NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 2020 – Ahol újra egymásra találunk!
Visszatekintés: az „Élményrengeteg” 2019-ben
1) A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2019-ben is az ország legínycsiklandóbb színházi
produkcióival, legkeresettebb sztárszínészeivel és zenészeivel, valamint a világ legkultikusabb
filmjeivel örvendeztette meg a debreceni nagyérdeműt. Az előadások majdnem mindegyike
teltházas volt és sok előadásra már hónapokkal korábban elkeltek a jegyek. Voltak nézők,
akik Budapestről vagy Dunántúlról kifejezetten egy-egy előadás kedvéért érkeztek Debrecenbe.
A műfajilag széles spektrumot felölelő húszelőadásos színházi programsorozat 2019-ben
17.054 fős színházi fizetőnéző-számot könyvelhetett el. A 2019-ben bemutatott szabadtéri
színházi előadásaink 75%-ának nézettsége 85% fölötti volt.
2) A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2020. évi, 26. évadának műsorterve
Habár a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 7. évadának műsora márciusban már 95%-os
készültségben állt, a veszélyhelyzet miatt 2020 áprilisában-májusában az eredeti programterv
részleges újratervezése vált szükségessé. Szerencsére legtöbb partnerünkkel sikerült új
időpontokat találnunk > 2020-ban bár közel másfél hónapos csúsztatással, de továbbra a
hazai előadóművészet legkiemelkedőbb előadásai lesznek láthatók a Nagyerdei
Szabadtéri Játékok programkínálatában (2020. július 19 – szeptember 15.): Az idei színházi
programsorozatban 9 vendégtársulat 13 produkciójában – a Nagyerdei Szabadtéri Játékok
két saját, és egy, az Orlai Produkciós Irodával való közös, országos bemutatójával együtt – idén
mindösszesen 21 színházi előadás lesz látható a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
A színházi évad műfaji keresztmetszete: klasszikus és kortárs, illetve magyar és külföldi
vígjáték, bohózat, kabaré, kortárs balett, néptáncjáték, misztériumjáték, bábjáték, zenés
játék és musical.
a) 8 prózai előadás (vígjáték, bohózat, kabaré): Hogy szeret a másik, Egy apró kérés,
Páratlan páros (2), Legénybúcsú (2), Ember a falvédőről, Kaktuszvirág
b) 8 zenés előadás (zenés misztériumjáték, zenés játék, musical): 9-től 5-ig, A padlás, Hair,
Liliomfi (2), Csíksomlyói passió, Menopauza (2)
c) 4 táncelőadás (kortárs balett, néptáncjáték): Együtt 100, Anna Karenina, Tűzliliom (2)
d) 1 családi előadás (bábjáték): A Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
A teljes nyári évadot idén egy Dumaszínház-előadás, illetve az idén 30 éves Valcer
Táncstúdió jubileumi táncgálája egészíti ki.
Magyarország élvonalbeli prózai és zenés színházai ismét, illetve először Debrecenben:
a) Újból viszontlátott együttműködő partnereink: Csokonai Színház, Győri Balett,
Játékszín, L'art pour l'art Társulat, Madách Színház, Magyar Nemzeti Táncegyüttes,
Nemzeti Színház, Orlai Produkciós Iroda, Pannon Várszínház, Vojtina Bábszínház.
b) Új együttműködő partnerünk: Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza).
2020 nyarán az 70 éve megnyitott régi Nagyerdei Szabadtéri Színpadot, illetve a debreceni
szabadtéri színházi hagyományok elindulásának 70. évfordulóját is ünnepeljük
Debrecen első és egyetlen állandó, épített szabadtéri színpada, a Nagyerdei Szabadtéri
Színpad kereken 70 évvel ezelőtt, 1950 júniusában nyitotta meg először kapuit Kodály
Zoltán Székelyfonó című daljátékával, mely egyben az ugyanazon év tavaszán frissen
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megalakult – és idén fennállásának ugyancsak 70 éves jubileumát ünneplő –, Megyei
Prima-díjas Debreceni Népi Együttes számára is az akkori debreceniek irányába az egyik
legelső – mai szóval élve „táncszínházi” – bemutatkozási lehetőségét biztosította.

