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Kedves Látogató!

Mindig izgalommal várom, hogy elkészüljön a műsorajánló füzetünk, s együtt csemegézhessünk belőle. 
tudom, mindig eldicsekszem, milyen bőséges választékot kínálunk – de hát tényleg ez a valóság. 
„A gödöllői közönség nagyszerű, mert nagyon-nagyon nyitottak mindenféle stílusra, előadásra. Nagyon 
szeretek ott játszani.” – ezt már a Nagy Sándorral készült címlap-interjúnkból idézem, akivel november-
december hónapokban négy előadásban is találkozhatnak: a Madách színház Csoportterápiá-jában és a 
játékszín Primadonnák-jában, mely közkívánatra újra szerepel nálunk, és két teljesen friss bemutatóban is 
látható lesz, szintén a játékszínből, a Virágot Algernonnak-ban és A Napsugár-fiúk-ban. És ha már ezekről 
az előadásokról beszélek, hadd említsek meg csak találomra néhány jeles színészt a közreműködők közül: 
Benedek Miklós, Gálvölgyi János, Földes Eszter, Csonka András, Lévay Viktória, Polyák Lilla, Szervét 
Tibor, Szente Vajk és sorolhatnám. Igazi sztárparádé.
De persze nemcsak színház! – Bár muszáj szóba hoznom a közkívánatra újra látható zenés színházunkat, az 
Orient-et, a János vitéz-t, mely kétféle földolgozásban is megmutatja magát, a nagyon szórakoztató Magyar 
zombi (mely Finito címen is ismert), az experidance Leonardo-ja, és sok-sok gyermekelőadás, még az 
egészen kicsiknek is. 

A koncertek közt is valódi delikátok, mint amilyen a mi együttesünk, a Cimbaliband, vagy a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, illetve a Gödöllői 
Városi Népizenekar a Balogh Jazz Quartett-tel. De a kihagyhatatlanok közt leginkább a legendás Habana Social Club-ot ajánlanám, akik az 
egy hónapos magyarországi turnéjuk során Gödöllőt is útba ejtik. 
A kiállításainkra is felhívom a figyelmét, és hogy minden programunkat összegyűjtve megtalálja a füzetünk utolsó oldalán, melyet kivágva a 
hűtőjére is kitehet. 
Bár most még messzinek tűnik, de jön a karácsony, az ünnepek – ajándékozzon MUzA-élményt!

szeretettel várjuk Önt, családját, barátait, ismerőseit!   Kovács Balázs  
igazgató
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Szereted játszani a Csoportterápiát? 
Nagyon szeretem. Nagy dolognak tűnt már akkor is, mikor annak ide-
jén a Madách színház musicalpályázatán a szerzőtrió – Bolba tamás, 
szente vajk és Galambos Attila – által zanzásított változatot mutattuk 
be a stúdiószínpadon. Már akkor is hatalmas élmény volt benne lenni. 
szétverték a házat már ennél a negyven perces verziónál is. Éreztük 
azzal a hat emberrel, aki belekerült, hogy nagy dolog születik. És ez 
igazolta is magát, mert több, mint száz előadást játszottunk azóta 
nagyszínpadon.
Mi lehet a sikerének a titka?
egyrészt zenés. szeretem ezeket a dalokat. Másrészt nagyon jó 
kollégákkal játszom együtt. Kiváló minőségű színház. Harmadrészt 
pedig – én magam is nagyon szeretem azokat a darabokat, ahol a 
vígjátéki vonulat mellett van egy erőteljes drámai szál – s ennek az 
előadásnak, különösen a második felvonás közepe felé van egy erős 
drámai vonala is, amikor a sok mindenféle lelki-pszichológiai beteg-
séggel rendelkező emberről kiderül, hogy miért olyan, amilyen.  
És jönnek a nagy összeveszések, és jönnek a nagy emberi csaták – 
egymással főleg… sokáig nem jön az orvos – és mindenki próbálja a 
maga módján valahogy kideríteni, hogy mi is lehet a baj. Én például 
egy személyiségzavaros fiút játszom… Az lehet a sikerének a titka, 
hogy igazi emberi sorsokról beszél a darab. egyébként, mivel 
szerepkettőzések vannak, kivéve Dobos juciét, szente vajkét és az én 
szerepemet – mi hárman vagyunk azok, akik mind a száz előadásban 
játszottunk.

