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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket Pécsett, a Kultúra 
Városában. Az itt élőket és az idelá-
togatókat június közepétől augusz-
tus idusáig várják a Pécsi Nyári Szín-
ház programjai az Anna Udvarban 
és a Káptalan utcai Szabadtéri Szín-
padon. A produkciók a műfajok sok-
színűségét kínálják. 

A balzsamos nyári estéket flamenco 
est fűszerezi, de lesz groteszk víg-
játék Raymond Queneau tollából, 
Móricz Zsigmond Úri murija és Szabó 
Magda Abigél című örökbecsű darab-
ja. A zenekedvelőket a Vujicsics 
Együttes varázsolhatja el. 

A Pécsi Balett vadnyugati táncbo-
hózatot mutat be Ennio Morricone 
zenéjére az A jó, a rossz és csúf 
colos című darab koreográfusa 
Vincze Balázs, rendezője Vidákovics 
Szláven. És akkor még nem beszél-
tünk az Indul a bakterház című 
darabról, melynek filmváltoza-
ta sokunk számára feledhetetlen 
élmény. 

A Pécsi Nyári Színház programjai 
között a könnyedebb műfajok kedve-
lői is megtalálhatják a kedvükre való 
programokat: az operett csillagok 
éjszakája mellett fellép a Bereczki-

Szinetár páros is. A program tehát 
idén is sokszínű, könnyed, mégis 
minőségi szórakozást ígér a nagykö-
zönségnek.

Kívánom, hogy a Pécsi Nyári Szín-
ház előadásai ezt a nyarat is tegyék 
feledhetetlenné! Jó szórakozást 
kívánok valamennyiüknek!

 Páva Zsolt
 Pécs polgármestere

2013.
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előadások
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Pécsi Nyári szíNHáz 
2013. JÚNIUS 15. – AUgUSZtUS 11.
7621 Pécs, Anna utca 17.
telefon: (72) 210-197, 514-305
Jegyértékesítés és információ: 
www.pecsinyariszinhaz.hu

előadások


KáPTalaN UTcai szabadTéri szíNPad

(Pécs, Káptalan utca 4.)


 

aNNa Udvar
(Pécs, Anna utca 17.)


 

2013. június 15. szombat 

21:00 | FabUla rasa – AVAgy ÚJRAKEZ-
dÉS tISZtA lAPPAl 
Rendező, koreográfus: Bajnay Beáta 

Belépő: 1500 Ft

16. vasárnap 
17. hétfő 
18. kedd 
19. szerda 
20. csütörtök 

21. péntek 

21:00 | RAyMoNd QUENEAU: sTílUs-
gyaKorlaToK – AVAgy gRotESZK Víg-
JátÉK MEgÉRtő KÖZÖNSÉg RÉSZÉRE 
átdolgozta és rendezte: Venyige Sándor

Belépő: 1500 Ft

22. szombat 21:00 | sTílUsgyaKorlaToK

23. vasárnap 

21:00 |  ZáVAdA Pál: Jadviga PárNáJa 
– ZENÉS SZíNPAdI JátÉK
Rendező: Hargitai Iván
Belépő: 3500 Ft

21:00 | sTílUsgyaKorlaToK 

24. hétfő 21:00 | Jadviga PárNáJa

25. kedd 
26. szerda 
27. csütörtök

28. péntek 
21:00 | vUJicsics EgyüTTEs
Belépő: 2500 Ft

29. szombat 
21:00 | SZABó MAgdA: abigél – SZíNMű
Rendező: Szikora János
Belépő: 3300 Ft

21:00 | MóRIcZ ZSIgMoNd: Úri mUri – 
SZíNdARAB A REgÉNyBől 13 KÉPBEN
Rendező: Mikuli János
Belépő: 1500 Ft

30. vasárnap 21:00 | Úri mUri

július 1. hétfő 21:00 | abigél 21:00 | Úri mUri

2. kedd 
3. szerda 

4. csütörtök 21:00 | Úri mUri

5. péntek 

21:00 | 21:00 | dUETT – SZINEtáR dóRA 
ÉS BEREcZKI ZoltáN EStJE 
Művészeti vezető: trubics Zorán
Belépő: 2500 Ft 

 

6. szombat 

21:00 | az oPErETT csillagoK 
éJszaKáJa
A Hungaroperett produkciója
Belépő: 3500 Ft

21:00 | Úri mUri

7. vasárnap 
21:00 | az oPErETT csillagoK 
éJszaKáJa 

21:00 | Úri mUri

8. hétfő 
9. kedd 
10. szerda 

11. csütörtök 

21:00 | MARc cAMolEttI: 
Négy FérFi gaTyábaN – ZENÉS Víg-
JátÉK
Rendező: Straub dezső
Belépő: 2800 Ft

12. péntek 21:00 | Négy FérFi gaTyábaN

Előadás 
az Anna Udvarban =

Esőnap 
az Anna Udvarban = 

Előadás 
a Káptalan utcai 

Szabadtéri Színpadon =
   

Esőnap 
a Káptalan utcai 

Szabadtéri Színpadon = 
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A JEgyÉRtÉKESítÉS HElySZíNEI: 
 Pécsi Horvát színház – Pécs, anna utca 17. 
nyitva: H.–P.: 09.00-14.00 
 Pécs, színház tér 1. – jegyárusító pavilon 
nyitva: K.-Szo.: 10.00-18.00, V.: 12.00-18.00 
 Jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete 

előttt 1 órával a helyszínen is. ( anna Udvar: 
Pécs, Anna u. 17.  Káptalan utcai szabadtéri 
színpad: Pécs, Káptalan u. 4. )

oNlINE JEgyÉRtÉKESítÉS: 
 www.pecsinyariszinhaz.hu 

13. szombat 

21:00 | népTáNcszínház
A Baranya táncegyüttes önálló estje
Művészeti vezető: Jeránt györgy
Belépő: 1500 Ft

