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2009. december 8-án és 17-én premier a DBU-ban 
 
Mi így búcsúztatjuk a 2009-es évet: 
„Az eltört korsó“ és a „Veszett tárgyak: ein Herz und andere Dinge” után, december 8-án új 
bemutatóval várjuk Önöket. Görgey Gábor legkedveltebb és leggyakrabban játszott 
Komámasszony, hol a stukker? című abszurd komédiáját tűzzük műsorra. 
Az előadás érdekessége, hogy a szerző neve szorosan összefonódik a DBU történetével, 
hiszen Görgey Gábor a '90-es években a színház művészeti tanácsadója volt. A Kossuth-
díjas író a napokban ünnepelte 80. születésnapját, ez alkalomból is szívből köszöntjük őt. 
Az előadást Florin Gabriel Ionescu és M. C. Ranin alkotópáros jegyzi, akik négy évvel ezelőtt 
már dolgoztak együtt Molnár Ferenc: Olympia című darabja kapcsán. 
 

Görgey Gábor 
Komámasszony, hol a stukker? 

(1966) 
komédia 

MAGYAR SZINKRONNAL! 
 

Cuki, egy alvilági figura  Andrei Hansel 
Méltóságos    Bernd von Bömches 
K. Müller    Gregor von Holdt 
Kiss, az értelmiségi   Christoph Fortmann 
Márton, egy paraszt   Farkas Gergő 
 
Rendező:    Florin Gabriel Ionescu 
Díszlet és jelmez:   M. C. Ranin 
 
 
 

Öt férfi egy pisztollyal összezárva. Hol és mikor, nem tudjuk.  De hogy nem 
véletlenül, az biztos. Az egyes karakterek a különböző társadalmi rétegek képviselői: 
Cuki, az alvilági figura; Méltóságos, a nemesi címmel büszkélkedő földbirtokos; K. 
Müller, a városi polgár; Kiss, az értelmiségi és Márton, a földjéből élő paraszt. A 
köztük lévő hierarchiát azonban nem a nevük szerinti társadalmi hovatartozás 
határozza meg, hanem hogy éppen kinél van a címben szereplő stukker. Ergo, akinél 
a fegyver azé a hatalom. És mivel mindig másnál van, ezért a felállás folyamatosan 
változik. Görgey izgalmas, abszurd és egyben komikus helyzetben vizsgálja a 
mindenkori hatalmi pozícióba kerülő figura befolyását a társadalom 
strukturálódására. 
 
2009-es előadások időpontjai:  
Dec. 8. (kedd), 19 h (Premier);  
Dec. 9. (szerda), 18 h;  
Dec. 10. (csütörtök), 16 h;  
Dec. 14. (hétfő),17 h;  
Dec. 15. (kedd), 16 h 
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A legkisebbeket karácsony előtt, december 17-én a „Hamupipőke“ című 
táncjátékkal lepjük meg. Pataky Klára Horváth Károly (Stuart Mária, 2009) zenéjére 
készített koreográfiája a mese változatait átszűri, sűríti, és a tánc nyelvére leginkább 
lefordítható belső, lelki tartalmakra helyezi a hangsúlyt. A táncjáték nem csak 
nézőinknek lesz újdonság: színészeink is új kihívás előtt állnak. A beszéd segítsége 
nélkül, kizárólag a test nyelvén szólaltatnak meg egy történetet.  
 
 

Grimm testvérek– Horváth Károly 
Hamupipőke 

táncjáték  
 

Hamupipőke   Pitz Melinda 
Apa; Udvarmester  Christoph Fortmann 
Mostoha   Frank Ildikó 
Mostohanővérek  Lotz Kata, Lena Stamm 
Herceg   Solymár Dániel 
Bolond    Andrei Hansel 
Király    Gregor von Holdt 
 
Koreográfia:    Pataky Klára 
A koreográfus asszisztense: Kántor Kata 
Díszlet és jelmez:   Szeibert Kata 
Zene:     Horváth Károly 
 

2009-es előadások időpontjai:  
Dec. 17. (csütörtök), 14 h (Premier); 
Dec. 18. (péntek) 10 h és 12 h; 
Dec. 21. (hétfő),10 h 
 

Az előadáshoz nyereményjáték kapcsolódik. További információért keressék Herczinger 
Ildikót szervezőt a 74/316-533-as számon vagy részletesebben olvashatnak róla a 

www.dbu.hu weboldalon. 
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