Hol vagy a történet szerinti hierarchiában?
Nincs hierarchia benne. Mindannyian ugyanannyira vagyunk hibásak 
vagy nem hibásak benne. A félelmeink, a frusztrációink, a hazugsága-
ink, a saját magunk becsapása által… Mindenki valahogy ugyanazok-
kal a problémákkal küzd, csak van, akinek ez a fontosabb, a másiknak 
meg az.
Kinek ajánlanád az előadást?
Annak, aki szereti a színházat, aki szereti a zenés színházat, aki szeret 
igazi sorsokat színpadon látni. Igazi tragédiákat, igazi fölszabaduláso-
kat. Azt gondolom, hogy mindenképpen van megoldása az összes 
szereplő sorsának. És van egy nagy „rájövése” mindenkinek arra, hogy 
hogyan lehet változtatni eddig életén. Mindenképpen irányt ad, s 
mindenki kicsit magára fog találni valamelyik figurában. Az minden-
képpen jó, hogy az ember azt tudja mondani: „jé, ez olyan, mint te! jé, 
ez olyan, mint én!” vagy hogy „én is így szoktam magamat bántani”, 
vagy „én is így szoktam hazudni saját magamnak”. Mindenki magára 
ismerhet. Én azokat az előadásokat szeretem, ahol kínálnak megoldást, 
hogy hogyan lehet a problémáinkból kikecmeregni. És ez kínál. 
Milyen a gödöllői közönség?
A gödöllői közönség nagyszerű, mert nagyon-nagyon nyitottak 
mindenféle stílusra, előadásra. Nagyon szeretek ott játszani. Nagyon 
akarnak színházba jönni, és nagyon akarnak szórakozni. De ha 
valahol nemcsak nevetésről van szó, hanem drámáról vagy tragédiá-
ról, őket az is megfogja. Izgatottan várom az újabb találkozást. 

- li - 

„JÉ, EZ OLYAN, MINT ÉN!”
Beszélgetés Nagy sándorral a Csoportterápia gödöllői bemutatója apropóján 
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Hat vadidegen, három férfi és három nő érkezik egy csoportterápiára. 
Kezdetét venné az analízis annak rendje és módja szerint, azonban 
egy apró hiányosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet 
az orvos? 
A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban 
bővelkedő történet során további kérdések merülnek fel. Milyen prob-
lémákkal küzd egy operaházi balett-táncos, meddig lehet bírni 10 mé-
terrel a felszín alatt a jeges Dunában búvárfelszerelés nélkül vagy hogy 
mi történt velencében ’85 nyarán…

Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek röpítik a 
nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világá-
ba, ami ez esetben nem más, mint a Piróth Gyula Művelődési Ház 
II/6-os terme egy esős csütörtök délutánon. 

vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről… azaz 
rólunk. 

Dátum 2015. november 3. 19.00 óra

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

BOLBA – SZENTE – GALAMBOS

CSOPORTTERÁPIA
mjuzikelkámedi két részben

Szereposztás:
Jetti: Balla eszter/erdélyi tímea,  

Ervin Iván: simon Kornél/sándor Dávid, Trixi: Dobos judit, 
Sziszi: Nagy sándor, Lajos: szente vajk, 

Natasa: ladinek judit/Polyák lilla

Zenei vezető: Bolba tamás

Rendező: Harangi Mária
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Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

2015. november 13. (péntek) 19.00 óra2015. november 3. (kedd) 19.00 óra

ORIENT
zenés színház 

Zene: szitha Miklós, Grünvald lászló, Unger Balázs

Dalszöveg: zalán tibor, szomor György, Unger Balázs, Unger Dóra

Rendezés és forgatókönyv: Fekete Péter

Szereplők: talamba Ütőegyüttes, Cimbaliband, Fricska 
táncegyüttes, Nő: Gubik Petra, Férfi: vasvári Csaba

A Békéscsabai Jókai Színház táncosai: Farkas Boglárka, litauszki 
enikő, török tünde

Az orIeNt-show egy nagy utazás, virtuóz zenében, táncban, dalban 
elmesélve.

BOLBA–SZENTE–GALAMBOS

CSOPORTTERÁPIA
mjúzikelkámedi két részben

Rendező: Harangi Mária

A szövegkönyvet és a dalszövegeket írta: szente vajk és  
Galambos Attila

Főszerepben: erdélyi tímea, simon Kornél, Dobos judit,  
Nagy sándor, szente vajk, Polyák lilla

vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről… azaz 
rólunk.
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Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár Ingyenes

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

DEcEmbERI SzínházI aJánló

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

KEN LUDWIG

PRIMADONNÁK
vígjáték a játékszín terézkörúti színház 
előadásában.