14. vasárnap 21:00 | népTáNcszínház

15. hétfő
16. kedd 
17. szerda 

18. csütörtök 

21:00 | ZágoN IStVáN – MoHácSI IStVáN 
– MoHácSI JáNoS: HiPPolyT – AVAgy 
A NAgyPolgáRI VIllA MEllÉ JáR AZ 
EZÜSt KISKANál
Rendező: Mohácsi János
Belépő: 3500 Ft

21:00 | a Jó, a rossz és a csÚF colos 
– VAdNyUgAtI táNcBoHóZAt ENNIo 
MoRRIcoNE ZENÉIVEl
koreográfus: Vincze Balázs | rendező: 
Vidákovics Szláven
Belépő: 1800 Ft

19. péntek 21:00 | HiPPolyT 21:00 | a Jó, a rossz és a csÚF colos

20. szombat
21:00 | EdiTH PiaF – VáRI ÉVA EStJE
Rendező: Szegvári Menyhért
Belépő: 2900 Ft

21:00 | a Jó, a rossz és a csÚF colos

21. vasárnap 21:00 | EdiTH PiaF – VáRI ÉVA EStJE 21:00 | a Jó, a rossz és a csÚF colos

22. hétfő 21:00 | HiPPolyT 21:00 | a Jó, a rossz és a csÚF colos

23. kedd
24. szerda 
25. csütörtök 

26. péntek 

21:00 | a Női széPség TáNca 
(Wollner Márta Sába könyvcíme alapján) 
– gyENIS BogláRKA ÉS AZ oRIENtAl 
FUSIoNEtt ElőAdáSA
Belépő: 1000 Ft

27. szombat 
28. vasárnap 
29. hétfő 
30. kedd 
31. szerda 

augusztus 1. csütörtök 

21:00 | RIdEg SáNdoR - tíMáR PÉtER: 
iNdUl a baKTErHáz – FAlUSI BoHóZAt
Rendező: Böhm györgy
Belépő: 2500 Ft 

2. péntek 21:00 | iNdUl a baKTErHáz

3. szombat 21:00 | iNdUl a baKTErHáz

21:00 | roma - magyar FlamEN-
co FÚzió
Koreográfus: Keck Mária
Belépő: 2000 Ft

4. vasárnap 21:00 | iNdUl a baKTErHáz

5. hétfő 
6. kedd 
7. szerda 

8. csütörtök 21:00 | iNdUl a baKTErHáz

9. péntek 21:00 | iNdUl a baKTErHáz

10. szombat 21:00 | iNdUl a baKTErHáz

11. vasárnap 21:00 | iNdUl a baKTErHáz 
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ajánló
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Pécsi Nyári szíNHáz 
2013. JÚNIUS 15. – AUgUSZtUS 11.
7621 Pécs, Anna utca 17.
telefon: (72) 210-197, 514-305
Jegyértékesítés és információ: 
www.pecsinyariszinhaz.hu

ajánló

KáPTalaN UTcai 
szabadTéri szíNPad

P é c s ,  K á p t a l a n  u t c a  4 .

ANNA UdVAR

P é c s ,  A n n a  u t c a  1 7 .

Pécsi Nyári színház 
2013. június 15. – augusztus 11.

INFoRMácIó: 

7621 Pécs, Anna utca 17.  tel: (72) 210-197, 514-305 
 e-mail: szervezes@pecsinyariszinhaz.hu 
 www.pecsinyariszinhaz.hu

A JEgyÉRtÉKESítÉS HElySZíNEI: 

 Pécsi Horvát színház – Pécs, anna utca 17. nyitva: H.–P.: 09.00-14.00 
 Pécs, színház tér 1. – jegyárusító pavilon nyitva: K.-Szo.: 10.00-18.00, V.: 
12.00-18.00 
 Jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete előttt 1 órával a helyszí-
nen is. ( anna Udvar: Pécs, Anna u. 17.  Káptalan utcai szabadtéri szín-
pad: Pécs, Káptalan u. 4. )

oNlINE JEgyÉRtÉKESítÉS: 

 www.pecsinyariszinhaz.hu 

Az előadások, a programok megváltoztatásának jogát az igazgatóság fenntartja. 

2013.
jegy
infó

JÚNiUs 15. | 21:00
ANNA UdVAR

Fabula Rasa 
avagy újRakezdés tisz-
ta lappal
FlAMENco ESt 
AZ AldEBARAN KoMPáNIA 
ÉS A NEtZ táNcPRodUKcIó 
ElőAdáSáBAN

A Pécsi Nyári Színház és a Pécsi Flamenco 
Egyesület produkciója 

Rendező, koreográfus  bajnay beáta
tánc  bajnay beáta, bozár lászló, 
böröcz Petra, Juhász zoltán, Kiss gergely, 
Urbán Henriett
Filmben szereplők  Nagy bernadett, 
lengyel szabolcs micsi
Video  Hosszú gábor — yettermanFilm
Jelmez  bencsik andi
diakép  laluzvisuals
Az előadást részben barna berni novel-
lái ihlették.

