
PESTI ZENÉS SZÍNPAD 

Magyarnak lenni: zenés, irodalmi összeállításukban énekművészek és színművész előadásában, 
komoly és könnyű zenei részletek hangzanak el, versekkel, prózai betétekkel színesítve. (Műsoridő: 45 
perc.) 

A Dalok Vallomása - A Magyar költészet és a zene találkozása: Zenés, irodalmi összeállításunkban 
magyar költők, zeneszerzők műveiből csendülnek fel részletek énekművész, előadóművész és 
zongoraművész előadásában. (A műsor időtartama: 50 perc) 

Európa közepén: zenés-verses est Nemcsák Károly Jászai-díjas, Érdemes művész és Szabó Gyula 
Győző (ének – klasszikus gitár) előadásában (Műsoridő: 50-60 perc) 

Az elűzött álom / Barangolás a költészet világában: Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész, Érdemes és Kiváló művész önálló estjei (Műsoridő: 60 perc) 

Az éjszaka csodái / Kaleidoszkóp / Csendes Csodák - Összeállítás Reményik Sándor verseiből: 
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő zenés irodalmi estjei 

Technikai feltételek: CD lejátszó, erősítő, hangfalak, kontroll hangfalak, 2 db fejmikrofon, 1 db 
vezeték nélküli mikrofon. 

 

EUROPEAN OPERETT 

A European Operett 2008-ben alakult társulat, amely céljául tűzte ki a világhírű, hungarikumnak 
számító magyar operett hagyományainak megőrzését, népszerűsítését. 

Évtizedes hagyományainkat őrizve – alkalmazkodva a mai emberek, a mai kor igényeihez – műveljük 
e világhírű ízig-vérig magyar műfajt, kultúránkat, mindezt hazánkban és határainkon túl. Ennek 
érdekében fiatalos lendülettel készítettük el látványos produkcióinkat, amellyel szeretnénk 
hozzájárulni a magyar operett fennmaradásához, amely 2014-ben valóban bekerült a Hungarikumok 
közé! 

Jeles napokhoz: 

Márciusi ifjak - zenés, verses ünnepi műsor-összeállítás 

„Hol zsarnokság van…” (ünnepi műsor október 23-ra) - verses, zenés ünnepi műsor-összeállítás 

A Nemzeti Összetartozás Napja - zenés, verses összeállítás 

A Magyar Kultúra Napja (január 22.) - zenés, verses összeállítás 

A magyar költészet napja - zenés, verses összeállítás. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők 
versei egyaránt szerepelnek. 

A kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) - verses, zenés irodalmi összeállítás  

Előadás-variációk: 

35 perces műsorok 1 énekes színésszel 
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45 perces műsorok 1 énekes színésszel 

60 perces műsorok  

– 2 énekes színésszel 

- Hűvösvölgyi Ildikó és 2 énekes színész 

- 3 énekes színésszel 

- 2 énekes színésszel és 2 táncművésszel 

75 perces műsorok 

- 3 énekes színésszel  

- 2 énekes színésszel és 2 táncművésszel 

- 2 énekes színésszel és 4 táncművésszel 

90 perces műsorok 4 énekes színésszel és 4 táncművésszel 

Kaleidoszkóp c. irodalmi est: Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas színművész és Szabó Gyula énekes-
gitáros előadóművész irodalmi estje (részleteket hallhatnak többek között Petőfi Sándor, Ignotus 
Hugó, Ady Endre, Kassák Lajos, József Attila műveiből) 60 perces 

Csak tiszta forrásból c. est Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész és fiatal kolléganőjének 
zenés verses estje 60 perces 

Technikai igény: 2 db mikrofon (1 az énekesnek, 1 a gitárnak), teremnek megfelelő hangosítás, cd 
lejátszóval vagy laptoppal. 

