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Dear Theatre Friend,
Welcome to the eighth Shakespeare Festival of Gyula. This international Shakespeare festival is organised for the 
eighth time this year between 5 July and 15 July which is dealing unusually with only one drama by Shakespeare, 
his latest magical drama, The Tempest, which is classified as a comedy. At the festival in Gyula all the performanc-
es will be different ones so it will be worth watching and comparing them. Silviu Purcărete, the world famous 
Romanian artist who lives in France, directed the opening performance, The Tempest, played by Craiova National 
Theatre. The elderly Oh Tae, former artist of the National Theatre of Seoul staged The Tempest with the South 
Korean Mokwha Repertory Company. The production which is full of dance, music, beautiful costumes and only 
a few words was a success not by chance at the Edinburgh Festival last summer. An other Tempest performance 
arrives from Great Britain in which two fantastic actors, Mick Jasper and Iain Amstrong can be seen. The AJTC 
Company showed this production ten years ago which was a national success on the island, now restored and 
played again directed by Geoff Bullen. The best Polish Shakespeare performance of last year season was the Ham-
let directed by Radoslaw Rychcik performed by Kielce Teatr Zeromskiego. The spectacular sets, the extra vagant 
costumes strengthen the ironic contemporary performance. From the Hungarian Shakespeare performances we 
have invited the Central Europe Dance Theatre that performs two contemporary dance productions, The Tempest 
and the Shakespeare Tales adapted from Shakespeare’s works. Péter Rudolf is one of the most popular actors in 
Hungary. In the performance that we have invited to Gyula he performs Shakespeare’s most well-known drama 
entitled And Romeo and Juliet in which he acts together with his wife, the amazing actress Eszter Nagy-Kálóczy. 
They perform all the roles genuinely with a lot of humour. There are going to be music performances as well, so 
the audience can enjoy the Kossuth Award winner piano artist’s György Vukán’s new jazz composition, the Storm, 
which he is performing with his trio, and there is also going to be a Shakespeare sonnet music performance played 
by Zsolt Mátyás and his artist friends from Nagyvárad. Apart from these performances a lot of other programs 
await for their audience during the ten-day long festival, a conference on The Tempest which will be attended 
by the most well-known Shakespeare researcher in the world, the British Stanley Wells professor who will be the 
special guest of the festival. We are showing Shakespeare films, the audience can meet Dániel Varró, celebrated 
literary translator, there are going to be street theatre performances, Shakesperean dishes can be tried at Patrióta 
and Corvin Restaurants, fine wines can be enjoyed at Midsummer Wine’s Dream Festival and there is going to be 
an exhibition on Shakespeare’s works. Some of the programs of this year’s Shakespere Festival are part of the EU 
Culture 2007-2013 Program to which we have applied successfully together with our partner festivals.

József Gedeon festival director

Kedves Színházbarát!
Szeretettel köszöntöm Önt a gyulai Shakespeare Fesztiválon 2012-ben. Ebben az év-
ben már nyolcadszor rendezzük meg a nemzetközi Shakespeare Fesztivált július 5. és 
15. között, amely most rendhagyóan egy dráma köré szerveződik, Shakespeare utolsó 
varázslatos darabja köré, A vihar köré, amely Shakespeare vígjátékok közé sorolt műve. 
A gyulai fesztiválon minden előadás teljesen más lesz, tehát érdemes megnézni és ösz-
szehasonlítani azokat a nézőknek. Silviu Purcărete világhírű, Franciaországban élő 
román művész rendezésében a Craiovai Nemzeti Színház játssza el A vihart, magyar-
országi bemutatóként Gyulán. A szöuli nemzeti színház korábbi művészeti vezetője, 
az idős rendező Oh Tae-suk állította színre A vihart a dél-koreai  Mokwha Repertory 
Company együttessel. A tánccal, zenével, gyönyörű jelmezekkel, kevés szöveggel előa-
dott produkció nem véletlenül volt tavaly nyáron az edinburghi fesztivál főműsorának 