A flamenco és a magyar néptánc tra-
dícióiból, valamint a kortárs mozgás-
világ elemeiből építkezve készült az 
előadás. A téma korunk egyik alapkér-
dését feszegeti: van-e még lehetőség 
a méltó életre Nőnek a Férfi mellett 
és Férfinak a Nő mellett? 
Bajnay Beáta koreográfust már régen 
foglalkoztatja, miként lehetséges 
saját népi gyökereit a flamenco tánc 
világában megmutatni. A közös neve-
ző a ritmus, amelyet a két táncmű-
faj önmagában, vagy egymásnak 
felelgetve felkínál az egyik, vagy a 
másik kultúrkörből érkező muzsiká-
ra. A fő motívum: a Nők, a Nő útkere-
sése, elférfiasodása, magánya, helye 
és helyzete a mai, önmagából kifor-
dult világban. A felvetett problémák-
kal kapcsolatban a darab nem ítél-
kezik, csak remél. Azt az üzenetet 
fogalmazza meg, hogy úgy élhetünk 
méltó életet, ha mindannyian a saját 
szerepünknek megfelelően játszunk, 
a férfi újra Férfi lesz, s a nő újra Nő. 
A kapcsolatokból tovatűnt szent ener-
giákat csakis egymással együttműköd-
ve leszünk képesek újra megtalálni. 
Újrakezdeni tiszta lappal.

belépő: 1500 Ft
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A JEgyÉRtÉKESítÉS HElySZíNEI: 
 Pécsi Horvát színház – Pécs, anna utca 17. 
nyitva: H.–P.: 09.00-14.00 
 Pécs, színház tér 1. – jegyárusító pavilon 
nyitva: K.-Szo.: 10.00-18.00, V.: 12.00-18.00 
 Jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete 

előttt 1 órával a helyszínen is. ( anna Udvar: 
Pécs, Anna u. 17.  Káptalan utcai szabadtéri 
színpad: Pécs, Káptalan u. 4. )

oNlINE JEgyÉRtÉKESítÉS: 
 www.pecsinyariszinhaz.hu 

Ónodi Eszter és Gáspár Sándor

JÚNiUs 21., 22. | 21:00 
ESőNAP: JÚNIUS 23. | 21:00
ANNA UdVAR
RAyMoNd QUENEAU: 

stílusgyakoRlatok 
avagy gRoteszk vígjá-
ték megéRtő közönség 
RészéRe 
A StílUSgyAKoRNoKoK 
ElőAdáSáBAN

Fordította  bognár róbert
Játsszák  lajos Tamás, Kiss sándor, 
zorgel Enikő
átdolgozta és rendezte  venyige sándor

1 francia pasas 1947-ben fogta magát 
és írt 1 szatirikus, szürreális művet. 
Ezzel eddig semmi gond. ám, amit a 
pasas írt, a Stílusgyakorlatok, olyan 
írói bravúr, melyben 1 azon törté-
netet 99 különböző stílusú novel-
lában dolgoz föl. Ennek a pasasnak 
Raymond Queneau a neve. de nevez-
zük is inkább őt 1szerűen: zseninek.
A Stílusgyakornokok társulat – 
Queneau után nagyon szabadon! – 
1 buszra való föl- és leszállás, lök-
dösődéssel tarkított utazás banális 
történetét 5lötte ki, ezt meséli el. 
3 színész, 26 6ásos jelenetben, 50 
különböző karakterben. Az 1000 arcú 
paródiagyűjteményből aztán mégis 
kigömbölyödik az, amiben ma élünk: 
a meg10edelhetetlen emberi ostoba-
ság nevetséges teljessége. Azaz mi: 
magunk.
Az eredeti darab rendezője, Sala-
mon Suba lászló 1x azt mondta: „Ha 
1x a Stílgyakot már nem játsszák, sok 
embernek szomorú napja lesz.”

belépő: 1500 Ft

JÚNiUs 23. | 21:00
ESőNAP: JÚNIUS 24. | 21:00
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd
ZáVAdA Pál: 

jadviga páRnája 
zenés színpadi játék
AZ oRlAI PRodUKcIóS IRodA 
ElőAdáSA

Zenészek  szokolay dongó balázs, 
marosfalvi Tünde
dramaturg  lőkös ildikó
díszlet  cziegler balázs
Jelmez  Kárpáti Enikő
Zeneszerzők  szokolay dongó balázs, 
bolya mátyás
Koreográfus  ladányi andrea
Rendezőasszisztens  Jánoska zsuzsanna
Rendező  Hargitai iván
Producer  orlai Tibor

szereplők
Jadviga, első nő  ónodi Eszter
ondris (Jadviga férje), első férfi  Pál andrás
Franci (Jadviga szeretője), Miso (Jadviga és 
Franci fia), második férfi  gáspár sándor
Mama (ondris anyja), a pincérnő, második nő 
 Takács Kati
Irmus (Jadviga barátnője), Anci (Jadviga cse-
lédje), harmadik nő  Pokorny lia
gregor (öreg béres), a pap (evangélikus), 
harmadik férfi  lukács andor 
/ székely b. miklós
Miki (ondris barátja), gyurkovics kapitány, Kurilla 
(szt.-tiszt), negyedik férfi  szikszai rémusz
Karvezető, Rosza Pali (ondris barátja), 
ötödik férfi  Wunderlich József

Závada Pál 1997-ben megjelent, napló-
formában írt regénye, a Jadviga párnája 
a jelenkori magyar irodalom kiemelkedő 
alkotásainak egyike, mely egyszerre sze-
relem-, család- és falutörténet. 
„A Jadviga mitikus regény” – fogalmaz-
ta rendezői expozéjában Hargitai Iván. 
A mítoszok pedig alkalmasak a színpadi 
megvalósításra.
Kiváló szerepek, éles színpadi helyze-
tek. Néhol látszólag egyszerű történet-
nek tűnik föl a jelenet, ám az össze-
függései mélyebbre vezetnek. Úgy 
szórakoztat, hogy közben a bennünket 
körülvevő világ alapkérdéseivel szem-
besít. legfőképp a férfi-nő mítoszával, 
de az egyén és a társadalom ellent-
mondásosságával, a hazaszeretet és 
nacionalizmus kérdésével is. 

