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RS9 Színház, SZÍNHÁZTEREM
2019. szeptember 26. csütörtök 20:00
4x100
(a Trainingspot Társulat előadása)
Nagyon nagy dolog, ha van valami, amiben az ember mindenestül el tud veszni. Ami
kiteljesíti, amit úgymond nem tud nem csinálni. Van, aki bonsai fákat metsz, van, aki a
gyermekét neveli, és van, aki azon kapja magát, hogy időközben gyors lett és valahogy ránőtt
az életére az élsportoló szerep. De mi van, ha ez a szerep csak közösségben működik? Mi van,
ha a hivatásodat csak egy csapaton belül tudod igazán megélni? S mi van, ha ez a csapat
emberileg nem passzol sehogy sem. Függetlenítheti magát valaki a másiktól egy közösen
elérendő cél érdekében? Létezik egyáltalán még bármilyen formája az együvé tartozásnak,
vagy örök megosztottság, szembenállás és gyűlölködés az osztályrészünk? Aktuális? Nem tud
nem az lenni...
Játsszák: Boros Ádám, Buzási Fanni, Jobbágy Kata, Magasi Dalma, Manyasz Erika, Nagy
Emese
Rendezőasszisztens: Boznánszky Anna
Rendező: Boda Tibor
Az előadás hossza: kb. 110 perc, egy szünettel

2019. szeptember 28. szombat 19:30
MOST BUDAPEST
(az Asterion Project Theatre in English előadása)
MOST BUDAPEST egy vígjáték ami mutatja milyen az élet Budapesten a külföldiek
szemszögéből. Hogyan értelmezik a más kultúrából jövő emberek a magyar kultúrát, nyelvet,
gondolkodási módot? A darabban szerepel 10 színész 10 különböző országból (Franciaország,
Irán, Brazil, Mexico, India, Amerika, Pakisztán, Vietnám, Izrael, Lengyelország) akik
valóban is Budapesten élnek.
Szereplök: Michah Himmelman, Payal Vashist, Didi Adeusi, Sarah Delbois, Anna Mirella
László, Fernando Diaz,
Huy Ngo Quoc, Marzena Dagmara Opiela, Balázs Várnai, Ardalan Hamidi
Music design: Sarah Delbois
Graphic design: Keggard Ajtai
Photography: Palotai Misi
Costume design: Zsófi Forrás
Sound, Light: Ferenc Nagy, Borbála Márta Csapó
Director and writer: Čarna Kršul
Az előadás hossza: 90 perc, szünet nélkül

2019. szeptember 29. vasárnap 19:30
Zöld Szofi
(A Budapesti Anarchista Színház előadása)

Hogy a tüdőbeteg nagypapa kezelésére összegyűjtsék a pénzt, a Szalai család elhatározza, hogy
Nemzeti Dohányboltot nyit. Mindenüket pénzzé teszik, hogy kinyithassanak, ám az üzlet nem váltja
be a hozzá fűzött reményeket. Uruguayi nagynénjük tanácsára úgy döntenek, hogy marihuánát fognak
árulni a dohányboltban.
Károly, a nagypapa – PAIZS Miklós
Karesz, Apu – HORVÁTH András
Karcsi, Fiú – SEBŐ Ferenc
Nagymama, Károly felesége – HORVÁTH András
Anyu, Karesz felesége – SEBŐ Ferenc
Uruguay-i nagynéni – PAIZS Miklós
Marcsi, a szomszéd lány – PAIZS Miklós (csak hangban)
Orbán Viktor – SEBŐ Ferenc
Díszlet – FEKETE Anna
Jelmez – GAZDAG Hajnalka
Rendezőasszisztens – BARNA Alexandra
Írta és rendezte: SEBŐ Ferenc
az előadás hossza: kb. 100 perc, szünet nélkül,
Felnőtt tartalom! 18+

