanultak. 
Etűdök, játékok, dalok, akciók másfél órában.

Szeretet, Szépség, 
Szív, Szolgálat 
Pitti Katalin

„Ő nem attól prima donna, vagyis első számú asszony, hogy 
sztárallűrjei vannak, hanem az egyénisége, a kisugárzása teszi 
azzá. Ezt nem lehet tanítani, ez isteni adomány.”

Medveczky Ádám 
karmester

A magyar színjátszás anyjára, 
a magyar nyelvű operajátszás 
megteremtőjére, a Jászbe-
rényben született Déryné 
születésnapjára emlékezünk 
Pitti Katalin Liszt-díjas 
Érdemes Művész operaest-
jével: sétálgatás az opera 
birodalmában a nők körül.
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MárkusZínház egy Bábszínház. Szeretjük a Földet, a Napot,  
a Fát, az Anyagot, a Zenét, a Gyermek-Embereket. Ezt az 
érzést próbáljuk megélni a színpadon és a mindennapokban is. 
Apák örökét játszani anyanyelvünkön igen nagy becs, ha  
a játék befogadására lel.

A társulat és az előadás hazai és nemzetközi díjakat nyert,  
nem egyszer az ASSITEJ Gyermek és Ifjúsági Színházak  
Nemzetközi Szövetsége Üveghegy díját a legjobb gyermek- 
színházi produkcióért.

›››››››› Déryné emléknap

 ›››››››› a színjátszó  
műhely munkabemutatója

lókból közösség fejlődik, a szimultán mozdulatok szinkronná 
válnak, a mozgás szétbomlott elemei új formákat alkotnak. 
 
Az előadás 2012-ben elnyerte a Lábán Rudolf díjat, illetve a 
társulatot 2012-ben beválasztották az Aerowaves nemzetközi 
hálózat húsz kiemelt társulata közé.

katonaözvegy asszony, aki annyira 
igyekszik megboldogult férje szelle-
mében nevelni fiát és lányát, hogy 
közben elfelejti őket megismerni.  
Az ő rideg, gyöngédségtől és 
szenvedélytől mentes világukba 
érkeznek az utazók. Három külön-
leges férfi, akiket furcsa időtlenség, 
magabiztosság és erő vesz körül. 
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22 ÉVES AZ Az elveszített és  
a megtalált /  
Lost and Found
Ashlee Male

Ashlee meghívja Önt és Téged az ő múltbeli, jelenbeli és jövő-
beli világába, hogy együtt felismerjétek a létezés elfelejtett 
szellemiségét, hogy saját létetekben újra megalapíthassátok 
azt. A tánc- és cirkuszművészetből ismert mozgáselemekkel 
meséli el történetét. Tánca a kortárs cirkusz, a mozdulatművé-

›››››››› koreográfiák 1915–2011-ből

A Harmónia Ünnepe  
Még 1 Mozdulatszínház

A mozdulatművészet 100 éve a magyar kultúra szerves része, 
más kifejezéssel az Orkesztika, amely a mozdulatok művésze-
tét és tudományát jelenti – az emberi test természetes felépí-
tésén és mozgásán alapuló, a szellem szabad működése által 
vezérelt általános és nyitott mozdulat- és viselkedésrendszert. 
1912-ben így nevezte el Dr. Dienes Valéria mozdulatrendsze-
rét és iskoláját.

›››››››› „a pogány kúnok idejéből”

Csongor és Tünde 
Soltis Lajos Színház

Ősszel kétszer mutatta be a társulat ezt az előadást a főis-
kolán, amely minden korosztály számára különleges élményt 
jelentett. Most mintegy közkívánatra megismételjük. A sze-
replők kétharmada most is celldömölki középiskolás, a többiek 
is ott végeztek néhány évvel ezelőtt. Celldömölk lélekszáma 
egyharmada a jászberényinek. Az előadás ékes példája annak, 
hogy vidéki fiatalok miként válhatnak akár néhány év alatt is 
kiugró tehetségekké egy minden korosztály számára élvezetes 
előadás létrehozása során.

›››››››› kortárs tánc

Párhuzamos 
testtanulmányok 
Aulea Alkotóműhely

Az est során a társulat két 
koreográfiát mutat be. Mind-
két koreográfia egy-egy 
testtanulmány: más-más 
összefüggésben teszi vizsgálat 
tárgyává a testet. 

Kulcsár Noémi Body Building 
című darabja a színpadi táncot 
és annak eszközeit (testek, 
fények, kosztümök) állítja 
szembe a testépítés fetisiz-
musának ugyancsak színpadi 
eszköztárával.