belépő: 3500 Ft

JÚNiUs 28. | 21:00
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd

a vujicsics együttes 
konceRtje
az együttes tagjai
borbély mihály  klarinét, szaxofon, 
tárogató, furulya, okarina, dvojnice, 
brácstambura
brczán miroszláv  csellótambura, brácsa-
tambura, ének 
Eredics áron  prímtambura, 
basszprímtambura, csellótambura, 
tarabuka, tapan, ének 
Eredics gábor  basszprímtambura,  har-
monika, karaduzen, ének 
Eredics Kálmán  bőgő, tamburabőgő, 
tarabuka, tapan 
szendrődi Ferenc  prímtambura, 
basszprímtambura, litarka, brácsatambura
vizeli balázs  hegedű, tölcséres hegedű

A Vujicsics Együttes 1974-ben ala-
kult Pomázon. A délszláv zenei for-
máció azóta Európa folkzenekarainak 
élvonalába tartozik. A tragikusan 
elhunyt zeneszerző és népzeneku-
tató Vujicsics tihamér munkásságát 
folytatva gyűjtik és dolgozzák fel a 
magyarországi szerbek és horvátok 
zenéjét.
Az Európát, Ausztráliát és a Közel-
Kelet országait bejárt együttes elő-
adásait Bartók Béla és Vujicsics tiha-
mér által gyűjtött dallamok teszik 
izgalmassá.  Koncertjeiken garantált 
a fergeteges hangulat és a vastap-
sos siker, ami a zenészek magas szin-
tű hangszeres tudásából építkező csa-
pategységének köszönhető. 

belépő: 2500 Ft

„Az Uszkár vacsorája”
kulináris különlegességek 
a kerthelyiségben
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Pécsi Nyári szíNHáz 
2013. JÚNIUS 15. – AUgUSZtUS 11.
7621 Pécs, Anna utca 17.
telefon: (72) 210-197, 514-305
Jegyértékesítés és információ: 
www.pecsinyariszinhaz.hu

ajánló

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra

JÚliUs 5. | 21:00 
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd

duett
szinetáR dóRa és 
beReczki zoltán estje 
Művészeti vezető  Trubics zorán

A duett című műsorban a népszerű 
művészek pályájának közös szakaszá-
ban született slágerek csendülnek fel. 

belépő: 2500 Ft

Kányádi Szilárd és Hollósi Orsolya Vitay Georgina szerepében Bugár Anna

JÚNiUs 29., 30., 4., 5., 6. | 21:00
ESőNAP: JÚlIUS 1. ÉS 7.| 21:00 
ANNA UdVAR 
MóRIcZ ZSIgMoNd: 

úRi muRi 
színdaRab a Regényből 
13 képben
A PÉcSI NyáRI SZíNHáZ 
ÉS A JANUS EgyEtEMI SZíNHáZ 
ElőAdáSA

Zene  agócs gergő
Asszisztens  árvay dorottya, Tulik Tímea
díszlet, jelmez  mikuli dorka
tánc  Nyisztor miklós
Műszak  regényi gábor, Tolnay donát
Színpadra alkalmazta 
és rendezte  mikuli János

szereplők 
Szakhmáry Zoltán  Kányádi szilárd
Rhédey Eszter, a felesége  Hollósi orsolya
csörgheö csuli  Tóth andrás Ernő
Rozika  ahmann Tímea
lekenczey Muki  Kuti gergely
Borbíró  inhof lászló
Hadnagy  zakariás máté
Wágner Adolf  Horváth marin
András  inhof Kornél
Mihály  Nagy Péter
Ügyvéd  szabó márk József

Az Alföldön a nagyháború előtti idő-
ben járunk. Esendő, szánni és szeret-
ni való embereket látunk, akik ado-
mák, durva tréfák, semmittevés, 
részeg mulatás közben fecsérlik el az 
életüket. csak a főhősben van valami 
nagy vágy, hogy cselekedjék, de csak 
az asszonyokkal való szenvedélyes 
viaskodása látszik, és az egész világ-
ból kiábrándul. 
„Hát ez az egész világ, csalás?” 

belépő: 1500 Ft

JÚNiUs 29. | 21:00
ESőNAP: JÚlIUS 1. | 21:00 
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd
SZABó MAgdA: 

abigél 
színmű
A BáNFAlVy StÚdIó ElőAdáSA

Színpadra alkalmazta  barnóczky ákos 
és bánfalvy ági
Rendező  szikora János
Producer  bánfalvy ági 

szereplők 
Vitay tábornok  Trokán Péter 
Vitay georgina  bugár anna
Kőnig tanár úr  schlanger andrás
Zsuzsanna testvér  Fábián anita 
Horn Mici  bánfalvy ági
Kuncz Ferenc  Hujber Ferenc / Farkas zoltán
torma gedeon  Körtvélyessy zsolt
Kalmár Péter  Pindroch csaba
Erzsébet testvér  rátonyi Hajni
Püspök  Harmath imre
torma  Kiss ramóna
Kis  losonci Krisztina
Szabó  vanya Tímea
Bánki  girbicz adrienn
Schőn  görgényi Fruzsina
Murai  Kötél orsolya
Naczák  Nagy Enikő
Kovács  leczkési dóra 
Pincér  Pawlik marcell
Szanitéc  darányi ádám
Smasszer  baji ákos