RS9 SZÍNHÁZ, RS9+ VALLAI KERT terem
2019. szeptember 1. vasárnap 19:00
L1danceFest 2019 bemutatja:
KOVÁCS István (H) és Roland SZABO (SK/H/CZ) Ikarusztik
Portréfilm premier és élő performance
L1danceFest 2019
nemzetközi kortárs tánc-színházi előadások fesztiválja
18. alkalommal Budapesten az L1 Egyesület szervezésében
Az L1danceFest 2019 számokban: 10 előadás – 3 workshop – 2 kiállítás és megnyitó akció –
10 önkéntes segítő – 9 országból érkezik hozzánk 11 nemzetközi vendég
Ikarusztik
Talán az lenne jobb, ha a vágyak vágyak maradnának?
A vágy jelenléte állandó. A késztetésé, hogy megtegyél olyan dolgokat, amit még nem tettél, sőt amit még senki sem tett
meg. Tudod, hogy meg kell tenned s közben félsz és remélsz. Mi lesz ha…? A harc, a küzdelem nem maradnak nyomok
nélkül. Tested idővel meggyötört lesz, de az élet így teljes! Mi az ami meghatározza, hogy céljaid jók vagy rosszak? A
világegyetem nem válaszol s csak a kétség marad.
De azért van olyan eset is, amikor nem gondolkozol, csak csinálod. Bukásod szükségszerű, elkerülhetetlen, ami nélkül nincs
jövő és talán élet se.
Az ember életében egy tárgy, egy faág vagy bármi lehet annyira inspiráló, hogy egy olyan folyamat vegye kezdetét, ami végén
az emberi fantázia művészetté alakul.

Koncepció, előadó: Kovács István
Film: Roland Szabo
Zene: Horváth Ádám Márton
Támogatók: L1 Egyesület, Bakelit MAC, EMMI, Szlovák Intézet Budapest, RS9 Színház
Kovács István 31 éve „foglalkozik performance művészettel és Közép-Európa jelentősebb művészei közé tartozik. Kovács
munkáiban a fizikai testre koncentrál, a húsra és a vérre, az életre és a halálra, anélkül, hogy megfeledkezne az elme
szerepéről. Előadása lehet fizikális eredetű, lehet meztelen, teste festett vagy anyagokba csomagolt, például műanyag filmmel
vagy celofánnal bevont, de munkája mindig egy koncepcionális álláspontot képvisel. Egzisztenciális csavarral létrehozott élő

képeiben Kovács elemzi az emberi lét, az élet, a születés és az újjászületés következményeit. Arra összpontosít, hogy a
kortárs ember hogyan viszonyul ezekhez az alapvető kérdésekhez, a mesterséges és a természetes anyagok kölcsönhatásához.
A humor és az irónia gyakran része a széleskörű és felszabadító kifejezési palettájának. Monoron él és dolgozik.” (Jonas
Stampe, Infraction 9 Seté F)
1986-ban Stanislav Troksiarral közösen kidolgoztak egy speciális technikát, aminek segítségével közösen életnagyságú
figurális papírszobrokat készítettek. Sok kiállításon szerepeltek. 1988-ban a VSZ Brno erdészet-gépesítés szakán szerzett
mérnöki diplomát. 1988-ban kezdett el a brnoi élményei alapján performansz művészettel foglalkozni. 1992-ben Derkovits
Ösztöndíjat kapott. Számos neves hazai és külföldi fesztiválon szerepelt már performanszaival. Az L1 Egyesület rezidens
művésze 2018-ban és 2019-től tagja.
Szabo Roland szlovákiai magyar fotóművész. Tanulmányait a pozsonyi évek alatt fotográfia szakon, Anton Sládek
fotóművész vezetése alatt végezte, majd Prágában folytatta munkáját saját stúdiót nyitva. Fotó és rövid film-projektekkel
foglalkozik.
2011 – 2012-ben prágai stúdiójában több cseh művész, így a Nemzeti Színház balett-társulatának tagjai és ismert színészek,
táncosok portéit készítette el.
Az L1 Egyesület képviselőjével is Prágában találkozott, majd 2013-ban hivatalos fotósa volt az L1danceFest eseményeinek
Budapesten. 2014-ben az együttműködés folytatásaként az L1 Egyesület tagjait és rezidenseit bemutató portrésorozatot
készített, amit az L1danceFest 2014 alkalmával kiállítás formájában mutattak be Budapesten. Később, 2015-ben a fotósorozat
Prágában is bemutatásra került.
2016-tól az L1 Egyesület tagja. Az L1danceFest 15. évfordulójára egy különleges kiállítással készült, amiben összegezte, ő
hogyan látta az elmúlt év eseményeit.
Kedvenc témakörei: portré, divat, tánc.