A Székelyfonó bemutatója a Debreceni Népi Együttes közreműködésével
a régi Nagyerdei Szabadtéri Színpadon, 1950-ben

A Színpad 1950. június 10-ei, Kodály Zoltán által személyesen is megtisztelt
avatóünnepségén a Székelyfonó – a trianoni békeszerződés aláírásának akkor szinte
napra pontosan 30. évfordulóján – a földrajzilag visszavonhatatlanul darabjaira hullott
nemzeti egység szellemi újraegyesítésének egy fontos korabeli helyi kísérleteként is
értelmezhető, melyben a debreceni nagyérdemű előtt az akkori neves operaházi
vendégművészek, helyi szimfonikus zenekar, kórus, illetve a helyi előadó-művészek a neves
Kossuth-díjas karmester és zenepedagógus, Csenki Imre vezényletével és Menyhárt József
debreceni festőművész látványterveivel egy impozáns nagyprodukció formájában
elevenedhetett meg újra Kodály 1932-ben írt daljátékának határokon innen és túli magyar
kulturális értékeit legalább szellemi értelemben újra összekötni törekvő alapvonalai és
tematikája, illetve a magyar népdalkincsünket műzenei formákban organikusan egyesíteni,
illetve újrateremteni kívánó zenei világa.
2020-ban, azaz a fenti avatóünnepség után 70 évvel később – a trianoni békeszerződés
aláírásának immár 100. évfordulóján – a Nagyerdei Szabadtéri Játékok e kettős, 70. és
100. évforduló jegyében a Nagyerdei Szabadtéri Játékok két ősbemutatót is tart:
1) Saját táncszínházi bemutató 1.: EGYÜTT 100 – augusztus 20. csütörtök (18:00)
Ünnepi tánc-pannó egy részben a trianoni békeszerződés 100. évfordulójának tiszteletére
A történelmi Magyarország tájegységeinek elfeledett folklórkincsei a Nagyerdő szívében
a 70 éves Debreceni Népi Együttes és a 30 éves Főnix Táncegyüttes lélekemelő közös
táncszínházi produkciójában kelnek új életre.
2) Saját táncszínházi bemutató 2.: TŰZLILIOM – szeptember 11. péntek és 12. szombat (20:00)
Wass Albert – A Nagy Könyv című 2005-ös közvéleménykutatás alapján a 11. legnépszerűbb
magyar könyveként is számontartott – A funtineli boszorkány című nagy sikerű regényét a
Nagyerdei Szabadtéri Játékok az Örökös Kiváló Együttes címet elnyert Debreceni Népi
Együttes
vadonatúj
táncszínpadi
adaptációjában,
Tűzliliom
címmel
2020
szeptemberében mutatja be.
3) Az Orlai Produkciós Irodával új közös bemutató / Országos premier: HOGY SZERET A
MÁSIK – július 24. péntek (20:30)
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4) Klasszikus magyar színpadi művek régi-új köntösben a Nagyerdei Szabadtérin!
Az idén 115 éve elhunyt Rejtő Jenő művészete előtt is tiszteleg a szerző Herkules bonbon
című klasszikus, 1940-ben született bohózata alapján a Jászai-díjas szerző-színész-rendező,
Szente Vajk által 2019-ben írt Legénybúcsú című új magyar vígjáték. A magyar zenés játékok
sorát idén nyáron a Madách Színház Liliomfi című romantikus zenés komédiája zárja.
5) Vidéki előadó-művészeti társintézmények bemutatkozási lehetősége Debrecenben: Győr,
Nyíregyháza és Veszprém
Eger, Győr, Kecskemét, Pécs, Szeged és Veszprém városainak korábbi években bemutatott
debreceni vendégelőadásait követően idén először Nyíregyházáról, továbbá – másodízben –
Győr városából is vendégül látunk két nagyszínpadi produkciót.
