MALOM FILM-SZÍNHÁZ néven befogadó színházi
működést végzünk. Most induló évadunkban a 2009
óta tartó időszakhoz hasonlóan minden korosztály
számára kínálunk klasszikus színházi, zenés és táncszínházi, mozgásszínházi, pantomim, zsonglőr és bohóc
műsorokat nem csupán hazai, hanem külföldi előadók
közreműködésével is.

Az angliai Salisbury misztikus földjéről
érkezett egy évvel ezelőtt. Közmegelégedésre továbbra is Jászberényben
lakva tartja foglalkozásait. Hollandiai
egyetemen tanult színházművészetet.
Profilja a mesemondás, mozgásszínház
és bohóc-szerep. De kedvencei közé
tartozik az éneklés, ukulelézés, fotózás, képzőművészet, amelyeket a
foglalkozások során is alkalmaz.

A tűz és a szüntelen megújulás madaráról elnevezett
FŐNIX FÉSZEK MŰHELYHÁZ a képzések, a próbafolyamatok, a színházi előadásokhoz kapcsolódó egyéb
programok fedőneve.

Haumann Péter

A platoni tragédia közéleti elkötelezettség eszméjét sulykolja
belénk szakadatlanul. Érdemes-e élnem, emberi életet élek-e
egyáltalán, ha nem vehetek részt a világ alakításában, ha csak
szemlélem városom, hazám, Európa és valamennyi földrész
sorsát? Mennyit érek én, ha nem vagyok, vagy nem lehetek a
közéletben is részt vevő állampolgár? Ez a színházi vállalkozás
Platón és Szókratész tükrében vizsgálja meg mai életünk etikai
és politikai arculatát.

III. Leánykérés

Az előadást 1970-ben
mutatta be a
25. Színház. Több
száz előadást ért meg.
Negyven évvel később
Haumann Péter
felújította.

A szelíd, halkszavú és udvarias csúnyácska vénlány éles nyelvű
boszorkánnyá változik, amikor ki akarják házasítani.
Belépődíj: 2500 Ft
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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26.

péntek

16:00

›››››››› térzene

O Sole Mio
Anima Vonósnégyes

Koncert Napsugárnak – Capua, Mozart, Haydn, Beethoven,
Boccherini műveiből a színház melletti téren.
Belépés díjtalan.
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Belépőjegy:
2500 Ft
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30.

kedd
10:20

13:00

Csavar Színház
(Csallóközi Vándorszínház)

Gál Tamás egyszemélyes előadása a vásári komédiák hangulatát idéző produkció Petőfi páratlan humorával, groteszk elemekkel fűszerezve tárja elénk e különös világot. Az előadást a
közönséggel való állandó kommunikáció, a sokszor improvizációnak tűnő stílusgyakorlatok és interaktív játékmódok
teszik fergeteges komédiává.
Bodonyi A ndrás zenéje igazi
Petőfi korabeli hangulatot
varázsol a színpadra.
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Steam On! Társulat

Darvasi László író

s zep

A rendezvényeket alapítványunk a Szépírók
Társaságának együttműködésével szervezi.

4.

szombat
18:30

Az élet ébredése
FlamenCorazonArte
Táncszínház

A előadást alapítványunk és
a Nemzeti Táncszínház együttműködésével mutatjuk be.
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7.

kedd
18:30

›››››››› két egyfelvonásos 4D-ben

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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›››››››› élet-disco

9.

csütörtök
18:30

14.

kedd
10:00

Egyfelvonásos komédiák
Beregszászi Színház
Rendezte: Vidnyánszky Attila

I. A medve

25.

Két cirkusz színházi előadás egymás után
a színház melletti téren. Belépés díjtalan.

16:00

A Pannon-tenger kalóza

A földbirtokos özvegye már
hét hónapja gyászolja férjét,
amikor váratlanul megjelenik
férje egykori hitelezője azzal a
követeléssel, hogy haladéktalanul fizesse ki a tartozását.

csütörtök

Ez az utcai műsor
a stand-up comedy
és a kortárs cirkuszművészet egyvelege
közvetlen stílusban.
A műsor ízelítőt
ad az akrobatika,
a zsonglőrködés,
az illuzionizmus
és a bohóc cirkuszi
művészetéből.

