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NEJEM A NETEN 

Vígjáték két felvonásban. 

Egy mai kispolgár története, aki súlyos anyagi gondokkal küzd, aki 

belemegy, hogy szerepeljen egy valóság Show-ban. Felszerelnek 

húsz rejtett kamerát a lakásában. Felteszik az internetre, és húsz 

millió ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt 

megkeresheti a pénzt, amivel tartozik. De nem tudja mire 

vállalkozott… És elszabadul a pokol!! 

Sok humor és nevetés. 

Szereplők: 

CSENGERI ATTILA 

NYERTES ZSUZSA / GREGOR BERNADETT 

HARSÁNYI GÁBOR 

CSEKE KATINKA 

PLASZTÁN ANETT 

CZAKÓ ÁDÁM 

CSIFÓ DORINA / OROSZ CSENGE  
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SZERELMES KOMÉDIÁSOK 

AVAGY MISS ARIZONA 

Zenés vígjáték felnőtteknek két felvonásban. 

A komédiások féltékenyek és szerelmesek. Szenvedélyesen vágynak 

egymásra és egy saját színházra. Vajon valóra válnak, beteljesülnek 

a vágyak? Álmuk, hogy saját otthonuk legyen, egy igazi színház. És 

benne a csoda, Miss Arizona… 

Ének, zene, tánc, humor, krimi… 

Szereplők: 

HELLER TAMÁS 

MÁDI PIROSKA 

CSENGERI ATTILA 

PLASZTÁN ANETT 

CSEKE KATINKA 

CZAKÓ ÁDÁM 
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AMÍG AZ ASSZONY ALSZIK 

Vígjáték két felvonásban. 

Vegyünk egy csipet házasságot és adjunk hozzá egy asszonyt, nagy 

kanál féltékenységgel. Vegyünk egy férjet, aki az előző árnyékában 

él. Panírozzuk be leleménnyel, fűszerezzük hipnotikus 

képességekkel. Köretnek hozzunk egy régi szerelmest és a 

vállalkozó kedvűeknek egy plusz szerelmes párt. Hagyjuk nyitva az 

ablakot, hogy az illatok ki-be szállhassanak rajta, majd az egészet 

keverjük össze, süssük ki. Sütési idő: Amíg az asszony alszik. Ha 

felébredt, kész is a kalamajka! 

Georges Feydeau műve vitathatatlanul megnevettet és mindenki 

megtalálja benne a maga szerepét. A színészek bravúros játéka és az 

író humora garantált szórakoztatást nyújt két felvonáson keresztül. 

Fogyasztható egyedül, párban, családban és akár egy nagyobb 

társaságban is, korra, nemre való tekintet nélkül. 

Jó étvágyat! 

Szereplők: 

GREGOR BERNADETT/ GYEBNÁR CSEKKA  

OROSZ CSENGE/ CSIFÓ DORINA 

SZOKOL PÉTER/ BOR VIKTOR 

BUCH TIBOR/ CSENGERI ATTILA 

HORVÁTH CSONGOR 

NAGY BALÁZS 
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TÖKÉLETES SZERELEM 

Zenés vígjáték két felvonásban. 

Mit meg nem tesz egy színházigazgató a pénzügyi támogatásért? 

Hogyan mutat be a színháza egy operett előadást, ha nincs 

primadonnája, bonvivánja, tánckara, sőt énekes színésze sem? Vagy 

az is lehet, hogy van, csak nem tud róla? Sőt… lehet, hogy egy 

szórakoztató, megható, fergeteges zenés előadás születik? És ahogy 

az lenni szokott, mindeközben szerelemek szövődnek, titkok 

derülnek ki, és a végén minden félreértés megoldódik. 

Szereplők: 

BUCH TIBOR 

SZÁSZ KATALIN / PLASZTÁN ANETT 

GREGOR BERNADETT / MÁDI PIROSKA 

GÖTH PÉTER / KOVÁCS SZILÁRD 

KÖLLŐ BABETT / SZABÓ NOÉMI 

CZAKÓ ÁDÁM
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MUZSIKÁLÓ FILMKOCKÁK 

Utazás a filmslágerek világában 2 részben, sok humorral. 