Szabó Magda Abigél című műve, har-
mincöt-negyven éve a kiapadhatat-
lan érdeklődés középpontjában áll, 
legyen szó a sokadik kiadását megélő 
regényről, vagy akár az abból készült, 
évről-évre levetítésre kerülő tv-film-
sorozatról. Vitay georgina és társai 
története olyan kulturális identitá-
sunk részét képező mű, amely min-
den generáció számára meghatározó 
érvényű jelentőséggel bír. Az elő-
adás – amely egyébként a mű szín-
padi ősbemutatója is egyben – honi 
viszonylatban, sztárszereposztás-
ban kerül színpadra. A darab a csipet-
nyi frissesség mellett a lehető leg-
nagyobb hűségre törekszik, és olyan 
szellemiségben mutatja be a Matula 
leánynevelő Intézet növendékei-
nek és tanárainak második világhábo-
rú alatt játszódó megható történetét, 
ahogyan azt Szabó Magda megálmod-
ta és megírta.

belépő: 3300 Ft
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A JEgyÉRtÉKESítÉS HElySZíNEI: 
 Pécsi Horvát színház – Pécs, anna utca 17. 
nyitva: H.–P.: 09.00-14.00 
 Pécs, színház tér 1. – jegyárusító pavilon 
nyitva: K.-Szo.: 10.00-18.00, V.: 12.00-18.00 
 Jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete 

előttt 1 órával a helyszínen is. ( anna Udvar: 
Pécs, Anna u. 17.  Káptalan utcai szabadtéri 
színpad: Pécs, Káptalan u. 4. )

oNlINE JEgyÉRtÉKESítÉS: 
 www.pecsinyariszinhaz.hu 

JÚliUs 6. | 21:00
ESőNAP: JÚlIUS 7. | 21:00 
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd

az opeRett csillagok 
éjszakája
meglepetés sztáR-
vendéggel
A HUNgARoPEREtt PRodUKcIóJA

Fellépnek a Hungaroperett sztárjai, zeneka-
ra és tánckara.

Hajmási Péter, Hajmási Pál, Szép 
város Kolozsvár, cintányéros cudar 
világ, te rongyos élet, Jaj cica eszem 
azt a csöpp kis szád, Az asszony 
összetör megkínoz meggyötör, Jön e 
velem nagysád shimmit járni, délibá-
bos Hortobágyon.  Ki ne ismerné eze-
ket a világhírű magyar dallamokat?  
Kálmán Imre, lehár Ferenc, ábra-
hám Pál, Huszka Jenő a nagy ope-
rett komponisták örökérvényű, cso-
dálatos melódiái meghódították a 
világot. És ezt teszik újra, egy fer-
geteges operett show kíséretében a 
Hungaroperett sztárjainak előadá-
sában.
Felhőtlen hangulat, humor, vidám-
ság, romantika, gyönyörű dallamok, 
mindez az operettek csodálatos vilá-
gával, és világhírű melódiáival egy 
igazi „ungarishe vircsaft” kíséreté-
ben. Vadonatúj műsor és látványvi-
lág, több mint kétszáz csodálatos új 
jelmez, élő zenekar, pergő ritmusok,– 
vagy éppen könnyekre fakasztó dalla-
mok csendülnek fel a két felvonásos 
utazásban a magyar virtustól a bécsi 
keringőkön át egészen a párizsi fül-
ledt kán-kánokig.

belépő: 3500 Ft

Straub Péter, Böröndi Tamás, Straub 
Dezső, Beleznay Endre és Nyertes Zsuzsa 

JÚliUs 11. | 21:00
ESőNAP: JÚlIUS 12. | 21:00
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd
MARc cAMolEttI: 

négy FéRFi gatyában
zenés vígjáték
A FogI SZíNHáZ – 
B. BUlVáRSZíNHáZ ElőAdáSA

Rendező  straub dezső
dalszövegek  bencze balázs
Zenéjét szerezte  rossa lászló

szereplők
georgette, tulajdonos  Fodor zsóka
Jacqueline, festőművész  Nyertes zsuzsa
Janine, zongoratanárnő  Fogarassy bernadett
Berthe, szobalány  balázs andrea
Bernard, a lakást akarja kivenni 
 böröndi Tamás
Spartacus, modell  beleznay Endre
Jean, zongorázni akar  straub Péter
Bertrand, feleséget keres  straub dezső

Ha egy darabban négy nő él egy 
lakásban, abból béke sohasem lehet! 
Mert, ha a háztulajdonosnak, pél-
dául apróhirdetést van kedve felad-
ni, biztos, hogy az albérlőknek, de 
még a szobalánynak is kedve szottyan 
ugyanazt megtenni. Ki a lakást akarja 
kiadni, ki önmagát eladni, ki modellt 
keres a festményéhez, ki pedig zon-
goratanítványt. A megszólított urak 
pedig érkeznek is szép sorjában, de, 
hogy nem abban a sorrendben, aho-
gyan azt a hölgyek várják, abban biz-
tosak lehetünk. A keveredések, félre-
értések hahotafakasztó helyzeteket 
produkálnak, a nézők meg dőlnek a 
nevetéstől. Addig nem szabadulha-
tunk az őrülettől, amíg „legatyásod-
va” minden kandúr a párjára nem lel. 
gyorsan elszalad az a két fergete-
ges felvonás, és mire a csomók kibo-
gozódnak, elfelejtjük minden hétköz-
napi búnkat, bajunkat. A vidám, kissé 
pikáns, remek poénoktól sem mentes 
darab nagyszerű nyári színházi kikap-
csolódásnak ígérkezik. 