Juhász Kata Body Studies 
3.0 című koreográfiájában 
felteszi a kérdést: szóba hoz-
ható-e egyáltalán a test az erotika vagy a betegség-egészség 
diszkurzusán kívül? E koreográfia dramaturgja a Jászberényből 
elszármazott Szabó-Székely Ármin.›››››››› rendhagyó ének óra

Amerre a hordó dob 
zenei utazás a Kárpát-medencétől  
a Karib-tengerig 

Ágoston Béla szaxofonművész

Ágoston Béla a mai 
magyar jazz egyik leg-
ismertebb fúvósa. Saját 
kvartettjén kívül szólis-
tája a Dél-Alföldi  
Szaxofon Együttesnek,  
de sokan a Zuboly  
Együttesből ismerhetik. 
Ez alkalommal gyerekek 
számára tart szórakoz-
tató hangszerbemutatót, 
amelyben több, mint tíz 
fúvós, ütős, vonós és ext-
rém hangszert mutat be.

›››››››› beavató színház

Hamlettek Klubja 
Mándy Ildikó Társulata

Shakespeare Hamlet című drámája alapján készült kétszereplős 
változat, amelyben két Hamlet vitatkozik és érvel: Kövesdi 
László, akit megismerhetett a jászberényi közönség a Tünet 
Együttes Priznic című előadásában és Stubnya Béla. Az elő-
adást Mándy Ildikó Harangozó-díjas koreográfus rendezte.

„A Hamletet nem lehet eljátszani, mert csaknem hat óra hosz-
szat tartana. Csak egyet lehet eljátszani ama lehetséges Ham-
letek közül, melyek ebben a remekbe szabott darabban rejlenek. 
Ez a Hamlet mindenképpen szegényebb lesz a shakespeare-
inél, de ugyanakkor gazdagabb lehet korunk tapasztalataival. 
A Hamletben sok-sok nemzedék fedezte fel saját vonásait, s 
talán éppen ezért zseniális mű, mert megnézheti benne magát 
az ember, akár egy tükörben.” (Jan Kott lengyel irodalomtörté-
nész, kritikus, esszéíró)

›››››››› két egyfelvonásos

A bot – A világosság 
világa 
Várszegi Tibor

„Képzeld azt el, hogy  
a csillagok csak lyukak  
az égbolton,  
Amelyen keresztül  
a Mennyek Dicsősége  
feltárul a ragyogó  
Fény csóváiban!”

Esszénus Béke Evangélium  
harmadik könyv, 
Az esszénus testvériség  
elveszett tekercsei
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7 mondat 
a Malom Film-Színház erejéről

Nincsen köve, mégis lisztet jár. Nem tartozik a városi 

intézményrendszerhez, megszűnt számára az általa 

alapított helye is, mégis tovább működik a főiskolán, 

az őszi évadban összesen 38 alkalommal 26 különféle 

programot szervezett, tevékenysége pedig diákok 

számára rendszeresen tartott műhelyfoglalkozások-

kal egészült ki. Hozzájárult a főiskola megújulásához, 

amelynek első látható jelei már a tanév első félévében 

megnyilvánultak. Megadatott. A MaloMnak nincsen 

múltja, 19 éves próbálkozást követően mégis sike-

rült megalapítani Déryné szülőházától 150 méterre 

200 évvel azután, hogy a magyar színjátszás anyja, 

a magyar nyelvű operajátszás megalapítója elhagyva 

városát azzá válhasson, amivé vált. A MaloM szintén  

alapító erővel rendelkezik, nem másol, inkább őt 

másolják. Járatlan úton elől jár.

Várszegi Tibor
művészeti vezető, színész,

főiskolai tanár

E L Ő A D Á S O K
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Vörösmarty Mihály mesedrámája Somogyi István rendezé-
sében felfogható úgy is, mint egy fiatal férfi felnőtté válásának 
stációi, de ugyanígy metaforája az ifjú táltos útkeresésének, aki 
először el kell, hogy jusson a természetfeletti világba, majd az 
ott fellelt kincset – jelen esetben a szerelmet – megszerezve, 
meg kell tanulnia megosztani magát a két világ között,  
s áthozni az odaát szerzett javakat a földi létbe.

szet és a kellékek kreatív  
használatának szintézise.  
A hullahopp karika egyszerre 
szimbolizálja a világ teljességét 
és ürességét, a határtalan és 
behatárolt világot, valamint  
az emberi élet körforgását.  
A bohócmesterségtől indult, 
majd a zsonglőrködésen 
keresztül a cirkuszművészet 
minden formáját felhasználva 
később kialakította saját szín-
padi nyelvét. Jelenleg a buda-
pesti Freak Fusion Cabaret 
nevű társulatnál tanul és köz-
reműködik programjaiban is.

Az előadásokat, a színjátszó műhely foglalkozásait és 
a Szabadegyetem előadásait a Szent István Egyetem 
ABPK épületében tartjuk: Jászberény, Rákóczi út 53.

Belépőjegyek: 1000 Ft., diák és nyugdíjas jegy: 500 Ft.

Jegyfoglalás történhet telefonon: 20/533 1195.  
Ebben az esetben jegyátvétel a telefonon 
megbeszéltek szerint.

Pénztárnyitás előadások előtt egy órával. Ebben 
az esetben az elővételben nem lefoglalt jegyek 
vásárlására is lehetőség van. Nagy érdeklődés esetén is 
igyekszünk mindenkinek helyet biztosítani, ám sajnos, 
a terem méretei miatt ez nem mindig sikerülhet.

www.malomszinhaz.hu
varszegitibor@malomszinhaz.hu

Apponyi 
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ABADEGYETEM

Szántai Lajos történész • január 20.
Orosz dokumentumfilm • február 5.

