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Augusztus 7. -- péntek  

 

16.00 Megnyitó - dr. Csepeli György 

 

  

17.00 A három kismalac- gyermekelőadás 

Színpadra állította és játssza: Nagy Viktória 
Éva és Schneider Jankó 

Zeneszerző: Ágoston Béla 

Látványtervező: Takács Mari 

Díszlettervező: Nagy Kovács Géza 

Bábtervező: Bódiné Kövecses Anna 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
"....3 kismalac nem lesz sonka. 
Ui-ui-ui 
Új házat épít, tán nem lesz ronda. 

Ui-ui-ui 
Egyedül a farkas fúj a dologra. 
Ui-ui-ui 
Meglátod, ha eljössz az 
Új-új-új előadásunkra." 

http://www.csepeli.hu/


  

18.30 Én vagyok legkékebb Pesten  

Színházi játék Gábor Andor verseire 

A 20-as évekből a jelenbe vezet mozgás-tánc-film-zene-ének. 
Társadalomkritika ez a javából, mellyel a Csárdáskirálynő szerzője 
megajándékozza a nézőt. Ironikus szövegeit kávé, tea mellé 
tálaljuk a kedves kultúra fogyasztónak! 

  

zene: Szesztay Dávid 
filmes közreműködők: Szirtes András, Kapronczay Erika 

jelmez, díszlet: Őry Katalin, Erdei Ildikó 

rendezés-koreográfia-szövegkönyv Gábor Andor versei, sanzonjai alapján szereplők és 
alkotótársak: Pálos Zsuzsa, Berki Szofi, Dombi Kati, Stubnya Béla 

: Simor Ágnes  

  

21.00 Tamási Áron: Énekes madár – a Nagykovácsi Nemzeti Színház előadása 

Székely népi játék. 
Történik bármely faluban, akármikor. 

Tamási Áron színpadi világa hetvenöt év után is zavarba ejtő: 
ha létezne tündéri tragikomédia, az Énekes madár műfaji 
meghatározása valami efféle lehetne. Juhász Ferenc is 
szemlátomást kereste a szavakat, amikor azt írta: „Tamási 

színháza tündökletes, játékos, szivárványos, boszorkányos és 
ördöngös, vaskos és sokszor tromfos villanata az időnek, az 

igazságkereső létnek és az igazságot rejtőztető halálnak” 
Mert parádés alakításokban igazán nincs hiány: Kubik Anna periodikusan kitörő vulkánként 
ábrázolja a tizenöt éves meddő udvarlásba lassan besavanyodott vénlányt, a harmincöt éves 
öreglegény szerepében valósággal lubickoló Oberfrank Pál meg olyan módszeresen készíti ki 
menyasszonya idegeit, mintha évek óta marakodó házasok volnának. Gábos Katalin és Gados 
Béla ennek a gyilkos tündérjátéknak hasonló tenyeres-talpas ellentétpárját adják, mint a 

Csongor és Tünde Ilmája és Balgája. Lajos András alakításában Kömény Móka (polgári nevén 
Mózes) kedélyes székely legény, kicsit olyan anyámasszony katonája. Igaz, a darabbéli anyja, 
Császár Angela mellett nem is igen lehetne másmilyen: ő a hangjával és súlyos csendjeivel 
egyedül is képes betölteni a nyáresti színpadot. Nagy felfedezés a székely naiva szerepkörében 
Bánfi Kata: neki még azt is elhiszi az ember, hogy az igaz szerelem képes eltolni a falat is. 