Rendező: szirtes tamás

Szereplők: Nagy sándor, szente vajk, lévay 
viktória, Földes eszter, Németh Kristóf, 
zsurzs Kati, józsa Imre, Csonka András

Haldokló asszony keresi szeretteit. Irdatlan 
vagyon forog kockán...” – olvassa a hirdetést 
leo és jack, a két állástalan shakespeare-
színész egy pályaudvar füstös várójában. 
Agyukban máris megfogan egy ördögi 
gondolat...

NEIL SIMON

A NAPSUGÁR-FIÚK
vígjáték

Rendezte: szirtes tamás

Szereplők: Gálvölgyi jános, Benedek 
Miklós, Nagy sándor, Dobos judit

Bemondó: Hompok tamás

A Willie Clark és Alfred lewis az amerikai 
kabaré aranykorának híres párosa, akiket 
mindenki a Napsugár-fiúk néven ismer. 
A darab kettejük kapcsolatáról szól és 
arról, hogy végül felül tud-e kerekedni 
sértettségükön a szakma iránti szenvedély 
és az egymás iránt érzett barátság.  

DANIEL KEYES

VIRÁGOT ALGERNONNAK
dráma a játékszín terézkörúti színház 
előadásában

Színpadra alkalmazta: szervét tibor

Szereplők: szervét tibor, lévay 
viktória, Benedek Miklós, Nagy 
sándor, zsurzs Kati, szőlőskei tímea

A szellemileg visszamaradott Charlie óriási 
lehetőség előtt áll: ha őt választja az orvosi 
kutatócsoport, olyan tudományos ugrás 
elősegítője lehet, mint a DNs felfedezése. 
vajon ezért mekkora árat kell fizetnie?
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Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár Ingyenes

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1000 Ft

2015. december 12. (szombat) 19:00 óra2015. november 14. (szombat) 19.00 óra 2015. november 28. (szombat) 19:00 óra

IMPRO
A Club Színház Improvizációs estje

egy kupac játszó, két csapat, egy 
játékvezető.  
egy téma, egy műfaj, egy mondat, 
egy lehetőség. És ami az egészben a 
legjobb: lehet szavazni emelt díjas sMs 
nélkül. Ki tetszik jobban? Piros vagy 
fekete piros vagy fekete piros vagy fekete 
feketepirosigennem????? 
A nyertes csapatból egy valaki mindent 
visz!

Mérkőzésvezető: Halász tibor

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1000 Ft

TASNÁDI ISTVÁN

MAGYAR ZOMBI
A Club Színház „KÖrÖzÖTT” felnőtt 
csoport előadása 

A Club színház 50. színpadra állított darabja. 

Rendezte: Halász tibor és Halász-völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Farkas áron, 
Gecse Gábor, j. szécsi Dóra, Kiss Márton, 
Kovács Adrienn, Major stefánia, Mácsai Mária, 
szinvai Dániel, tauber Kinga, tóth ágoston, 
virág Bence

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

SZERETNI. … KELL?
A Club Színház „Chili” diákszínjátszó 
csoportjának premiere

„A szerelem az, ha egy lány parfümöt 
fúj magára, a fiú pedig arcszeszt, aztán 
találkoznak és szagolgatják egymást.” 
„Az egyiknek tudnia kell, hogyan kell 
csekket írni. Mert akkor is, ha rengeteg 
a szeretet, még akkor is lesz egy csomó 
számla.”

Írta: Halász tibor, Maródi vanda és Farkas 
Lilla

Rendezte: Farkas lilla és Halász tibor
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TAKÁCS NIKOLAS KONCERT
Igazi zenei csemegékre számíthatunk. 
Nikolas slágerei mellet ünnepi dalok is 
felcsendülnek, a műsorból kihagyhatatlan 
a tavalyi év karácsonyi slágere a Boldoggá 
tenni is hallható lesz élőben.

Zenekar: takács Nikolas – ének, Kardos 
Norbert – zongora, takács Donát – 
basszusgitár, Balogh lacika – dobok, 
Kormos jános – gitár, Kiss enikő – vokál, 
Csányi István – szaxofon-vokál

HABANA SOCIAL CLUB 
ORQUESTA MUSICA
A „Buena vista”, mint életérzés tovább 
folytatódik.

