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Általános tudnivalók:
A Káptalan Kert egyszerre patinás és va-
donatúj, ami jó eséllyel lesz Pécs egyik leg-
népszerűbb nyári találkozási pontja. Pécs 
történelmi belvárosának talán legszebb 
és leghangulatosabb zugában – a Székes-
egyház, az északi várfalsétány és a Kápta-
lan utca között – fekvő varázslatosan szép 
zöldterületen található. Központja a nagy 
múltra visszatekintő szabadtéri színpad, 
ami az idei évtől a jól megszokott Nyári Szín-
ház előadásai mellett új funkciókkal bővül. 
A színházi előadások mellett a legnépsze-
rűbb hazai zenekarok akusztikus koncertjei, 
kertmozi, laza nyáresti kerti partik helyszíne 
lesz, illetve kiegészül egy egész nyáron nyit-
va tartó fröccsligettel.

Hozzávalók 2 személyre:
Végy egy kedves ismerőst és egy hangulatos 
nyárestét, majd keverj hozzá a város egyik 

legszebb pontján egy kis laza társasági éle-
tet. Ízlés szerint koncerttel, színházi előa-
dással, dj-vel, csapolt kézműves sörrel vagy 
egy jó fröccsel fűszerezhető. 

Hozzávalók 1 személyre:
Semmilyen különleges alapanyag vagy ap-
ropó nem kell hozzá, csak egy csöpp szaba-
didő, nyitottság a kulturált társasági életre, 
a többit majd a Káptalan Kert hozzáteszi!

Hozzávalók sok személyre:
A Káptalan Kert egy egész nyáron át tartó 
fesztivál. A város egyik legnagyobb szabad-
téri rendezvényhelyszíneként a legnépsze-
rűbb hazai zenekarok akusztikus koncertjei, 
színházi előadások és kerti partik helyszíne. 

Tálalási javaslat:
Meleg nyári estéken, kellemesen lehűtve, 
gesztenyefák alatt. 

HasznÁlaTi úTmuTaTó a KÁpTalan KerTHez



Ha nyár, akkor pécsi 
nyári színház!

soK Kellemes emléK fűz ehhez a 
varázslatos helyhez. Úgy is, mint köz-
reműködő, úgy is, mint néző, mindig 

vártam az előadásokat. 2019-ben is ajánlom 
minden színház- és zenekedvelőnek, bízom 
benne, hogy megtalálják a nekik megfelelő 
előadást vagy koncertet.
Csillagfényes estéket és jó szórakozást kí-
vánok!

Vári Éva – Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész, érdemes és kiváló művész, a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Tisztelt színházbarátok!

Több minT négy évTizede a szabad 
ég alá vitte a színjátszás szerelmeseit 
a nyári színház. Pécs polgármestere-

ként büszkén állíthatom, hogy a város kultu-
rális életének meghatározó részét képezték 
a múltban, s képezik most is a Pécsi Nyári 
Színház előadásai. Külön öröm számomra, 
hogy a rendezvény idén megújul. A Káptalan 
Kertben már nemcsak a teátrum szerelme-
sei, de a koncertek kedvelői is megtalálják 
programjaikat. Jó szórakozást! 

Páva Zsolt – Pécs M.J. Város polgármestere





Június 20.
csütörtök 21:00

Esőnap:
június 21. 

Orlai Produkció:
valódi hamisítvány 

90 perc
egy részben

Június 26.
szerda 21:00

Esőnap:
július 1. 

L’art pour l’art Társulat:
mintha elvágták vol

110 perc
egy részben

Július 2.
kedd 21:00

Esőnap:
július 3. 

Veres1 Színház:
anconai szerelmesek

120 perc
két részben

Július 9.
kedd 21:00

Esőnap:
július 10. 

Pesti Művész Színház:
boldog születésnapot! avagy Hatan pizsamában

120 perc
két részben

Július 12.
péntek 21:00

Esőnap:
július 13. 

Ivancsics Ilona és Színtársai:
olympia

100 perc
két részben

Július 17.
szerda 21:00

Esőnap:
július 18. 

Orlai Produkció:
riviéra

135 perc
két részben

Július 27.
szombat 21:00

Esőnap:
július 28. 

Gergely Theáter:
Nő a tét!

150 perc
két részben

Július 30.
kedd 21:00

Esőnap:
július 31. 

