2016. január–február

Beszélgetés

a talamba
Ütőegyüttessel
A Művészetek Háza programajánlója

Kedves Nézőnk!
Amikor ezeket a sorokat írom, javában a karácsonyi készülődés lázában égünk. Mindenek előtt boldog,
örömteli 2016-ot kívánok a munkatársaim és a magam nevében!
Ám szokás szerint nincs könnyű dolgom, hogy kiválasszam, mire is hívjam fel a figyelmét a bőséges
kínálatunkból. Lássuk hát!
Elsőként éppenséggel városunk határán kívüli eseményt ajánlok, mégpedig a gödöllői Talamba Ütőegyüttes
immár hagyománnyá váló MüPa-beli Tour de Drums cmű február 21-ei koncertjét.
Szokásunkhoz híven több színházi előadással is kedveskedünk hűséges nézőinknek, többek közt közkívánatra
újra látható lesz a Madách Színház Csoportterápiá-ja, Veresegyháza frissen alakult társulatától a 80. évét (!?)
nemrég betöltő Woody Allan Semmi pánik című, Woody Allan-es komédia, Vaszary János örökzöld zenés
vígjátéka, A vörös bestia. A napjainkban egyre népszerűbb improszínházból kétfajtát is kínálunk. Nálunk lesz
az országos improvizációs fesztivál döntője, és másnap a műfaj legjobbikainak egyike, a Club Színház lép föl,
akiktől másik este Shakespeare népszerű vígjátékát, a Sok hűhó semmiért címűt láthatják. Igazi csemegének
ígérkezik Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka, melyben a Férfiagy-ról elmélkedik, reméljük, a „nő-nézőink” sem fogják zokon venni.
És persze, sok-sok zene! Irodalmi est Balassi Bálint köré, szintén a Club Színházzal, lesz dalestünk a szerelemről, természetesen Bálint (avagy
Valentin) napon, a Remekművek Gödöllőn keretén belül francia-orosz-estet tartunk, a zenés utazásunkon Grieg-et és Muszorgszkijt
hallgathatnak, tavaszváró és évköszöntő koncertet is rendezünk. Megünnepeljük a farsangot a Gödöllő táncegyüttessel, és persze, gondolunk
a legfiatalabbakra is táncházzal, babaszínházzal, a Koldus és királyfi-val, a Pinokkió-val és a Hattyúk tavá-nak különleges földolgozásával.
A sokszínű, sokféle stílusú kiállításainkra is szeretettel várjuk, és a gödöllői akadémia a titokzatos E számokról szóló előadására is.
Jöjjön hát el hozzánk a családtagjaival, a barátaival, de ha épp egyedül érkezik, garantáljuk, hogy akkor is jól fogja érezni magát nálunk, velünk!
Még egyszer boldog új évet!

Kovács Balázs
igazgató
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Beszélgetés a Talamba Ütőegyüttessel

Levivel és Mikivel, Zombor Leventével és Szitha Miklóssal a Játékszín
igazgatói irodájába kezdtünk beszélgetni…

