
Tisztelt Színházbarátok, Kedves Nézők!

Lassan negyven esztendeje lesz annak napnak, 
amikor a színjátszás eme tradicionális formája első 
ízben hatalmas sikerrel vetette meg a lábát, majd 
intézményesült városunkban.

Hosszabb-rövidebb megszakítások után a 2000-es 
évektől a város kulturális életének — művészeti 
és turisztikai szempontból egyaránt — kikerülhetet-
len elemévé vált a szabadtéri színjátszás, amely 
korábban a Pécsi Szabadtéri Játékok, majd — ahogy 
most is — Pécsi Nyári Színház néven futott.

Pécs, a kultúra városa azért is nagyszerű, mert 
olyan fáradhatatlan művészei, szellemi alakjai 
voltak és vannak, mint a közelmúltban elhunyt 
Vidákovics Antal, aki pécsi játékok mai formájának 
szülőatyjaként is tekinthetünk. Emlékét őrizzük, 

s őrzik követői is, ami az idei rendezvény színvona-
lában is mérhető.

Az elmúlt években, évtizedekben a szabadtári játé-
kok segítségével jutottak el a pécsi nézőkhöz az 
adott időszak legnagyobb magyar színészei. Olyan 
művészek, akiket a legtöbben csak fővárosi lapok 
hasábjain, a televíziókészülékek előtt vagy mozifil-
meken láthatnak.

Ahogy eddig, idén sem lesz másként. A Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozó komoly médiafigyelme után 
néhány alkalomra e nyár alatt is Pécsre figyel a szín-
házi szakma, s lesznek olyan nézők, akik kizárólag 
egy-egy jó darab miatt utaznak majd Pécsre.

A Pécsi Nyári Színház ugyanis, bizton állíthatom, 
idén is felpezsdíti majd a nyári kulturális életet, 
a forró mindennapokat megtölti játékkal és műve-
lődési, kikapcsolódási lehetőségekkel.

Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy a szervezők-
nek köszönhetően idén is kiváló 
előadásokat tekinthetünk meg, 
s újfent olyan élményekkel gaz-
dagodhatunk — ha a Jóisten 

is úgy akarja – a csillagos égbolt alatt, amelye-
ket még hónapokig vagy akár évek múlva is emle-
gethetünk!

Ezúton kívánok hát jó szórakozást és kikapcsoló-
dást minden színházkedvelő számára!
 

Páva Zsolt
Pécs polgármestere

KöSzöNTő
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2016. JÚNIUS 18.— AUGUSZTUS 7.

  IDEIGLENES CÍMÜNK: 
  7621 PÉCS, 
  PERCZEL U. 2. I. EM.

INFORMáCIó:

7621 Pécs, Perczel u. 2. I. em. 
 Tel.: (72) 514 305  (72) 210 197
 e-mail: szervezes@pecsinyariszinhaz.hu 
 www.pecsinyariszinhaz.hu 

JEGYINFORMáCIó

A JEGYéRTéKESíTéS HElYSzíNEI:

pécsi horvát színház ― pécs, perczel u. 2. i. em. 
nyitva: H-P: 9:00 - 14:00 óráig

pécs, színház tér 1. ― jegyárusító pavilon
nyitva: (június 1-jétől) K.-Szo.: 10:00 - 18:00 óráig, 
V.: 12-18 óráig 
szünnap: Hétfő 

a jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete 
előtt 1 órával a helyszíneken is: 
 Káptalan utcai Szabadtéri Színpad 
(Pécs, Káptalan u. 4.) 

ONlINE JEGYéRTéKESíTéS: 

 www.pecsinyariszinhaz.hu 

Az előadások, programok megváltoztatásának jogát az igazgatóság fenntartja. 

  IDEIGLENES 
  7621 PÉCS, 
  !-)
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2016. június 18. szombat | 21:00

Niel Simon: 

Női furcsa pár — vígjáték két részben
Ivancsics Ilona és Színtársai előadása 

Rendező: Bencze Ilona 

Jegyár: 2900 Ft

6

19. vasárnap | 21:00  Női furcsa pár 

24. péntek | 21:30

Mary Orr: 

MiNdeNt Éváról — színmű két felvonásban
Az Orlai Produkciós Iroda előadása

Rendező: Pelsőczy Réka

Jegyár: 3700 Ft

7

25. szombat | 21:30  MiNdeNt Éváról

július 1. péntek | 21:00

Ken Kesey—Dale Wassermann: 

száll a kakukk fÉszkÉre — táncszínház két részben 
A Pécsi Horvát Színház és a Pécsi Nemzeti Színház produkciója

