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Nyílt Nap
2018 • szeptember 22. • 13:00- 22:00

a  nemzetiben
nyílt próbaaz ember tragédiája

Nyílt
plakátfotózás

kérdezd meg

lucifert!

színészkoncert

nemzeti band 

Hajókir ándulás

r áHangoló + előadás

caligula Helytartója
regisztrációval

nyomkereső + ki, mit tud?
gyerekprogramok

nyílt próba

álomgyár (dreamworks)



a nemzeti színHáz nyílt napja

14:00 – 19:00 gyerekprogramok

13.00-14.00

13:00 – 14:00 nyílt próba _ az ember tragédiája  

14.00 Bánsági ildikó
14.30 söptei andrea
15.00 Barta ágnes

15.30 Blaskó Péter
16.00 HOBO
16.30 Bakos-Kiss gábor

17.00 rátóti zoltán
17.30 szarvas József 

14:00 – 18:00 nyílt plakátfotózás

2018 • szeptember 22. • szombat

Október 19-én mutatjuk be Madách Imre művét. Nyílt napunk résztvevői 
beülhetnek az előadás próbájára, amelyet Vidnyánszky Attila rendező és 
Bozsik Yvette koreográfus tart.

Helyszín:
Nagyszínpad

Nyílt próba Madách Imre és Ivan Viripajev műveiből - Az ember tragédiája és az Álomgyár (Dreamworks) - 
két új bemutatónk. Beszélgessen a Caligula helytartója rendezőjével! Kedvezményes jegy- és bérletvásár, 
idegenvezetés a szoborparkban, séta a kulisszák mögött, gyerekprogramok, koncert, Németh Antal 
szobrának avatása és sok minden más... 

Készüljenek, vár mindenkit szeretettel a társulat, és a Nyílt Nap házigazdája, Bakos-Kiss Gábor!

14.00-19.00

14:00 – 19:00 kulisszajárás
Vezetéses séta a színházban, a „pincétől a padlásig”, nézőink csoportjai 
bejárják a színház minden izgalmas, rejtett zugát. A program regisztrációhoz 
kötött! Jelentkezzen a latogatas@nemzetiszinhaz.hu címen! Fontos: kérjük 
írja meg, hány ember nevében küldi a regisztrációt, hogy munkatársaink 
össze tudják állítani a félóránként induló csoportok létszámát!

14.00-14.30

14:00 – 14:30 az elHallgatott rendező _ németH antal szobrának felavatása 
Németh Antal (1903-1968) szobrának avatása a Nemzeti előcsarnokában, 
amelyen részt vesz vidnyánszky attila vezérigazgató, Balog géza 
színháztörténész, író, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

Helyszín:
előcsarnok

14.30-17.30

14:30 – 17:30 utazás a nemzeti múltjába  
Németh Antal színházvezetői, rendezői munkásságának bemutatása eredeti 
kép és hangfelvételek segítségével.

Helyszín:
nézőtéri büfészint

15.00-16.00

15:00 – 16:00 nyílt próba _ álomgyár (dreamworks)  
Hazai ősbemutatóként, október 2-tól kerül műsorunkra Ivan Viripajev 
friss művéből készülő színdarabunk. Az író új története folytatja az örök 
és egyszerű emberi értékekről szóló dialógust – házasságról, szeretetről, 
családról – egy hollywoodi film nyelvezetét használva. A nagyszerű Viripajev 
- Rizsakov párosnak köszönhetjük a sikeres Részegek című produkciónkat, 
így izgatottan várjuk a premiert! Legyen Ön is részese a világhírű rendező, 
Viktor Rizsakov próbájának! A program regisztrációhoz kötött! Jelentkezzen 
a szervezes@nemzetiszinhaz.hu címen

Helyszín:
Panoráma
Terem

14.30-19.00

14.30-15.00

15.00-16.30

16.45-17.45

alKOtó sarOK – Kézműves tárgyak készítése és a Nemzeti Színház 
makettjének építése kicsik, nagyok, családok számára.

a mi KölyöKKOrunK – Színészeink köszöntik a kicsiket és 
nagyokat legkedvesebb gyerekkori emlékeikkel.

SzíNhÁzI NyoMKereSő – Diákokat, családokat várunk egyénileg 
vagy maximum 4-5 fős csapatokban, hogy felfedezzék a Nemzeti 
Színház épületét és a parkot.

KI, MIt tuD? – 7-18 év közöttiek jelentkezését várjuk egyénileg, vagy 
csoportban (max.15 fő) ének, tánc, próza kategóriában, legfeljebb 3 
perces műsorszámmal. Jelentkezés: 2018. szeptember 10. éjfélig
a szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu címre Ki mit tud? jeligére a 
műsorszám jellegének feltűntetésével és rövid video mellékelésével.

Helyszín:
előcsarnok
 
Helyszín:
Amfiteátrum

Helyszín: indulás 
a főbejárat jobb 
oldalától

Helyszín:
Amfiteátrum

14:30 – 17:30 kérdezd meg lucifert!
14.30-17.30 Találkozzon, beszélgessen az ember tragédiája szereplőivel!

De vajon melyikük lesz Lucifer?
Színművészeink: Fehér tibor, Nagy Márk, Szabó Sebestyén László, 
Farkas Dénes, Berettyán Nándor, Csurka László

Helyszín:
I. emelet,
nézőtéri büfészint 

16:00 – 18:00 ÖltÖzzÖn színésznek! 
16.00-18.00 Próbálja fel a színházi jelmezeket szakavatott öltöztetőink segítségével! Helyszín:

II. emelet, balkonszint

14:30 – 17:30 sétáljunk színészlegendák kÖzÖtt a nemzeti színház parkjában!
14.30-17.30 Miért került a „régi” Nemzeti főhomlokzati másolata a medencébe? 