– A többiek?
– Reggel még együtt indult a napunk – veszi át a szót a Talamba „szóvívője”, Zombor Levente. – A közönségünknek szeretnénk kedveskedni
a ma délelőtt forgatott karácsonyi kisfilmünkkel, mely úgy kezdődik,
hogy a Télapó – Szitha Miklós színészeket megszégyenítő alakításában, egyedül szomorkodik… Hogy hogyan folytatódik a történet, azt
nem árulhatom el, csak annyit, hogy természetesen mind a négyen
szerepelünk benne. Meg még azt is, hogy csodálatos helyszínen forgattunk, a gödöllői karácsonyházban.
– Hol lehet megnézni?
– A honlapunkon, a facebook-oldalunkon, és a – reméljük – minél több
megosztáson.
– Aztán ma a délutánt is együtt töltöttük, vagyis ma szinte egész nap
együtt voltunk – veszi át a szót Szitha Miklós, az együttes egyik zeneszerzője. – A MüPá-ban próbáltunk nyolcvan gödöllői gyerekkel és Falusi Mariannal, tudniillik pénteken mi leszünk a Prima Primissima Díjátadó
Gála nyitánya, ami nagy megtiszteltetés számunkra. A Jöjj közénk! című
produkcióval állunk színpadra, melyet a 15 éves jubileumi koncertünkön
hallhatott először a közönségünk, s amely azért rendkívüli, mert a gyermekkórus hanggal, kézzel, lábbal, csettintéssel egy vihar kialakulását
imitálja. Amikor a vihar kiteljesedik és eluralkodik felettünk, a csodálatos
hangú Falusi Mariann és a Talamba feloldja a vihar okozta feszültséget.
– Szóval egész nap együtt voltunk, csak mire te sorra kerültél volna,
már mindenkinek szaladnia kellett, a család, a gyerekek stb. miatt…
– De mostanában nemcsak a Prima Primissima kapcsán lehet benneteket a tévében látni, hanem ott a Got Talent is…

– Úgy döntöttünk 16 év együtt zenélés után, hogy részt veszünk a tehetségkutató műsorban. – folytatja Levente. – Szeretnénk, ha az emberek megismernének bennünket, a zenénket. Hogy a mi világunkban,
a közel 400 ütőhangszerrel mindenfajta érzelem kifejezhető.
– A legnehezebb az volt, hogy a válogatóra alig három percben összefoglaljuk azt, ami a Talamba – magyarázza Miklós. – Szerencsére, sikerült. A közönség tombolt, állva tapsolt körülöttünk, Horgas Eszter pedig
megnyomta azt a bizonyos „aranygombot”. Szenzációs élmény volt!
– Hogy sikerül a próbáitokat összehozni? – kérdezem Szitha Miklóst.
– Nehezen, mert mindnyájunknak van civil foglalkozása is, főként tanítunk, de Grünvald László – Lacek – a szentendrei katonazenekar helyettes karmestere is. Azért a rendszeres próbák megtartására nagyon
figyelünk. Remek próbatermünk van a gödöllői MUZA jóvoltából, ami
azért ütősök estében nem könnyű dolog. De itt kedvünkre „zajonghatunk”, senkit nem zavarunk.
– Sok nagyszerű zenésszel léptetek már föl, Horgas Esztertől Varnus
Xavérig. Hogy születnek ezek a kapcsolatok?
– Sokszor mi keressük föl őket, de például, épp a jubileumi koncertünkön megkeresett bennünket egy guinea-i fiú, aki itt tanult, magyar felesége van, hogy szeretne velünk dobolni. Fantasztikusan érdekes dolgokat tanultunk tőle, s most, a februári 21-ei MüPa-beli Tour de Drums
koncertünkön együtt fogunk fellépni. Ez egy nagyon fontos esemény
az együttes életében, hisz a MÜPA különleges helyszín minden muzsikus számára. Mivel 2014. novemberben már megélhettük milyen az ha
1500 ember tapsol nekünk, azóta is erre vágyunk. Szeretnénk ha a februári új műsorunk is nagy sikert aratna, mi már nagyon készülünk. Írjuk
a számokat, próbálunk és ötletelünk hogy ugyan olyan felejthetetlen
legyen ez a koncert a közönségnek is, mint nekünk.
- li -

INTERJÚ

ÚTON…
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Újra Talamba-koncert
a MÜPA nagyszínpadán!

koncert

A tavalyi teltházas koncert után, új műsorral lép fel a Talamba
Ütőegyüttes, Tour de Drums címmel!
Aki ellátogat 2016. február 21-én a Müpába, az varázslatos utazáson vehet
részt. A hang-, fény- és látványelemekben gazdag koncerten felejthetetlen
élményben lesz része.
A virtuális föld körüli utazás Afrikától az Ibériai-félszigeten át repít több
kontinensen keresztül a zene szárnyán egészen Magyarországig. Átélhetjük az
afrikai törzsek pezsdítő ritmusait, a spanyol zene szenvedélyességét tradicionális hangszereken, a magyar népballada fájdalmát, valamint a magyar
népzene sokszínűségét is. Fantasztikus meglepetésként még a föld körüli
pályáról is letér, és a földönkívüliek (elképzelt!) zenei világát is bemutatja a négy