Paksi Zoltán asztrozófus • február 12.
Benke-Szabó Lilla népmesekutató • február 18.

Ismeretet és szellemiséget terjesztő 
előadások a főiskola Apponyi Termében

Ismerjük föl valódi tanítóinkat!

Égi utak csillagüzenetei
Paksi Zoltán

„… minden szervem óra, mely a csillagokhoz igazítva jár.”  
József Attila

Napjaink asztrológiája az állatövi jegyeket embertípusokká egy-
szerűsítette, néhány bolygót kártevőnek(!) minősített, míg az égi 
utakat és a csillagok alkotta csillagképeket már mintegy két  
és fél ezer éve figyelembe sem veszi.

„Az ősi emlékezet és tanítások szerint mikor az emberi lelkek a 
Földre érkeztek, a hetedik planétát foglalták el. Az emberiség 
karmikus fejlődésében a földi élet egy iskola. Nem a kezdet, de 
nem is a vég. Az „iskolát kijárva” térhetünk vissza az igazi ott-
honba, a fénybe, a Teremtőhöz. A földre érkezett emberi lelkek 
minden szükséges tudást megkaptak ahhoz, hogy feladataikat 
elvégezzék, és végül kiléphessenek a reinkarnáció földi körforgá-

Járj Isten hírével!
A magyar népmesék 
üzeneti földön és égen
Benke-Szabó Lilla

A népmesék olyan ritka kincsei a magyarságnak, melyek  
emberi, lelki és szellemi útmutatásokat egyaránt adnak nekünk. 
A kérdés az, vajon akarjuk-e, tudjuk-e ezt a roppant magas 
szintű tanítást olvasni és érteni. Ez az előadás átfogó képet 

Mi nem írtuk alá a 
versailles-i békeszerződést 
orosz dokumentumfilm

A szinkrontolmácsolással vetítendő film címe Majakovszkij 
1919-ben keletkezett 150 000 000 című poémájának egyik 
sora. A film készítői orosz szemszögből mutatják be az Európai 
történelmet máig befolyásoló békeszerződés megkötésének 
körülményeit, és ezzel összefüggésben az akkoriban és az 
azóta megtörtént eseményeket.

Boldog Özséb  
és a pálos rend
Szántai Lajos előadása

Az egyetlen magyar alapítású magyar férfi szerzetes rend nem-
csak egyetemes vallási és művelődésügyi jelentőséggel bír.  
A pálosok szerint ugyanis a lelki és szellemi egészség alapfelté-
tele, hogy a fizikai testet emberhez méltó módon felkészítsük  
a Teremtés egységében történő részvételre. Boldog Özséb 
rendjének címerállata – a névadó Remete Szent Pál példájára –  
a holló, amint a rend nagy patrónusának, Mátyás királynak is. 
Erre emlékezünk halálának 744. évfordulóján.

Az Árpád-korban számtalan királyi alapítású szerzetesrendünk 
élt és működött, viszont ezeket a rendeket soha nem jelentet-
ték be Rómába, és nem kérték Róma jóváhagyását sem műkö-
désükhöz. Az egyetlenség tehát nem azt jelenti, hogy valóban 
az egyetlenek voltak, hanem a hivatalosság útját egyedül ők 
vállalták fel és járták végig.

ja
nu

ár

fe
br

uár

fe

bruár

20. 
hétfő
18:30  

5. 
szerda
18:00  

18. 
kedd
15:00

fe
bruár

12. 
szerda
18:30  

sából. Ezt a tudást az égre írva kapták meg! A TUDÁS a csillagok 
fényével lett az égre írva. A csillagok, a csillagképek, az égi utak  
és a planéták hordozzák az időtlen bölcsességet. 

Ezt őrzi az asztrozófia, és ezt őrizte egykor az asztrológia is. A Nap 
látszólagos föld körüli útját, az ekliptikát I.E. 500-ban osztották 
fel tizenkét egyenlő szeletre. Ezek a zodiákus jelei, a Kostól, a 
Halakig. A szeleteket többé-kevésbé a háttérben akkor látható 
csillagképekről nevezték el. Lényegében ekkortól kerültek ki  
a csillagok, a csillagképek, tehát az isteni fényüzenet jelei 
az asztrológiából! Ezek a csillagszimbólumok ma már csak az 
asztrozófiában jelennek meg, bár az ősi asztrológia is ismerte  
és alkalmazta ezeket.”

Az Élet és a Tudás az égre van írva! Tekintsünk hát újra a csillagos 
égboltra!

Támogatók:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM ABPK, JÁSZBERÉNY

kíván mutatni a magyar népmesék üzeneteiről, a lehetséges 
értelmezési módokról. Egy új világ kapui tárulnak fel, mely 
nem a sehová sem vezető varázslóiskolákat, hanem a testileg-
lelkileg-szellemileg kiteljesedő, szépülő emberek világát idézi 
elénk.