belépő: 2800 Ft

JÚliUs 13. | 21:00
ESőNAP: JÚlIUS 14. | 21:00 
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd

néptáncszínház
A BARANyA táNcEgyÜttES 
ÖNálló EStJE

Kísér  baranya zenekar
Művészeti vezető  Jeránt györgy

i. rész
1. Hágen zsuzsa — Jeránt györgy — 
Kopeczky Péter  dodolE (esővarázslás)
2. Hágen zsuzsa  Kelemen
3. Hágen zsuzsa  Emlék Zrínyi Miklósnak

ii. rész
1. Jeránt györgy  Pogány környéki bos-
nyák táncok
2. vidákovics antal  Szerelmestánc
3. vidákovics antal  Késes tánc
4. Jeránt györgy  Kátolyi sokác táncok
5. Jeránt györgy  Peresznyei lakodalom
6. Jeránt györgy  Irigyek
7. Jeránt györgy  Bunyevác táncok
8. zenekar  horvát dallamok
9. Jeránt györgy  dráva menti 
horvát táncok

A Baranya táncegyüttes önálló est-
je ékes bizonyítéka annak, hogy a 
néptánc formanyelvét milyen sokszí-
nűen lehet felhasználni. A motívu-
mok nem csupán megőrzésre, hanem 
merőben új, akár táncszínházi pro-
dukciók létrehozására is alkalma-
sak, és a színpad törvényszerűségeit 
akkor sem lehet figyelmen kívül hagy-
ni, ha a hagyományok őrzését tartja 
fontosnak az alkotó. Az előadás első 
részében tematikus produkciókat, a 
másodikban hagyományosnak mon-
dott néptánc-koreográfiákat láthat a 
publikum. 

belépő: 1500 Ft 
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Pécsi Nyári szíNHáz 
2013. JÚNIUS 15. – AUgUSZtUS 11.
7621 Pécs, Anna utca 17.
telefon: (72) 210-197, 514-305
Jegyértékesítés és információ: 
www.pecsinyariszinhaz.hu

ajánló

JÚliUs 20. | 21:00
ESőNAP: JÚlIUS 21. | 21:00
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd

edith piaF
váRi éva estje
AZ oRlAI PRodUKcIóS IRodA 
ElőAdáSA

Közreműködik  gyenes béla és zenekara
Zongorán kísér  axmann Péter
Rendező  szegvári menyhért
Producer  orlai Tibor 

az előadásban elhangzó dalok
Nem bánok semmit sem
Harmonikás
Idegen
My lord
Rózsaszínű élet
Padam
Himnusz a szerelemhez
Könyörgés
Várok rád
Párizs ege

„Megöregedtem, mert egyre többször 
jut eszembe a múlt, pedig én azelőtt, 
sohasem szerettem emlékezni sem-
mire, de most körülfognak, elboríta-
nak, rám törnek az emlékek, arcokat 
látok, sok ismerőst és idegen járóke-
lőket az utcán, akik a hangomat hal-
lották, rajongtak értem, és követel-
tek maguknak. 
A kedvükért, és csak nekik énekeltem 
sokszor az erőm megfeszítésével is.
Nehéz életem volt, és ha újrakez-
deném, ugyanígy csinálnék min-
dent, önpusztító erővel és szenvedőn, 
szeretve és elhagyatva, és sok-
szor előröl, kezdeném, mert én nem 
bánok semmit sem.” 

belépő: 2900 Ft

Vári ÉvaKulka János 

JÚliUs 18., 19., 20., 21.
ESőNAP: JÚlIUS 22. | 21:00 
ANNA UdVAR

a jó, a Rossz és a 
csúF colos
vadnyugati táncbohó-
zat ennio moRRicone 
zenéivel
A PÉcSI NyáRI SZíNHáZ 
PRodUKcIóJA

Táncolják a Pécsi balett táncművészei
Koreográfus  vincze balázs
Rendező  vidákovics szláven 

Balkán után irány a vadnyugat!
A Bonyodalmas balkáni lakodalmas-
sal tavaly nyáron elindított temati-
kát és sikerszériát folytatva, 2013 
nyarán is könnyed hangulatú, humo-
ros táncbohózattal jelentkezik a Pécsi 
Nyári Színház. A Pécsi Balett táncmű-
vészei ezúttal a vadnyugatot költöz-
tetik az Anna Udvarba. A hamisítatlan 
veszkó hangulatot a nagy filmklasszi-
kusok fülbemászó és jól ismert dalla-
mai segítenek megteremteni: többek 
között Ennio MoRRIcoNE remekmű-
vei is felcsendülnek. Jön a jó, a rossz 
meg a …, lesznek itt gazemberek és 
hősök, egy magányos idegen, bosszú, 
helyzetkomikum és persze szerelem… 
garantált kikapcsolódás minden kor-
osztálynak! Bang Bang!

belépő: 1800 Ft

JÚliUs 18., 19. | 21 óra 
ESőNAP: JÚlIUS 22. | 21 óRA
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd
ZágoN IStVáN – MoHácSI IStVáN 
– MoHácSI JáNoS:

hippolyt
avagy a nagypolgáRi 
villa mellé jáR 
az ezüst kiskanál
AZ oRlAI PRodUKcIóS IRodA 
ElőAdáSA

dramaturg  Perczel Enikő
díszlet  Khell zsolt
Jelmez  remete Krisztina
grafika  csáfordi lászló
Asszisztens  skrabán Judit
Rendező  mohácsi János
Producer  orlai Tibor

szereplők
Hippolyt  Kulka János
Schneider  Elek Ferenc
Schneiderné  csákányi Eszter
további szerepekben:
Téby zita, Pál andrás, Pető Kata, 
Nagy viktor, mertz Tibor, boros anna 