A produkció hossza: 2x20’ szünet nélkül

2019. szeptember 13. péntek 19:00
ZsófiMarci – 1 nő 1 férfi
(Horváth-Töreki Gergely, Horváth Lilla Melinda előadása)
Hosszúformátumú improvizáció, két szereplőre, egyszeri és megismételhetetlen:
Zsófi és Marci!
Csak a nevük állandó:
minden más estéről estére, percről percre változik. A helyzetük, viszonyuk - ha egyáltalán van
egymáshoz,
a
világhoz,
ismerőseikhez,
barátaikhoz,
a
környezetükhöz.
Valós idejű improvizáció 60 percben. Hogy ez mit is jelent, kiderül az előadás elején. Egy
biztos, hogy minden szó, gesztus, helyzet, érzelem, történet ott és akkor születik meg a
színpadon. Semmit nem találunk ki előre, semmit nem beszélünk meg előre, egyszerűen egy
addig ismeretlen Zsófi és Marci bőrébe bújunk és az improvizációs technika segítségével,
színházi jelleggel elmeséljük az Ő aznapi történetüket. Célunk, hogy elgondolkodtassunk,
tükröt tartsunk, mosolyt vagy épp könnyet fakasszunk.
Alkotók: Horváth-Töreki Gergely (HTG), Horváth Lilla Melinda (Holly)
Az előadás hossza: 90 perc (60 perc játékidő, 30 perc bemelegítés, lezárás)

2019. szeptember 14. szombat, 19:00
Retikül - Női Irodalmi Szalon - Életfonal
Saloniki - La Madre De Israel - Saloniki - Izrael Anyja
Fellép: Takáts Andrea, Kardos Dániel
Victoria Hislop: Életfonal

A sikeres írónő, Victoria Hislop lebilincselő regénye szerelemről, hűségről és veszteségről.
Thesszaloniki, 1917: Dimitri születésekor pusztító tűzvész söpör végig a virágzó görög
városon.
Öt évvel később a török hadsereg feldúlja Katerina otthonát Kis-Ázsiában. A lány a tengeren
át menekül Görögországba. Élete hamarosan összefonódik Dimitriével és magával a várossal
is.
Thesszaloniki, 2007: Egy görög származású angol fiatalember szembesül vele, hogy
nagyszülei őrizték a Thesszalonikiből elűzött emberek kincseit. Fontos döntés előtt áll:
Telepedjen-e le a városban, hogy ő legyen a kincsek következő őre?
Victoria Hislop regényei a Sunday Times sikerlistáját vezetik, a világban több millió példányt
adtak el belőlük, és több mint 30 nyelvre lefordították. Victoria szerezte meg a 2007-es
Galaxy British Book Awards „Az év újonca” címét, valamint megnyerte a Richard & Judy
könyvklub nyári olvasmány versenyét is.
Az előadásra regisztrálni a mazsike@gmail.com címen lehet.
Az előadás hossza: kb. 90 perc, szünet nélkül
2019.szeptember 15. vasárnap, 18.00
Ki ölte meg Szomna Grancsát
Magyarországi bemutató a
III. Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztiválon
A bukaresti Giuvlipen társulat előadásában egy fiatal roma lány történetét mutatja be, aki
számára fontos a tanulás és mindent megtesz azért, hogy iskolába járhasson. Ám számos
nehézségbe ütközik. Mit tehet a fiatal diáklány, akit nem támogat a családja? Hogyan néz
szembe az előítéletekkel az iskolában nap, mint nap? Milyen felelőséggel tartozunk a
fiatalokért és azért, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon az életben és szabadon
tanulhasson? A történetben egy igazán bátor lány életébe nyerhetünk bepillantást, aki a
végsőkig elmegy azért, amiben hisz. A valós történet alapján íródott színdarab egy romániai
faluba kalauzol el minket, ahol cigányok és magyarok élnek együtt, akik a külső szemlélő
számára alig különböznek egymástól.
rendező: Mihai Lukács
írta: Mihai Lukács & Giuvlipen Theatre Company
előadók: Mihaela Drăgan, Zita Moldovan, Liana Ceterchi
zene: Elena Albu
Román nyelven, magyar szinkrontolmácsolással és angol felirattal.
Az előadás után közönségtalálkozó az alkotókkal.
Jegyrendelés a szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu címen!