Orlai Produkció: 
Férjek és feleségek

135 perc
két részben

augusztus 7.
szerda 21:00

Esőnap:
augusztus 8. 

Pesti Művész Színház:
Kaviár és lencse

120 perc
két részben

augusztus 10.
szombat 21:00

Esőnap:
augusztus 11.   

Bánfalvy Stúdió:
nicsak, ki lakik itt?!

120 perc
két részben
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a péCsi nyÁri szÍnHÁz programJa





Online: 
kaptalankert.hu | pecsinyariszinhaz.hu 
madeinpecs.hu/jegyvasarlas

Személyesen Pécsett: 
Jegyárusító pavilon: Színház tér 1. 
Nyitva 2019. június 1-től: kedd-szombat: 
10:00-18:00; vasárnap: 12:00-18:00
DRK Shop: Széchenyi tér 7. 
Nyitva tartás: hétfő-szombat: 
10:00-18:00

Az előadások kezdete előtt egy órával 
a Káptalan Kertben, amennyiben elő-
vételben nem kelt el az összes belépő. 
(Káptalan utca 4.)

JegyvisszavÁlTÁs
A jegyvisszaváltás feltételei:
-Az előadás a szervezők által hivatalosan lemondásra kerül 
(technikai okok, betegség, stb… miatt.)
-Az előadást kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon 
sem lehet megtartani, ezért a szervezők által hivatalosan 
lemondásra kerül.
A visszaváltásra jogosult jegyek 3 munkanapon belül vissza-
válthatók, illetve lehetőség szerint más előadásokra becserél-
hetők:
a vásárlás helyszínén vagy a DRK Shopban (Széchenyi tér 7.)
Online vásárolt jegyek esetében a jegyek ára öt munkanapon 
belül automatikusan visszautalásra kerül a vásárláskor hasz-
nált bankszámlára.
Figyelem!
Amennyiben az adott előadásnak van kijelölt esőnapja, a meg-
vásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges. 
Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a néző a félbema-
radt előadásról távozott, ám az végül még aznap megtartásra 
került.
Az első felvonás (egyrészes előadás esetén az előadás első 
fele) után félbeszakadt előadás megtartottnak tekintendő! Ez 
esetben az esőnap érvényét veszti!
A jegyvisszaváltás szabályai bővebben az Általános Szer-
ződési Feltételekben: pecsinyariszinhaz.hu 

JegyvÁsÁrlÁs 
a péCsi nyÁri szÍnHÁz
és a KÁpTalan KerT
rendezvényeire

A Pécsi Nyári Színház elérhetőségei:  7621 Pécs Káptalan utca 4. info@pecsinyariszinhaz.hu, Telefonszám:  +36 20 445 3868, pecsinyariszinhaz.hu

A Pécsi Nyári Színház működtetője 2019-től a Pécsi Balett Nonprofit Kft. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.)





Stephen Sachs 

valódi HamisÍTvÁny
Vígjáték egy részben. Az Orlai Produkció előadása.

miT Keres new yorK egyik 
legismertebb művészet-
történésze egy eldugott 

kaliforniai lakókocsiparkban? És 
tud-e meglepetést okozni Maude, 
a lecsúszott munkanélküli pincér-
nő egy olyan sokat látott, dörzsölt 
értékbecslőnek, mint Lionel? 
Stephen Sachs amerikai szer-
ző vígjátékát hihetetlen sikerrel 
játsszák a világon mindenütt, és 
most magyarul is látható ez a 
végtelenül szórakoztató, lebilin-
cselő darab, ami igazi jutalomjá-
ték két olyan sziporkázó humorú, 
zseniális színésznek, mint Herná-
di Judit és Kern András. 

Szereplők:
Maude Gutman: Hernádi Judit

Lionel Percy: Kern andrás

Rendező: 
valló péter

Fordította: Kovács Krisztina
dramaturg: Kovács Krisztina

díszlet: Valló Péter
Jelmez asszisztens : Tóth Hajni

plakát: Csáfordi László
Rendező munkatársa: Kis-Kádi Judit

Művészeti vezető: Zöldi Gergely
producer: Orlai Tibor

 

2019. Június 20. 
21:00

Esőnap: júnIUs 21. 
Jegyár: 4500 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





L’art pour l’art Társulat 

minTHa elvÁgTÁK vol
A L’art pour l’art Társulat estje.