Koreográfus: Vincze Balázs

Rendező: Vidákovics Szláven

Jegyár: 2500 Ft

8

2. szombat | 21:00 száll a kakukk fÉszkÉre  

3. vasárnap | 21:00  száll a kakukk fÉszkÉre  

6. szerda | 21:00
a pofoN egyszerű, avagy egy szereNcsÉs NÉző viszoNtagságai 
a L'art pour l'art társulat estje szünet nélkül

Jegyár: 2900 Ft

9

pÉcsi Nyári szíNház prograM
előadás /  esőNap 

Helyszín: Káptalan utcai Szabadtéri Színpad (Pécs, Káptalan utca 4.). Oldal:

TARTAlOM
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július 7. csütörtök | 21:00  a pofoN egyszerű, avagy egy szereNcsÉs NÉző viszoNtagságai 

8. péntek | 21:00

Georges Feydeau: 

a Balek, avagy a hülyÉje — bohózat két felvonásban
A Budapesti Fogi-Bulvárszínház előadása

Rendező. Pozsgai zsolt

Jegyár: 2900 Ft
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9. szombat | 21:00

herNádi poNt — Hernádi Judit zenés estje egy részben
Az Orlai Produkciós Iroda előadása

Rendező: Pelsőczy Réka

Jegyár: 3500 Ft
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10. vasárnap | 21:00  herNádi poNt

11. hétfő | 21:00  a Balek, avagy a hülyÉje

12. kedd | 21:00

frenkó zsolt—Barabás pál: 

egy szokNya, egy Nadrág — zenés komédia két részben
A Pódium Színház előadása

Rendező: Bródy Norbert

Jegyár: 2900 Ft
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13. szombat | 21:00  egy szokNya, egy Nadrág

14. csütörtök | 21:00

Miles Tredinnick: 

elvis, oltár, MiaMi, avagy fÉlMillió dollár gazdát keres — komédia két részben
A Bánfalvy Stúdió előadása

Rendező: Harmath Imre

Jegyár: 3700 Ft
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15. péntek | 21:00 elvis, oltár, MiaMi, avagy fÉlMillió dollár gazdát keres

16. szombat | 21:00

Richard Bean: 

egy feNÉkkel kÉt lovat — zenés komédia két részben
Az Orlai Produkciós Iroda előadása

Rendező: Pelsőczy Réka

Jegyár: 3900 Ft
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17. vasárnap | 21:00  egy feNÉkkel kÉt lovat 
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18. hétfő | 21:00  elvis, oltár, MiaMi, avagy fÉlMillió dollár gazdát keres

19. kedd | 21:00

George Axelrod: 

goodBye, charlie — vígjáték két részben
A Gergely Theáter előadása

Rendező: Gergely Róbert

Jegyár: 2900 Ft

15

20. szerda | 21:00  goodBye, charlie

21. csütörtök | 21:00

Kálmán Imre: 

a cirkuszhercegNő — operett két felvonásban
A Budapesti Fogi-Bulvárszínház előadása

Rendező: Pankotay Péter

Jegyár: 3400 Ft

16

22. péntek | 21:00  a cirkuszhercegNő

23. szombat | 21:00 

Ray Cooney—John Chapman: 

Ne Most, drágáM! — vígjáték két felvonásban
A Veres 1 Színház előadása

Rendező: Venyige Sándor

Jegyár: 2900 Ft

17

24. vasárnap | 21:00  Ne Most, drágáM! 

28. csütörtök | 21:00

Woody Allen: 

játszd újra, saM! – romantikus vígjáték két felvonásban
A Pécsi Nyári Színház és a Pécsi Nemzeti Színház produkciója

Rendező: Szurdi Miklós

Jegyár: 2900 Ft

18

29. péntek | 21:00 játszd újra, saM! 

30. szombat | 21:00 játszd újra, saM! 

31. vasárnap | 21:00  játszd újra, saM! 

augusztus 4. csütörtök | 21:00 játszd újra, saM! 

5. péntek | 21:00 játszd újra, saM! 

6. szombat | 21:00 játszd újra, saM! 