A kubai nép kedvenc zenekarának – Habana 
social Club – felejthetetlen előadói estje 
először Magyarországon.

A koncert minden korosztály számára 
páratlan zenei csemege, az autentikus 
díszlet, a kubai táncosok, a színes jelmezek, 
a havannai hétköznapok hangulatát felidéző 
vetítés is felejthetetlenné varázsolják az 
estét.

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 000 Ft (Elővételben: 1 700 Ft)

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 900 Ft, 4 900 Ft és 5 900 Ft

2015. november 8. (vasárnap) 20.00 óra 2015. december 6. (vasárnap) 17.00 óra2015. december 3. (csütörtök) 19.00 óra
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CIMBALIBAND: FÚJJÁK A 
DALUNKAT
Lemezbemutató koncert

Vendégek: a blues-szájharmonikás élő 
legenda: Ferenczi György (rackajam), 
Gödöllő szaxofonos nagyágyúja: Csányi 
István 

elhozzák  a közönség számára a blues-
szájharmonikás élő legendát, Ferenczi 
Györgyöt és Gödöllő város szaxofonos 
nagyágyúját, Csányi Istvánt.
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Gödöllői Szimfonkus Zenekar

ROMANTIKUS EST
remekművek Gödöllőn című 
hangversenybérlet 2. előadása

Műsor: 
Mendelssohn: szentivánéji álom – nyitány; 
e-moll hegedűverseny 
Brahms: Iv. szimfónia 

Szólista: langer ágnes - hegedűművész 
Vezényel: Gál tAMás, liszt-díjas karmester

A műsort ismerteti: zelinka tamás, Bánffy 
Miklós-díjas zenei szerkesztő

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE
Közreműködők: 
dob: Bordás józsef,  
ének: Abebe Dániel BeBe,  
gitár: Balogh roland,  
zongora: Balogh zoltán,  
tánc-művészek: varga Angéla és Fonyo 
sebastian

Az előadás célja bemutatni a könnyűzene 
fejlődését az 1920-as évektől napjainkig,  
és annak hatását a mai kortárs klasszikus és 
populáris zenében.

EVERGREEN MELODIES
Közreműködők: 
Gödöllő város Népi zenekara 
Balogh jazz Quartett

Ének:  
Hajdú Klára  
Kész Petra 
Géczi Andris

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 300 Ft (Elővételben: 2 900 Ft)

Helyszín Színházterem

Jegyár 500 Ft és 1 500 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 000 Ft

2015. november 21. (szombat) 19.00 óra 2015. december 7. (hétfő) 13.00 és 19.00 óra2015. november 29. (vasárnap) 17.00 óra
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2015. november 5. (csütörtök) 9.30 óra
2015. november 16. (hétfő) 13.30 óra  
és november 17. (kedd) 10.00 óra

2015. november 11. (szerda) 14.00 óra

Helyszín F51-52 Nagy táncterem

Jegyár 1 000 Ft (kísérőnek is!)

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 100 Ft / 1 300 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

KEZESLÁBAS TÁRSULAT 

JÁTSZÓTÉR 
babaszínházi előadás 

A szobából el kell jutni a játszótérre, erdőn, 
vízen, sivatagon át, de az is lehet, hogy 
a valódi utcán, pocsolyákon, zebrákon 
keresztül, vad autóktól fenyegetve. verses, 
élőzenés vidám játék kicsiknek.

0-6 éves korosztály számára ajánljuk

NEKTÁR SZÍNHÁZ

SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
Csimota bérlet 1. előadása/ 
Bóbita bérlet 2. előadása 

A szépség és a szörnyeteg c. mesejáték 
eredete egy orosz népmese, „A bíbor 
rózsa”. A megátkozott Hercegért 
küzd szépség - a polgárleány, hogy 
megszelídítse, és szörnnyé varázsolt arca 
újra emberi legyen!