a l’arT pour l’arT Társulat 
legújabb önálló színházi 
estje, melyben egy időu-

tazás részesei lehetnek a kedves 
nézők. A Társulat egy tudomá-
nyos kísérlet keretében a múlt-
beli nagysikerű jeleneteit ötvöz-
te a jövőbeli műsorszámaival és 
mindezt a jelenben adják elő a 
közönség legnagyobb örömére. 
A kísérlet sikerére garancia töb-
bek között Anti bácsi, Besenyő 
Pista bácsi, Margit és Zigóta, hogy 
Naftalin Ernőt,  Kemenesfalvi bá-
csit és a többi jól ismert szereplőt 
ne is említsük.

Írták és előadják:
szászi móni

dolák-saly róbert
laár andrás
Pethő Zsolt

2019. Június 26. 
21:00

Esőnap: júlIUs 1. 
Jegyár: 3500 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Vajda Katalin 

anConai szerelmeseK
Zenés vígjáték két részben. A Veres 1 Színház előadása.

az anConai szerelmesek 
című zenés komédia a be-
mutatása óta eltelt húsz 

évben a legtöbbet és legtöbbfé-
leképpen játszott vígjátéka a ha-
zai színpadoknak. Az olasz vásári 
komédiák legjobb hagyományait 
ötvözi a hagyományos magyar 
humorral és a hetvenes évek leg-
ismertebb olasz slágereivel. Az 
előadás két óra felhőtlen szóra-
kozás némi cinkos összekacsin-
tással, egy csipet erotikával és 
bőséges humorral nyakon locsolt 
nosztalgiával, azaz a legjobb kul-
turális koktél egy fárasztó nap 
utáni felüdüléshez.

Szereplők:
Tomao Nicomaco: buch Tibor 

Lucia: Csáki edina 
Dorina: Fésűs Nelly

Luigi del Soro: dósa mátyás
Viktória: laurinyecz réka

Drusilla: steinkohl erika
Lukrezio: Krajnik-balogh gábor

Giovanni: pál Tamás
Agnese: Zorgel Enikő

Csoportvezető: Janik lászló

Rendező: 
szilágyi annamária

dalszövegek: Fábri Péter
látvány: Varsányi Anna

Zenei vezető: Nyitrai László
Koreográfus: Bakó Gábor

2019. Július 2. 
21:00

Esőnap: júlIUs 3. 
Jegyár: 3900 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Marc Camoletti 

boldog szÜleTésnapoT!
avagy HaTan pizsamÁban
Vígjáték két részben. A Pesti Művész Színház előadása.

egy FranCiaorszÁgi nya-
ralóban Bernard és neje, 
Jacqueline vendégeket vár-

nak. Jön Bernard legjobb barátja, 
Robert, aki Jacqueline titkos sze-
retője, és Brigitte, Bernard titkos 
szeretője. A ház ura feleségének 
úgy állítja be a dolgot, mintha Bri-
gitte Robert párja lenne, de mivel 
Robert még sosem látta a nőt, 
összetéveszti a szobalánnyal. Ám 
beállít a szobalány férje is, Bert-
rand...

Szereplők:
Bernard: egyházi géza

Jacqueline: nyertes zsuzsa
Robert: Csengeri attila

Brigitte 1.: lengyel eleonóra
Brigitte 2.: Fogarassy bernadett

Bertrand: bodrogi attila

Rendező: 
márton andrás

díszlet: Halász G. Péter
Jelmez: Reininger Mária
Fordította: Szántó Judit

2019. Július 9. 
21:00

Esőnap: júlIUs 10. 
Jegyár: 3500 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Molnár Ferenc 

olympia
Vígjáték két részben. Az Ivancsics Ilona és Színtársai előadása.

Ha egy magyar huszár öt 
nyelven beszél, kitűnő táncos, 
pompásan lovagol, és reme-

kül bridzsel, biztos lehet felőle, csak 
idő kérdése, hogy a nagy szerelmi 
kihívás mikor teríti le. Nem érdemel-
ne sok szót az ilyen történet, ha a 
leselkedő veszély nem egy látszat-
ra gőgös, rideg, fennhéjázó nőben 
öltene testet, aki ráadásul társadal-
milag is hozzáférhetetlen. Történik 
egy osztrák fürdő-városkában, 1913. 
augusztus 19-én, Ferenc József szü-
letésnapján. Érdemes felpattanni a 
Monarchia egyik pompás paripájá-
ra, mert indul a lovasroham, a tánc 
és a páratlan vigasság.

