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TERVEINK 2010 –RE 
 
 
Elkezdődött 2010, s terveink egy része a megvalósulás felé halad. Igaz ugyan, hogy 
még nem látjuk, nem láthatjuk “az alagút végét”, nem tudhatjuk, hogy célkitűzéseinket 
meg tudjuk-e valósítani, vagy ábránd marad… Mi mégis bizakodunk, hiszen eddigi 
eredményinkhez is álmainkon át vezetett az út. Hihettük volna 15 évvel ezelőtt, amikor 
megalakultunk, hogy repertoárban, színvonalban felvesszük a versenyt a 
“kőszínházak”-kal? Nem mi mondjuk, nézőink. Csak bele kell lapozni 
vendégkönyvünkbe… Gondolhattuk volna az első években, mikor 2070-en voltak 1 év 
alatt kíváncsiak ránk, hogy a látogatók száma megsokszorozódik? 17 500 látogatót 
várunk ebben az évben, s akik ismerik munkánkat, tudják, hogy ez a szám egyáltalán 
nem irreális.  
Bizony, meg kell felelni a közönség elvárásának, akik megszerették családias kis 
színházunkat. A kialakult bérletrendszer  pedig nemcsak a családoknak kedvez. 
Segítségével sok óvodás és iskolás gyerekben ébredhet fel az érdeklődés e sajátos, 
egyszeri és megismételhetetlen műfaj iránt. A mi felelősségünk is, sikerül-e 
megszerettetni a színházat velük, kialakul-e igényük, hogy majdan színházba-járó 
felnőttek legyenek. 
Nézőink megszokták és megszerették a repertoár-rendszert is. Ez teszi lehetővé, hogy 
régebben bemutatott darabot is műsoron tarthassunk, s ez teszi lehetővé a 
takarékoskodást is. Több darabunk túl van már a 100-ik előadáson is, akkora az 
érdeklődés iránta. Ilyen mesejáték például a SEGÍTSÉG,EMBER! melyet 2010 
tavaszán újítunk fel sokak unszolására. Kisfiú hősünk nagyon szereti az állatokat, de 
védenceinek egész más a véleménye. Bírósági tárgyalást hívnak össze, ahol 
elpanaszolják, hogyan bánik velük kis gazdájuk. Szerencsére ennek a pernek nem lesz 
vesztese, s Ember Elek is megtanulja, miként bánjon állatkáival. 
 Úgy tűnik nagyon nagy igény van a  klasszikusokra a gyerekek (s természetesen 
szüleik) körében, ezért  2010 májusában újabb Grimm-mesét, a HÓFEHÉRKÉ-t 
mutatjuk be. Az érdekessége az lesz a bemutatónknak, hogy felnőtt színészek játszák a 
törpéket, stilizált mozgásukra épül majd a játékuk. 
 A repertoáron lévő darabok közül túl van az ÁGACSKA és az ÁRGYÉLUS 
KIRÁLYFI is a 100. előadáson. Ezeket a mesejátékokat folyamatosan játszottuk 1997-
es ill. 2000-ben történt bemutatásuk óta. Akárcsak a többi műsoron lévő mesejátékot! 
S mivel közönségünk érdeklődése töretlen, 2010-ben is műsoron lesz még, -a 
felsoroltakon kívül- AZ ÖRDÖGKIRÁLY KÚTJA; a SIRÁLYFIÓKA ESETE A 
MACSKÁVAL, AKI MEGTANÍTOTTA REPÜLNI; a HAMUPIPŐKE; a HOLLE 
ANYÓ; a HÓKIRÁLYNŐ; az ITT VAN ITT A TÉLAPÓ!; a MÁTYÁS KIRÁLY ÉS 
A CINKOTAI KÁNTOR; valamint a SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY. 
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 Ősszel  egy másik klasszikus,  kerül színpadra:  ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ. Ez a  
zenés mesejáték  jól illeszkedik a fent említett koncepcióba, hiszen – többek között -  
szól a  
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színház varázsáról, a csodáról, ami rögtön megérint, amint belépünk az épületbe… És 
szól a mese arról a csodáról, ami minden egyes emberben külön-külön is benne van, 
csak fel kell tudni fedezni. Ózhoz szeretne észért menni az, aki a legjobb ötleteket 
adja, az menne szívért, aki talán a legérzékenyebb, s a gyáva menti meg élete 
kockáztatásával barátait, mikor bajba kerülnek. A Madárijesztő, a Bádogember és a 
Gyáva Oroszlán már nagyon várják, hogy csatlakozzanak a jól ismert mesehősökhöz 
itt nálunk, a Holdvilág Kamaraszínházban. Ennél jobban talán csak a  néző-gyerekek 
várják, hogy segítségükkel beléphessenek Óz birodalmába. 
A következő bemutatónk a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt ígér feledhetetlen, 
meghitt perceket. Az újabb karácsonyi előadást is közönségünk kérte tőlünk, miután 
évekig nagy sikerrel játszottuk a KARÁCSONY GYERTYÁCSKÁI  című előadást. A 
KARÁCSONYI MESE része lesz az ünnepi készülődésnek, színházon belül s kívül 
is… 
A felnőtteknek is készülünk új előadással. 2010 őszén láthatják a nézőink az 
ARCHIVATAL cínű abszurdot, melyet Pruzsinszky Sándor írt színházunk számára. 
Szól többek között az arctalan arcokról, az újabb és újabb szerepekről, melyekbe ki-ki 
belebújik. Akarattal, vagy mert mások  így látják jónak… És szól a szerepcserékről, 
mely néha ahhoz vezet, hogy már senki sem ismer a másikra, de néha magára sem. 
Ahogy a gyermekeknek, úgy az idősebb korosztálynak is tartunk műsoron régebben 
bemutatott darabokat. Így repertoáron marad Csehov SIRÁLY-a, 2010-ben is láthatják 
nézőink a MEGVAN MINDEN KEREKÜNK! című retro-revűt, a Vers-Galéria estjeit. 
(SZÁZ ALAKBA..., ADY-IDÁK, J.ARS-POETICA, KÜLÖNBÉKE, KRÁTER, 
FEKETE RÚZS ÉS..., ERŐLTETETT MENET...) Ez utóbbival léptünk fel a FRINGE 
Fesztiválon…  Az esteket 2010-ben napalokkal is kiegészítjük, ugyanis tervezzük az 
előadások bemutatását diákoknak, rendhagyó irodalom-óra keretein belül.  
Fontos szerep jut 2010-ben is vendégeinknek, hiszen előadásaikkal hiányt pótolnak. A 
legkisebbek így láthatják a ZSIGA FÖSTŐ FEST bábjátékot a Tintaló Társulattól, a 
MESEMALAC-ot, a SZEGÉNY EMBER GAZDAGSÁGÁ-t a Batyu Színháztól, a 
BÉKAKIRÁLY-t és az ALAMUSZI NYUSZI pantomim-meséket a Dvorák 
Pantomimszínháztól, a FONALMESE című animációs játékot a Malko Teatro-tól, a 
FÚJD A DUDÁT, AMÍG BIROD! hangszerbemutatóval egybekötött játékot, s a 
TÁNCON SZERZETT KIRÁLYSÁG című néptánc-mesét pedig a Népi Szőttes 
együttesétől. 
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Egy közös munkára készülünk Molnár Ildikóval, aki nemcsak színművész, hanem 
nagyszerű drámapedagógus is. Mivel nálunk komoly műhelymunka folyik gyerekekkel 
és stúdiósokkal, hasznos lenne együtt dolgozni vele.  
 