 

DVORÁK PATKA SZÍNHÁZ 

A Dvorák Patka Színház különleges és egyedi, mind a műfaji sokszínűségét, mind a produkciók 
művészi, szcenikai megvalósításának minőségét tekintve. Az előadások legmagasabb szintű 
kivitelezése érdekében fényhidat, díszletet építünk, megfelelő hangosítást biztosítunk, hogy az adott 
térben - legyen az akár egy tornaterem, egy könyvtár kisterme, vagy akár egy iskolai tanterem, aula - 
teljes színházi élményt nyújthassunk. 

NYÁRI AJÁNLÓ: SZABADTÉRI FESZTIVÁLOKRA, FALUNAPRA, VÁROSNAPRA, SZÜRETI 
MULATSÁGRA 

Interaktív előadásaink kicsiket és nagyokat, magyar anyanyelvűeket és külföldi turistákat egyaránt 
magával ragadnak. 

Repertoárunk: 

Murphy velünk van!: az előadás a közismert Murphy könyvek szellemiségére épülő humoros 
történetek láncolata. 10-100 éveseknek ajánljuk. 
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Egypercesek: Groteszkek 10-100 éveseknek. A darabot Örkény István Egyperces novellák című 
kötete, valamint az író szellemisége ihlették. 

Feleségek felesége: monodráma Petőfiné Szendrey Júliáról 

„De szeretnék gazdag lenni…”: József Attila est - 10 év feletti diákoknak is ajánljuk 

„Oly korban éltem én…”: Radnóti est - 14 év feletti diákoknak és felnőtteknek 

Vallomás a Csodáról c. irodalmi est, mellyel a 100 éve elhunyt Ady Endrére emlékezünk. Az 
előadás Csinszka szemével mutatja be Ady Endre halhatatlan alakját. Tanúi lehetünk mindannak, hogy 
miként is lobbant szerelemre a 16 éves kamaszlány az akkor már híres poéta iránt, hogyan invitálta 
meg a költőt csucsai kastélyukba, s nyomon követhetjük kapcsolatuk szövevényes történetét 
megismerkedésüktől, egészen Ady haláláig. Boncza Berta naplóját, verseit, leveleit hívjuk segítségül, 
hogy felidézzük az 1910-es éveket, a világháború rémséges esztendőit, s Ady Endre életének utolsó, 
szenvedésekkel terhes időszakát. 

 

SZABAD ÖTLETEK SZÍNHÁZA (SZÖSZ) 

2000 tavaszán, Budapesten, a XV. Kerületi Újpalotai Közösségi Házban indult el a SZ.Ö.SZ. azaz 
a Szabad Ötletek Színházának története. Akkor még nem tudtuk, hogy egy színházat indítunk útjára, 
csak azt tudtuk, hogy szeretnénk valami vidám produkcióban dolgozni, amiben megmutathatjuk 
magunkat, és örömet szerezhetünk a nézőknek. Ez a produkció a “Karinthy örök…” c. előadás volt, 
amelynek fogadtatása olyan pozitív volt, hogy országosan is meghirdettük, és célokat kezdtünk 
megfogalmazni: mi lenne, ha ezen az úton elindulva további előadásokat mutatnánk be? Létrejött az 
“Örkénységek”, “Arany”, “Petőfi”, “Ady”, “Radnóti”, stb. irodalmi műsoraink, amelyeknek már 
konkrét célközönsége is volt – a felnőtt közönségen kívül -, az általános, és középiskolások. 

Innen tovább lépve még merészebb gondolatunk támadt: mi lenne, ha megpróbálnánk egy olyan 
színházat létrehozni, ahol több műfaj is megtalálható együtt, egy helyen, és minden korosztályt meg 
tudnánk érinteni. Operett, musical, kabaré műsorokat készítettünk. Közben a társulat is bővült annak 
megfelelően, hogy milyen kvalitású kollégákra volt éppen szükség az adott produkcióban. 

Idővel saját színházunkban is meg kellett teremteni a feltételeket a meseelőadások létrehozására. 
(“Aladdin és a Csodalámpa”, “Mekk mester menyegzője”, “Pocahontas” stb.) Mára a színház fő 
profilja a mesejáték, mese-musical lett. 

