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2018. október 
KÖRÚTI SZÍNHÁZ 
Arcel Achard 

A BOLOND LÁNY 
(krimi vígjáték) 
 
Szereplők: 
Camille Sévigné, vizsgálóbíró - Kautzky Armand 
Benjamin Beaurevers - Koncz Gábor 
Josefa Lantenay - Pikali Gerda 
Julien Morestan, törvényszéki írnok - Lipták Péter 
Marie-Dominiqu Beaurevers - Placskó Emese 
Edouard Lablache, ügyész helyettes –  
Galambos Zoltán/Pecsenyiczki Balázs 
Elie Cardinal, ügyvéd - Oroszi Tamás 
Antoniette Sévigné - Kiss Edina 
Mario, törvényszéki őr – 
 Pecsenyiczki Balázs/Kozel Dániel 
 
Izgalmas krimi-vígjáték, ahol az utolsó pillanatig tapintani lehet a feszültséget. A darab, amit végig izgulunk és 
végig nevetünk! Vajon lesz-e akkor is nagy ívű pályája egy frissen Párizsba érkezett ifjú vizsgálóbírónak, ha kitart 
az igazság mellett? Vagy őt is bedarálja a gépezet? Hogyan őrizze meg tisztességét, egy tisztességtelen 
rendszerben, a felsőbb körök érinthetetlensége mellett? Lesz az igazságnak bajnoka, és a rossz elnyeri méltó 
jutalmát? Domján Edit és Márkus László legendás kettősét két igazán méltó utód alakítja. 

Rendezte: Galambos Zoltán 

 
2018. december 
PÓDIUM SZÍNHÁZ 
Harsányi Gábor 

 ÉDES ALKONY 
(zenés vígjáték) 
 
Szereplők: 
Szepi, színész - Harsányi Gábor 
Vili, színész - Várfi Sándor 
Kátya, ápoló - Bednai Natália 
Boróka, a ledér hölgy - Ternai Krisztina 
Frida, Vili felesége - Gosztola Adél 
Besurranó - Gieler Csaba 
 
Az Édes Alkony szanatóriumban Szepi, az ország egyik legnagyobb színésze éppen a rehabilitációját tölti, ahol 
Kátya nővér mindent megtesz azért, hogy jó kedvre derítse a bálványát. Hirtelen felbukkan a legjobb barátja az 
ország második „első legjobb színésze” Pajor Vilmos egy fiatal ledér hölgy társaságában. A két idősödő művész 
találkozása megeleveníti a régmúlt szép emlékeit, de hirtelen megérkezik Vili felesége egy meglepetéssel. Az 
eseményeket tetézi egy besurranó életveszélyes gyilkos. Mi várhat ránk? Zene, krimi, ének, tánc, humor! 

Rendezte: Bednai Natália  



2019. január/február 
 

SENSUM ARTS SZÍNHÁZ 

LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN 
 (vígjáték 2 felvonásban) 
 

Szereplők:  
Bozsó Péter 
Baronits Gábor 
Köllő Babett 
Mádi Piroska/Gregor Bernadett 
Deutsch Anita 
Mézes Violetta 

 
 

Bernard, a sztárépítész elegáns loft-lakásában éli gondtalan 
életét. Ha kinéz az ablakon, Párizsra lát. Ha vacsorázna, a 
házvezetőnő viszi otthon a nemzetközi konyhát. Ha menyasszonya megérkezik, mámorosan szeretik egymást. 
Ha másik menyasszonya érkezik meg, vele is mámorosan szeretik egymást. Ha a harmadik, vele is. Mert minden 
normális, modern férfinak három menyasszony az ideális, csak légiutas-kísérők legyenek, és menetrend szerint 
elkerüljék egymást. Amikor beállít a régi iskolatárs, hogy apró szívességet kérjen, ő is elámul az irigylésre méltó 
és tökéletes rendszeren. Persze egyetlen apró hiba is végzetes. Kettő még rosszabb, vicces. Ez az este a 
harmadik hibával kezdődik...  

Rendezte: Korcsmáros György 
 
 

2019. március/április 
KÖRÚTI SZÍNHÁZ 
Eisemann Mihály-Szilágyi László 

ZSÁKBAMACSKA 
(zenés vígjáték) 
 

Szereplők: 
Kovács Sári - Placskó Emese 
Reinerné - Esztergályos Cecília 
Gáthy Ervin - Pecsenyiczki Balázs 
Kelemen - Szabó Kristóf 
Manci - Lehel Katalin 
Nózinger - Szekér Gergő 
Ladányi kont - Oroszi Tamás 
Portás - Kozel Dániel 
Mixer - Kaluczky Zsombor 
Szobalány - Kiss Edina 
 

 
Én és a kisöcsém újratöltve! Eisemann Mihály soha meg nem unható slágereivel, fergeteges humorral, és 
fantasztikus szereplőgárdával. 
„Jegyezd meg, egy szerelem nálam legfeljebb három napig tarthat! Szombat: ismerkedés, vasárnap: az 

úgynevezett szerelem, hétfőn: alászolgája! Kedden már akár ne is köszönjön!” 

 

 

 

 

 



BÉRLETVÁSÁRLÁS: 

 
Bérlet ára: 8 000 Ft 

Kedvezményes bérlet ára: 7 000 Ft 
(pedagógusoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak). 

 Bérletvásárláskor, kérjük, hozza magával nyugdíjas,  
 pedagógus, vagy diák igazolványát! 

 

Szólójegyek ára: 
Elővételben az előadás napjáig: 2.500 Ft 

Előadás napján: 3 000 Ft 
 

Bérletek augusztus 21-től az első előadásig válthatók. 
Szólójegyek az első előadásra, korlátozott számban,  

a fennmaradó helyekre válthatók. 
Előadások időpontja: 

péntek 19 óra, szombat vagy vasárnap 17 óra. 
Műsorváltoztatás és a szereplőváltoztatás  

jogát fenntartjuk! 
 

 

Jó szórakozást kívánnak a  

Petőfi Művelődési Központ munkatársai! 
 

 