-3- 

 
Egyébként nemcsak a MÁTYÁSOK ÉS POFONOK című interaktív játékot gondoltuk  
együtt létrehozni, hanem egy felnőtteknek szóló Kroetz-darabot, a 
KÍVÁNSÁGHANGVERSENY-t is. Ahogy Kroetz-nél megszokhattuk, éles 
társadalomkritikával írja meg műveit,  mégis együtt érez hőseivel.  
 
Márciusban a Holdvilág Napokon határon túli vendégünk volt! 
A rév-komáromi Teátrum Társulás gyermekeknek a PETI MEG A RÓKA című zenés 
mesejátékkal kedveskedett, felnőtteknek pedig a MARCZIBÁNYI-HÁZ című drámát 
mutatta be, mely Petőfi és Jókai barátságáról szól. 
A nyári szünetben idén sem maradhat el a SZÜNIDÖDŐ programja a Petőfi 
Csarnokban, s ezen mi is részt veszünk.  
Ősszel, a színházi szezon kezdetét pedig mi is meg fogjuk ünnepelni a többi budapesti 
színházzal, a Csepűrágó Fesztiválon. 
A Budaörsi Játékszínnel további tárgyalások várhatók, a Budapesti Kamaraszínház 
változatlanul műsoron tartja HAMUPIPŐKÉ-nket...  Ez ékes bizonyítéka annak, hogy 
előadásaink színvonala felveszi a versenyt a "hivatalos" színházakéval, de ezt 
bizonyítják a vendégkönyv-bejegyzések, s a meredeken növekvő nézőszám is... 
 
Színházi egyesületünk igyekszik - a nehéz körülmények ellenére - teljesíteni vállalt 
feladatát, s törekszik arra, hogy igényesen kialakított repertoárral, töretlen hittel és 
lelkesedéssel szolgáljon, a kultúra egyik "végvárá"-ban, ami -reméljük, közös akarattal 
-, lassan-lassan a kultúra fellegvárává növi ki magát... 
 
Budapest, 2010. április 13. 
 
                                                                                                     Koltai Judit 
                                                                                                 művészeti vezető, 
                                                                                                az egyesület elnöke 
           
 
A teljes beadott anyag itt tölthető le: 
http://www.holdvilag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=123:palya
zat-2010-nefmi&Itemid=100006 (a szerk.) 