Felnőtt előadások: 

Karinthy Örök - Vidám irodalmi műsor 55 percben 

Karinthy Frigyes írásainak örök érvényűségéhez nem férhet kétség. Sok-sok generáció fog még 
“felnőni” sziporkázó, ironikus humorán, mely felnőttnek s gyereknek egyaránt nyújthat színvonalas, 
meghatározó élményt. A “Karinthy Örök…” c. előadás is ennek szellemében készült. Olyan műveket 
válogattunk össze, amelyben iskolás gyermek, felnőtt egyaránt megtalálja világát. Részletek 
hangzanak el a legsikeresebb “tanulmányokból”: Tanár úr kérem, Görbe tükör, Rájöttem valamire, 
Betegek és bolondok. Az összeállítás a születéstől az elmúlásig veszi górcső alá az emberi sorsokat, 
Karinthy sajátos nézőpontjából, sok kacagással, vidámságunkat egy pillanatra sem engedve 
elveszíteni. 
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Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák felső tagozatának, gimnazistáknak, felnőtteknek, fiataloknak, 
időseknek, egyaránt! 

Iskolai Csalafintaságok - Vidám irodalmi műsor 60 percben 

Nógrádi Gábor, a népszerű kortárs költő sajátos szemszögéből, humorával szeretnénk kedveskedni 
ezen vidám irodalmi műsorral gyermekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Olyan írásokat 
válogattunk össze ebben az összeállításban, amely minden kedves néző számára garantálja az önfeledt 
nevetést és szórakozást. 

Ajánljuk: Diákoknak, pedagógusoknak, mindazoknak, akik kikapcsolódásra és vidámságra vágynak. 

Arany János élete és költészete - Irodalmi műsor 60 percben 

2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és 
a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította, amelynek fővédnöke 
Lovász László, az MTA elnöke lett. 

Nem véletlen, hiszen Petőfi mellett a XIX. század legnagyobb magyar költőóriása Arany János is. 
Epikus költeményei, balladái a magyar irodalom fölülmúlhatatlan remekei. Nem csak fantáziadús 
poéta, de kiváló műfordító is volt. 

Egy órás műsorunkban a költő életének főbb állomásait, hitvallását, jellemző személyiségjegyeit 
igyekeztünk megragadni, számos vers, ballada és életrajzi dokumentum alapján. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a felnőtt közönség számára is. 

Örkénységek - Groteszk irodalmi műsor 70 percben 

Örkény István a groteszk magyar mesterének életét követhetjük végig saját önéletrajzi írásai alapján, 
miközben megelevenedik a “háttérben” XX. századi Magyarországunk, olykor szomorú, néha vidám 
(groteszk) történelme. Közben elhangzik a híres egypercesek közül is jó néhány, melyek biztosítják az 
előadás humorvonalát. A produkció megfelel a “rendhagyó irodalom óra” kritériumainak, de önálló 
előadásként a “felnőtt” közönség számára is remek színházi élményt nyújt. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák felső tagozatának, gimnazistáknak, felnőtteknek, fiataloknak, 
időseknek egyaránt! 

Petőfi, a szabadságharc költője - Irodalmi műsor 60 percben 

Petőfi Sándor költő, a magyar irodalomtörténet kimagasló alakja. Az ő életútját kísérhetjük végig, 
gyönyörű versein és történelmi dokumentumokon keresztül. Hazája iránti megalkuvást nem tűrő 
szeretete, méltán emeli az 1848-as Márciusi forradalom egyik kulcsfigurájává és a szabadságharc 
hősévé. “Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért 
föláldozom Szerelmemet.” 

Ígéretéhez híven mindent feláldozott, az életét adta a magyar szabadságért. A csatamezőn tűnt el 
nyomtalanul, maga után hagyva páratlanul értékes irodalmi hagyatékát. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a “felnőtt” közönség számára egyaránt, és 
Március 15-én. 
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Radnóti Miklós - Irodalmi műsor 60 percben 

Radnóti Miklós a budapesti Új-Lipót-város műveltséget szerető kispolgárságából indult útjára. Korán 
elárvult fiú volt, rokonok segítségével tanult és verselt gyermekkorától kezdve (tizenöt éves korában 
már nyomtatásban is láthatták költeményeit). 