Csimota bérlet ára: 4200 Ft

BRÉMAI MUZSIKUSOK
Mesélő Muzsika - Ifjúsági 
hangversenybérlet 1. előadása

Vezényel: Balogh sándor - karmester 

Előadók: Gödöllői szimfonikus zenekar 
rézfúvós Kamaraegyüttese 
Hábetler András - operaénekes 
lukácsházi Győző - narrátor 
Benedek Krisztina (Besnyői Botorkálók) - 
művészeti vezető

Bérletár: október 31-ig 2700 Ft,  
utána 3500 Ft 
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SZIGET SZÍNHÁZ

JÁNOS VITÉZ
Grund bérlet 1. előadása  
zenés színdarab 2 felvonásban 

A Petőfi sándor tollából született jános 
vitéz a magyar népies irodalom egyik 
legjelentősebb alkotása, elbeszélő 
költeménye. Az előadásban a meseszerű 
falusi életkép keveredik a népi 
motívumokkal, táncokkal, és dalokkal.

10-16 éves korosztály számára ajánljuk.

Bérletár: 6 200 Ft

2015. november 15. és december 13. 
(vasárnap) 16.00 óra

2015. november 23. (hétfő) 13.30 óra2015. november 22. (vasárnap) 10.30 óra

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 600 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft (Elővételben: 1 000 Ft)

KOLOMPOS 
GYERMEKTÁNCHÁZ ÉS 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
15.00 órától kézműves foglalkozás a 
szigetkék Alkotóműhellyel. 

A gyermekek körében népszerű 
együttesként megismertetik a gyerekekkel 
és szüleikkel a magyar népzenét, néptáncot, 
a régi népszokásokat.

A belépés 2 éves korig díjtalan.

GÖRBETÜKÖR SZÍNI TÁRSULAT

A KISKAKAS GYÉMÁNT 
FÉLKRAJCÁRJA
zenés mesejáték 

együtt drukkolhatunk a Kiskakasnak, hogy 
visszaszerezze a gyémánt félkrajcárját, 
kinevethetjük a gonosz janicsárokat és talán 
megbűnhődik a kapzsi uralkodó is! 
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2015. december 10. (csütörtök) 9.30 óra 2015. december 20. (vasárnap) 10.30 óra2015. december 15. (kedd) 10.00 óra

Helyszín F51-52 Nagy táncterem

Jegyár 1 000 Ft (kísérőnek is!)

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 300 Ft

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

ALMAFÁCSKA 
babaszínházi előadás  
első színházi élmény 4 éven aluliaknak

Csengő-bongó hangocskákkal, szépen 
nyíló almafával, magasröptű madárkákkal 
elmeséljük hogyan lesz a tavaszból nyár, 
abból ősz, és miként köszönt ránk a csillogó 
tél.

előadás időtartama: 20-25 perc + 25 perc 
közös játék a gyerekekkel, szülőkkel.

NOIR SZÍNHÁZ

HÓKIRÁLYNŐ
mesejáték

Kay és Gerda nagymamájukkal élnek 
együtt nagy szeretetben. egy nap a gonosz, 
hidegszívű Hókirálynő meglátogatja Kayt 
és magával viszi az országába, az örök 
jég birodalmába. Gerda azonban nem 
nyugszik bele, hogy elveszítette Kayt. 
Megígéri nagymamájának, hogy ha addig 
él is, felkutatja a Hókirálynő birodalmát és 
visszahozza a fiút szülőházába.

SZÉP ERNŐ SZÍNHÁZ

HOLLE ANYÓ
zenés mesejáték, Bóbita bérlet 3. előadása

Az árván maradt lotti gonosz mostohája, 
és annak leánya, Berta szolgasorban 
tartják őt. egy alkalommal, mikor vizet húz 
testvérének, beleesik a kútba. egy másik 
világba csöppen, Holle anyó birodalmába. 
Hogy mi vár itt rájuk? Gyertek el, és 
megtudhatjátok!
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GÖDÖLLŐ TÁNCSZÍNHÁZ

JÁNOS VITÉZ
Koreográfia: Hajdú zsuzsanna, Kézér 
Gabriella, lénárt Gábor, vajda Gyöngyvér

Szereplők: Kukorica jancsi/jános vitéz: 
lénárt ádám, Iluska: Philipp Noémi, 
Mostoha: Bali G. Bettina, Gazda: Nagy 
előd, Francia király: szabó áron, Francia 
királylány:Hamvas Kinga

A „hat nap és hat éj alatt írt népmesét” fiatal 
tehetséges táncosaink lendületes és humoros 
előadásban jelenítik meg a színpadon.  
Az előadás alatt, többek között felhangzik 
Palya Bea és a Cimbaliband zenéje.