Művészeink már mindannyian bizonyítottak az operett és a musical 

világában. Itt együtt, egy díszletes-jelmezes előadás keretében igazi 

időutazásra röpítik a nézőket. Az előadás ötvözi a zenét, a táncot, a 

dalokat, a prózát, a színházi dramatikus elemeket. 

Szereplők: 

CSENGERI ATTILA 

GREGOR BERNADETT / TUNYOGI BERNADETT 

KÖLLŐ BABETT 

GÖTH PÉTER 

SZÁSZ KATI 

és a zenészek 
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SE VELED, SE NÉLKÜLED 

Érzelmes, zenés vígjáték két részben. 

Történik valahol a nagyvilágban, egy kisvárosban, ugyanabban a 

hálószobában. 

Egy házaspár életének huszonöt éve az esküvőtől egészen 

öregkorukig. Egy szenvedélyes kapcsolat, amely két ember egymás 

iránti mély szeretetén és tiszteletén alapul. Szerelem, féltékenység, 

megcsalás, veszekedés, megbocsátás, kibékülés… Mindannyiunk 

számára ismerős helyzetek az életből. 

Szereplők: 

GREGOR BERNADETT 

VOCZIÁN OTTÓ 

BUCH TIBOR / CSENGERI ATTILA 

FEHÉR LILI 
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Hans Kottow – Nemlaha György 

SZTRÁJKOL A GÓLYA 

 

Bohózat két felvonásban 

Fergeteges komédia a kínos helyzetről. Hiába reménykedik a fiatal, 

ártatlan Zsuzsika – no meg az egész családja - a gólya csak nem akar 

működésbe lépni, Zsuzsikából nem lesz asszony… Mindenki a férjet 

okolja, ám nem mindenki tudja, hogy az ok: egy különös fogadalom, 

amit az ifjú férj fájdalomdíjként az elhagyott szeretőnek kénytelen 

tenni. És, hogy ne menjen minden simán, csakhamar megérkezik a 

szerető egykori tisztelője is, meg egy nagylelkű rokon - hogy aztán 

minden a feje tetejére álljon… Hans Kottow és Nemlaha György 

vígjátéka, Heltai Jenő fordítása alapján pikáns és mozgalmas 

pillanatkép egy világról, amelyik ma már elképzelhetetlen… vagy 

mégsem? 

Szereplők: 

NAGY LÓRÁNT 

KÖLLŐ BABETT/ GREGOR BERNADETT 

HORVÁTH CSONGOR 

CSEKE KATINKA 

OROSZ CSENGE/ CSIFÓ DORINA 

BUCH TIBOR/ PÁVEL MIKLÓS 

BOR VIKTOR 

SZARVAS BALÁZS 

Rendező: Gregor Bernadett 
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A GOSPELTŐL A FANTOMIG 

Musicalest két felvonásban 

A színházi műfajok közül napjainkban a musical az egyik 

legsikeresebb, legnépszerűbb. Nem véletlenül. Hisz ötvözi a zenét, a 

táncot, a dalokat, prózát, a színházi dramatikus elemeket. 

Színészeink, előadóink külön-külön már mindannyian bizonyítottak 

e műfajban. Itt együtt, egy szerkesztett, díszletes-jelmezes előadás 

keretében láthatjuk őket. 

Szereplők: 

 CSENGERI ATTILA 

BUCH TIBOR 

TUNYOGI BERNADETT 

GREGOR BERNADETT 

CZAKÓ ÁDÁM 

PLÁSZTÁN ANETT 

 A dalok témája a szerelem, a boldogság, a szenvedés, a születés, a 

halál, a pénz… Igény szerint alakítható a rendezvény (pl. cégprofil, 

partnertalálkozó, karácsony, szabadtér, stb.) jellegéhez. 
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