Közreműködők:
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Ibro Fall – nyugat-afrikai mesterdobos és táncos
Peter Mhagama – tanzániai énekes
Sab Martenius – colorStar
Szomor György –színész
Szita Eszter – Cimbaliband Zenekar énekesnője
Gödöllei legények

életvidám Artisjus-díjas ütőhangszeres művész
(Grünvald László, Szitha Miklós, V. Nagy Tamás,
Zombor Levente) a MÜPA közönségének.
Összefoglalva hát a lényeget: találkozhatnak
dob-különlegességekkel és több száz más
hangszerrel, különleges vendégekkel és azzal a
fergeteges hangulattal, amelyet csak a Talamba
tud! Immár 16 éve!

koncert

Csányi István – szaxofon
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2016. január 5. (kedd) 19.00 óra

2016. január 25. (hétfő) és február 1. (hétfő) 19.00 óra

bolba–szente–galambos

WOODY ALLEN

CSOPORTTERÁPIA

SEMMI PÁNIK

mjúzikelkámedi két részben

komédia két részben a Veres1Színház előadásában

Rendező: Harangi Mária

Axel Magee a fiatal amerikai diplomata korán kitűnt kortársai közül:
uzsonnáját egyszer véletlenül egy békeszerződésbe csomagolta.
No, de a legreménytelenebbeknek is jár még egy - vagy éppen egy
legutolsó - esély, melyet hősünk meg is kap, amikor apja megbízza,
hogy két hétig igazgassa egy nagykövetség ügyeit. Mindössze annyit
kellene tennie a szokásos adminisztráción túl, hogy lebonyolít egy
vacsorát egy olajmágnás tiszteletére. A sors keze azonban orvul lecsap
hősünkre, amikor egy szép és bizakodó napfényes délelőtt bemenekül
a nagykövetségre Walter Hollander, az amerikai turista feleségével és
bájos kislányával, akiket felbőszült arab fegyveres üldözőik kémkedéssel
gyanúsítanak...

A szövegkönyvet és a dalszövegeket írta: Szente Vajk és
Galambos Attila

színház

Főszerepben: Erdélyi Tímea, Simon Kornél, Dobos Judit,
Nagy Sándor, Szente Vajk, Polyák Lilla
Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek röpítik a
nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világába.
Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről… azaz
rólunk.

Helyszín
Jegyár

Színházterem
4 900 Ft

Helyszín
Jegyár

Színházterem
2 900 Ft
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2016. január 30. (szombat) 19.00 óra

2016. február 14. (vasárnap). 19.00 óra

VASZARY JÁNOS

Balassi est

A VÖRÖS BESTIA

„Az hét planétákhoz...”

vígjáték három felvonásban két részben, mai színpadra
alkalmazta Pozsgai Zsolt. A Cavaletta Művészeti Egyesület Ad
Hoc színház előadásában

Az előadásban közreműködik az Cuento Gitár Trió, a Club Színház és a
Gödöllő Táncegyüttes.
Rendezte: Halász Tibor és Halász-Völgyi Katalin

színház

Ó, ez a bestia! Ez a vörös bestia! Micsoda kártyakeverő,
szituációrendező, bosszantóan aranyos dög! Mennyi kalamajkát okoz
a színen! Kiborít, felborít, kever-kavar furtonfurt! Rendező legyen a
talpán, ki követni tudja e szeszélyes nő ezernyi színeváltozását, virtuóz
játékát, a Tisztelt Publikum legnagyobb örömére, az Önök – kedves
leendő nézőink – remek szórakozására.