2015. november 6. (péntek) 17.00 óra 2015. december 13. (vasárnap) 19.30 óra2015. november 7. (szombat) 17.00 óra

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 500 Ft és 2 000 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár Diák 700 Ft, Felnőtt 1 200 Ft

GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES

MÁRTON NAPI 
LIBAKERGETÉS
családi táncház

A zagyva Banda, liska zsófia és liska vero-
nika közreműködésével röptető koncert és 
táncház várja a fáradhatatlan folkzsongókat.  
A „libasdi” ügyessegi táncok, és játékok mel-
lett, a Mezőföld hangulatát csempészi be a 
táncegyüttes az ugrós és csárdas lépesekkel. 
A vidám lépteket hatalmas, közös lakoma kö-
veti majd. A felnőtteket szucsági tánc- ének-
tanítással és Márton borával várják.

GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES

A KIS GYUFAÁRUS LÁNY
adventi gálaműsor

Rendező- koreográfus: tóth judit és 
Moussa Ahmed

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy 
nap az évben, mely hivatalosan is a 
szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül 
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a 
céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán 
egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. 
Pedig hidd el, Ismeretlen olvasó, fordítva 
kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap 
a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, 
s még annak is elég az estéje.” (Wass Albert)
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GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES

ÜNNEPVÁRÓ 
KISKARÁCSONY
családi táncház

Ízelítő:
szucsági tánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak; mézeskalács díszítés és mustra, 
forralt bor;
2015 karácsonyi termőágának feldíszítése; 
hagyományőrző betlehemesek.

2015. december 19. (szombat) 17.00 óra 2015. december 22. (kedd) 14.00 és 18.00 óra

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár Diák 700 Ft, Felnőtt 1 200 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 600 Ft és 1 900 Ft

GÖDÖLLŐ TÁNCSZÍNHÁZ

DIÓTÖRŐ
Rendező-koreográfus: Kézér Gabriella és 
vajda Gyöngyvér

veled is már előfordult, hogy egy játékodat 
a kezedben tartva egy különös álomvilágba 
kerültél? A történetben a realitás és mese 
határai elmosódnak és átjárhatóvá válnak. 

Az előadás alatt az eredeti Csajkovszkij 
zenék mellet más zeneművek is 
elhangzanak.

2015. noveber 14. (szombat) 19.00 óra

Helyszín Színházterem

Jegyár 3 900 Ft

EXPERIDANCE

ÉN, A LEONARDO – A FÉNY 
SZÜLETÉSE
zseniális művész, látnok-tudós, nagyratörő 
építész, de milyen ember volt leonardo da 
vinci?

Miből élt, kit szeretett, hitt-e Istenben?  
Az experiDance Production új táncjátéka 
ezeket a kérdéseket tárja fel, bemutatva 
a leonardo életút kevésbé ismert, 
ellentmondásosan izgalmas epizódjait…
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FABÓKNÉ 
DOBRIBÁN FATIME 
KIÁLLÍTÁSA
A most látható válogatásban 
emlékek, fák portréi, 
csendéletek, női alakok, 
és személyiségében való 
kalandozásként önportrék 
szerepelnek. legfontosabb a 
megközeltés módjában az idő 
személyes szempontból való 
érzékelése, és az élmény alapú 
gondolkodás.

ELEKES GYULA 
TŰZZEL FESTETT 
KÉPEK
elekes Gyula a székely-
udvarhelyi Művelődési 
Ház igazgatója most 
már nyolcadik éve tanítja 
a tűzzománckészítést 
székelyudvarhelyen.

2015. november 7. (szombat) 
17.00 óra

2015. december 10. (csütörtök) 
17.00 óra

2015. december 18. (péntek) 
18.00 óra

2015. november 20. (péntek) 
17.00 óra
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Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

KUNSZT VERONIKA 
ÉLETMŰ KIÁLLÍTÁS
Kiállítás megnyitó a GIM 
Házban

A szIe gödöllői kollégiumában 
1976 óta működő 
Népművészeti stúdiót vezeti. 
Felsőfokú népi szakoktatói 
képesítéssel rendelkezik a népi 
kézi hímzés, gépi hímzés, 
gyapjúszövés, vászonszövés 
és gyermekjáték-készítés 
tárgykörében; minden magyar 
tájegység népművészetét 
oktathatja. 

