
Kedves Nézőink!
 

Rohan az idő… lassan februárt írunk. Februárban pedig a szerelmet ünnepeljük, Valentin
napon február 14-én.

Ez alkalomból egy igazi különlegeséggel készültünk Önöknek!
4 alkalommal tekinthetik meg Dolhai Attila nagyszabású koncertjét vendég művészekkel,

gyönyörű környezetben, fergeteges hangulatban!
Ne szalasszák el ezt a remek alkalmat arra, hogy az egyik legnépszerűbb művészünket

otthonába fogadja J
 

Szeretnénk felajánlani Önöknek 10 % kedvezményt a meghirdetett  online előadásaink
közül egy Ön által választott darabra.

Amennyiben élni kíván a lehetőséggel e-mail címemen várom a jelentkezéseket a
kedvezménykódokért, kérdés esetén állok szíves rendelkezésére! J

 
Természetesen a február második felében is lesznek előadásaink, amint elkészült a műsor

továbbítom Önöknek!
 
 

Február havi online műsorunk:
 
 

Február 5. 19:00 Pendragon legenda
Február 6. 15:00 Pendragon legenda
Február 7. 19:00 Pendragon legenda
Február 13. 15:00 Pendragon legenda

 
 
 

 
Szereposztás:

Bátky János  – Kerényi Miklós Máté
Lord Owen – Szomor György
Eileen St. Claire – Janza Kata

Maloney – Pesák Ádám
Lene Kretzsch  – Simon Panna Boglárka

Morvin – Mészáros Árpád Zsolt
Mrs. Rogers  – Nagy Bea

Pierce, a bolond – Soós Máté Bátor
 

Szerb Antal fantasztikummal teli, fordulatos regénye jócskán megelőzte a korát. Nem véletlen,
hogy alapanyagául szolgált több színpadi és egy 1974-ben készült filmes feldolgozásnak,

utóbbiban a főbb szerepeket Latinovits Zoltán és Darvas Iván alakította. Ezúttal zenés
színházi adaptáció született Kovács Adrián zeneszerző és Galambos Attila szövegíró tollából.
A kalandregény hangsúlyai áthelyeződnek az érzelmekre, a minden racionális meggondolást

elsöprő szenvedélyre, de a történet lényege változatlan: Bátky doktor, a londoni
tanulmányúton tartózkodó magyar bölcsész meghívást kap Pendragon urától a kies Walesbe,

ahol az érdeklődése fókuszában álló középkori titkos társaság, a Rózsakeresztesek után
nyomozhat. A kellemesnek és hasznosnak ígérkező kirándulást különös események teszik



hátborzongatóvá: kísérteties próféciák, gyilkossági kísérletek és egy tudományos felfedezés,
amelynek talán nem is szabad nyilvánosságra kerülnie. Mindeközben folyik a hajsza a
titokzatos kórban elhunyt milliárdos által hátrahagyott hatalmas örökségért. Krimi,
misztikum, szerelem ötvöződik a walesi históriában, amely fölött végig ott lebeg a

Pendragonok jelmondata: „Hiszek a testnek feltámadásában”.
 
 

Február 6. 19:00 Tajtékos Dalok – Boris Vian revü
 

 
Szereposztás:

Michelle – Györgyi Anna
Paul – Földes Tamás
Ursula – Gubik Petra
Boris – Kocsis Dénes

 
Francia életérzés, elsöprő virtus, ’50-es évek Párizsa. Ide repít minket Boris Vian, élet és
halál határmezsgyéjén egyensúlyozó, fékezhetetlen polihisztor zseni, a 20. század európai

irodalmának egyik legeredetibb figurája a Tajtékos dalok sanzonjaiban. A négy színészre és
kis-zenekarra komponált előadás Vian mozgalmas éveit, sorsának főbb fordulatait, nehezen

érkező sikerét és a minden nehézségen felülkerekedő életörömet idézi meg regényeinek
szereplői és a kortársak emlékei alapján. A Tajtékos dalok egy szertelenül csapongó színpadi

mese, magyarul első ízben felcsendülő dalokkal. A történet - Vian alakjának megfelelő
bizarrsággal - a ravatalnál indul, hiszen élete egy gyerekkori szívbetegség miatt mindvégig a
halál árnyékában telt. Tudta, hogy keveset fog élni, ezért gyorsan élt. Lázasan, türelmetlenül.

Szíve egy moziban állt meg, harminckilenc évesen. Különleges színpadtechnikával, LED-
világítással és tükrökkel hozza játékba a rendező a zseni életének főbb helyszíneit, a fiatalkori

szerelmek őrületét, a Szabványügyi Hivatalt, a németek által megszállt Párizst, a földalatti
mulatók világát, a romokból újjáépülő életet, Sartre-ot és körét. Aztán a jazz, Duke Ellington

és Miles Davis, a Saint-Germain pezsgő éjjeli világába nyerünk betekintést. Féktelen képzelet,
életszomj és önfeledtség, egy vészjóslóan zörgő szívvel a fiatal mellkasban.

 
 
 

Február 7. 15:00 Abigél
 
 

 
Szereposztás:

Vitay Georgina – Simon Panna
Vitay Tábornok – Pálfalvy Attila
Horn Mici – Udvaros Dorottya
Torma Gedeon – Jantyik Csaba

Kőnig tanár úr – Szabó P. Szilveszter
Zsuzsanna testvér – Nádasi Veronika

Kalmár tanár úr – Cseh Dávid…
 



A musical új aspektusból közelít a csodálatos szívet melengető, sírós-nevetős történethez. A
darab Gina, a tizenéves gimnazista lány egy drámai pillanatban történő visszaemlékezéséről

szól, életének egy meghatározó korszakának újraélése. A fordulatos regény lehetőséget ad egy
eddig nem látott színpadi adaptációra. 

 
 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                        Február 12. 19:00 
Dolhai Attila koncert

Február 13. 19:00 Dolhai Attila koncert
Február 14. 15:00 Dolhai Attila koncert
Február 14. 19:00 Dolhai Attila koncert

 
A jegyvásárlás hamarosan elérhető az alábbi linken:  https://online-operett.jegy.hu/#/event

 
 

 
 

Dolhai Attila nagyszabású koncertjén a Visszatérés és a Mi muzsikus lelkek című lemezek
legismertebb dalai csendülnek  fel. Az est során közreműködik Fischl Mónika, Janza Kata és

Vágó Zsuzsi. A zenekart Makláry László vezényli. A kétrészes koncert folyamán meglepetéssel
is készülünk a nézőknek!

 
 

 
Reméljük hamarosan nézőink sorában üdvözölhetjük Önöket!

 

Jó szórakozást!
 

 
 
Üdvözlettel:
 

Mári Andrea | Szervező
 
Telefonszám: 353-2172
Mobil: 06-30/297-9122

Email: mari.andrea@operett.hu