Az évente megrendezésre kerülő esten bepillantást nyerhetünk az
egyik legnagyobb, a jövő számára mintaadó magyar költőnk életébe
és művészetébe.

Helyszín
Jegyár

Színházterem
1 900 Ft (Elővételben: 1 600 Ft)

Helyszín
Jegyár

Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház
1 900 Ft
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2016. január 23. (szombat) 10.00 óra

2016. február 13. (szombat) 19.00 óra

2016. február 27. (szombat) 19.00 óra

Improvizációs fesztivál

IMPRO

William Shakespeare

Országos döntő

A Club Színház Improvizációs estje

Az elmúlt évek gyakorlatához híven a
négyfős – tetszés szerinti fantázianéven
szereplő – csoportok 4-5 különböző
improvizációs feladatot kapnak. Az egyes
feladatokra való felkészüléshez általában 10
perc áll rendelkezésre.

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!

színház

A feladatokat szakemberekből álló zsűri
pontozással értékeli.
Játékvezető: Halász Tibor

Jegyár

Rendezvény és kiállítóterem
A belépés díjtalan!

Helyszín
Jegyár

A Club Színház premier előadása
Vígjáték két részben
Vannak emberek, akik összeillenek és külön
mennek. Meg olyanok is, akik nagyon nem,
mégis egybekelnek. Vannak, akik csak „azt”
akarják; s még többen, akik szintén. De
akadnak, akik bármi mást inkább.
Az előadásban öt pár sorsfordító napját
mutatják be.
Rendezte: Barabás Tamás

Mérkőzésvezető: Halász Tibor

Helyszín

Sok hűhó semmiért

József Attila Stúdiószínpad
1 000 Ft

Helyszín
Jegyár

József Attila Stúdiószínpad
1 000 Ft
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2016. február 12. (péntek) 19.00 óra

2016. február 13. (szombat) – 19 óra

2016. február 19. (péntek) – 14 óra

A SZERELEMRŐL…

Francia – Orosz est

Muszorgszkij és Grieg

Dalok Valentin nap alkalmából

Remekművek Gödöllőn 2015/2016.
3. előadása

Zenei Utazás ifjúsági hangversenybérlet
2. előadása felső tagozatos általános
iskolásoknak és gimnazistáknak

Fauré: Requiem
Előadók: Gödöllői Szimfonikus Zenekar,
Gödöllői Premontrei Szent Norbert
Gimnázium Kórusa, Gödöllői Városi
VegyeskarKarigazgatók: Magay Judit,
Pechan Kornél; Szólisták: Csereklyei Andrea
- szoprán, Gaál Csaba - bariton
Borodin: II. szimfónia
Vezényel: Horváth Gábor

Helyszín
Jegyár

Színházterem
2 000 Ft

Helyszín
Jegyár

Grieg: Peer Gynt - szvit
Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen
Közreműködők: Gödöllői Szimfonikus
Zenekar
Tánc: Csuja Gergely

koncert

Közreműködők: Benedek Krisztina,
Buka Enikő, Varga Lilla, Csányi István,
Lencsés Balázs, L. Péterfi Csaba,
Vajda Gyöngyvér és a
Gödöllő Táncszínház táncosai

Vezényel és a műsort ismerteti:
Werner Gábor

Színházterem
3 300 Ft (Elővételben: 2 900 Ft)

Helyszín
Jegyár

Színházterem
1 200 Ft
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2016. február 21. (hétfő) 19.30 óra

2016. február 27. (szombat) és február 28. (vasárnap) 19.00 óra

TALAMBA: Tour de Drums

TAVASZVÁRÓ HANGVERSENY

Varázslatos Föld körüli utazás a Talambával!

a Gödöllői Városi Fúvószenekar és a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar
közös hangversenye
Szoros szakmai és baráti kapcsolat van a két zenekar tagjai között közel
két évtizede!
Érdekes vállalkozás lesz ezen a koncerten az összevont két zenekar
több mint 100 zenészét kordában tartani!

koncert

Tradicionális hangszerek, különleges vendégek és felejthetetlen zenei
élmény.