Szereplők:
Olympia: pánics lilla

Kovács, kapitány: ifj. andorai péter
Eugénia hercegnő: ivancsics ilona

Krehl ezredes: Jantyik Csaba
Ettingen herceg: nagy gábor

Lina: Ábrahám edit
Albert: bodrogi attila

/ Király adrián

Rendező: 
somogyi szilárd

Rendezőasszisztens: Nemcsók Nóra
Hang-fény: Pokorny Attila / Őze Gábor

Fotó: London, UK Ben Ivan
látvány: Sebők Péter

Jelmez: Orgoványi Andrea

2019. Július 12. 
21:00

Esőnap: júlIUs 13. 
Jegyár: 3500 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Molnár Ferenc 

riviéra
Vígjáték két részben. Az előadás a Vaskakas Bábszínház Győr, 
az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE együttműködésében jött létre.

az a szÍnpadi ötlet, hogy 
valaki, aki ellenségével 
nem mer szembeszállani, 

dühében hősködve szembeszáll 
az ellenség tehetetlen árnyéká-
val, egy róla készült viaszbabával, 
színpadi ötletnek elsőrangúan 
mulatságos, pompás, eredeti, új-
szerű, zseniális – műfajszerűen 
a legjobb, legnemesebb vígjáték- 
anyag, shaw-i, molière-i, csak-
nem cervantesi trouvaille. – Ka-
rinthy Frigyes 1926, Nyugat

Szereplők:
Lujza: Kovács patrícia

Misch: schruff milán
Csaella: szabó Kimmel Tamás

Márton: Kardos róbert
Elvira: ullmann mónika

Cibulka: ballér bianka
Balla úr: vadász gábor

Rendező: 
benedek miklós

Rendező munkatársa: Skrabán Judit
látvány: Dévényi Rita

dramaturg: Benedek Albert
mozgás: Szabó Andrea
plakát: Csáfordi László

producer: Orlai Tibor

2019. Július 17. 
21:00

Esőnap: júlIUs 18. 
Jegyár: 4200 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Alessandro Capone, Rosario Galli 

NŐ A TÉT!
Vígjáték két részben. A Gergely Theáter előadása.
MAGYARORSZÁGI ŐSBEMUTATÓ!

pino, niCola, CiCCio és  
gianni tizenkét éve min-
den hétfő este pókereznek. 

A macsóklub hangadó tagja bizarr 
ötlettel áll elő az egyik alkalommal: 
egy nő társaságában tegyék em-
lékezetesebbé unalmas estéjüket! 
A NŐ kisvártatva meg is érkezik, de 
hogy mi sül ki ebből az estéből, az 
már legyen azok élménye, akik 
megteszik maguknak azt a szíves-
séget, hogy megnézik ezt a közked-
velt nevettetők igazi örömjátéka 
nyomán a végletekig feszített víg-
játékot. Nem kell félni, az erkölcsök 
érintetlenek maradnak…

Szereplők:
Nick: gergely róbert
Pablo: boros zoltán 

Will: Heller Tamás
John: dányi Krisztián

Yvonne: némedi-varga Tímea

Rendező:
gergely róbert

Fordította: Csukás Márton 
és Csukás Barnabás

Koreográfus: Borbély Krisztina
díszlet-jelmez: Simon Design

Rendezőasszisztens: 
Marcinkó Mirjam  

2019. Július 27. 
21:00

Esőnap: júlIUs 28. 
Jegyár: 3500 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Woody Allen 

FérJeK és FeleségeK
Komédia két részben. Az Orlai Produkció előadása.

az egyiK szaKÍT és új sze-
relem után néz. A másik 
ettől sokkot kap és hirtelen 

észreveszi, hogy talán új szere-
lem után kellene néznie... Akkor is 
együtt, vagy mostantól külön? Mi a 
jobb, mi az őszintébb, mi az üdvö-
zítőbb? A nagy mulattató, Woody 
Allen komédiájában két pár kény-
telen szembenézni házasságának 
állapotával. Melyik döntés jelenti 
a jó megoldást? Egyáltalán, létezik 
mindenki számára jó megoldás? 
Röhejes helyzetekbe tudjuk hozni 
magunkat, annyi biztos...