2019. szeptember 19. csütörtök 19:00
Kóda – utóirat két hegedűre
(az Y Csoport előadása)
Ezt a pár sort Neked írom..Mintha le tudnám írni azt a sok mindent, amit akkor nem mondtam
el Neked, amit nem mondhattam el Neked. Te pedig szépen odabiggyesztenéd a
történetünkhöz, mint egy utolsó tételt, mint egy Kódát a zeneműhöz…

Mikor döntjük el a sorsunk, 6 évesen mikor először kezünkbe adják a hegedűt, 18 évesen
mikor felvesznek a Zeneakadémiára, vagy 22 évesen mikor magára hagyjuk a barátnőnket a
közös diplomakoncert előtt?
Szabad-e más sorsot választani, mint amire 16 évet áldoztunk fel az életünkből?
El tudunk-e engedni egy Barátot? Meg tudjuk-e érteni, ha ő másképp dönt? Ki tudjuk-e
mondani Neki őszintén: “Azt akarom, hogy éld az életed, úgy ahogy Te akarod?”
Az Y Csoport előadása a Kóda, különleges fúziója színháznak és komolyzenének. Bár a
történet színházi keretek közt zajlik, könnyen egy komolyzenei koncerten érezhetjük
magunkat, hiszen felcsendülnek Shostakovic, Bartók, Max Richter, Paganini és Bach művek
is.
Előadja: Bognár Anita és Móga Piroska Rendező: Móga Piroska
Dramaturg és díszlettervező: Hankó János
Jelmez: Szűcs Petra
Zenei korrepetitor: Móga Éva
Rendezőasszisztens: Balogh Zsuzsanna
Az előadás hossza: 90 perc, szünet nélkül

2019. szeptember 23. hétfő 19:00
KépMás-Próbálom túlkiabálni magam
(a MáSzínház előadása)
Te szeretnél családot? Ditti igen. Szabina nem. Dittiről azt mondják, hogy fura. Szabina azt
mondja, hogy különleges szeretne lenni. Szerinted furának jobb lenni vagy átlagosnak?
Szabina és Ditti testvérek, egy családban nőttek fel, mégis nagyon más értékeket tartanak
fontosnak és a lehetőségeik is alapvetően különbözőek. Hogyan él meg egy hasonló
élethelyzetet egy ép és egy sérült nő? Milyen válaszokat adnak a mai társadalom elvárásaira,
milyen szerepeket vesznek fel? Szeretnénk, ha ez az előadás csökkentené a szakadékot ép és
sérült között, miközben kísérletet teszünk arra, hogy megfogalmazzuk, mit is jelent ez a két
kategória egyáltalán.
Az előadás szövege a játszók személyes történetei alapján jött létre, afféle önvallomások
sorozata. Szeretnénk, ha a többségi társadalom nem csak nézné, hanem látná is a más
embereket, illetve elfogadná a társadalom egyenértékű tagjaiként.
Szereplők: Demeter Orsolya, Kontler Dorottya, Nemcsók Nóra, Terhes Hanna, Tóth Bernát
Réka
Rendező: Bakonyvári Krisztina
Rendezőasszisztens, dramaturg: Jozifek Zsófia
Fény: Ágoston András
A szakmai beszélgetés moderátora: Bakonyvári L. Ágnes
Az előadás hossza: 80 perc

2019. szeptember 27. péntek 20:00

A jazz hercege
-Bill Evans életképek(a Kókai János Társulat előadása)
Bill Evans jazz zongorista élete. Sok zenével, élő zongora játékkal előadva.
szerző: Pruzsinszky Sándor
szereplő - Bill Evans: Kókai János
rendező: Kókai János
video, hang, asszisztens: Molnár-Kovács Éva
Az előadás hossza: kb. 60 perc, szünet nélkül