7. vasárnap | 21:00  játszd újra, saM!        
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Florence æ hűvösvölgyi ildikó                                                                                                                                      

Olive æ ivancsics ilona 

Reneé æ szilvássy annamária 

Sylvie æ farkasházi réka/szumelidisz kriszti                                                                                                

Mickei æ Bajza viktoria

Vera æ Balázs anna                                                                                                                                            

Jesus æ Bardóczy attila/ince józsef                                                                                                        

Manolo æ agárdi lászló 

Fordító æ révész Mária                                                                                                                                  

Jelmeztervező æ halasi zsuzsanna                                                                                                                    

Díszlettervező æ peter sebők

Rendező æ Bencze ilona

2016. júNius 18. 21:00
ESőNAP: JúNIuS 19. 21:00  

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

NIEl SIMON: 
Női furcsa pár  
VíGJáTéK KéT RéSzBEN
IVANCSICS IlONA éS SzíNTáRSAI ElőADáSA

A klasszikus Neil Simon darabról van szó, amelyet 
Jack Lemon és Walter Matthau alakításával zár-
hattunk a szívünkbe. A szerző csavart a törté-
neten egyet, és megalkotta a női változatot. 
Nemre és korra való tekintet nélkül, mindannyian 
magunkra ismerhetünk ebben a fergeteges víg-
játékban, amely egy New York-i lakásban játszó-
dik, bár történhetne Párizsban vagy akár Budapes-
ten is. A két női főszereplő, Florence, az elhagyott 
feleség és Olive, a laza újságírónő szórakoztató 
és összeférhetetlen kettőse mintha egy tükröt állí-
tana elénk, amely a nevetéstől állandóan kicsúszik 
a kezünkből. A négy barátnő kedves figyelmessége 
és huncutsága biztosítja, hogy a „családi légkör” 
állandóan mozgásban legyen, amire aztán a két 
spanyol fivér teszi fel a koronát. Egy felejthetetlen 
játék, felejthetetlen alakításokkal, egy felejthe-
tetlen este részeként! 
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2016. júNius 24. 21:30
ESőNAP: JúNIuS 25. 21:30  

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

MARY ORR: 
Mindent Éváról 
SzíNMű KéT FElVONáSBAN
Az ORlAI PRODuKCIóS IRODA ElőADáSA

Margo, színésznő æ hernádi judit

Eva, színházrajongó æ kovács patrícia

Karen, Margo barátnője æ egri Márta

Lloyd, író, Karen férje æ Márton andrás

Clement, rendező, Margo férje æ szikszai rémusz

Thompson, kritikus æ Mészáros Máté

Madárka, öltöztető æ Bercsényi péter

Vera/Marilyn, fiatal színésznők æ rujder vivien

Fordító æ zöldi gergely

Díszlettervező æ kálmán eszter

Jelmeztervező æ ignjatovic kristina

Plakáttervező æ csáfordi lászló

zenei vezető æ keresztes gábor

Hang æ Belényesi zoltán

Fény æ Éltető andrás

A rendező munkatársa æ kis-kádi judit

Rendező æ pelsőczy réka

Producer æ orlai tibor

A lelkes színházrajongó, Eva Harrington min-
den este kitartóan várja kedvenc színésznőjét, 
Margót a művészbejárónál. Egy nap szerencséje 
lesz, bejuthat a vágyott szentélybe, a nagy szín-
padi sztár öltözőjébe, és megismerheti a szín-
ház bennfenteseinek világát, az ünnepelt sztárt, 
a népszerű házi szerzőt, a rettegett kritikust és 

Thália szentélyének többi szereplőjét. Röpköd-
nek a szellemességek, fergeteges komédia kere-
kedik, ám ez a játék nem csak játék. Sokkal több 
annál. 
A színdarab filmen vált örök klasszikussá: Bette 
Davis főszereplésével ma is a filmtörténet egyik 
legemlékezetesebb alkotásaként tartják számon. 
 

_PNYSZ-2016_1-20_jav8.indd   7 5/19/16   6:51 AM



8

2016. július 1; 2. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 3. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

KEN KESEY—DAlE WASSERMANN: 
Száll a kakukk fészkére 
TáNCSzíNHáz KéT RéSzBEN 
A PéCSI HORVáT SzíNHáz éS A PéCSI NEMzETI SzíNHáz KOPRODuKCIóJA

Táncolják a Pécsi Balett táncművészei:

McMurphy æ Molnár zsolt

Ratched nővér æ kócsy Mónika

Bromden főnök æ koncz péter

ápoltak æ kerekes soma lőrinc, keresztes patrik, 

Matola dávid, szabó Márton, tuboly szilárd

ápolók æ harka Máté, téglás Bánk

Candy Starr æ ujvári katalin

Sandra æ Madonia florence

zeneszerző æ kovács Benjámin

Díszlet- és jelmeztervező æ fenyő péter

Dramaturg æ vidákovics szláven—vincze Balázs

Ügyelő æ gombosi lászló

A koreográfus asszisztense æ czebe tünde

Koreográfus æ vincze Balázs

Rendező æ vidákovics szláven

Produkciónk Ken Kesey már kultikus alapművé vált 
regényének táncszínpadi adaptációja. Egyrészt a tör-

