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Régi és új előadásokkal, kislemezzel és az elmúlt tizenöt évet “megkoronázó” könyvvel
várja a közönséget jubileumi évadában a Szegedi Egyetemi Színház.

„Társulatunk a maga tizenöt évével mostanra vált tinédzserkorúvá, ezért izgalmas
produkciókkal készültünk a közönségnek” – mondta el Varga Norbert, a társulat művészeti
vezetője az évad programját bemutató hétfői sajtótájékoztatón. Kiemelte, az új évad az
ünneplés és a számvetés időszaka lesz, ezért az Őszi Kulturális Fesztivál számos
rendezvényéhez is hozzájárulnak. A társulat ismételten csatlakozott a „Vers délben”
programhoz. A színész-rendező október 24-én a Dugonics téri Szent-Györgyi Albert szobor
mellett énekli el az általa választott megzenésített verset. Az együttes a következő

H I R D E T É S

FRISS NÉPSZE

Több mint f
SPORT 2017

Átadják az i
a bronzkori
megtalálójá

HÍRZÓNA 20

Gyorsabb gy
gyógyulás

HÍRZÓNA 20

É

POLITIKA KÖZÉLET HÍRZÓNA SZÓRAKOZÁS SPORT KÖZÖSSÉG

Tinédzserkorúvá vált a SZESZ



A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Cookie-k segítségével információt kaphatnak az oldal
használatáról a közösségi médiával, reklámmal és elemzéssel foglalkozó partnereink. A webhely használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. 

http://szegedma.hu/rovat/egyetem
http://szegedma.hu/author/bartusbella
http://szegedma.hu/2017/10/tinedzserkoruva-valt-a-szesz
mailto:?subject=Tin%C3%A9dzserkor%C3%BAv%C3%A1%20v%C3%A1lt%20a%20SZESZ&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20http://szegedma.hu/2017/10/tinedzserkoruva-valt-a-szesz
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/10/szesz_sajttaj001kf.jpg
http://gdehu.hit.gemius.pl/hitredir/id=0rrlb2_GJZgTZSSo3TqeU9T4XhYBLPtF9N1oW7hy3xP.R7/fastid=judwaeiczbzlgwdhnitbzgtcbxkz/stparam=ygngctsrua/roc=0/url=http://fejlodikavasut.hu/
http://szegedma.hu/2017/12/tobb-mint-felezren-a-cikluszaron
http://szegedma.hu/2017/12/atadjak-az-idei-tomorkeny-dijat-es-a-bronzkori-arany-labvert-megtalalojanak-jutalmat
http://szegedma.hu/2017/12/gyorsabb-gyogyitas-biztosabb-gyogyulas
http://szegedma.hu/2017/12/megvalt-az-atv-havastol
http://szegedma.hu/rovat/politika
http://szegedma.hu/rovat/kozelet
http://szegedma.hu/rovat/hirzona
http://szegedma.hu/rovat/szorakozas
http://szegedma.hu/rovat/sport
http://szegedma.hu/rovat/kozosseg
http://szegedma.hu/


2017. 12. 19. Tinédzserkorúvá vált a SZESZ – Szeged Ma – tények és vélemények

http://szegedma.hu/2017/10/tinedzserkoruva-valt-a-szesz 2/5

hónapokban repertoáron tartja népszerű előadásait. Elsőként, kedden az Arany minősítést
elnyert Pintér Béla darabját, a Démon gyermekeit viszik színre a Pinceszínházban. A szokatlan
című Nagyanyám immár/webcamerán figyeli/a tyúk hogy tojik című előadást Drubina Orsolya
rendezésében láthatja a közönség. „A darab érdekessége, hogy négy tyúk is feltűnik a
pódiumon” – jelentette be Varga Norbert, aki hangsúlyozta a kuriózumnak számító előadást
még sokáig szeretnék játszani. A hónap végén műsorra tűzik a Naked SZESZ verszenésítő
estjét, néhány nappal később a Tűzbe vetett evangélium című Baka István emlékestet,
valamint Nógrádi Claudia Kalliopé című drámáját.

A Sungazers együttes lemezbemutatójával indul az egyetemi színház új produkcióinak
sorozata. Géczi Gergő, a társulat tagja és zenésztársai november 8-án egy poszt-progresszív
projekttel készülnek. „Az elvont zenei világot egyéb művészeti alkotásokkal fűszerezzük meg.
Teret biztosítunk a rövidfilmeknek és képeknek is,

*-*egy igazán sokatmondó, vizuális ingereket felvonultató előadással készülünk”

– mondta el Gergő. A koncerttel egybekötött kiállítást Fazekas Hanga grafikus és Chalhoub
Emil fotográfus képei egészítik ki. A jubileumi évadot egy visszatekintő kötet kiadása színesíti
majd, amely egyszerre tiszteleg a nagy elődök előtt és mutatja be az elmúlt éveket. „Az
előzetes tervek szerint a kiadvány nemcsak kulisszatitkokat tár majd fel, hanem tanulmányok
és ismeretterjesztő írások is megjelennek benne, hiszen azt szeretnénk, hogy a könyvtárak
polcaira is felkerüljön” – fogalmazott a társulat művészeti vezetője. A kötet 2018 tavaszára
tervezett bemutatóját nagyszabású kiállítás kíséri majd az elmúlt évek plakátjaival, fotóival. A
III. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót is jövő tavasszal szervezik meg, melyen a
vendégelőadások mellett Kárpáti Péter Én, a féreg című “Kafka-kabaréját” Varga Norbert állítja
színpadra.

A tizenötödik évad különlegessége, hogy a társulat ezúttal kilép a „megszokott”
Pinceszínházból, így előadásaikat újra láthatják régi játszóhelyükön Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának régi tornatermében, a Hungi Vígadóban és a
Nyugi kávézóban is.

Szegedma Hírportál
körülbelül 2 hónapja

Fény derül a kulisszatitkokra! 
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