Debrecen táncszerető közönsége a tavaly álló ovációval fogadott A skarlát betű-előadást
követően 2020-ban az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Győri Balett társulatát
legújabb egészestés táncprodukciójával láthatja viszont a cívisvárosban, melyben Tolsztoj
halhatatlan regény-klasszikusa, az Anna Karenina egy lenyűgöző drámaiságú táncszínházi
adaptáció formájában elevenedik meg a Harangozó- és Seregi-díjas Velekei László
lélegzetelállító koreográfiáival és rendezésében.
Emellett külön öröm számunkra, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulata a
countryzene nyolcszoros Grammy-díjas királynőjeként is emlegetett Dolly Parton 9-től 5-ig
című, annak 1980-as eredeti filmváltozata alapján 2008-ban írt amerikai musicaljével először
lép majd a Nagyerdei Szabadtéri deszkáira, mely a Junior Prima-díjas Gubik Petra
főszereplésével és a Jászai-díjas Szente Vajk az elnyomott női energiákat vérbő humorral
felszabadító és egy forró nyári estéhez maximálisan illő előadásélményt ígér.
Meghívott vidéki vendégtársulataink idei sorát a veszprémi Pannon Várszínház
musicalműhelyének egy újabb tehetséges előadása zárja, akik – A Pál utcai fiúk 2018-as és
2019-es nagy sikerű debreceni vendégjátékait követően – ezúttal a hippikorszak legendás
passiójátékaként is emlegetett amerikai rockmusical, a Hair egy új szövegkönyv-változat és
Likó Marcell, a Vad Fruttik frontemberének vadonatúj dalszövegfordításai mentén, illetve
egy tízfős élőzenekarral megálmodott, lendületes új produkciójával lépnek ismét a Nagyerdei
Szabadtéri deszkáira.
1) További kőszínházi minőségű prózai és zenés vígjátékok a Nagyerdei Szabadtérin
A fentebb felsorolt előadások mellett a Nagyerdei Szabadtéri Játékok kiemelt gondot fordított
arra, hogy vígjátéki palettáját 2020-ban is a budapesti produkciós kínálat legigényesebb
darabjaiból állítsa össze. Idei produkciós válogatásunk keretében a Madách Színház (Ray
Cooney: Páratlan páros, a Jászai-díjas Cseke Péter és Szerednyey Béla főszereplésével), az
Orlai Produkciós Iroda (Alan Ayckbourn: Hogy szeret a másik a Junior Prima-díjas Ötvös
András (A Tanár), Nagy Dániel Viktor (Brazilok) és Pataki Ferenc (Bátrak földje)
főszereplésével; Stefan Vögel: Hogy szeret a másik a Jászai Mari-díjas Szávai Viktória
(BÚÉK!), Debreczeny Csaba (A mi kis falunk), Mészáros Máté (Seveled) és Járó Zsuzsa
(Drága örökösök) főszereplésével; Abe Burrows: Kaktuszvirág, a Junior Prima-díjas Ötvös
András és Kovács Patrícia főszereplésével), valamint a Játékszín (Menopauza, a Jászai-díjas
Hernádi Judit és az eMeRTon-díjas Szulák Andrea főszereplésével) is kitűnő össztársulati
munka mentén létrejött előadásélményekkel ajándékozza meg a debreceni nagyérdeműt.
Színházszerető közönségünk kedvében járva idén harmadízben nyílik lehetőség a
Nagyerdei Szabadtéri Játékok bizonyos színházi előadásaira kedvezményes árú jegyeket
váltani egy early bird-akció keretében, 2020. július 5-ig. Július 6-tól valamennyi színházi
előadás esetében a 2020-as évad színházi jegyárai lépnek érvénybe.
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I.

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2020-as évada színházi programjainak dátumai és
hivatalos internetes oldalai

2020. július 19. (esőnap: 20.)