ténet helyszínéül szolgáló elmegyógyintézet életét, 
mint realitást ismerjük meg, másrészt egy mélyebb 
jelentéssel szembesülünk: a diktatúrák működésé-
nek mechanizmusával. Azzal a végtelen gonoszsággal, 
cinizmussal, amivel a mindenkori hatalom az embere-
ket manipulálja, kiszolgáltatottá teszi. 
A történetben az elmegyógyintézet Főnénije, 
Ratched nővér a hatalom megtestesítője, aki 
igen eredményesen szorítja be az általa megsza-
bott keretekbe osztályának ápoltjait. A gépezet 
működtetéséhez kegyetlen ápolók és „gyógymó-
dok” — mint például az elektrosokk — segítségét 
veszi igénybe, de legerősebb eszköze: a személyi-
sége. A különböző egyéniségű, hátterű, kénysze-
rűségből vagy önkéntesen az Intézetben élő ápol-
tak egyaránt engedelmeskednek neki. Azok sem 
menekülnek el, akik megtehetnék! Vajon miért? 
Nem érti ezt McMurphy, a fegyenc sem, akit kivizs-
gálásra az Intézetbe szállítanak. ő eleinte csak 
büntetése megúszására játszik, de megismerve, 
átérezve társai helyzetét, sorsát, a hangadójukká 
válik. Megpróbálja felrázni őket a mérhetetlen 

apátiából. Elér kisebb-nagyobb sikereket, de ami-
kor fizikálisan is rátámad Ratched nővérre, elbukik. 
Társai közül egyedül a félvér indián Bromden, 
avagy Serteperte Főnök érti meg, aki megvalósítja 
McMurphy tervét: megszökik. Sugallva, hogy — még 
ha áldozattal is jár — érdemes lázadni az ember-
telenség ellen, vissza lehet nyerni az emberi mél-
tóságot. 
Előadásunk a történet ma is érvényes üzenetét 
kívánja közvetíteni a tánc, a mozdulat univerzá-
lis nyelvén. 
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2016. július 6. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 7. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

A pofon egyszerű, 
avagy egy szerencsés néző viszontagságai 
A l'ART POuR l'ART TáRSulAT ESTJE SzÜNET NélKÜl

A műsort írta és előadja a l'art pour l'art társulat: 

æ szászi Móni

æ dolák-saly róbert 

æ laár andrás 

æ pethő zsolt 

Ez ám a nézőcsalogató cím! Aki ezek után nem 
rohan jegyet váltani, annak súlyos önértékelési zava-
rai vannak… Ezenkívül a műsorban szó lesz még 
a lábakról, Csajkovszkij b-moll zongoraversenyé-
ről, a Besenyő családról szerelmi civódás-, illetve 
balett óra és hajótörés szempontjából. Az elma-
radhatatlan és fergeteges vetítéseket vicces jele-
netek szakítják meg, például egy finn bábeposz. 
Sajnos megjelenik Naftalin Ernő, Pandacsöki 
Boborján, valamint Frigid Mirtill, és persze ott 
lesz a Költő, és Edebede bácsi is. A színházi estet 
egy fergeteges finálédal zárja a párizsi Moulin 
Rouge revütáncosainak közreműködésével. Min-
denkit szeretettel vár a L’art pour l’art Társulat 
Nézőnempiszkálási Bizottsága!
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2016. július 8. 21:00
ESőNAP: 2016. JúlIuS 11. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

GEORGES FEYDEAu: 
A Balek, avagy a hülyéje 
BOHózAT KéT FElVONáSBAN
A BuDAPESTI FOGI-BulVáRSzíNHáz ElőADáSA

Pontagnac æ csengeri attila

Vatelin æ Beleznay endre

Rédillon æ szabó Máté

Soldignac æ várkonyi andrás

Pinchard, orvos æ jászai lászló

Gerome æ harsányi gábor

Lucienne, Vatelin felesége æ fogarassy Bernadett

Pontagnacné æ oszter alexandra

Maggy æ cseke katinka

Armandine æ várkonyi andrea

Pinchardné æ sáfár anikó

Klára, szobalány æ lengyel eleonóra

Victor æ hoffmann richard

Díszlet- és jelmeztervező æ Bereg glória

Súgó æ dobos erika

Rendezőasszisztens æ lengyel eleonóra

Rendező æ pozsgai zsolt

Producer æ fogarassy andrás

Vatelin, aki rajongva szereti feleségét, Lucienne-t, 
döbbenten tapasztalja, hogy az egyik barátja, 
Pontagnac pár napja szerelmesen követi az 
asszonyt. Kisvártatva kiderül, hogy nem ő az egyet-
len udvarló. Rédillon is szívesen közeledne Vate-
lin feleségéhez. Pontagnac nős, miközben továbbra 
is léha életet él, Rédillon pedig számos állandó 
és átmeneti szeretővel rendelkezik. lucienne mind-