nagy sikere. Nagy-Britanniából érkezik egy Vihar előadás, amelyben két fantasztikus színészt Mick Jaspert és Iain 
Amstrongot láthatnak. Az AJTC Company tíz évvel ezelőtt mutatta be ezt az előadást, amellyel országos sikert 
arattak a szigetországban, most felújították, és újra játsszák Geoff Bullen rendezésében. A tavalyi évad legjobb 
lengyel Shakespeare-előadása volt az a Hamlet, amelyet Radoslaw Rychcik rendezésében mutat be a kielcei Teatr 
Zeromskiego. A látványos díszletek, az extravagáns kosztümök felerősítik az ironikus, kortárs feldolgozást. A ma-
gyar Shakespeare előadások közül a Közép-Európa Táncszínházat hívtuk meg, akik két kortárs táncprodukciót 
mutatnak be, a Vihart és a Shakespeare művekből készült Shakespeare-meséket. Rudolf Péter az egyik legnépsze-
rűbb színész Magyarországon. A Gyulára meghívott előadásában Shakespeare legismertebb drámáját dolgozza 
fel És Rómeó és Júlia címmel, amelyben feleségével, a nagyszerű színésszel, Nagy-Kálózy Eszterrel játsszák el a 
mű összes szerepét, sok humorral, zseniálisan. Lesz zene is, így hallhatják a Kossuth-díjas zongoraművész Vukán 
György Vihar című új jazz kompozícióját, amelyet a triójával ad elő, valamint egy megzenésített Shakespeare 
szonett előadást, amelyben a nagyváradi Mátyás Zsoltot és művészbarátait láthatják. Ezen kívül sok más ér-
dekes kísérő program várható a tíznapos fesztiválon, lesz egy konferencia A viharról, amelyen részt vesz a világ 
legismertebb Shakespeare-kutatója a brit Stanley Wells professzor is, aki a fesztivál díszvendége lesz. Shakes-
peare-filmeket vetítünk, találkozhatnak egy neves műfordítóval Varró Dániellel, lesznek utcaszínházi előadások, 
Shakespeare korabeli ételeket kóstolhatnak a Patrióta és a Corvin éttermekben és finom borokat is ihatnak a 
Midsummer Wine’s Dream borfesztiválon, de kiállítás is nyílik Shakespeare műveiről. Az idei Shakespeare Fesz-
tivál néhány programja része az EU Kultúra 2007–2013 Keretprogramnak, ahova sikeresen pályáztunk külföldi 
társfesztiváljainkkal együtt.                                                                             

Gedeon József fesztiváligazgató
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Az előadásban más Shakespeare-darabok részletei is szerepelnek 
Arany János, Vörösmarty Mihály, Szász Károly, Szigligeti Ede, Koszto-
lányi Dezső fordításaiban

Szereplők: Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Kristán Attila, Ivaskovics Viktor, Tar-
pai Viktória, Rácz József, Varga József, Sőtér István, Tóth László, Kacsur 
András, Szabó Imre, Béres Ildikó, Gál Natália, Domáreczkájá Júlia, 
Ferenczi Attila, Kacsur Andrea, Krémer Sándor, Orosz Ibolya, Orosz 
Melinda, Vass Magdolna. Díszlettervező: Szergej Maszlobojscsikov; Jel-
meztervező: Balla Ildikó; Rendező: SZERGEJ MASZLOBOJScSIKOV

A Gyulai Várszínház, a Szentendrei Teátrum,  a  csokonai Színház  és 
a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti  Színház közös bemuta-
tója

Az idei Shakespeare Fesztiválon A vihar című színművet mutatja be új produk-
cióként a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház Szergej Maszlobojscsikov 
rendezésében. Az előadás egy teljesen új koncepció alapján született, hiszen 
ebben a darabban a főhős, Prospero, akit Shakespeare férfinak írt meg, egy nő, 
Prospera játssza, akit a színpadon Szűcs Nelli fog alakítani. Caliban szerepé-
ben pedig Trill Zsoltot láthatják.      
„A Vihar a mi előadásunkban iskolаi lecke, vagy akár egy színielőadás, amit 
Prospera lányának, Mirandának tart okulásul, az őt szolgáló szellemek segít-
ségével. Ebben az egykori bántalmazóit a tulajdon lelkük sötét labirintusaiba 
kergeti. Kicsiny és gyönge világ emeli fel itt a hangját az erővel és a ridegséggel 
szemben”.                                                                      Szergej Maszlobojscsikov         

Bemutató: 2012. július 5., 20.30 órakor  További előadások: 2011. július 6–7., 
20.30 órakor  (Esőnap: 2011. július 8.) Helyszín: Várszínpad

W. Shakespeare: The Tempest
Cast: Nelli Szűcs, Zsolt Trill, Attila Kristán, Viktor Ivaskovics, Viktória Tarpai, József Rácz, Jó-
zsef Varga, István Sőtér, László Tóth, András Kacsur, Imre Szabó, Ildikó Béres, Natália Gál, 
Júlia Domáreczkájá, Attila Ferenczi, Andrea Kacsur, Sándor Krémer, Ibolya Orosz, Melinda 
Orosz, Magdolna Vass. Stage designer: Szergej Maszlobojscsikov; Costume designer: Ildikó 
Balla; Directed by: SZERGEJ MASZLOBOJScSIKOV

First performance of the Gyula castle Theatre, Theatre of Szentendre, csokonai Theatre and 
the Hungarian National Theatre ” Illyés Gyula” of Beregszász joint production.