Helyszín
Jegyár

MÜPA
3 500 Ft és 6 900 Ft

Helyszín
Jegyár

Színházterem
1 200 Ft és 1 800 Ft

2016. február 14. (vasárnap) 17.00 óra

BAJ- ÉS BÁJKEVERŐ
Bálint-napi családi táncház a Gödöllő Táncegyüttessel
Fánkmustra – keressük a legfinomabb gödöllői fánkot és Mátyás
csukáját – ügyeskedés a legkisebbeknek.
Ha farsang, akkor Fánkmustra! Keressük a legfinomabb gödöllői fánkot
és készítőjét. A legkisebbeket „Mátyás csukája” várja ügyeskedésre
Játékos bajkeverés és bájkeverés nem csak felnőtteknek
Tánc- és énektanítás a Gödöllő Táncegyüttes közreműködésével

Megjelenés maskurában!

tánc

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Helyszín

Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár

Diák: 700 Ft; Felnőtt: 1 200 Ft

Gyermek és ifjúsági programok
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2016. január 17. (vasárnap) és február 7.
(vasárnap) 16.00 óra

KOLOMPOS
GYERMEKTÁNCHÁZ ÉS
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

2016. január 24. (vasárnap) 10.30 óra

2016. február 11. (csütörtök) 9.30 óra

KOLDUS ÉS KIRÁLYFI

ÉVSZAKOK

Zenés gyerekdarab 2 felvonásban (6+)

Babaszínházi előadás és feldolgozó
foglalkozás 0-3 éves korosztálynak

15.00 órától kézműves foglalkozás a
Szigetkék Alkotóműhellyel

„Lehet, hogy történelmi tény, vagy talán csak
egy legenda, szájhagyomány. Akár megesett,
akár nem - biztos, hogy megeshetett volna.”

A magyar gyermekek körében egyik
legnépszerűbb együttesként törekednek
megismertetni, megszerettetni a
gyerekekkel és szüleikkel a magyar
népzenét, néptáncot, régi népszokásokat,
vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset,
melyet elődeink hagytak ránk örökségül.

Londonban, a XVI. század ugyanazon
évében, ugyanazon napján született két
megszólalásig egyforma fiúgyermek, Tom
Canty egy szegény koldusfiú, és Tudor
Edward, Anglia trónörököse. A darab
találkozásukkal váratlan fordulatot vesz, mikor
ruhacseréjük balul sül el...

Kit keres a csiga? Mit álmodott Bóbita?
Hogy táncol a sárga?
Mindez kiderül az előadásból, melyben
beszélnek a növények, verselnek a békák,
és ha időben ideérsz, még a hóemberrel is
találkozhatsz!

A belépés 2 éves korig díjtalan.
Helyszín
Jegyár

Konferenciaterem
1 000 Ft

Helyszín
Jegyár

Színházterem
1 300 Ft

Helyszín
Jegyár

F51-52 Nagy táncterem
1 000 Ft

2016. január 15. (péntek) 13:30 óra

2016. február 22. (hétfő) 13:30 óra

Carlo Collodi

Hattyúk tava

Pinokkió kalandjai

Csimota bérlet 3. előadás

Csimota bérlet 2. előadás

A Nektár Színház előadása

Az Apolló Színház előadásában

Mesénk J. K. A. Musäus: Az elrabolt fátyol c. műve alapján készült.
Előadásunk egy csodás mesevilágba repíti a nézőt, ahol a mindent
elsöprő szerelem győzedelmeskedik a leggonoszabb átok fölött.

„– Hogy hívják a papádat? – kérdezte tőle.
– Dzsepettónak.
– Mi a foglalkozása?
– A szegénység.”
Az életre kelt makacs fabábú kalandos és csodás története,
küzdelmes emberré válása, a becsület és szeretet töretlen erejétől.