kettejük felé világossá teszi álláspontját: egyet-
len feltétellel lenne hajlandó beadni a dere-
kát: ha a férje megcsalná. Ez esetben kész lenne 
felajánlkozni egyik széptevőjének. Pontagnac 
és Rédillon mindenre hajlandók, csak hogy lucienne 
félre nem érthető helyzetben találja Vatelint. épp 
kapóra jön nekik, hogy Párizsban tartózkodik Maggy, 
akivel Vatelinnek volt egy futó kalandja Angliában.
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2016. július 9. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 10. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

Hernádi pont 
HERNáDI JuDIT zENéS ESTJE EGY RéSzBEN
Az ORlAI PRODuKCIóS IRODA ElőADáSA

Díszlet- és jelmeztervező æ kálmán eszter

Plakáttervező æ csáfordi lászló

Videó æ fanatics film

A rendező munkatársa æ kis-kádi judit

Rendező æ pelsőczy réka

Producer æ orlai tibor

Díva, bohóc, ember és színésznő. Ez mind, ami 
vagyok. És már egy jó ideje ez vagyok. Ilyenkor 
illik számot adni: mi volt, mi lesz.
Tojok az illemre, a szabályokra. Az érdekel, ami egy 
kicsit más. 
Mondatok, amiket már elmondtam, amiket nekem 
szántak vagy szánhattak volna.
Dalok, amiket nekem írtak vagy írhattak volna 
a szerzők, ha kicsit jobban odafigyelnek.

Ez az est rólam szól!
Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, 
amíg kigondoltam.
Woody Allen mondta: „Nem félek a haláltól, csak 
nem szeretnék ott lenni, amikor megtörténik.”
De, mint tudjuk, jöhet egy pont…
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Sóvári Péter, színész æ vári sándor/Bródy Norbert

Gróf Borsai æ Bródy Norbert/gieler csaba

Pintér Ibolya æ szuromi Bernadett

Kálmán, a főrendező æ Blazsovszky ákos/zsiga lászló

Kamilla, öltöztetőnő æ Bednai Natália 

Dulcinea Juarez æ tunyogi Bernadett

Portás æ gieler csaba/habány tamás

Boy æ Boros ádám/Baradlay viktor

Jelmeztervező æ orgovány andrea

Díszlettervező æ gáliczki lászló

Koreográfus æ Bednai Natália

Rendezőasszisztens æ Moravecz orsolya

Rendező æ Bródy Norbert

A szerelemért mindenre képes egy igazi férfi. Még 
arra is, hogy "nő" legyen. Színház, belvárosi hotel, 
nők, férfiak, szerelmek, csalások, hódítások, meg-
tévesztések és persze kibékülések. Sírás és neve-
tés. ének és tánc. Vérbő frivol komédia a századelő 
Budapestjéről. Stílus, tartás, illem és kellem. Egy 
letűnt világ, amit oly sokan visszasírunk. Egy béke-
beli este. Egy szoknya, egy nadrág.

2016. július 12. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 13. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

FRENKó zSOlT: 
Egy szoknya, egy nadrág 
zENéS KOMéDIA KéT RéSzBEN BARABáS Pál FIlMFORGATóKöNYVE AlAPJáN
A PóDIuM SzíNHáz ElőADáSA
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2016. július 14; 15. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 18. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

MIlES TREDINNICK: 
Elvis, oltár, Miami 
avagy félmillió dollár gazdát keres
KOMéDIA KéT FElVONáSBAN
A BáNFAlVY STúDIó ElőADáSA