2019. szeptember 28. szombat 19:00
Don Giovanni – ujjbábopera
A Duo Ka előadása
A teljes Don Dzsovanni Leporello előadásában.
“…egy mellszobornyi ablakkeretben, mint élő El Greco önarckép bóhóckodik Paizs Miklós,
ujjbábokkal játszva a sztorit… …Egészen rendkívülien elképesztő, ahogy egymaga elénekli a teljes
operát, együttesekkel és brutálisan kavargó finálékkal együtt. Nem viccelek, még az áriák-beli
futamok is megvannak. Nyilván nem operaéneklést kapunk – szerencsére, hanem rettenetesen kifejező
előadást. Közben pedig őrületes nyelvi leleményű közjátékokkal tarkítja a történet folyását, melyekben
a figyelmes néző töméntelen kulturális áthallást fedezhet fel számos irodalmi, film és zenei műalkotás
irányába. Az apró arcrezdülésekig minden helyén van, semmi felesleges allűr, vagy ripacskodás (najó,
az egész egy bazi nagy ripacsparádé, de az opera műfaj erről szól ugye)…. …Konkrétan a szöveg az
előadó saját magyarítása, hű a tartalomhoz és többnyire az eredetihez is, de durva mai szlengbe
ültetve. Hibátlan, azt kell megint mondjam. 10+/10″ (Bárány Péter: Don Dzsuva (2015. november 8,
facebook)
Paizs Miklós – szöveg /ének /bábjáték
Laufer Szilvia – zongora
Az előadás hossza: kb. 180 perc, szünettel

2019. szeptember 30. hétfő 18:00,
Selejtesek
(a Független Színház Magyarország előadása)
Egy kórház sürgősségi osztályának kórtermében három fiatal és az őket gondozó nővér
orvosra vár. Várakozás közben belelátunk az egészségügyi dolgozók kihívásaiba, a fiatalok
eltérő értékrendjébe, erősségeikbe, egészségi állapotukba, és az iránti titkolt vágyaikba, hogy
tartozhassanak valahová, illetve hasznosat tehessenek önmagukért és tágabb közösségükért.
Író-rendező: Balogh Rodrigó,
dramaturg: Illés Márton,
szereplők: Balázs Barbara, Godó Irén, Godó Katalin, Kovács István
Mozgásrendező: Horváth Gyula Antal,
vizuális munkatárs: Illés Péter
Az előadás hossza: kb. 70 perc, szünet nélkül
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Egy doktorkisasszony
naplójegyzetei
Végkép

Szeptember 21. Színházak éjszakája Programok
11:00 // Színházterem
Színházi előadás
Szorgalmas és Rest lány
(a Formiusz és az RS9 Színház zenés mesejátéka)
2 éves kortól ajánlott!
Az előadás hossza: kb. 45 perc, melyet követően az érdeklődő gyerekek bekukkanthatnak a kulisszák
mögé, találkozhatnak a szereplőkkel.
Az RS9 Színházzal koprodukcióban készült előadás óvodás kortól szólítja meg a gyermekeket, akik a
két leány vándorútjának aktív résztvevőivé válnak a közös dalolások segítségével és velük azonosulva
jutnak el a szívet melengető feloldásig.
Kovács Éva Rebecca feldolgozásában megtartja a népmesei elemeket, használja azok szimbólumait, a
rendező Csáki Rita egyszerű, tiszta formában, ötletes díszlet- és kellékhasználattal állítja színpadra a
mesét, melynek szereplői karakteresen ábrázolják a két mostohatestvér figuráját.
Az előadás nagy erénye az interaktivitás, a gyermekek közösen énekelnek és verselnek a szereplőkkel,
valamint a Mesélő, akiről az előadás végén derül csak ki, hogy ő valójában Tündér, a nézőkhöz
intézett kérdéseivel gördíti tovább az eseményeket.
A népmesék mindenkoron aktuális erkölcsi tanulságai finoman, az előadás szövetébe ágyazódva
tanítja a kicsiket: a rest lány saját tapasztalatain keresztül jut el a felismerésig, hogy csak akkor várhat
jutalmat, ha ő maga is megtanul önzetlenül adni. Aki segít, azt megsegítik, de ki csak kényeskedve
átlép a másikon, bizony pórul jár és egyedül marad!
Szereplők: Málnai Zsuzsanna, Kovács Éva Rebecca, Álmosd Phaedra / Tóth-Hartai Laura