Mi az a galaktikus csillagtérkép? Milyen növények díszítik a Bajor 
Gizi parkot? Miért van maja lélektemplom a parkban? Fedezze fel 
a Nemzeti Színház parkját – a megelevenedő szobrok között – egy
közös sétán idegenvezetővel és művészeinkkel. Idegenvezető: 
Flament Krisztina Közreműködnek: tóth Auguszta, Ács eszter és 
Berettyán sándor színművészek. A program regisztrációhoz kötött. 
Írjon a latogatas@nemzetiszinhaz.hu címre.

Helyszín:
indulás a Melocco 
kaputól

Hogyan dolgozik egy profi fotós a színészekkel?
Hogyan pózolnak színművészeink az évadhoz készülő plakátok fotózásán?

Helyszín:
I. emelet,
nézőtéri büfészint

15:00 – 15:30 tÖrténelmi lámpás
15.00-15.30 Vizuális gondolatok és parafrázisok az Egri csillagokról.

A kiállítást megnyitja: vidnyánszky attila vezérigazgató
és schnell ádám színművész.

Helyszín:
II. emelet, balkonszint 

12.30-14.00

12:30 – 14:00 nemzeti színtér _ Hajókirándulás a parlamenttől a nemzeti színházig  
Hogyan s miképp álmodta meg gróf Széchenyi István a Magyar Játékszínt? Mi 
köze a Várkert Bazárban található Sissi lépcsőháznak, a Március 15-e térnek, 
a Petőfi hídnak, vagy például a Műegyetemnek a Nemzetihez? Idegenvezető: 
murányi anna mária. Közreműködik: Bakos-Kiss gábor színművész.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! (kb. 60 fő részére)
Jelentkezzen a latogatas@nemzetiszinhaz.hu címen! 

Helyszín: indulás 
a Kossuth téri 
hajóállomásról 
Érkezés:
a MÜPA-Nemzeti 
hajóállomásra

Helyszín:
indulás a 
díszletszállító 
rámpától

Egész nap kedvezményes jegy- és bérletvásárlási lehetőség! A belépés ingyenes! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.



15:00 – 17:00 caligula Helytartója _ ingyenes előadás   
Helyszín:
Gobbi Hilda Színpad

14.30-14.55

14:30 – 14:55 caligula Helytartója _ ráhangoló beszélgetés   
Idei első bemutatónkat szeptember 21-én, a Magyar Dráma napján tartjuk. Ehhez a naphoz 
kapcsolódik színházunk Nyílt Napja is, 22-én. Az előadás előtti „Ráhangoló” beszélgetésen 
Szász János rendezővel találkozhatnak, aki nem csak a Gyulai Várszínházzal közösen jegyzett 
bemutatónk jelentőségéről, de a darab negyven évvel ezelőtti ősbemutatójáról is mesélni tud, 
hiszen abban a gyulai előadásban szereplőként és a rendező Harag György asszisztenseként 
is közreműködött. Moderátor: Kulcsár edit dramaturg, nemzetközi referens. Közreműködik: 
Szász János, az előadás rendezője.

Helyszín: Gobbi Hilda Színpad előtere

17.00-18.00

17:00 – 18:00 ”kÖnnyű neked, szarvas józsi” _ könyvbemutató   
Szarvas József önéletrajzi kötete 60. születésnapjára időzítve, idén júniusban jelent meg. A kötetet 
Bérczes Lászlóval közösen írták, szerkesztették. Rendhagyó könyvbemutatónkon a színművész 
életútjának megrendítő és humoros pillanatait a szerző interpretálásban hallhatják. (Szarvas 
József – Bérczes László: Könnyű neked, Szarvas Józsi…, Magvető, Tények és tanúk sorozat, 
Budapest, 2018). Közreműködik: szarvas József színművész és Bérczes lászló dramaturg, író, 
rendező. Moderátor: Kulcsár edit.

Helyszín: Gobbi Hilda Színpad előtere 

17.00-18.00

17:00 – 18:00 ”az értől az óceánig...” _ sinkovits 90 
A Nemzet Színésze, a Nemzeti Színház legendás tagjának életét 
idézik fel művészeink. Emlékezzen velük!
Közreműködik: rubold Ödön, Szabó Sebestyén László, Katona 
Kinga és csurka lászló színművészek
Szerkesztő: rideg zsófia
Rendező: rubold ödön
A program regisztrációhoz kötött! szervezes@nemzetiszinhaz.hu

Helyszín:
Kaszás Attila Terem 

18.00-18.30

18:00 – 18:30 ádámok és évák Ünnepe _ sorsolás
Sorsolás a vetélkedőre jelentkezett csapatok között.
Moderátor: Pintér szilvia drámapedagógus

Helyszín:
I. emelet,
nézőtéri büfészint

19.00-22.00

19:00 – 22:00 ”Hétre ma várom a nemzeti band”  _ koncert
Közreműködik: Szűcs Nelli, Pál Lajos, trill zsolt, Söptei Andrea, tóth 
Auguszta, Szabó Sebestyén László, Fehér tibor, Bordás roland, 
mátyássy Bence. A csak erre az alkalomra megalakult formáció 
koncertje a ’60-as, ’70-es évek slágereiből! Pop, rock, sanzon, jazz 
magyarul és nem magyarul.

Helyszín:
I. emelet,
nézőtéri büfészint 

Nyílt Nap • szeptember 22,

A programok ingyenesek! A Nyílt Napon a Nemzeti Színház előadásaira 30%-os kedvezménnyel
lehet jegyet és bérletet vásárolni! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.