Tom Weals, a legnagyobb Elvis Presley 

rajongó a világon æ hujber ferenc

Alice Martin, Tom menyasszonya 

æ Bugár anna/görgényi fruzsina

Barney Weals, Tom testvére æ vastag tamás

Muriel, Barney új kiszemeltje æ kiss ramóna/Bugár anna

Mary néni, Alice nagynénje æ Bánfalvy ági

Frankie, a maffiózó æ faragó andrás/urmai gábor

Hendy felügyelő æ harmath imre

Fordító æ Benedek albert

Súgó æ szikra B. diána

Rendezőasszisztens æ pajzs Nóra

Rendező æ harmath imre

Producer æ HCS

A fordulatos, pergő komédia egy bőröndcserével 
indul, amikor is az Elvis-rajongóTom és felesége, 
Alice Miami-ba készül a várva várt Elvis-gyűlésre, 
de a nagy köd miatt törlik a járatukat. Csalódot-
tan hazatérnek, majd otthon veszik észre, hogy 
egy „szerencsés” csere folytán félmillió dollár 
került a birtokukba, mivel véletlenül más bőrönd-
jét hozták el a reptérről.
További bonyodalmakat okoz Tom pofátlanul 
jóképű testvére, Barney érkezése. ő tervei szerint 
aznap este bátyja lakásában szeretné meghódí-
tani legújabb trófeáját, Murielt. Barney reményei 
azonban szertefoszlanak, amikor Tomékat ott-
hon találja. Váratlanul betoppan Alice nagynénje 
is húszezer dollárral a táskájában, amit nászaján-
dékba szán Alice-nek és Tomnak.
A kalamajka itt még nem ér véget, hiszen „csatlako-
zik a társasághoz” Frankie, a bandita, aki az elcse-
rélt táska tulajdonosának dolgozik, és akit mindenki 
rendőrnek gondol. Hendy felügyelő megjelenésével 
megoldódni látszik a helyzet…
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2016. július 16. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 17. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

RICHARD BEAN: 
Egy fenékkel két lovat 
zENéS KOMéDIA KéT RéSzBEN
Az ORlAI PRODuKCIóS IRODA ElőADáSA

Francis Henshall æ Nagy dániel viktor

Charlie Clench æ lukáts andor

Rachel Crabbe æ lovas rozi

Stanley Stubbers æ friedenthal zoltán

Pauline Clench æ rujder vivien

Harry Dangle æ keresztény tamás

Alan Dangle æ dékány Barnabás

Dolly æ fodor annamária 

lloyd Boateng æ formán Bálint

Alfie, pincér æ lukáts andor

Gareth, főpincér æ horváth szabolcs

Közreműködik æ Boros anna, Máthé zsolt

Zene æ Bekvart és szabó g hunor

Fordító æ zöldi gergely

Díszlet-és jelmeztervező æ kálmán eszter

Dalszövegíró æ Máthé zsolt

Mozgás æ horkay Barnabás

zenei vezető æ Wagner puskás péter

Plakáttervező æ csáfordi lászló

A rendező munkatársa æ kis-kádi judit 

Rendező æ pelsőczy réka

Producer æ orlai tibor

Brighton, a hatvanas évek elején — kezdődik 
a Beatle-mánia. Francis Henshallt kirúgják egy 
zenekarból, éhen is halna, ha ennyiben hagyná 
a dolgot. De nem hagyja. Mit neki két állás két 
főnöknél? Sima ügy, majd elrendezi. Ráadásul 
felbukkan egy cicaszemű dög, őt is meg kéne 
ismerni kicsit. álruha és rock and roll, gombafe-
jek és feléledt hulla, gengszterek és báránykorona, 
szerelem, szerelem, szerelem. Hogy itt-ott emlé-
keztet Goldonitól A két úr szolgájára? Nem vélet-
len. Angol fordításnak indult, új darab lett belőle 
nagy londoni sikerszériával, és már a Broadwayt 
is megjárta. Most itt van.
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2016. július 19. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 20. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

GEORGE AxElROD: 
Goodbye, Charlie 
VíGJáTéK KéT RéSzBEN
A GERGElY THEáTER ElőADáSA

Charlie Sorell æ fábián anita

George Tracey æ szabó Máté

Rusty Mayerling æ Némedi-varga tímea

Leopold Mayerling æ gergely róbert

Greg Morris æ lénárt lászló

Irving æ pelsőczy lászló

Franny Saltzman æ házi anita

Fordító æ révész Mária

Díszlettervező æ simon designe

Jelmeztervező æ valami jó

Rendezőasszisztens æ házi anita

Rendező æ gergely róbert

A színdarab Magyarországon 

a theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség 

közvetítésével kerül színre.