Illés Gyula Hungarian Theatre from Beregszász performs The Tempest as their new production directed 
by Szergej Maszlobojscsikov during the Shakespeare Festival this year. The per-
formance was born under a totally new concept as in this play Prospero who is a 
man in Shakespeare’s work is Prospera, a woman played by Nelli Szűcs. The role 
of Caliban is played by Zsolt Trill.
“The Tempest in our performance is a school lesson, or even a theatre perfor-
mance which Prospera plays for her daughter together with her helping ghosts 
to teach her. She chases her former torturers into their dark labyrinth of their 
own souls. A small and weak world raises its voice against power and coldness.”

First night date: 5 July 2012, at 20h30  Performance dates: 6-7 July 2012, at 20h30 
(Rain day: 8 July 2012) Venue: Castle Stage

W. Shakespeare: A vihar

Szergej Maszlobojscsikov

Szűcs Nelli

Trill Zsolt
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Vukán: Vihar–  jazzkoncert
Előadja: Vukán György – zongora
Balázs Elemér – dob
Pecek Lakatos Krisztián - nagybőgő
A neves Kossuth-díjas zongoraművész és Erkel Ferenc-díjas 
zeneszerző, Vukán György új művet alkotott az idei Shakes-
peare Fesztiválra. A Vihar című jazz kompozícióját a Gyulai 
Várszínház felkérésére írta. 

Vukán György nyilatkozata a művéről:
„A művészet - bármely ágáról is legyen szó, ugyanarról szól, 
és ugyanabból táplálkozik: a zenész leírja (és nem megírja!) 
az Istentől jövő hangokat, mert Nála van a zene, mi meg csak 

meg kell halljuk és le kell játsszuk. Ha nem így történik, az olyan is…”
Előadás: 2012. július 8., 18.00 órakor Helyszín: Múzeum udvar

Vukán: Tempest – new composition - jazz concert
Submits: György Vukán – piano; Elemér Balázs – drum; Krisztián Pecek Lakatos - double bass

Performance date: 8 July 2012, at 18h Venue: Museum courtyard

Shakespeare és Varró Dániel – Beszélgetés a  költővel
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-angol szakán végzett. Első verseit 
tizenkét éves korában írta. Gimnazista kora óta publikál verseket és műfor-
dításokat különböző irodalmi folyóiratokban. Eddig öt önálló kötete jelent 
meg, és emellett több (főleg gyerekeknek szóló) kötet társszerzője is. Műfor-
dítói tevékenységet végez, verseket, színdarabokat fordít. Drámafordításait 
és egyéb (önálló vagy másokkal közösen írt) színházi munkáit számos buda-
pesti és vidéki színház tűzte műsorára. Több Shakespeare-darabot is fordított 
színházi felkérésre. A Rómeó és Júliát és a Makrancos Katát a Vígszínház, a 
Lear királyt a Nemzeti Színház számára.
Varró Dániellel a József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, 
dr. Elek Tibor beszélget.

beszélgetés: 2012. július 10., 18.00 órakor Helyszín: Kamaraterem

Shakespeare and Dániel Varró 
– Discussion with the poet Dániel Varró
Graduated from the faculty of Hungarian and English language at ELTE. He wrote his first poems at 
the age of twelve. He has been publishing poems and literary translations in different literary journals 
since his secondary school years. So far he has published five separate volumes and in addition he is 
the co-author of several volumes, especially for kids. He does literary translations, he translates poems 
and plays. His drama translations and other works – written by his own or jointly with others – are per-
formed in several theatres in Budapest and in the country also. He translated several Shakepeare plays 
in reverse of theatres. The Rome and Juliet and The Taming of the Shrew was translated for Vígszínház 
(Comedy Theatre) and King Lear for National Theatre.
The discussion with Dániel Varró, the József Attila Award winner poet, critic is lead by Dr Tibor Elek.
Performance date: 10 July 2012, at 18h Venue: Exhibition Room
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KöZéP-EuRóPA TáNcSZíNHáZ
A vihar– táncszínházi előadás
Előadók: Eller Gusztáv, Frigy ádám, Hargitai 
Mariann, Horváth Adrienn, Katonka Zoltán, Mádi 
László, Molnár Zita, Palcsó Nóra Koreográfusok: 
Virág Melinda, Jónás Zsuzsa, Hámor József 
(Harangozó-díjas), Társalkotók: Gergye Krisztián 
(Harangozó-díjas), Szögi csaba (Harangozó-díjas), 
Jelmez: Béres Móni. Zeneszerző: Szigeti Máté, Zenei 
szerkesztő: Philipp György, Film: Operatőr: Kovács Klaudia, Segédoperatőr: Szigethy Márton, 
Kameratechnika: Bíró Attila, Fővilágosító: Gromek jr., Világosítók: Kolozs Attila, Hartung Dávid, 
Búvártechnika: Farkas Eszter, Vágó: Oláh László Olivér
A Közép-Európa Táncszínház egy alkotócsoportot közös munkára: együtt-gondolkodásra, együtt-al-
kotásra hívott. A felkért koreográfusok és zeneszerzők – akik Shakespeare A vihar című művét válasz-
tották inspirációs forrásnak – a drámából kiindulva és attól elrugaszkodva kezdtek kommunikációba 
egymással, illetve a darab motívumhálójával. Előadás: 2012. július 9., 20.30 órakor Helyszín: Várszínpad