1944 őszén Radnóti Miklóst agyonlőtték az itteni fasiszták. Akkor is új versek, szép versek voltak a 
zsebében, amikor meghalt. Idővel a tömegsírból indultak a halhatatlanság útjára ezek a végső 
költemények. 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a felnőtt közönség számára egyaránt. 

Ady Endre, a forradalom viharmadara 

Irodalmi műsor 60 percben 

Ady Endre, a XX. századi modern magyar költészet nagy forradalmára. Minden verse egy-egy vádirat, 
szenvedélyes támadás a feudalizmus és az akkori kor ellen, sürgető soraiból kisüt az azóta megvalósult 
jövő: népének forradalma. Egy órás műsorunkban a nagy költő előtt tisztelgünk bemutatva életét, 
szerelmeit, költészetét. Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák felső tagozatának, gimnazistáknak, 
felnőtteknek, fiataloknak, időseknek egyaránt! 

Október 23. (műsoridő: 40 perc) 

Ebben a műsorunkban az 1956-os forradalomról emlékezünk meg, felidézve a legfontosabb 
eseményeket, pillanatokat, olyan történelmi személyek megelevenítésével, akik főszerepet játszottak a 
folyamatok kialakulásában, megszületésében, s végül bukásában. 

Az Ő párbeszédeiken, cselekedeteiken keresztül  próbáljuk megérteni a motivációkat, s közben 
izgalmas betekintést nyerhetünk Magyarország történelmének egyik legellentmondásosabb 
időszakába. 

Nevető XX. század - Vidám zenés kabaré egy felvonásban (műsoridő: 55-60 perc) 

A “Nosztalgiakabaré” című darabunk közönségsikere után Rejtő, Vadnay, Darvas, Heltai és Karinthy 
nyomdokain továbblépve, közkedvelt bohózatokból építkezve készítettük el legújabb kabarénkat, még 
több zenés kupléval, és a “XX. Századra” való tekintettel, immáron klasszikus és modern musical 
részletekkel, no és persze sok-sok vidámsággal, és rengeteg kacagással. 

Műsorunkat ajánljuk mindenkinek, aki felhőtlenül szeretne nevetni legalább egy órán át. 

 

ESZTRÁD SZÍNHÁZ 

Az Esztrád Színház tevékenységét olyan előadó-művészeti közhasznú szervezetként végzi, amely 
színház-, tánc-, zene- és a cirkuszművészet elemeit felhasználó produkciókat hoz létre saját 
kiállításban, illetve koprodukciós partnerekkel. Produkciós színházként segít a források 
megteremtésében, a színházszerű működés és megvalósítás kidolgozásában, az ehhez szükséges profi 
háttér biztosításában. 
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Felnőtteknek szóló előadásaink:  

Sanzon - L'Aura Band koncert: Mezey Katalin József Attila-díjas. Kossuth-díjas kortárs költő 
verseinek világzenei feldolgozása. Időtartama: 70 perc 

Szűz Mária így énekel - L'Aura Bánd Adventi koncert Autentikus misztérium játék. Időtartama: 70 
perc 

 

Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas versmondó, színész 

Jogot végzett a PPKE-n, azt követően kezdett el egy színészképzést. Versmondó esteket tart, 
színházban játszik, forgatásokra jár. Sok vers-és prózamondó versenyre jár, nap, mint nap új és új 
verseket tanul. 

„Büszke voltam a magyarra”- monodráma a 100 éve elhunyt költőóriás, Ady Endre életművéből. A 
45 perces műsor a költő legismertebb versei, egyéb prózai szövegek és aláfestő zenék segítségével 
igyekszik minél teljesebb képet festeni Ady életéről. Az előadásban kiemelt szerepet kap a költő 
szerelmi lírája, magyarságversei, istenes költeményei és háborús alkotásai. Az előadás a Kárpát-
medence számos pontján került már bemutatásra. 