Charlie Sorel férfiként hirhedt nőcsábász volt. 
Utolsó hódítása szó szerint tragédiába fulladt. 
A megcsalt férj lelőtte. ám a sors úgy határozott, 
hogy visszaküldi őt a Földre, de immár nőként. 
Barátja, George alig hiszi el, hogy ez megtörtén-
hetett. Új életével Charlie  gyorsan megbarátkozik 
és fondorlatos módon — NőKéNT — újrakezdi azt. 
Milyen férfi lélekkel, női testben élni?
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KálMáN IMRE: 
A cirkuszhercegnő 
OPERETT KéT FElVONáSBAN
A BuDAPESTI FOGI-BulVáRSzíNHáz ElőADáSA

Fedora Palinska hercegnő æ fogarassy Bernadett

Mister x æ csengeri attila/pankotay péter

Sergius Wladimir nagyherceg æ gyurity istván

Brusowszky/Gyula bácsi æ harsányi gábor/fogarassy andrás

Slukk Tóni æ czető roland

Miss Mabel æ tunyogi Bernadett

Karolin æ fodor zsóka / sáfár anikó

Cirkuszigazgató æ Borbáth ottilia

Petrovics ezredes æ egri lászló

Mary, mixernő æ zalay lídia

Írók æ julius Brammer és alfred grünwald

Fordítotó æ liptai imre és kulinyi ernő

Díszlettervező æ halász g. péter 

Jelmeztervező æ gloria Berg 

zenei vezető æ Bíró attila

Koreográfus æ sebestyén csaba és szamosi judit 

Asszisztens æ Németh gabriella 

Kreatív munkatárs æ ruzicska lászló 

Súgó æ dobos erika

2016. július 21. 21:00
ESőNAP: JúlIuS 22. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

Rendező æ pankotay péter

Producer æ fogarassy andrás

 

A Cirkuszhercegnő Kálmán Imre egyik legtöbbet ját-
szott operettje a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő 
mellett. A történet színhelye a szentpétervári nagy-
cirkusz. Fedja, a cári Oroszország tisztje nagybátyja 
menyasszonyába, Fedorába szerelmes. A nagybácsi 

tudomására jut ez a szerelem, ezért tönkreteszi 
Fedja tiszti karrierjét. Fedora az öreg herceg fele-
sége lesz, ám hamarosan özvegy marad. Fedja, 
a nagyszerű lovas „Mister x” néven a pétervári cir-
kusz nagy szenzációja lesz, látványos produkció-
ját mindig fekete álarcban mutatja be. Fedora is 
elmegy a cirkuszba, ahol találkoznak, de nem ismeri 
fel a férfit, s amikor az szerelmet vall neki, eluta-
sítja. Szerelem, csalódás, boldog egymásra találás 
— ahogy ezt egy igazi operettől elvárhatja az ember.
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Az előadás a Film Rights limited engedélyével 
és a HoFra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével jött létre.

2016. július 23. 21:00 
ESőNAP: JúlIuS 24. 21:00

KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD
PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

RAY COONEY—JOHN CHAPMAN: 
Ne most, drágám! 
VíGJáTéK KéT FElVONáSBAN
A VERES 1 SzíNHáz ElőADáSA

Arnold æ pindroch csaba

Gilbert æ hujber ferenc

Sue æ Xantus Barbara

Miss Tipdale æ steinkohl erika

Janie æ Miklós kriszta

Harry æ pál tamás

Mrs. Frencham æ szilágyi annamária

Frencham fregattkapitány æ venyige sándor

Maude æ zorgel enikő

Mr. Lawson æ janik lászló

Miss Whittington æ veres andrea

 

Fordítotó æ vajda Miklós

Díszlet- és jelmeztervező æ Molnár szilvia

Rendező æ venyige sándor

Szeretők, nercek, hiányosan öltözött hölgyek szek-
rénybe rejtve — mindez london legelegánsabb szőr-
meszalonjában, ahol különös adásvétel zajlik.
A nercbunda a női szívek és vágyak régóta ismert 

tartozéka. Gilbert, az élvhajhász üzletember és fel-
fújt hólyag a hódítás reményében cselhez folya-
modik — nercbundát készül ajándékozni Janie-nek, 
a gyönyörű sztriptíztáncosnőnek. Az akció akadálya 
egyedül Janie férje, aki gyanakodna felesége tízezer 
fontos, vadonatúj bundájának láttán. Az események 
felpörögnek. A nőügyekben páratlanul találékony 
Gilbert beindítja a megoldás gépezetét, sőt igyek-
szik rávenni Janie férjét, hogy ő maga vásárolja meg 
a páratlan ruhadarabot az ár tizedéért. Gilbertnek 
semmi sem drága nyélbe ütni az üzletet. ám hogy 
a luxusnerc ára a csalások és lebukások okozta félel-

mek miatt a végén már csupán századába kerül, arra 
még a sokat látott üzlettárs, Arnold sincs fölkészülve. 
Gilbert és Arnold a téboly szélén állnak, és tanácsta-
lanul nézik, amint Janie megválik minden ruhájától 
és ragaszkodik hozzá, hogy nerc nélkül nem hagyja 
el az elegáns szőrmeszalont.
Sűrűsödő időközökben jelennek meg házasságtörő 
férjek és feleségek, megsokszorozódnak a hölgyek-
ről le és felkerülő különböző ruhadarabok. A negye-
dik emeleti szőrmeszalon ablakából a legváltoza-
tosabb öltözékek és használati tárgyak röpködnek. 
Szállnak a bundák…
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2016. július 28; 29; 30. / 
augusztus 4; 5; 6. 21:00

ESőNAP: JúlIuS 31. AuGuSzTuS 7. 21:00
KáPTAlAN uTCAI SzABADTéRI SzíNPAD

PéCS, KáPTAlAN uTCA 4. 

