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Kedves Kolléga! Tisztelt Pedagógus!

A Fészek Színház nyolcadik éve keresi a kapcsolatot iskolákkal, tanárokkal, diákokkal. Több évtizedes
diákszínházas múlt, több mint száz diákokkal közösen megtekintett előadással a hátunk mögött, civil
szervezetként az egyik legfontosabb küldetésünknek tartott missziónk: a kamaszokkal találkozás és
foglalkozás igényével és lehetőségével keressük Önöket ismét.
Színházunk repertoárját mindig úgy állítjuk össze, hogy a középiskolás korosztállyal találkozhassunk,
beszélgethessünk, s tanulhassunk egymástól. Ám ez a találkozás nem jöhet létre a kapocs, azaz a
tanárok értő és odaadó akarása nélkül.
Kérjük, amennyiben érdemesnek tart bennünket, keresse a kapcsolatot velünk, hogy a színház, mint
az egyik legkülönösebb és emberibb művészeti ág eljuthasson a diákokhoz!

Mi mindenben partnerek vagyunk.
Előadásink közül a következőket ajánljuk figyelmükbe:
ÉDES DEZSŐ!
Egy fiktív történet Kosztolányi Dezsőről, ami abszurditása okán talán még közelebb engedi a diákokhoz
az író-költőt, akinél érdekesebb és értékesebb magyar művész kevés született!
(80 perc, szünet nélkül.)
FÉM
A darab napjaink egyik legmeghatározóbb problémakörével foglalkozik: pénz, karrier, hírnév - kontra párkapcsolat, család, gyerek. A nagykamaszból felnőtté váló fiatalok álmaiból, az előttük álló életről
való elképzeléseikből bontakozik ki a szomorú valóság: mivé válik két ember életközössége, ha nem jól
választja meg céljait. Ha megfelelve a rohanó világ, az önmagából kifordult társadalom kegyetlen
elvárásainak, beletemetkezve a hírnév és karrier hajszolásába, az én-központú, embergyűlölő
szerepkörbe, pont a lényeg vész el: önmagunk és a körülöttünk élők meg- és felismerésével, a
kölcsönös, valódi szeretet gyakorlásával saját valódi céljaink elérése, mellyel egy boldogabb, teljesebb
élet élhető.
(80 perc, szünet nélkül.)
GÉM
A fiatalosan pergő előadás a hatalom, a politika, az ember embertelenségének kérdéskörét járja körül.
Nyelvezete, lírája áll talán legközelebb a korosztályhoz.
(70 perc, szünet nélkül.)
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Hogy miért érdemes ellátogatni hozzánk?
Jegyárainkat úgy alakítottuk, hogy megfizethető legyen mindenkinek.
DIÁKJEGY: 1500 Ft
JEMOL12BÉRLET: 12.000 Ft (A bérlettel 12 diák 1000 forintos áron nézheti meg előadásainkat,
s minden bérlethez 2 ingyenes tanárjegy jár!)
Az előadások után a város legbarátságosabb társalgójában egy kötetlen – vagy kötött! – beszélgetésre
várjuk a nézőket. (Igény szerint tematikus, irányított, az oktatást segítő beszélgetéseket,
foglalkozásokat is vállalunk!)
20 néző felett a meghirdetett előadásokat kezdhetjük korábban, hogy ne a késő estébe nyúljon a
beszélgetéssel összekötött együttlét. (19.00 helyett 18.00 órai kezdést lehet választani!)
Teltház (azaz max. 31 fő) mellett előre egyeztetett időpontban is játszhatjuk az előadásokat.
Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődésüket!
Várjuk a találkozás(oka)t!
Budapest, 2016. november 16.

Jendrics Anikó
társulatvezető

Cziczó Attila
író, rendező
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