Gondos Eszter: Kubik Anna 
Gondos Regina: Gábos Katalin 

Gondos Magdolna: Bánfi Kata 
Bakk Lukács: Oberfrank Pál 

Préda Máté: Gados Béla 
Kömény Móka: Lajos András 
Kömény Ignácné: Császár Angela 
Dobos: Springer Márton 
Kislány, Boszorkány: Oberfrank Mária 

Díszlet: Vladár Csaba  
Jelmez: Juhász Róza 
Hang és fénytechnika: Varga Endre 

Rendező: Juhász Róza 



Augusztus 8. -- szombat  

Kísérőprogramok: 

üvegfestés 

korongozás-kerámia 

Tintaló 

Bábakalács 

Füst Antikvárium 

  

14.00 Az égigérő fa (Márkus Színház)  

Benedek Elek nyomán  
Játsszák: Pilári Gábor és Vajda Zsuzsa 

Az öreg király egyetlen leányát hirtelen  forgószél 

ragadja el. Az egész birodalmat nyeri el, aki 

visszahozza és még a kezivel is 

számolhat, de számtalan 

herceg, lovag veszik oda a 
feladatban. 

  

Jánoska az egyetlen, aki a háromfejű  sárkányt legyőzve 

hazaviheti Gyöngyvirág királykisasszonyt. A király boldog, 
halni  sincs már kedve, hisz minden jó véget ér.  

  

 

  

16.00 ARANY JÁNOS: A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

Elmesélő: Gál Tamás 
Zene: Bodonyi András  

A magyar katonák már nem bírván tartani Nagyida várát, a helyi 

cigányságra bízzák, hogy védjék, míg ők élelmet szerezvén 

vissza nem térnek. Csóri vajda azonban túljár mind a magyar 

mind a labancok eszén, s megteremti „Cigányországot”. Vagy 
mégsem?”  

Fergeteges humorú, interaktív, játékos előadásban elhangzó 

autentikus cigány zenét Bodonyi András gyűjtötte Szepsi 

környékéről. A dalok eredeti cigány nyelven illetve magyarul 

hangzanak el.  



  

  

18.00 Pergolesi: Házasság olasz módra- operaelőadás 

vígopera a La serva padrona nyomán 
magyar szöveg: Cserje Zsuzsa 

Az eredeti műben egy ravasz szolgálólány elveteti   

magát  zsémbes urával, de   végül mindketten jól járnak, 

hiszen szeretik egymást. A gazdag öregúr behálózását  
végigdrukkolja a kissé egyűgyű  szolga, Vespone... 

Most más világot élünk: Vespone, a volt strici már régebben ideszegődött a házhoz 

(személyi titkárnak? inasnak? sofőrnek?), hogy előkészítse a terepet a  gyönyörű 

„kurtizánnak“, Serpinának. A dúsgazdag nagyvállalkozó már magához is költöztette a 

lányt. A terv jól alakul. Csak rá kell venni Ubertot a házasságra  és akkor... 

Uberto, gazdag vállalkozó       Jekl László 

Serpina, a barátnője     Sudár Gyöngyvér 

Vespone, alkalmazott        Stubnya Béla 

Maffiózó     Szöllősi Zoltán 

   

A Művész Szimfonikus Zenekart  
Gulyás Nagy György vezényli 

Díszlet-jelmez: cserje-sudár 

Asszisztens: Sós Eszter  
Rendező: Cserje Zsuzsa 

  

  

21.00 Neofolk - koncert 

 

A pécsi székhelyű zenekart Bonyár Judit és Hűvösvölgyi 

Péter hozta létre 2005-ben. A NeoFolk lüktető és 

érzelemgazdag világzene, különleges hangulatú, néhol a 

Kárpát-medence, a Balkán, másutt a Közel-Kelet zenei 

hagyományait idéző saját szerzemények, 

versmegzenésítések és népdalfeldolgozások virtuóz 

megszólaltatója. Az együttes számos hazai és 

nemzetközi művészeti eseményen, fesztiválon képviselte 

a régiót és Pécset. Zenéjükre táncolt a Magyar Állami Népi Együttes, a pécsi Misina és 

a székesfehérvári Alba Régia Táncegyüttes is. Frissen megjelent Babás Szerkövek című 

második lemezük a mecsek-aljai eredetmagyarázó monda táncszínházi megzenésítése. 