„Nem tudok mást, mint szeretni”- monodráma az egyik legnagyobb magyar költő, József Attila 
életművéből. A közel 50 perces előadás a költő legismertebb versei, egyéb prózai szövegek és aláfestő 
zenék segítségével igyekszik minél teljesebb képet festeni a tragikus sorsú József Attiláról. A 
műsorban kiemelt szerepet kap a művész édesanyjával való kapcsolata, szerelmi lírája (Vágó Márta, 
Marton Márta, Szántó Judit, Kozmutza Flóra), pszichoanalitikus kezelései és tragikus lelki 
összeomlása. Az előadás a Kárpát-medence több pontján került már bemutatásra.  

„Versben mondom el” – monodráma a klasszikus és a kortárs magyar költészet gyöngyszemeiből. Az 
előadó 12 verset válogatott össze, melyekhez érdekességeket, esetenként személyes élményeket is 
hozzáfűz a mintegy 50 perces előadásban. A műsorban helyet kap – többek között – Radnóti Miklós, 
Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Pilinszky János, Romhányi József és Varró Dániel egy-egy csodás 
költeménye. Az előadást januárban mutatta be Marcaliban Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas 
versmondó, színész, aki a Kárpát-medence számos pontjára szeretné elvinni műsorát.  

 

JOÓS TAMÁS énekmondó 

Több mint 30 éve foglalkozik versek megzenésítésével, történeti énekek és népdalok előadásával. 
Országszerte rendszeresen fellép gyermekműsoraival, éneklő történelemóráival, vagy éppen táncházi 
muzsikáival. 

A korabeli hangszereken (koboz, tekerő, ud, saz, ír buzuki, cintera, furulyák) kísért műsorai révén 
egyfajta időutazáson vehetnek részt a hallgatók, és a zene visszaidézi a dicső korok hangulatát, 
történelmünk jeles napjait, hőseit. 

A nívós irodalmi műveket tartalmazó eladások jeles ünnepeken, évfordulókon, rendhagyó 
irodalomóraként, vagy akár komplex gyermekrendezvényeken előadásként bemutathatók.  
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Irodalmi összeállítások: 

Szeretni tehozzád szegődtem…: válogatás a magyar szerelmi líra gyöngyszemeiből (műsoridő: 40-50 
perc) 

„Sebed a világ…” – József Attila versei: lemezbemutató irodalmi est (műsoridő: 45-50 perc) 

„Földecském, te szülőföldem”: Szergej Jeszenyin orosz költő emlékére készült összeállítás 
(műsoridő: 40-45 perc) 

Zöld erdő harmatát…: válogatás a kuruc kori kötészetből (műsoridő: 40-50 perc) 

Egyéb programok: 

„Átlátszó víz legyen!...” – Cseh Tamás-est  

„Indulj el egy úton…”: moldvai énekek, imádságok és krónikák, történeti dalok, táncházi muzsika 
(műsoridő: 20-50 perc) 

A sasok birodalma – a római légió: rendhagyó történelemóra általános és középiskolásoknak 
(műsoridő: 45 perc) 

 

KUNCZ LÁSZLÓ vers- és énekmondó 

Kuncz László a Pécsi Nemzeti Színház magánénekeseként sorban énekelte az operairodalom nagy 
basszusszerepeit: Sarastro, Ozmin, Bartolo, Leporello, Fülöp király, a Kékszakállú herceg, Fiesco, stb. 
Ezzel párhuzamosan Bach-passiók, oratóriumok főszerepeit is műsorán tartotta, dalesteket adott, pl. 
gyakran előadta Schubert téli utazás c. dalciklusát. 

Hosszú évekig tagja volt a Dobszai László által vezetett Gregorián együttesnek, a Schola 
Hungaricának, különböző régi zenei együttesekben rengeteg középkori, reneszánsz és barokk dalt, 
áriát és motettát énekelt. Elkötelezett híve a mai napig az énekelt régi magyar költészetnek: elsősorban 
Balassi Bálintnak. 