A baj nem jár egyedül. Ha valaki a 
Rózsadombon kényszerül villát venni, 
annak az élete csőstül megváltozik: a 
Rolls Royce szervíz egy rablás, a vörös 
kaviár méregdrága, a dom Perignon 
pezsgő borsos… És ha ráadásul az 
ember lánya valaki olyasvalakibe sze-
ret bele, akinek az Isten is teremtet-
te, akkor végleg elkél némi segítség. 
Valaki, akit a ruha tesz, aki tudja, 
hogy döglik a légy, hogy jobb ma egy 
túzok, hogy az élet nyakig tejfel, de 
aki látott már karón is varjút, és aki 
csak gatyába rázza az egész kócerájt.

belépő: 3500 Ft

„Az Uszkár vacsorája”
kulináris különlegességek 
a kerthelyiségben
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A JEgyÉRtÉKESítÉS HElySZíNEI: 
 Pécsi Horvát színház – Pécs, anna utca 17. 
nyitva: H.–P.: 09.00-14.00 
 Pécs, színház tér 1. – jegyárusító pavilon 
nyitva: K.-Szo.: 10.00-18.00, V.: 12.00-18.00 
 Jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete 

előttt 1 órával a helyszínen is. ( anna Udvar: 
Pécs, Anna u. 17.  Káptalan utcai szabadtéri 
színpad: Pécs, Káptalan u. 4. )

oNlINE JEgyÉRtÉKESítÉS: 
 www.pecsinyariszinhaz.hu 

Gyenis Boglárka és az Oriental Fusionett Bendegúzok: Rónai Bálint és Nagy Bence Keck Mária 

JÚliUs 26. | 21:00
ANNA UdVAR

a női szépség tánca 
Wollner márta sába könyvcíme alapján

gyenis bogláRka 
és az oRiental 
Fusionett előadása
KÖZREMűKÖdIK BátI ANItA 
NItAH táNcMűVÉSZ, VAlAMINt 
AZ EFFENdI dABKEH táRSUlAt

A színes törzsi fúziós táncokat a buda-
pesti Effendi dabkeh társulat szíri-
ai és libanoni származású vendégmű-
vészei gazdagítják libanoni modern 
folklór táncaikkal, valamint Báti Anita 
Nitah, az orientális tánc tradicioná-
lis raqs sharqi stílusú táncával fűsze-
rezi az estét.

belépő: 1000 Ft

aUgUszTUs 1., 2., 3., 8., 9., 
10. | 21:00
ESőNAP: AUgUSZtUS 4., 11. | 21:00
KáPtAlAN UtcAI SZABAdtÉRI 
SZíNPAd
RIdEg SáNdoR – tíMáR PÉtER: 

indul a bakteRház 
Falusi bohózat
A PÉcSI NyáRI SZíNHáZ 
ÉS A PÉcSI NEMZEtI SZíNHáZ 
PRodUKcIóJA

díszlet  bátonyi györgy
Jelmez  Túri Erzsébet
Koreográfus  vincze balázs
Zene  bókai zoltán
Asszisztens  Kiss Hédi
Súgó  markó rita
Ügyelő  Krajcsovics csaba
Rendező  böhm györgy 

szereplők
Bendegúz  rónai bálint / Nagy bence
Bakter  besenczi árpád 
Banya  Koncz Péter
toppancs  ottlik ádám
Borcsa  stubendek Katalin
Piócás  stenczer béla
csendőr I.  götz attila
csendőr II.  Urbán Tibor
Buga Jóska  Józsa richárd
Rozi  vlasits barbara
Rozi apja  csajághy szabolcs
Marhakereskedő  Tóth andrás Ernő
továbbá  egy falusi tűzoltózenekar

„tudom én jól, az a baja a világnak, 
hogy nem tehénpásztorok kormá-
nyozzák. Ha én valamikor miniszter 
leszek, mindent a visszájára fordítok. 
A csősztől elveszem a bunkósbotot. A 
pofonokat végképp eltiltom. Aki vét 
a törvény ellen, felpofoztatom a bak-
terrel. Az ország vászontarisznyájára 
lakatot tetetek, nehogy kilopják belő-
le a pénzt. Ha én leszek a fő, nem 
lesz panasza a szegény embernek, 
mert még a Bundás kutyának is akko-
ra pampuskát juttatok, mint a két 
öklöm. törvénybe iktatom, hogy pala-
csintán köll élni a tehénpásztornak.”

belépő: 2500 Ft 

aUgUszTUs 3. | 21:00
ANNA UdVAR

Roma–magyaR 
Flamenco Fúzió
A dE coBRE EgyÜttES 
ElőAdáSáBAN

A Pécsi Nyári Színház és a Pécsi Flamenco 
Egyesület közös produkciója 

Koreográfus  Keck mária

Előadók 
Ének, tánc  Keck mária (HU)
Ének, flamenco gitár  bettina Flater (Nor)
Hegedű  víctor guadiana (Es)
cajón és ütőhangszerek  miguel reyes (mEX)

A de cobre együttes nemzetközi pro-
jekt, megálmodója a társulat éneke-
se, táncosa, koreográfusa és egyben 
vezetője egy Madridban élő magyar 
művész, Keck Mária. ő a szerzője is 
az együttes dalainak, amelyek a fla-
menco formavilágába helyezkedve 
a magyar folklór és a kelet-európai 
roma kultúra ízeivel lehelnek éle-
tet a de cobre előadásaiba. Ezekben 
az előadásokban tradicionális szá-
lak fonódnak össze személyes húrok-
kal, egyedi megfogalmazásban lüktet 
a zene, az ének és a tánc, kontrasz-
tokban és hatásokban gazdag szimbi-
ózist alkotva.

belépő: 2000 Ft

2013. augusztus 1 – 11. 
gölődiny Napok
Rideg Sándor módra



nyár-este « szabad-tér » szín-ház
A macskaköves út a Lompos Uszkárhoz vezet

A szabadtéri színház itt mindig egy különleges élmény. Idén nyáron pedig érdemes 
előbb érkezni, és tovább maradni, mert a Káptalan utca négy alatt megnyílott a 
Lompos Uszkár. 
Szeretnénk hozzájárulni szellemi felpezsdüléséhez, a szórakozás szertelenségéhez, 
ezért remek ital- és ételkínálat, valamint ínyenc programokkal várjuk a kultúrára 
(is) szomjazó közönséget.  A gesztenyefák alatt, a gyönyörű kertben jólesik egy 
köcsög hideg fröccs mellett találkozni; vagy az előadás szünetében felfrissülni. 
A végén a katarzis úgysem marad el, és jó dolog megosztani az élményt egy pohár 
remek bor mellett.