 

Bonyár Judit - ének, cselló, tilinkó 

Hűvösvölgyi Péter - gitárok, mandolin, buzuki 

Tóth „Csüli” Zoltán - jembe, derbuka, dob 
Gáspár József - szaxofon, furulya, kaval, trombita, ütőgardon, szájdoromb 



 

Augusztus 9. -- vasárnap  

12.00 RADA RUIJTER (HOLLANDIA ) ORGONÁL - BACH : D-MOLL TOCCATA ÉS 

FUGA 

A Hollandiában élő 12 éves kislány 6 éves kora óta 

játszik orgonán. Az elmúlt évben 70 versenyzőből az 

előkelő 3. helyzést érte el a hírneves orgonista, Jan 

Pasveer emlékére  rendezett orgonaversenyen.  

  

12.30 Fauré: Requiem -előadja  a Törökbálinti Cantabile kórus, vezényel  Vékey 

Mariann 

Fauré romantikus ugyan, de hangja ennél sokkalta 

visszafogottabb, talán úgy mondhatnám: emberibb. 

Művében már réges-rég nem az emberiség fájdalmáról 

van szó, nincs benne apokaliptikus mennydörgés, az 

ítélet és harag napja – dies irae, dies illa –, nem szakítja 

a mennyboltot az emberiség fejére, mint Mozartnál. 

Teljesen világossá válik a zenei eszközök révén, hogy itt 

mindössze egyetlen ember fájdalmáról és 

együttérzéséről van szó. A halkszavúság nem az 

egyedüli eszköze Faurénak, harmóniái és hangszerelése szinte közvetlenné, barátivá 

teszi. Hangjai valami velük született természetességgel egyszerűen csöndben 

elmúlnak, akár az élet végső pillanatai. Fauréban azért mégis él egy halvány 

reménysugár – ez az angyalok karának fojtott hangján szólal meg az utolsó részben –, 
a remény, hogy létezik egy jobb világ... a paradicsomban. 

  

  

15.00 Figura ex machina - Sarkadi Bence  marionett műsora 

Sarkadi Bence produkciója -bármilyen korosztály figyelmére számot 

tarthat. Ugyanúgy, mint a burleszk, a cirkusz, a zene, a show-tánc vagy 

épp a műkorcsolya - vagyis mindaz a szórakoztató műfaj, amit a Figura 

Ex Machina egy-egy bravúros etűdben megidéz. Lenyűgözőek Sarkadi 

maga készítette marionettjei, sok-sok zsinórral mozgatott, kb. 30-40 

centis alakjai. Légiesen könnyedén suhan-fordul a trapézon ,siklik-pörög a 

műkorcsolyázólány ,kacagtatóan mulatságos a pohos arab táncos, akinek 

minden porcikája ritmusra mozdul , igazi bábkuriózum az önmagán játszó 

csellóember, aki hiába próbál muzsikálni, a technika mindig közbeszól, a 

lemez elakad, a csellóember pedig zokogva borul mozgatója lábához …  ( 

Szücs Mónika –Ellenfény) 

  



17.00 A Martenica néptáncegyüttes előadása 

A Martenica táncegyüttes megalakulása, 1982 óta 

gyűjti, dolgozza fel a bolgár népzene és néptánc 

rendkívül színes, gazdag anyagát, ezáltal fontos 

szerepet vállalva a magyarországi bolgár 

kisebbség abbéli törekvéseiben hogy fenntartsák, 

ápolják, gazdagítsák hagyományaikat, kulturális 

értékeiket. Szakmai fejlődésük érdekében több 

alkalommal vettek részt hagyományőrző 

fesztiválokon, falusi ünnepeken, gyűjtőutakon, tovább- 

képzéseken Bulgáriában. Táncaik színpadra állításában 

ismert bulgáriai koreográfusok segítettek.Ezek 

eredményeképp műsorukból a néptánc kedvelői 

betekintést nyerhetnek Bulgária összes nagyobb 

népcsoportjának folklórjába. Bejárták szinte egész 

Olaszországot, Németországban többször részt vettek a 

karlsruhei népviselet és néptánc fesztiválon. Felléptek 

Kubában, Svájcban, Ausztriában és Törökországban. 

