Vážení členovia, kamaráti, záujemci,
Spolok segedínskych Slovákov usporiada spoločný zájazd na Festival
národnostných divadiel Jelen/Lét. Vybrali sme si predstavenie Slovenského
divadla Vertigo. Profesionálna zložka divadla zahrá veselohru Arnošta
Goldflama: Dámska šatňa.
Čas: o 19.30 29. marca (piatok) 2019
Miesto: Sála Attilu Kaszása – Národné divadlo, Budapešť
Cestovanie do Národného divadla v Budapešti plánujeme osobnými
autami. V tom prípade, ak v jednom aute cestujú minimálne 3 členovia Spolku,
hradíme cestovné, vrátane diaľničnej nálepky. Lístky na predstavenie (3000,- Ft)
kupujeme spoločne, hradí ich tiež Spolok.
Prosíme záujemcov, aby sa na program Spolku prihlásili do 21.marca 2019
u hospodárskeho vedúceho dr. Imricha Ocsovszkého. (06-70-601-96-12).
Náš projekt vieme uskutočniť vďaka finančnej podpory Segedínskej
slovenskej samosprávy.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Podrobné informácie o predstavení:
http://szerbszinhaz.wixsite.com/jelenletfeszt2019/copy‐of‐goeroeg‐03‐29

Kedves Tagok, Barátaink, Érdeklődők!
A Szegedi Szlovákok Egyesülete budapesti színházlátogatást szervez az
idei Jelen/Lét Nemzetiségi Színházi Fesztiválra a Nemzeti Színházba. A Vertigo
Szlovák Színház profi társulatának „Női öltöző” című előadását szeretnénk
megnézni, melyet anyanyelven magyar felirattal tekinthetnek meg az
érdeklődők.
Ideje: 2019. március 29. (péntek) 19 óra 30 perc
Helye: Nemzeti Színház - Kaszás Attila Terem
Az utazást személyautókkal tervezzük, abban az esetben amennyiben
a gépkocsiban legalább 3 egyesületi tag utazik, úgy szervezetünk fizeti
a Szeged-Budapest-Szeged közti üzemanyagköltséget, illetve az autópálya
matricát is. A jegyeket (3000,- Ft/fő) az egyesület vásárolja meg csoportosan.

Az idő rövidsége miatt legkésőbb március 21-ig lehet jelentkezni a programra
dr. Ocsovszki Imrénél, szervezetünk gazdasági vezetőjénél (06-30-601-96-12).
Projektünket a Szegedi Szlovák Önkormányzat anyagi támogatásának
köszönhetően tudjuk megvalósítani.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az előadásról részletes információt találhatnak levelünk további részében,
illetve a http://szerbszinhaz.wixsite.com/jelenletfeszt2019/copy‐of‐goeroeg‐03‐29
weboldalon.

2019. MÁRCIUS 29. 19:30 - KASZÁS ATTILA TEREM

VERTIGO SZLOVÁK SZÍNHÁZ
ARNOŠT GOLDFLAM: DÁMSKA ŠATŇA - NŐI
ÖLTÖZŐ
VERTIGO SZLOVÁK SZÍNHÁZ
ARNOŠT GOLDFLAM: DÁMSKA ŠATŇA - NŐI ÖLTÖZŐ
Zenés vígjáték
Az előadás időtartama 70 perc egy felvonásban
Rendező: Garajszki Margit
Dramaturg: Onodi Daniela
Szereplők: Thirring Viola, Dér Denisa, Jókai Ági, Garajszki Margit
Hang, fény: Bálint Gábor
Zene: Dobri Dániel
Díszletező: Czingel István
Jelmez: Árva Nóra

Kulisszatitkok reflektorfényben.
Nagyszerű vígjáték, melyben egy vidéki színház női öltözőjének kulisszatitkai tárulnak
fel. Bepillantás négy színésznő lelkébe, életébe.
A színházi öltöző az a mágikus hely, ahol a magánélet és a színház találkozik. Egy
különösen érzékeny pillanatban: előadás előtt, alatt és után bepillanthatunk a színfalak
mögé, hogy meglessük négy színésznő, barátnő és vetélytárs apró örömeit,
bánatait. Klára a fiatal, pályakezdő nagy szerepekre és elsöprő szerelemre vágyik,
Líza az idősödő díva mellőzve érzi magát. A pályája csúcsán lévő Trúdát elhagyja a
férje egy másik nő miatt, a kissé naiv Mária pedig épp, mint már oly sokszor, megint
fülig szerelmes.
A neves kortárs cseh drámaíró, színész, rendező Arnošt Goldflam egyik legtöbbet
játszott vígjátéka a színésznők életének és pályájának különféle stációit mutatja be sok
humorral, iróniával, öniróniával, bevallottan merítve saját sokéves színházi
tapasztalatából.