PROHÁSZKA ANITA 
UTAZÁSOK CÍMŰ 
KIÁLLÍTÁSA 
„A mostani kiállításomban 
szeretném megmutatni 
a minket körülvevő 
világ szépségét és 
sokoldalúságát. legyen az 
természeti vagy ember által 
megteremtett környezet, 
a minket körülölelő tér 
ezernyi változatainak csodája 
ragadott magával.”
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TŰZZEL FESTETT 
KÉPEK SZÉKELY-
UDVARHELYI  
ADVENTI HANGU-
LATBAN
ELEKES GYULA előadása

A tűzzománc az a műfaj, 
amelyben vannak véletlenek, és 
a csodálatos az, amikor az em-
ber ezeket meg tudja ismételni, 
és akár egy sajátos technikaként, 
egyéni vonásokkal felruházva 
tudja megjeleníteni.

NYUGDÍJASOK 
SZILVESZTERI 
MULATSÁGA
Fergeteges hangulatú 
szilveszteri mulatság a 
Művészetek Háza Konferencia-
termében, ahol meglepetés 
program, tombola, bőséges 
szilveszteri vacsora mellett, 
zenés-táncos bállal búcsúzik az 
2015-ös év.

A részvételi díjat plakátokon és 
szórólapokon tesszük közzé.

2015. november 6. (péntek) 
16.00 óra

2015. december 18. (péntek) 
16.00 óra

2015. december 30. (szerda) 
15.00 óra

2015. november 20. (péntek) 
16.00 óra

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár

HOGYAN 
CSINÁLJUNK 
SZÍNHÁZAT?
DR. HORVÁTH ZOLTÁN 
előadása

előadás egy olyan érdekes 
témában, ami bemutatja, mi 
kell ahhoz, hogy az ötletből 
produkció szülessen.

A KÖRNYEZET-
VÉDELEM JEGYÉBEN
DR. MALATINSZKY ÁKOS 
előadása

Amikor környezetvédelemről 
beszélünk, akkor a levegő, talaj, 
felszíni és felszín alatti vízek, 
élővilág, táj és épített környezet 
védelmét, további pusztulásá-
nak megakadályozását, a jelen-
legi állapot fenntarthatóságát 
célozzuk meg. 
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Mennyit költesz könyvre egy évben? És színházra? Mozira? Belépőkre? 
És mennyi annak a 20 százaléka? Számolj utána bátran! A Magyar Narancs-olvasó-
kártyával több ezer forintot spórolhatsz kedvenc helyeiden. Már csak ezért is érdemes 
egy évre előfizetni!
Ha most 10 230 forint kedvezménnyel* 19 860 forintért megrendeled a Magyar Narancsot, 
20 százalék kedvezményre jogosító „Olvasókártya” az ajándék!

Az előfizetés lejártáig 20% kedvezményt nyújt: 
A38 Hajó • Bethlen Téri Színház • Cirko-Gejzír • Fonó Budai Zeneház • Írók Boltja • Jurányi Produkciós 
Közösségi Inkubátorház • Katona József Színház és Kamra • Ludwig Múzeum • Nemzeti Táncszínház 
• Örkény Színház • Petőfi Irodalmi Múzeum • Szkéné Színház • Trafó • MODEM (Debrecen) • Apolló 
mozi (Pécs) • Zsolnay Örökségkezelő (Pécs) 
10% kedvezmény: Tranzit Art Café 
7% kedvezmény: Líra Könyvesboltok

Tévé, internet, telefon az Inviteltől
Színvilág csomagjainkban kedvező 
csomagáron kínáljuk legkorszerűbb tévé-, 
internet- és telefon   szolgáltatásainkat.  
Széles csatornaválasztékkal, hasznos 
kipróbálható vagy értékes előfizethető 
extra szolgáltatásokkal és helyi akciós 
ajánlatokkal várunk Invitel Pontunkban: 

Gödöllő, Dózsa György út 1–3.
Tel.: (06 28) 536 596 

Rád vár a Színvilág

A tájékoztatás nem teljes, az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, árakról, ajánlatokról érdeklődj kollégáinknál, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

IN_33012268_Muza_210x148_4.indd   1 9/30/15   8:49 AM
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muza 2015. novEmbER–DEcEmbER pRogRamok
DáTum ElőaDáS hElySzín kaTEgóRIa

2015. november 3. (kedd) 19.00 óra Bolba–Szente–Galambos: Csoportterápia Színházterem Színház

2015. november 5. (csütörtök) 9.30 óra Kezeslábas Társulat: Játszótér F51-52 Nagy táncterem Gyermek és ifjúsági