Mesénket Csajkovszkij azonos c. balett szvitjének csodálatos zenéjével
színesítettük.

Rendezte: Barabás Tamás

Helyszín
Jegyár

Szigfrid a birodalom Hercege betölti 21. évét és átveszi az uralkodást.
A tiszteletére rendezett bálban feleséget kell választania. De hiszen
ő azt sem tudja mi az a szerelem! A bál előtt még egyszer utoljára
kilovagol vadászni - elmélkedni...

Színházterem
1 100 Ft

Helyszín
Jegyár

Színházterem
1100 Ft.

Gyermek és ifjúsági programok
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2016. január 14. (csütörtök) 18.00 óra

LEVENDULA GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA

VÖRÖS ESZTER ANNA kiállítása

Optikai játék, kaleidoszkopikus, pixeles hatás, behálózott felületek,
végtelen ismétlõdések, szín- és formatörténések. Köteles Róbert
Pál festményeivel a végtelenre nyit, szabályos rendbe szervezett
mintázatokat teremt, tapétaszerûen szervezi képeseményeit, ahol
a hangsúlyok, az artikulálható formák már-már kivehetetlenek,
súlytalanná válnak a látszólagos egyformaságban. Ezek a képek idõt
követelnek, kitartó figyelmet, amely új dimenziókat nyithat, és akkor
egyszer csak ézékelhetõvé válik a ritmus, a vibráló lüktetés.
(www.palgallery.ro)

Vörös Eszter vagyok, 1990-es évjárat. Több, mint 10 év kihagyás után
tavaly januárban egy álomkép hatására kezdtem el rajzolni.
A stílus, melyet nem tudok megnevezni, megtalált engem – kedvenc
párhuzamommal élve: „Nem a varázsló választja a pálcát, hanem a
pálca a varázslót”. J Képeimet, noha meseszerűek „felnőtt-meséknek”
mondanám.Kedvelem az állatos és természetes tematikát, de a
szerelem, fájdalom, gyász, manipuláció témaköréből is szívesen
merítek ihletet. Sosem kaptam művészeti képzést, szeretném meglátni,
hová visz az utam „magamtól”. Filcekkel és porpasztellel dolgozom,
szeretem a sötétebb színeket. Eleinte kizárólag saját örömömre
foglalkoztam rajzolással, immár gyakran vállalok megrendeléseket is.

kiállítás

2016. január 13. (szerda) 18.00 óra

Helyszín
Jegyár

Rendezvény- és kiállítóterem
A belépés díjtalan.

Helyszín

Konferenciaterem

Jegyár

A belépés díjtalan.

2016. február 4. (csütörtök) 17.00 óra

2016. február 10. (szerda) 18.00 óra

SZŐKE LINDA kiállítása

GYURIS KRISZTINA kiállítása

„Nem vagyok Művész....csak SZERENCSÉS!”

Korán rajzoltam jó aránnyal emberi alakokat, ami könnyedséget
nyújtott a ruhaipari, majd a divattervező iskolában. Mai munkáimban
már nem annyira jellemző a figurális ábrázolás, a belső jobban
foglalkoztat. A főiskolai előkészítő óta festek, ami nagyobb
szabadságot adott érzelmeim kifejezéséhez. Hamarosan megjelent
festményeimben textiles előéletem hatása a következő módokon:
vászon helyett, damasztot, selymet és egyéb anyagokat feszítettem
rámára, majd alapoztam le azokat. Ezekre festékek és egyéb
kötőanyagok segítségével, előszeretettel alkalmaztam fonalat,
cérnát, mint vonal, kontúr vagy tónus. Installáció- és performancealkotásokban is szívesen használtam, hasznosítottam újra sokféle
anyagot, tárgyat.