Produkcióikban ötvöződnek az eredeti bolgár 

népszokások és a látványos színpadi elemek. Céljaik között ma már nem csak az új 

koreográfiák betanulása, hanem a még fellelhető autentikus horók és racsenyicák 
összegyűjtése, feldolgozása, és színpadráállítása is szerepel. 

 

 

  

19.00 Vallai Péter estje 

 

TI.ESZ.I. avagy egy három napos vízihulla 
csodálatos élete 

"Az élet nagyon hosszú" T. S. Eliot. Ha ez igaz, márpedig 

kilencven éve, mióta ezt leírta, írásos cáfolat nem érkezett 

erről, akkor ebből a hosszú életből nyugodtan töltsön el 
egy órát Vallai Péterrel. A téma kicsit morbid? Vagy ez a fekete humor?  

 Könnyed, víg haláltánc ez a keserédesség halvány ízével, versek és anekdoták, Eliot, 

Updike, Petri, Kafka írásai segítségével. A Halál arra inti a költőt, hogy ne foglalkozzon 

azzal, vajon mikor jön el érte, inkább komoly dolgokon törje a fejét. Mondjuk, hívja 

meg egy italra... Vallai Péter színpadi alakításai mellett olyan sikeres előadóesteket 

jegyez, mint a Spionjáték, a Petri-szinopszis, a Gyere Bodri kutyám, Az utolsó óra 

története, vagy a Haljatok meg csendesen. Állitólag ha egyszer sem neveti el magát a 

néző, visszakapja a belépődíjat. (Egy Vallai - rajongó blogjából)  - Andocson viszont 

belépő sincs! 

 

 

 

 

http://www.port.hu/pls/me/media.print_media_popup?i_area_id=12&i_object_id=13391&i_media_type=1&i_is_picture=1&i_is_video=1


  

21.00 Vodku v glodku – zenekar  koncertje  

Valamikor réges-rég, amikor éppen a "Tovariscsi konyec" 

és a "Ruszkik haza" volt a jelszó – néhány lázadó fiatal 

elhatározta, hogy zenekart alapít. Nem voltak ezzel 

egyedül, hiszen sok évnyi cenzúra után a demokrácia friss 

televényén úgy szaporodtak ebben az országban a lázadó 

zenekarok, mint eső után a gomba. Valami azonban 

egyedivé tette őket. Szakítottak a hagyományos rock- és 

jazzbandák anglomániájával és elhatározták, hogy 

megmutatják a világnak, milyen a kelet-európai népzene 

orosz nyelven, rockosítva. Már nevük is provokációként hatott, hiszen Vodku v Glotku-

nak (Vodkát a torokba) nevezték magukat. A társadalom, amely addig a "baráti orosz 

népben" csak az idegen zsarnokot látta, megdöbbenve értetlenkedett. Később azonban 

sokan megértették, hogy az orosz nyelv és kultúra nemcsak a középiskolai 

biflázásokból és a lánctalpak csikorgásából áll, hanem a falusi szegények és városi 

vagányok ajkain született dalokról vagy éppen Ványa bácsi cseresznyéskertjéről is 

szólnak. A Vodku v glodku nevéhez méltóan valódi mulatós hangulatot teremt, 

elfeledteti, hogy koncerten ülünk, és nem egy kellemes kis odesszai kocsmában. A 

fiatalos lendületű előadás legnagyobb érdeme az a lazaság és teljes szabadság, 
amellyel a kreatív és pontosan kidolgozott zenei összjáték a színpadra kerül. 

A zenekar tagjai:  

Bede Sarolta - ének  

Nedeczky Júlia - klarinét, szaxofon  

Vér Csaba - klarinét, szaxofon  

Szabó Árpád - hegedű, ének  

Takács Szabolcs - basszusgitár  

Dudás Tamás - dob  

Bata István - gitár, ének 
Hoffmann László - bőgő, kaval  

Közreműködnek:  Kováts Adél, Martin Márta, Szávai Viktória, Klem Viktor, a 

Radnóti Színház művészei 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!!!  

 

 

További információk: www.andocsinapok.hu 

 

http://www.andocsinapok.hu/