KöZéP-EuRóPA TáNcSZíNHáZ
Shakespeare-mesék - kortárs táncszínházi előadás, nem csak fiataloknak
Előadók: Eller Gusztáv, Frigy ádám, Hargitai Mariann, Horváth Adrienn, Katonka Zoltán, 
Mádi László, Molnár Zita, Palcsó Nóra és Tárnok Marica. Koreográfus: Vlad’ka Malá.
Bábművész: Tárnok Marica. Jelmez: Béres Móni. Fény: Fogarasi Zoltán. 
Rendező: GERGyE KRISZTIáN
A Közép-Európa Táncszínház előadásának alkotói a fiatalokhoz is szólnak: szeretnék őket bevezetni 
Shakespeare világába prózai, tánc- és bábszínházi elemeket felvonultatva. Egy kiválasztott dráma elme-
sélése helyett a shakespeare-i univerzum jellegzetes motívumaiból és jól ismert karaktereiből szőnek egy 
„saját Shakespeare-mesét”, amely bevezeti a nézőket a szerzőóriás sokrétű világának rejtelmeibe.

Előadás: 2012. július 10., 20.30 órakor Helyszín: Várszínpad

cENTRAL EuROPE DANcE THEATRE 
The Tempest – dance theatre performance
Cast: Gusztáv Eller, ádám Frigy, Mariann Hargitai, Adrienn Horváth, Zoltán Katonka, László 
Mádi, Zita Molnár, Nóra Palcsó Choreographers: Melinda Virág, Zsuzsa Jónás, József Hámor 
(Harangozó Award winner), csaba Szögi (Harangozó Award winner) Costume: Móni Béres, Com-
poser: Máté Szigeti, Music editor: György Philipp, Film: Cameraman: Klaudia Kovács
Cameraman assistant: Márton Szigeti, Camera technique: Attila Bíró, Film gaffer: Gromek jr., Light-
ning: Attila Kolozs, Dávid Hartung, Diving technique: Eszter Farkas, Editor: Olivér László Oláh
Central Europe Dance Theatre invited a creative group for a joint work to think together, to make a pro-
duction together. The choreographers and composers who chose The Tempest by Shakepeare as their 
source of inspiration, started their communication with each other starting from the drama and also 
pushed it off, as well as using the motives of the play.

Performance at 20.30 9 July 2012 Venue: Castle Stage

cENTRAL EuROPE DANcE THEATRE
Shakepeare Tales – contemporary dance theatre performance, not only for 
youngsters
Cast: Gusztáv Eller, ádám Frigy, Mariann Hargitai, Adrienn Horváth, Zoltán Katonka, László 
Mádi, Zita Molnár, Nóra Palcsó and Marica Tárnok, Choreographer: Malá Vlad’ka, Puppet Artist: 
Marica Tárnok, Costume: Móni Béres, Lightning: Zoltán Fogarasi Director: KRISZTIáN GERGyE
The performance of Central Europe Dance Theatre is for youngsters as well. They would like to intro-
duce the world of Shakepeare using prosaic, dance and puppet theatre elements. Instead of choosing 
one particular drama, they create their “own Shakepeare tale” with the help of the typical motives and 
well-known characters of the Shakepearean Universe which leads the audience into the mysteries of 
the great author’s diverse world. Performance at 20.30 10 July 2012 Venue: Castle Stage
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A legjobb lengyel Shakespeare-előadás 2011-ben

Shakespeare: Hamlet
Szereplők:  Mirosław Bieliński, Tomasz Nosinski,  
Dawid żłobiński, Wojciech Niemczyk, Andrzej 
Plata, Joanna Kasperek, Karolina Porcari,  Dag-
na Dywicka, Aneta Wirzinkiewicz, Maciej Pesta. 