A varázslatos helyszínen a régió kiváló borászatainak 
kínálata, az igazi szóda felfröccsenése és a mindig 
megújuló harapnivalók teszik finomabbá a nyáresték 
hangulatát.  De térjen be hozzánk bármikor reggel 
10-től éjjel 1 óráig - garantáltan talál majd valami 
kedvére valót.
Olvasson, kóstoljon, mozizzon, játsszon - 
vagy csak hallgassa a madarakat.
A többit úgyis ők csiripelik...

„Az Uszkár vAcsorájA”
Egyes - a programban megjelölt - 
előadásokhoz kulináris 
különlegességekkel 
is készülünk.

Gölődiny nApok 
Rideg Sándor módra
2013. augusztus 1-11.

»»» Lompos Uszkár fröccs- és olvasóliget «««
Pécs, Káptalan u. 4. • lomposuszkar@gmail.com • facebook.com/uszkar.lompos
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album





1. ónodi Eszter (Jadviga párnája)

2. Pál andrás (Jadviga párnája)

3. ónodi Eszter és Pokorny lia (Jadviga 
párnája)

4. szikszai rémusz (Jadviga párnája)

5. lukács andor és Pál andrás (Jadviga 
párnája)

Előtérben bánfalvy ági (Abigél) 

Fábián anita (Abigél)

bugár anna, Trokán Péter, schlanger andrás (Abigél) 



1. 
2. 3. 
4. 5. 
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Pécsi Nyári szíNHáz 
2013. JÚNIUS 15. – AUgUSZtUS 11.
7621 Pécs, Anna utca 17.
telefon: (72) 210-197, 514-305
Jegyértékesítés és információ: 
www.pecsinyariszinhaz.hu

album

1. 2.
3. 4.

1. 2.
3. 

4. 5. 6. 
7. 8. 
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A JEgyÉRtÉKESítÉS HElySZíNEI: 
 Pécsi Horvát színház – Pécs, anna utca 17. 
nyitva: H.–P.: 09.00-14.00 
 Pécs, színház tér 1. – jegyárusító pavilon 
nyitva: K.-Szo.: 10.00-18.00, V.: 12.00-18.00 
 Jegyek megvásárolhatók az előadások kezdete 

előttt 1 órával a helyszínen is. ( anna Udvar: 
Pécs, Anna u. 17.  Káptalan utcai szabadtéri 
színpad: Pécs, Káptalan u. 4. )

oNlINE JEgyÉRtÉKESítÉS: 
 www.pecsinyariszinhaz.hu 



1. csákányi Eszter (Hippolyt)

2. Kulka János (Hippolyt)

3. Elek Ferenc (Hippolyt)

4. a vujicsics Együttes 

5. Effendi dabkeh Társulat (A női szépség 
    tánca)

6. Hungaroperett

7. vári éva (Edith Piaf) 

8. Fodor zsóka és straub dezső 
    (Négy férfi gatyában)

1. 2.
3. 4.

1. 2.
3. 

4. 5. 6. 
7. 8. 

 

1. stubendek Katalin (Indul a bakterház)

2. ottlik ádám (Indul a bakterház)

3. besenczi árpád (Indul a bakterház)

4. stenczer béla (Indul a bakterház)



  Kiadja  Pécsi Nyári színház
  Felelős kiadó vidákovics szláven

  Szerkesztette Juhász lászló görbülő

  Fotók  Farka b. szabina, gricz istván, Horváth s. gábor, 
   Kozár Edit, Körtvélyesi lászló, mihály lászló, 
   molnár beatrix, olajos Piroska, guiseppe romano, 
   Takács attila, Tiszeker dániel, Tóth lászló, 
   Tumbász Hédi
 
  grafikai terv és nyomdai előkészítés benedek barna
  A borítót a Hungaroperett fotójának fölhasználásával 
   benedek barna tervezte

  Nyomda molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs

  Pécs 2013.

Pécsi Nyári színház 
az előadásokra és a jegyvisszaváltásra vonatkozó 
szabályok!

A Pécsi Nyári Színház előadásaira váltott jegy 2013. június 1-től 2013. augusz-
tus 11-ig egyszeri látogatására jogosít.

a JEgyvisszaválTás FElTéTElEi:

 Az előadás technikai okok, színművész betegsége… stb. miatt lemondás-
ra 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 illetve folytatásától.

 Nem váltható vissza a belépőjegy abban az esetben, ha a néző a félbesza-
kadt előadásról távozott, s az az időjárás kedvezőbbre fordultával az este 
folyamán folytatódott.

 Az I. felvonás után félbeszakadt előadás megtartottnak minősül.

A visszaváltásra jogosult jegyek a Pécsi Horvát Színház jegypénztárában 
(7621 Pécs, Anna utca 17. H-P.:9-14) három munkanapon belül válthatók vissza.

Információ: www.pecsnyariszinhaz.hu 

Pécsi Nyári Színház
igazgatóság
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