
 

 Kedves Nézőnk!

 Mellékelten küldjük 2011. áprilisi műsorunkat.

 Jegyek kaphatók jegypénztárunkban és közönségszervezésünkön, illetve kezelési költség 
mentesen internetes jegyvásárló felületünkön.

  

 Bemutattuk a Pletykafészket

 
2011. február 18-án Puskás Tamás rendezésében bemutattuk a Neil Simon bohózatát, a 
Pletykafészket.  Az  előadásról  kritikai  visszhangot,  interjúkat  és  fotókat  a 
weboldalunkon talál.

 

 
"A maga elrajzolt módján a darab az életfélelmeinkről 
szól: annyira ragaszkodunk a megszerzett egzisztenciális 
helyzetünkhöz,  hogy  elfelejtünk  élni.  Az  álmaink 
eltűntek, a rugalmasságunk oda, a valóságos ambícióink 
a semmibe vesztek, és helyette csak a görcsös félelem 
maradt.  Neil  Simon azonban rendkívül  szórakoztatóan 
ábrázolja ezt az állapotot, igazi színpadi burleszket láthat 
majd a közönség, egy rohangálós őrültekházát." - idézet a rendezőtől

  

 Avenue Q - utolsó előadások! 

 

A  Centrál  Színház  elbúcsúzik  az  egyik  legkedvesebb 
előadásától,  az  Avenue Q-tól,  és  a  következő évadban 
már nem tűzi műsorára a musicalt,  ezért a rajongóknak 
már  csak  három  alkalmuk  maradt  megtekinteni  a 
produkciót.  Az  ezredforduló  után  a  világ  talán 
legnagyobb  musical-szenzációja  volt  A  mi  utcánk  - 
Avenue  Q.  A darab  2009  óta  nálunk  is  folyamatosan 
látható.
 
Adott  egy ütött-kopott  utcácska a város szélén,  ahol  a  lakók együtt  néznek szembe a 
munka- és párkeresés problémáival, miközben legfőbb céljuk, hogy megtalálják legfőbb 
céljukat az életben - bármi is legyen az.

 Utolsó előadások: március 20, április 3, továbbá egy búcsúelőadás májusban.

 

 BEUGRÓ jegyelővételi időpont
 A BEUGRÓ című televíziós  műsor  nyilvános  felvételeire  március  11-én  10:00  órától 
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lehet  jegyet  váltani  színházunk  szervezési  osztályán,  illetve  internetes  jegyvásárló 
felületünkön.
Az előadások időpontja: április 4; 5; 18; 19.

  

 Meghallgatás - Sondheim: Egy kis éji zene

 

A Centrál  Színház  2011 nyarán  bemutatja  Stephen Sondheim  Egy kis  éji  zene című 
musicaljét. A produkció - Magyarországon egyedülálló módon - replika-előadásként jön 
létre  a  londoni  Menier  Chocolate  Factory-val  koprodukcióban,  az  eredeti  előadás 
rendezője: Trevor Nunn. A próbák június közepén kezdődnek, a bemutató július végén / 
augusztus  elején lesz a  Keszthelyi  Nyári  Játékokon.  Terveink szerint  az  előadás  2011 
októberétől folyamatosan repertoáron lenne a Centrál Színházban.

 

A mű szerepeire meghallgatást tartunk:
Első körben március 21-én és 22-én 10 és 18 óra között. Ezeken a napokon a jelentkezők 
szabadon választott dalt adnak elő.

Második  körben  április  4-én  és  5-én  10  és  18  óra között.  Az  első  körben 
továbbjutottjelentkezők a darabból kiválasztott dallal készülnek.
 
További részletek a honlapunkról letölthetők.

  

 

Egy kis visszatekintés
 
Összegyűjtüttönk néhány kritikát illetve interjút az idei évad bemutatóiról, olvassák 
szeretettel:

 

Alan Ayckborun: A Hang-villa titka (rendezte: Simon Kornél)
Keith Huff: Jó zsaru, rossz zsaru (rendezte: Puskás Tamás)
Kander - Ebb - Masteroff: Cabaret (rendező-koreográfus: Bozsik Yvette)
Neil Simon: Pletykafészek (rendezte: Puskás Tamás)

  

 
Színházunk a kultúra utalványokon (Sodexho pass, Accor Services, Cadhoc) túl a Magyar 
Nemzeti  Üdülési  Alapítvány  által  kibocsátott  üdülési  csekkeket  is  elfogadja 
jegyvásárlásra. Bővebb információ honlapunk jegyvásárás menüpontjánál látható.

  

 Előadásainkkal  kapcsolatos  bővebb  információt  a  www.centralszinhaz.hu című 
weboldalunkon talál.

 Tisztelettel,
Centrál Színház
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