Szereplők:
ötvös andrás
radnay Csilla

Járó zsuzsa
pataki Ferenc

nagy dániel viktor
ullmann mónika

gombó viola lotti
Ficzere béla

Hunyadi máté

Rendező: 
szabó máté

színpadra alkalmazta: Zöldi Gergely
díszlet-Jelmez: Ondraschek Péter

Rendező munkatársa:  
Skrabán Judit

producer: Orlai Tibor

2019. Július 30. 
21:00

Esőnap: júlIUs 31. 
Jegyár: 3900 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Giulio Scarnacci, Renso Tarabusi 

KaviÁr és lenCse
Vígjáték két részben. A Pesti Művész Színház előadása.

TörTéniK nÁpolyban. Leo-
nida Papagatto, szélhámos, 
főállású „vendég”. Ünnepsé-

gekre, lakodalmakra és úri fogadá-
sokra jár vacsorázni, ahol jobbnál 
jobb falatokkal még a zsebeit is 
tele tömi. Még ez sem elég. Szere-
tetligát alapít, ami miatt egyre több 
mulatságos helyzetbe keveredik. 
A legkínosabb, amikor egy millio-
mosnő megkéri, rejtse el otthoná-
ban a gyilkossággal vádolt fiát…

Szereplők:
Leonida Papagatto: egyházi géza 

Valeria: Fogarassy bernadett 
Matilda: borbáth ottília 

Fiorella: Fritz éva 
Velluto: bodrogi attila 

Nagypapa: várkonyi andrás 
Antonio: Csengeri attila 

/ Czető Roland 
Helena Vietoris: sáfár anikó 

Nicola Vietoris: Kelemen Ákos 
Alfonso Chioccia: Harsányi gábor 

Alexis: bodrogi attila

Rendező: 
márton andrás

Fordította: Mészöly Dezső
díszlet: Halász G. Péter 
Jelmez: Reidinger Mária

2019. aug. 7. 
21:00

Esőnap: aUGUsZTUs 8. 
Jegyár: 3500 Ft

PECSINYARISZINHAZ.HU I KAPTALANKERT.HU





Michael Cooney 

niCsaK, Ki laKiK iTT?!
Téboly két részben. A Bánfalvy Stúdió előadása.

a bohóZAT FŐhŐSE Eric, aki 
egy házban lakik feleségé-
vel, Lindával és albérlőjükkel, 

Normannal. Eric már két éve van ál-
lás nélkül, de ezt nem merte otthon 
bevallani, inkább társadalombizto-
sítási csalásokból tartja el magát. 
Egyre újabb és újabb – nem létező 
– bérlőket jelent be, akik valameny-
nyien halmozottan hátrányos hely-
zetűek, így számtalan jogcímen 
érkezik kisebb-nagyobb összegű 
támogatás a férfi bankszámlájára. 
Ez remekül megy mindaddig, amíg 
megérkezik a házba egy társada-
lombiztosítási ellenőr, és innentől 
kezdve elindul a hazugságok vége-
láthatatlan sorozata.

Szereplők: 
Eric Swan: beleznay endre

Linda Swan: vanya Tímea
Norman Bassett: gesztesi Károly

Mr. Jenkins: Harmath imre 
George bácsi: pálfai péter

Sally Chessington: bugár anna
Chapman doktor: száraz dénes

Mr. Forbright: imre istván
Miss Cowper: bánfalvy Ágnes

Brenda Dixon: mezei réka léda

Rendező: 
Horváth Csaba

 
Fordító és dramaturg: Benedek Albert

producer: HCS, Oliver W. Horvath
Koreográfus: Horváth Gyula Antal 

Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Rendezőasszisztens: Kabódi Szilvia 

2019. aug. 10. 
21:00

Esőnap: aUGUsZTUs 11. 
Jegyár: 4500 Ft
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MÉDIAPARTNEREK:

A Made in Pécs városmagazin és a Pécsi Nyári Színház különszáma. Kiadja: TO Hungary Kft. (7621 Pécs, Kazinczy utca 1.) Főszer-
kesztő: Papp András. Kreatív vezető: Ocsovai Gábor. Hirdetés: Bite Orsi. Felelős kiadó: Gellai Gergő. lapzárta: 2019. május 17. 
A programok elmaradásáért vagy műsorváltozásért felelősséget nem vállalunk. 
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