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Kedves Bérlettulajdonos, Egyesületi Tagunk, Barátunk! 
 

 

 Tájékoztatjuk, hogy a FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2011. február 

25-én (péntek) 17 órakor a helyi autóbuszmegállókban, illetve a Városháza előtti 

gyülekezéssel, indulunk különjárati autóbusszal Budapestre József Attila Színház (1134. 

Budapest, Váci út 63.) Bánffy bérlet – 1. előadás az örökös tagok javára Eugéne Labiche: 

EGY OLASZ SZALMAKALAP komédia dalokkal fűszerezve két részben megnézni.  

 

 Az előadás 19 órakor kezdődik, vége 22 óra, várhatóan 23 órára érkezünk haza. 

  

Szereplők: Adorjáni Bálint, Andrássy Máté, Blaskó Borbála, Blazsovszky Ákos, Csórics 

Balázs, Dányi Krisztián, Fila Balázs, Gieler Csaba, Herczeg Adrienn, Jakus Szilvia, Kádas 

József, Krisztik Csaba, Márkó Eszter, Ömböli Pál, Szabó Éva, Vándor Éva. 

Díszlettervező: Ambrus Mária Jelmeztervező: Benedek Mari Fordító-dramaturg: Ungár Júlia 

Zenei vezető: Gebora György Rendezőasszisztens: Czipó Gabriella Rendező: Zsótér Sándor 

Leonidas Fadinard, a jómódban élő párizsi fiatalember esküvőjére készül. A gondos vőlegény 

hazafelé tart, hogy meggyőződjön, minden rendben van-e a menyegzői előkészületekkel, ám 

útközben váratlan esemény történik. Lova megeszi egy hölgy szalmakalapját, aki éppen a 

szeretőjével sétálgat. A nő férje roppant féltékeny természet és rögtön észrevenné a 

különleges és ritka fejdísz, az olasz szalmakalap hiányát. A hölgy és lovagja ezért 

bekvártélyozzák magukat Fadinard lakásába, és elhatározzák, addig nem tágítanak onnan, 

amíg Fadinard meg nem szerzi nekik a kalap tökéletes mását. A fiatalember, hogy elkerülje a 

botrányt, a mit sem sejtő násznéppel a sarkában kalapkeresőbe indul… 

Eugène Labiche (1815-1888) a 19. századi Franciaország egyik legnépszerűbb színpadi 

szerzője. Zenés bohózatokat, komédiákat, úgy nevezett vaudeville-eket írt. Az Egy olasz 

szalmakalap, amit 1851-ben mutattak be Párizsban, a szerző legismertebb darabja. Bejárta a 

világ színpadait. Készült belőle film (René Clairs) és opera (Nino Rota) is. 

Az előadásra egy előadás árát 1800,- Ft/fő, és az úti költséget 1500,- Ft/fő hozza magával, 

összesen 3300,- Ft/fő.  

                

Akadályoztatás esetén, valamilyen oknál fogva az előadásra nem tud jönni, úgy köteles 

maga helyett más személyt szerezni, vagy a költséget kifizetni.  

                                                                                                    

A bérlettulajdonosoknak jó szórakozást kívánok!                                                              

 

Jászfényszaru, 2011. január 18. 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

                                                                                    Tóth Tibor 

                                                                                      szervező 

 