II. A dohányzás ártalmairól
A dohányzás ártalmasságáról
szóló monológban hihetetlenül vékony a szűk frakkban,
tényleg madárijesztőnek csúfolható ez a kopasz ceruzaemberke, aki komoly tudálékossággal lép a „hallgatóság”
elé. Olyan, mint a tudós karikatúrája a vicclapokban.

››››››››› Jászok eredete

Főnix Fészek Műhelyház

Jászok dicsérete
egy jászsági dal- és táncjáték előtanulmányai

Az eurázsiai sztyeppe népei
és a magyar őstörténet
Tábori László előadássorozata

›››››››› bábszínház

Az égigérő fa
MárkusZínház

Az öreg király egyetlen leányát hirtelen forgószél ragadja el.
Az egész birodalmat nyeri el, aki visszahozza és még a kezivel is
számolhat, de számtalan herceg, lovag veszik oda a feladatban.
Jánoska az egyetlen, aki a háromfejű sárkányt legyőzve hazaviheti Gyöngyvirág királykisasszonyt. A király boldog, halni sincs
már kedve, hisz minden jó véget ér.
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23.

kedd
17:30
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14.

kedd
17:30

Milyen lesz a múlt? (A magyar őstörténet
kutatásának távlatai)
Az un. „szkíta kérdés” (európai és ázsiai
Szkítia)

Ázsiai hunok és pártusok (hun-magyar
párhuzamok)
Parthia – egy ókori világbirodalom
(egy szkíta nép birodalma)
Nartjamonga – jász-alán hősmondák

Támogatók:

MALOM FILM-SZÍNHÁZ ÉS
FŐNIX FÉSZEK MŰHELYHÁZ
Magyarország egyetlen egész évben
működő vidéki befogadó színháza
Rendszeres műhelymunka diákoknak –
befogadó színházi programok
Jászberény, Fürdő u. 4.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
Fotó: Szalai György

18:30

Csehov:

Tünet Együttes

Fotó: Mészáros Csaba

r

25.

csütörtök

›››››››› évadnyitó előadás

Közhely

Sodró színpadi mix a találkozásokról, a rigolyákról, az
előítéletekről. Arról, hogy nem
vagyunk olyan különlegesek,
mint hisszük, és ez nem baj.
Az előadás a közhelyen túli
közös helyet keresi, hogy
hogyan kerülhetünk közelebb
egy másik ember megértéséhez
a saját történetünkön keresztül. Az alkotók mindezt táncos
és szöveges formában, humorral és öniróniával fogalmazzák
meg, élőben kevert zenével,
DJ közreműködésével.
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›››››››› cirkusZínház

te

Ágoston Béla a mai magyar jazz egyik legismertebb fúvósa.
Saját kvartettjén kívül szólistája a Dél-Alföldi Szaxofon Együttesnek, de sokan a Zuboly Együttesből ismerhetik. Ez alkalommal szoprán klarinéttal és szaxofonnal indítja muzsikáját, majd
a tenorok, végül a basszus hangszerváltozatok következnek.
Elmélyülés.
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21:00

Goldi

be

Főhőseink, három fura figura, egy
gőzhajtású triciklivel menekülnek
a törvény elől. A bonyodalmak akkor
kezdődnek, amikor gépük lerobban.
Vajon meg tudják szerelni időben?
A jármű szerelése generálja a zsonglőr,
akrobatikus és bohóc jeleneteket.

A József Attila-díjas író egyik legkedveltebb szerzője színházainknak. Volt évad, amikor egyszerre hét színház játszotta valamelyik darabját. Szépíróként Szív Ernő néven is
jegyzi szövegeit. A mostani alkalommal nem csak a magyar
drámára emlékezünk, hanem új kötetének megjelenését is
ünnepeljük.
„– Maga írt egyszer egy cikket
rólam – jelentette be szomorúan az őrnagy, és Szív könnyű
rémületet érzett, hogy megint
jelentkezett egy csalódott,
megbántott olvasó, egy elégedetlen olvasó, aki magára ismert
valamelyik tárcában, novellában,
és most ki akar pakolni.”