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ | Resnick–Parton: 9-TŐL 5-IG – musical két részben
http://www.moriczszinhaz.hu/2019/06/9-tol-5-ig.html
2020. július 24. (esőnap: 25.)
ORLAI PRODUKCIÓS IRODA | Alan Ayckbourn: HOGY SZERET A MÁSIK – vígjáték két részben – országos premier
https://orlaiprodukcio.hu/plays.php?id=4124
2020. július 26. (esőnap: 27.)
ORLAI PRODUKCIÓS IRODA | Stefan Vögel: EGY APRÓ KÉRÉS – házastársi ping-pong egy részben
https://orlaiprodukcio.hu/plays.php?id=4123
2020. július 29. (esőnap: 30.)
CSOKONAI SZÍNHÁZ | Presser-Sztevanovity-Dusán: A PADLÁS – félig mese, félig musical 9-99 éves korig két részben
http://csokonaiszinhaz.hu/muvek/presser-sztevanovity-horvath-a-padlas/
2020. augusztus 4. (esőnap: 5.)
PANNON VÁRSZÍNHÁZ | MacDermot–Rado–Ragni: HAIR – musical két részben
http://pannonvarszinhaz.hu/evad/2019-2020-as-evad/149-hair
2020. augusztus 9.
VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ | Nagy Orsolya: A CSIZMADIA, A SZÉLKIRÁLY ÉS A NYÚLPÁSZTOR ESETE – családi bábjáték egy részben
https://www.vojtinababszinhaz.hu
2020. augusztus 12. és 13. (esőnap: 14.)
MADÁCH SZÍNHÁZ | Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS – komédia két részben
http://www.madachszinhaz.hu/showinfo.php?id=3416
2020. augusztus 16. és 17. (esőnap: 18.)
MADÁCH SZÍNHÁZ | Bolba-Szente: LILIOMFI – romantikus zenés komédia két részben
http://www.madachszinhaz.hu/showinfo.php?id=4611
2020. augusztus 20. (esőhelyszín: Kölcsey Központ Nagyterem)
NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK | Törökné Csécs-Hercz: EGYÜTT 100 – ünnepi tánc-pannó egy részben – ősbemutató
https://www.nagyerdeiszabadteri.hu
2020. július 5. (esőnap: 6.)
GYŐRI BALETT | Tolsztoj-Velekei: ANNA KARENINA – táncjáték két részben
http://gyoribalett.hu/eloadasaink/anna-karenina/
2020. augusztus (pontos dátum és helyszín egyeztetés alatt)
NEMZETI SZÍNHÁZ – MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES | CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ – zenés misztériumjáték egy részben
2020. augusztus 29. és 30. (esőnap: 31.)
JÁTÉKSZÍN | Jeanie Linders: MENOPAUZA – musical két részben
https://www.jatekszin.hu/eloadasok/jeanie-linders-menopauza/
2020. szeptember 1. és 2. (esőnap: 3.)
JÁTÉKSZÍN | Szente Vajk: LEGÉNYBÚCSÚ – vígjáték két részben
https://www.jatekszin.hu/eloadasok/leg%C3%A9nyb%C3%BAcs%C3%BA/
2020. szeptember 7. (esőhelyszín: Kölcsey Központ Nagyterem)
L’ART POUR L’ART TÁRSULAT | EMBER A FALVÉDŐRŐL – kabaré egy részben
http://lpl.hu/box/nyitolap
2020. szeptember 11. és 12. (esőnap: 13.)
NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK | Wass-Hercz: TŰZLILIOM – misztikus táncjáték egy részben – ősbemutató
https://www.nagyerdeiszabadteri.hu
2020. szeptember 14. (esőnap: 15.)
ORLAI PRODUKCIÓS IRODA | Abe Burrows: KAKTUSZVIRÁG – vígjáték két részben
https://orlaiprodukcio.hu/plays.php?id=4116
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