Bár operaszerepekben ritkán lép fel, ma is aktív, járja az országot önálló műsoraival, ahol Radnóti, 
Petőfi, Vörösmarty, József Attila, stb. verseit énekli-szavalja. 

„MAGYAR DANKÓ PISTA, ÁLDJON MEG AZ ISTEN…” 

Ady nagyon szerette és becsülte Dankó Pistát, hozzá írt versében lényegében azt mondja, hogy az ő 
nótáiból tanult hazaszeretetet. A műsor ezt a barátságot eleveníti meg népszerű Ady-versek és a 
legszebb Dankó-nóták felidézésével. 

ADY 100 - Versek Istenről, hazáról, szerelemről 

Nagyon személyes válogatás költő-géniuszunk verseiből. 

„SÁNDOR BETYÁR NÓTÁI” 

Némelyiknek a hőse Rózsa Sándor, többnek a költője Petőfi Sándor, mindet elfújja-eljátssza Kúnfi 
Kuncz László Sándor, a vén betyár. 1 szereplős színház. 
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„LYÁNYOM, ANYÁM, HÚGOM, SZERETŐM, HITVESEM” 

A szép napokhoz méltó versek-nóták Nőnapra és Anyák napjára. 

 

GÁSPÁR SÁNDOR versmondó 

ÚTRAVALÓ ÉNEK - KÁNYÁDI 90’ - A „Nyergestetőtől a vörös villamosig ” 

GÁSPÁR SÁNDOR és HUZELLA PÉTER verses-zenés időutazása 

 „Kányádi Sándor mindig azt mondta: A vers az, amit mondani kell. Többször élcesen beszélt arról, 
hogy a költészetet Gutenbergék bezárták a könyvek lapjai közé, holott az szabadon szárnyal, és a zene 
szabadíthatja ki a könyvekből, hogy minél több emberhez elérjen. Ő ennek a gondolatnak a nagy 
apostola volt”. 

A Kossuth-díjas költőre emlékezünk, aki május 10-én lenne 90 éves. Huzella Péter Kossuth-díjas 
zenész előadóművésznek saját megbízólevele volt a szerzőtől a versek megzenésítéséhez. A verses-
zenés műsorban a történelmi és a személyes líra legjobbjai épp úgy helyet kaptak, mint a felejthetetlen 
gyermekversek. Kányádi Sándort a kortárs magyar irodalom legjei között említhetjük: a Valaki jár a 
fák hegyén, vagy Bántani én nem akarlak, a Nyergestető, a Fekete piros, és a Kuplé a vörös 
villamosról mind-mind örök érvényű tematikát vázol megismételhetetlen módon. Az előadók 
folyamatos diskurzust folytatnak költészettel, a költővel és a közönséggel. 

SZARVASOK AZ ÉGEN - Zenés versszínházi est két férfi hangra, két ellentétes karakterrel, 
BALÁZS LÁSZLÓ GÁBORRAL és GÁSPÁR SÁNDORRAL, valamint az Eurovíziós DAL-versenyek 
többszörös zeneszerző-előadójával, BERKÓ GÁBORRAL. Az összeállításban Karinthy, Veress Miklós, 
Pilinszky, Weöres Sándor, Villányi G. András, Dsida Jenő, József Attila, Faludy, Zelk Zoltán és Nagy 
László verseiből válogattunk. 

„Vannak, akik sohasem látják, amikor a szarvascsorda átrobog az égen. Tanuld meg ezt a versemet - 
ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek – rejtőzködnöm nem lehet – a végtelennek tetsző 
parton – hangot sem ad a néma szakítás – amikor végképp elfogyott minden elszenvedett varázslat – 
lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát – rezeda volt szívem, citera, virág dal – létem, ha 
végleg lemerült- vegyék úgy, mintha el sem kezdtem volna!” 
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