2015. november 6. (péntek) 17.00 óra Gödöllői Táncszínház: János vitéz Színházterem Tánc

2015. november 6. (péntek) 16.00 óra Hogyan csináljunk színházat? Dr. Horváth Zoltán előadása Rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. november 7. (szombat) 17.00 óra Gödöllő Táncegyüttes: Márton napi libakergetés – családi táncház Rendezvény- és kiállítóterem Tánc

2015. november 7. (szombat) 17.00 óra Kunszt Veronika életmű kiállítás Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. november 8. (vasárnap) 19.00 óra Cimbaliband: Fújják a dalunkat Színházterem Koncert

2015. november 11. (szerda) 14.00 óra Mesélő Muzsika: Brémai Muzsikusok Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. november 13. (péntek) 19.00 óra Orient – zenés színház Színházterem Színház

2015. november 14. (szombat) 19.00 óra Club Színház: Impro József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. november 14. (szombat) 19.00 óra Experidence: Én, a Leonardo – A fény születése Színházterem Tánc

2015. november 15. (vasárnap) 16.00 óra Kolompos gyermektáncház és kézműves foglalkozás Konferenciaterem Gyermek és ifjúsági

2015. november 16. (hétfő) 13.30 óra Nektár Színház: Szépség és a Szörnyeteg Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. november 17. (kedd) 10.00 óra Nektár Színház: Szépség és a Szörnyeteg Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. november 20. (péntek) 16.00 óra A környezetvédelem jegyében: Dr. Malatinszky Ákos előadása  Rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. november 20. (péntek) 17.00 óra Prohászka Anita: Utazások című kiállítása Konferenciaterem Kiállítás

2015. november 21. (szombat) 19.00 óra Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Romantikus est Színházterem Koncert

2015. november 22. (vasárnap) 10.30 óra Görbetükör Színi Társulat: A kiskakas gyémánt félkrajcárja Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. november 23. (hétfő) 13.30 óra Sziget Színház: János vitéz Színházterem Gyermek és ifjúság

2015. november 28. (szombat) 19.00 óra Club Színház: Magyar Zombi József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. november 29. (vasárnap) 17.00 óra Evergreen melodies Színházterem Koncert

2015. december Daniel Keyes: Virágot Algernonnak Színházterem Színház

2015. december Neil Simon: A Napsugár-fiúk Színházterem Színház

2015. december Ken Ludwig: Primadonnák Színházterem Színház

2015. december 3. (csütörtök) 19.00 óra Habana Social Club Színházterem Koncert

2015. december 6. (vasárnap) 17.00 óra Takács Nikolas koncert Színházterem Koncert

2015. december 7. (hétfő) 13.00 és 19.00 óra Házhoz megy a zenede Színházterem Koncert

2015. december 10. (csütörtök) 9.30 óra Ciróka Bábszínház: Almafácska F51-52 Nagy táncterem Gyermek és ifjúság

2015. december 10. (csütörtök) 17.00 óra Fabókné Dobribán Fatime kiállítása Konferenciaterem Kiállítás

2015. december 12. (szombat) 19.00 óra Club Színház: Szeretni. … Kell? József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. december 13. (vasárnap) 16.00 óra Kolompos gyermektáncház és kézműves foglalkozás Konferenciaterem Gyermek és ifjúsági

2015. december 13. (vasárnap) 19.30 óra Gödöllő Táncegyüttes: A kis gyufaárus lány Színházterem Tánc

2015. december 15. (kedd) 10.00 óra Szép Ernő Színház: Holle Anyó Színházterem Gyermek és ifjúság

2015. december 18. (péntek) 16.00 óra Tűzzel festett képek székelyudvarhelyi advent hangulatban, Elekes Gyula előadása Rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. december 18. (péntek) 18.00 óra Elekes Gyula: Tűzzel festett képek kiállítása Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. december 19. (szombat) 17.00 óra Gödöllő Táncegyüttes: Ünnepváró kiskarácsony – családi táncház Rendezvény- és kiállítóterem Tánc

2015. december 20. (vasárnap) 10.30 óra Noir Színház: Hókirálynő Színházterem Gyermek és ifjúság

2015. december 22. (kedd) 14.00 és 18.00 óra Gödöllő Táncszínház: Diótörő Színházterem Tánc

2015. december 30. (szerda) 15.00 óra Nyugdíjasok szilveszteri mulatsága Konferenciaterem Nyugdíjas