dalszövegek: Csáki Rita
zeneszerző: Gallai Péter
díszlet: Kottek E. Péter
rendező: Csáki Rita HSD
(A Színházak éjszakáján tartandó előadásunk különlegessége, hogy 50-dik alkalommal játsszuk el
Szorgalmas és Rest lány előadásunkat. Ezen alkalomból rendhagyó előadást láthat a nagyérdemű: a
Rest lány szerepét két színész alakítja – felváltva, de ezen jeles alkalomból mindkét szereplőt
egyszerre láthatjuk a színpadon.)

***

12:15 // Fehér terem, kávézó
Egyéb program
Maszkfestés – Nagy Ferenc színésszel, az RS9 Színház alapító társulati tagjával
A gyerekeknek szánt program 17:30-ig tart, csatlakozni 17:00-ig lehet.

***

15:00 // Színházterem, RS9+ Vallai kert
Egyéb program
Kulisszatitkok – (színpad)bejárás előadás előtt
Kötetlen „kérdezz-felelek” a Színházak éjszakáján az esti programsorozatba kiírt az Egy
doktorkisasszony naplójegyzetei és a Végkép című előadásokról.
Aki kérdez: a Kedves érdeklődő
Aki válaszol: Lábán Katalin, az Egy doktorkisasszony naplójegyzetei című előadás rendezője,
valamint Csáki Rita a Végkép című előadás rendezője.
A program 17:00-ig tart.
***

19:00 // Színházterem
Színházi előadás
Egy doktorkisasszony naplójegyzetei
(az RS9 Színház és a Junion Színház előadása)
Füst Milán A mester én vagyok című regénye nyomán írta és rendezte: Lábán Katalin
Egy nő és négy férfi története az I. Világháború idején
Játszódik Bécsben illetve egy Bécs környéki szanatóriumban.

Téma: boldogságkeresés, férfi-nő kapcsolat, a szerelem reménytelensége, szüntelen vágy az eltűnt
illetve soha el nem ért teljesség után. "Két egymás előtt ismeretlen vágyakozás sétál talán valahol...kéz
a kézben..csupa fájdalommal...halad a végtelen felé."
„az olvasmányban kokain kell……ez csupa kokain”írta e műről Kosztolányi Dezső
Szereplők:
Zsófi, doktorkisasszony:…………………Kadlót Zsófi
Danieli Zsigmond, régiségkereskedő…….Koleszár Bazil Péter
Georg, orvos……………………………...Kassai László
Kalkhausen Károly, katonatiszt………….Benkő Bence
Walter, főorvos…………………………...Kövesdi László
Danieli felesége,
Öregasszony, Károly anyja……………….Álmosd Phaedra
Ágota,
Haldokló kislány………………………….Kovács Andrea
Elhangzó zenék: J.S. Bach (Bist du bei mir), Offenbach (Belle nuit d’amour)
Jelmez: Korpics Móni
PR, grafikus: Braun Barna
Fényterv, fénytechnikus: Csáki Rita
Az előadás hossza: 90 perc, szünet nélkül

***

21:00 // RS9+ Vallai kert terem
Színházi előadás
Végkép
(a Formiusz és az RS9 Színház előadása)
“Ott áll. Ugyanott. Olyan gyönyörű és olyan…
Hogy tud ennyi felejtésre ítélt érzés és szenvedély így meglapulni évekig? Ilyen orvul?”
És ki gondolja ezt. A férj? A feleség? Egyikük sem tudja, még azt sem, mit remél jobban erre
válaszként legbelül.
Egykor házasok, most utoljára találkoznak. Új élet, új energiák, hátra a múlt kísérteteivel!
Szereplők:
Katharina……Mérai Kata
Henriette…….Bacsa Ildikó,
Oli……………Kathy Zsolt
Ludwig………Kassai László
Zene: Gallai Péter
Díszlet – jelmez: Formiusz
Látványtervező: Braun Barna
Rendezőasszisztens: Csapó Márta Borbála
Írta és rendezte: Csáki Rita
Az előadás hossza: 85 perc, szünet nélkül

