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2016 októberében délvidéki turnéra indulnak az Udvari Kamaraszínház színészei. Az idén
májusban "A Világ Magyarságáért" m?vészeti és közéleti elismerésben részesült társulat 3
nagysiker? el?adást 6 különböz? helyszínen mutat be.
Az Udvari Kamaraszínház turnéjának els? állomásán, Torontálvásárhelyen a magával ragadó
történet?, egyfelvonásos dráma, a Halottak napjától virágvasárnapig, kerül bemutatásra október
15-én. Egy szabadkai magyar polgár naplójára támaszkodó történet, trianonról, a délvidék szerb
bekebelezésér?l és annak felszabadításáról. Egy mesterm?, mely megmutatja erényeinket és
esend?ségünket, a kissebbségi lét napos és árnyékos oldalát egyaránt.

Az MKUK ?szi körutazásának második állomása Topolya, ahol a nagy népszer?ségnek
örvend? Kié ez az ország? cím? történelmi krimi szövevényes cselekményét bogozhatják ki és
oldhatják fel a néz?k október 19-én. Váratlan fordulatokkal teli, vérfagyasztó történet
elszakadásról, egymásra találásról, identitás-vesztésr?l és er?szakról. A kisemmizett, ki?zött
délvidéki
magyarok
és
az
ünnepelt
színészn?
Széplaky
Vera
sorsának
nyomonkövetésére Magyarkanizsa lakosságának is lehet?sége nyílik a turné keretén belül, a
színdarab egy második el?adásán, október 20-án.
Azonban a fellépéssorozat ezzel még nem ér véget. Els?ként Csóka városának színházrajongói
tekinthetik meg Zilahy Lajos m?vének átdolgozását, október 29-én egy múltszázadbeli felfordult
világról. A meghökkent? történet? Fehér Szarvas cím? dráma, további két délvidéki helyszínen
is színpadra kerül. A dráma játékidejére Törökbecse (október 30-án) és Szabadka (október
31-én) lakói is felülhetnek a történetbeli sorsokat irányító összeomlás körhintájára, amely
véletlenszer?en taszítja méltó karaktereinket a sárba, és repíti az alantasakat akár magas
méltóságra.
El?adások

Helyszín
Torontálvásárhely(Debelja?a)

Id?pont
2016. október 15.(szombat)
19:00

Topolya (Ba?ka Topola)

2016. október 19.
(szerda)
19:30
2016. október 20.
(csütörtök)
19:00
2016. október 29.(szombat)
19:30

Halottak napjától vasárnapig
Írta: Siposhegy Péter

Kié ez az ország?
Írta: Daday Loránd

Magyarkanizsa (Kanjiža)

Fehér Szarvas

Csóka (?oka)
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Írta: Zilahy Lajos

Törökbecse (Novi Be?ej)

Szabadka (Subotica)

2016. október 30.
(vasárnap)
19:00
2016. október 31.
(hétf?)
19:30

Határontúli el?adásainkra jegyek válthatók a befogadó intézményben, illetve jegyek rendelhet?k
a jegy (kukac) mkuk.hu címen.
{nomultithumb}
{module [160]}

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