››››››››› flamenco tánc

A flamenco egy örök újjászülető műfaj, mely kifogyhatatlan forrása egy-egy izgalmas új
találkozásnak. Ezért is válhatott az eredeti rejtett világából
a közönség egyik legkedveltebb művészeti ágává. Az Élet
maga is egy állandó újrakezdés.
Lippai Andrea társulatának
előadása pezsdítő, nőies, friss,
életörömöt sugárzó előadás,
amely új energiával tölti fel
az arra vágyókat.

›››››››› komédia

A helység kalapácsa

Ez egy ilyen csúcs

12:00 Rendhagyó irodalomóra a Lehel Vezér Gimnáziumban
18:30 Felolvasó és beszélgető est a színházban

s zep

Jelentkezés: 06 70 429 4599 és / vagy
jaszbereny.international@gmail.com

o k tó

Szókratész védőbeszéde

Kerékgyártó Edina szakrális magyar, kortárs cigány és egyéb
táncokat mutat be, köztük az est címadó dalára koreografált
táncot, amely a Vágtázó Csodaszarvas zenekar előadásában
hallható.

Drámatanárként Jeruzsálemben,
Palesztínában, Írországban és Új
Zélandon szerzett tapasztalatok után
az utóbbi két évben professzionális
londoni társulatoknál dolgozott és
tanított. Specialitása a játékos foglalkozások bábjátékokkal és a színpad
látványvilágának képzőművészeti elemekkel történő kiegészítése.

o k tó

s zep
Fotók és címlapfotó: Szalai György

26.

péntek
18:30

Kerékgyártó Edina
és Ágoston Béla

Roni Mundel (isr)

Fáczán Dániel, Tóth Ildikó, Várszegi Tibor, Ashlee Male és Várszegi Barnabás.

›››››››› a nézők jutalomjátéka

16:00

Baszkföldről érkezik Spanyolországban,
Írországban és Bulgáriában szerzett
tapasztalatokkal. Drámafoglalkozásokon
kívül igény szerint spanyol nyelven kívül
anyanyelvi szinten baszk, középfokú és
alap szinten francia, gall és ír, valamint
arab, kínai és bulgár nyelvet tanít.

A foglalkozásoktól függetlenül ügyeletet tartunk a Műhelyházban
(Fürdő u. 4) hétfő–csütörtök 14–18 óra között.
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Ének a csillagokig

24.

Tűzmadarak

szerda

›››››››› kortárs tánc és zene

13.

szombat

›››››››› a magyar dráma napja

Alba Vallejo Picado (esp)

Kétféle tevékenységünkre tehát kétféle elnevezést
használunk, ám mindkettő bázisa ugyanabban az
épületben található, ahová nagy szeretettel és
örök derűvel várja látogatóit a megújult stáb:
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Ashlee Male (uk)

em
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évad

któber

6.

A sikeres első év után folytatjuk diákok számára tartott drámaműhelyeinket több korcsoportban 6 éves kortól a felnőtt
korosztályig mindenki számára. A foglalkozások munkanyelve
magyar és angol. Újdonság, hogy szintén heti rendszerességgel
nyelvfejlesztő foglalkozásokat tartunk kezdő és haladó szinten
angol és spanyol anyanyelvű tanárokkal.

o k tó
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2014. sz

évadját kezdi színházunk immár végleges helyén, az
egykori tűzoltólaktanya, a volt bútorbolt épületében.
A három ütemre tervezett felújítás első üteme januárban befejeződött. Az átalakítás beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, amelyet tavasszal és kora nyáron
lebonyolított 26 különféle sikeres programunk is jelez.

Előadások

o k tó

HATODIK

Műhelyfoglalkozások
diákok számára

JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Belépőjegy ára, ahol külön nem tüntettük föl 1500 Ft.,
diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft.
Jegyárusítás napközben a Börtönudvarban, a Kontidetti Kft.
irodájában. Telefon: 06 30 389 6242
Pénztárnyitás előadások előtt fél órával.