Szerencsésnek érzem magam…
A Családom, a Barátaim és az eddigi Életem miatt…..Csak úgy
egyszerűen- mindenért, amit általuk kaptam!
26 éves koromra elértem, hogy minden, amit teszek, boldoggá tesz.
Nem csak engem, hanem másokat is. Számomra ez a legfontosabb!
Nem vagyok Művész…
A fotók csupán életem darabjai. Minden kép egy fontos pillanat a
múltból. Érzések, élmények, impressziók. De sokszor nem tudom mit is
jelentenek pontosan.
A jelenben már minden csak látszat…
A valóság ott maradt a múltban.
Ám mégis meghatározta a jövőt!
Helyszín

Konferenciaterem

Helyszín

Jegyár

A belépés díjtalan.

Jegyár

Rendezvény- és kiállítóterem
A belépés díjtalan.

kiállítás

15
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2016. február 19. (péntek) 16.00 óra

GÖDÖLLŐI AKADÉMIA – AMIRŐL AZ E-SZÁMOK BESZÉLNEK
Sebő Györgyné előadása
A helyes táplálkozás egészségünk megőrzésének kulcsa.
A táplálkozástudomány kutatási területén belül a legszövevényesebb kérdéskört ezek az un. „E-számok” jelentik. Számos valótlan információ
keveredik a köztudatban a tényleges, reális tényekkel. Tulajdonképpen mit is jelenteken az E-számok?
Ezt tudhatjuk meg ebből az előadásból.
Helyszín
Jegyár

Rendezvény- és kiállítóterem
500 Ft

Februári előzetes

17

Mary Orr

MINDENT ÉVÁRÓL
Szereplők: Hernádi Judit, Kovács Patrícia, Egri Márta, Jordán Tamás,
Szikszai Rémusz, Mészáros Máté,Bercsényi Péter, Márton András,
Rujder Vivienn
Rendező: Pelsőczy Réka

Márciusi előzetes

Robert Dubac

A Férfiagy - avagy nincs itt valami
ellentmondás?
egyszemélyes vígjáték
Az egyszemélyes vígjáték főszereplője Sanyi, a hímsoviniszta férfi. Két
héttel ezelőtt elhagyta a menyasszonya, pontosabban épp két hét
gondolkodási időt adott neki, hogy megválaszolja a nagy kérdést: „Mit
akar a nő?”
A „stand-up comedy” elemeit is ötvöző fergeteges előadásban
idézi fel a nőkkel kapcsolatos emlékeit és tapasztalatait. Eközben a
gondolkodását formáló más hímsoviniszta férfiak alteregóit is magára
ölti, vagyis bár egyszemélyes színdarabot látunk, mégis hat férfitípus
elevenedik meg a színpadon.
Azoknak ajánljuk akik szeretnének eltölteni egy felhőtlen és
szórakoztató színházi estét abban a reményben, hogy végre
bepillantást nyerhetnek a Férfiagy és persze a női lélek rejtelmeibe.

színház

A lelkes színházrajongó, Eva Harrington kitartóan minden este ott várja
kedvenc színésznőjét, Margót a művészbejárónál. Egy nap szerencséje
lesz, bejuthat a vágyott szentélybe, a nagy színpadi sztár öltözőjébe,
és megismerheti a színház bennfenteseinek világát, az ünnepelt sztárt,
a népszerű házi szerzőt, a rettegett kritikust, és Thália szentélyének
többi szereplőjét. Röpködnek a szellemességek, fergeteges komédia
kerekedik, ám ez a játék nem csak játék. Sokkal több annál.

Rád vár a Színvilág
Tévé, internet, telefon az Inviteltől
Színvilág csomagjainkban kedvező
csomagáron kínáljuk legkorszerűbb tévé-,
internet- és telefonszolgáltatásainkat.
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