WOODY AllEN: 
Játszd újra, Sam! 
ROMANTIKuS VíGJáTéK KéT FElVONáSBAN
A PéCSI NYáRI SzíNHáz 
éS A PéCSI NEMzETI SzíNHáz PRODuKCIóJA

Allen Felix æ lipics zsolt

Linda Christie æ györfi anna

Dick Christie æ vidákovics szláven

Nancy æ stubendek katalin

Humphrey Bogart æ rázga Miklós

Sharon Lake, Vanessa, Öngyilkos lány æ kulcsár viktória

Sharon, Gina, Orosz lány, Barbara æ vlasits Barbara

 

Díszlettervező æ Bátonyi györgy

Jelmeztervező æ fekete Mónika

Ügyelő æ Markó rita

Súgó æ tulik tímea

Rendezőasszisztens æ ahmann tímea

Rendező æ szurdi Miklós 

Woody Allen sajátos humorú színdarabjának 
ősbemutatóját 1969-ben tartották New Yorkban, 
majd 1972-ben film is készült belőle a színházi 
előadás szereplőivel.
A főszereplő Allan Felix, a Woody Allen filmjei-
ből jól ismert esetlen, kissé neurotikus értelmiségi 
figura, akinek magánélete teljes csőd. Példaképe 
a negyvenes évek legférfiasabb hollywoodi sztárja, 
Humphrey Bogart. Az iránta érzett rajongás kezdi 
uralni hősünk egész életét. Minden tettét az hatá-
rozza meg, vajon ő mit tenne ebben a helyzet-
ben. Fantáziálásai során Bogart tanácsokkal látja 
el Allan-t, főként a nőkkel kapcsolatban, ám a ran-
devúk sorra kudarcot vallanak, és közeleg a teljes 
katasztrófa. Végül kiderül, a legjobb, amit Allan 
tehet, hogy saját szívére hallgat, és ahogy az ilyen-
kor lenni szokott, rájön, hogy a vágyott nő végig 
ott volt a közelében.
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Pécsi Nyári színház 

Az előadásokra 

és a jegyvisszaváltásra 

vonatkozó szabályok!

A Pécsi Nyári Színház előadásaira váltott jegy 
2016. június 18-tól 2016. augusztus 7-ig 
egyszeri látogatására jogosít.

a jegyvisszaváltás feltÉtelei:

 Az előadás technikai okok, színművész beteg-
sége… stb. miatt lemondásra kerül.

 Az előadást a kedvezőtlen időjárás miatt 
a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.

az előadásokra voNatkozó szaBályok:

 Amennyiben a kezdés időpontjában az időjárási 
feltételek kedvezőtlenek, illetve ha ezen okból az 
előadás félbeszakad, a szervezők 1 óra várakozás 
után állhatnak el az előadás megkezdésétől illet-
ve folytatásától.

 Nem váltható vissza a belépőjegy abban az eset-
ben, ha a néző a félbeszakadt előadásról távozott, 
s az az időjárás kedvezőbbre fordultával az este 
folyamán folytatódott.

 Az I. felvonás után félbeszakadt előadás megtar-
tottnak minősül.

A visszaváltásra jogosult jegyek a Pécsi Horvát 
Színház jegypénztárában három munkanapon belül 
válthatók vissza. 
(7621 Pécs, Perczel u. 2. I. em. H-P.: 9-14) 

Információ: www.pecsinyariszinhaz.hu 

Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 
vezetősége
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  Kiadja  pécsi horvát színház Nonprofit kft. 
  Felelős kiadó vidákovics szláven

  Szerkesztő juhász lászló görbülő

  Fotók  garai gábor, janics attila, kalászi györgy, kanyó Béla, 
   szaka józsef, takács attila, tóth lászló
  
  Grafikai terv Benedek Barna

   a borítót a produkciók fotóinak felhasználásával 
   Benedek Barna tervezte
  
  Nyomda Molnár Nyomda és kiadó kft., pécs

  Pécs 2016.
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