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

MUZA 2016. január–februári programok
Dátum

Előadás

Helyszín

Kategória

2016. január 5. (kedd) 19.00 óra

Csoportterápia – mjúzikelkámedi

Színházterem

Színház

2016. január 5. (kedd) 19.00 óra

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Évköszöntő Koncertje

Kastély, Barokk Színház

Koncert

2016. január 10. (vasárnap) 19.00 óra

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Évköszöntő Koncertje

Kastély, Barokk Színház

Koncert

2016. január 13. (szerda) 18.00 óra

Levendula Galéria kiállítása

Rendezvény- és kiállítóterem

Kiállítás

2016. január 14. (csütörtök) 18.00 óra

Vörös Eszter Anna kiállításmegnyitója

Konferenciaterem

Kiállítás

2016. január 15. (péntek) 13.30 óra

Csimota bérlet 2. előadás – Pinokkió kalandjai

Színházterem

Gyermek és ifjúsági

2016.január 17. (vasárnap) 16.00 óra

Kolompos Gyermekszínház és Kézműves Foglalkozás

Konferenciaterem

Gyermek és ifjúsági

2016. január 23. (szombat) 10.00 óra

Improvizációs Fesztivál Országos Döntő

Rendezvény- és kiállítóterem

Színház

2016. január 24. (vasárnap) 10.30 óra

Mark Twain: Koldus és Királyfi

Színházterem

Gyermek és ifjúsági

2016. január 25. (hétfő) 19.00 óra

Woody Allen: Semmi pánik

Színházterem

Színház

2016. január 30. (szombat) 19.00 óra

Vaszary János: A vörös bestia

Színházterem

Színház

2016. február 1. (hétfő) 19.00 óra

Woody Allen: Semmi pánik

Színházterem

Színház

2016. február 4. (csütörtök) 17.00 óra

Szőke Linda kiállításmegnyitója

Konferenciaterem

Kiállítás

2016. február 7. (vasárnap) 16.00 óra

Kolompos Gyermekszínház és Kézműves Foglalkozás

Konferenciaterem

Gyermek és ifjúsági

2016. február 10. (szerda) 18.00 óra

Gyuris Krisztina kiállításmegnyitója

Rendezvény- és kiállítóterem

Kiállítás

2016. február 11. (csütörtök) 9.30 óra

Évszakok – Babaszínházi előadás és feldolgozó foglalkozás

F51-52 Nagy táncterem

Gyermek és ifjúsági

2016. február 12. (péntek) 19.00 óra

A Szerelemről – Dalok Valentin nap alkalmából

Színházterem

Koncert

2016. február 13. (szombat) 19.00 óra

IMPRO - Club Színház Improvizációs estje

József Attila Stúdiószinpad

Színház

2016. február 13. (szombat) 19.00 óra

Francia - Orosz est – Remekművek Gödöllőn 2015/2016. 3. előadás

Színházterem

Koncert

2016. február 14. (vasárnap) 17. 00 óra

Baj-és bájkeverő, Bálint-napi családi táncház a Gödöllő Táncegyüttesssel

Rendezvény- és kiállítóterem

Tánc

2016. február 14. (vasárnap) 19.00 óra

Balassi-est, „Az hét planétákhoz"

Kastély, Barokk Színház

Színház

2016. február 19. (péntek) 14.00 óra

Muszorgszkij és Grieg - Zenei Utazás Ifjúsági hangversenybérlet 2. előadás

Színházterem

Koncert

2016. február 19. (péntek) 16.00 óra

Gödöllői Akadémia – Amiről az E-számok beszélnek, Sebő Györgyné előadása

Rendezvény- és kiállítóterem

Nyugdíjas

2016. február 21. (hétfő) 19.30 óra

Talamba Ütőegyüttes: Tour de Drums

MÜPA – Budapest

Koncert

2016. február 22. (hétfő) 13.30 óra

Csimota bérlet 3. előadás – Hattyúk tava

Színházterem

Gyermek és Ifjúsági

2016. február 27. (szombat) 19.00 óra

William Shakespeare: Sok hűhó semmiért

József Attila Stúdiószinpad

Színház

2016. február 27. (szombat) 19.00 óra

Tavaszváró Hangverseny

Színházterem

Koncert

2016. február 28. (vasárnap) 19.00 óra

Tavaszváró Hangverseny

Színházterem

Koncert