Yorick  monológot előadja: Agnieszka Jakimiak. 
Díszlettervező: Łukasz Błażejewski. Zene: Michał 

Lis. Világítás: Marek Kutnik. Rendezte: RADOSŁAW RycHcIK

KIcSODA RycHcIK HAMLET-JE?
Hamlet, a mi szegény Hamletünk. Feltételezhetően az apját meggyilkolták és az anyja újra 
házasodni készül. Hamlet az áldozat. Milyen kényelmes ezt gondolni! Olyan személyiséget ka-
pott, amely csatlakozhat a megbántottak csoportjához. Sebei mélyek, melyek nem akarnak 
gyógyulni. Valójában Hamlet vágyik a szenvedésre, emlékezni akar a bűntényre. Ez a bűntény 
teszi őt hőssé. Az áldozatok, az igazságtalanul bántottak, mindent követelhetnek a világtól.
A szeszélyei, vágyakozásai, céljai törvényesek lehetnek, hiszen ő az áldozat. Ha őt bántják, ő is 
bánthat másokat. A gonosz mindentől független és gyönyörű. Hamlet világa összeomlott. En-
nek a pusztításnak ugyanakkor gyönyörűnek kell lennie.

Előadás: 2012. július 11., 20.30 órakor Helyszín: Erkel Művelődési Központ

What is Rychcik’s „Hamlet”? Hamlet, our poor Hamlet! Supposedly, his father was murdered and 
his mother is going to get married again. Hamlet is a victim. How convenient it is! A prepared 
identity, to join the community of the aggrieved. The depth of his wound, which doesn’t want to 
heal, is his argument. Moreover, Hamlet desires to suffer, wants to remember about the crime. 
This crime makes him a hero. The victims, the wronged, they can demand everything from the 
world. 

The best Polish Shakespeare performances in 2011

Shakespeare: Hamlet
Cast:  Mirosław Bieliński, Tomasz Nosinski,  Dawid żłobiński, Wojciech Niemczyk, Andrzej 
Plata, Joanna Kasperek, Karolina Porcari,  Dagna Dywicka, Aneta Wirzinkiewicz, Maciej 
Pesta. YORICK’s monologue by: Agnieszka Jakimiak. 
Set designer: Łukasz Błażejewski. Music: Michał Lis. Világítás: Marek Kutnik. 
Directed by: RADOSŁAW RycHcIK

His caprice, his craving, the tasks are legitimized by 
the victim’s identity. When Hamlet is wronged, he 
can wrong the others. The evil is independent and 
beautiful. The Hamlet’s world will be destroyed. 
This destruction has to be beautiful enough.

Performance date: 11 July 2012, at 20h30 
Venue: Erkel Cultural Center

Az előadás gyulai bemutatóját az Eu Kultúra 
2007–2013 Keretprogram támogatta
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Performance date: 15 July 2012, at 18h00 
Venue: Chamber Theatre

W. Shakespeare: A vihar

Cast: Iain Armstrong, Mick Jasper. Designer by: Maz Bullen. Directed by: Geoff Bullen
An exhilarating adaptation of Shakespeare’s tumultuous farewell to the stage by Guildford’s interna- 
tionally acclaimed ajtc Theatre Company. The play of The Tempest enchants us with the mesh of mime, 
masking, movement, and the music of voice, the two actors conjure storms and apparitions, lay bare 
treasons and counterplot, and finally transport you to a ‘brave new world’ of love and reconciliation.

Performance date: 12 July 2012, at 20h30 Venue: Chamber Theatre

W. Shakespeare: The Tempest

Az ajtc Theater company (Nagy-Britannia) előadása
A dél-angliai Guildford városában működő, nemzetközileg is elismert AJTC Színházi Társulat előadása egy 
érdekes adaptációja Shakespeare A vihar című művének. Az előadásban a színészek a pantomim, a maszk, 
a mozgás és a hang zenéjének elbűvölő hálójával varázsolnak viharokat és kísérteteket, elrendezik a pusz-
ta árulást és fondorlatot, majd végül elvisznek a szerelem és kibékülés „bátor és új világába”.

Előadás: 2012. július 12., 20.30 órakor Helyszín: Kamaraterem

Szereplők: Iain Armstrong, Mick Jasper
Díszlet- és jelmeztervező: Maz Bullen
Rendezte: Geoff Bullen

William Shakespeare:  és Romeo és Júlia…
Vámos Miklós ötlete és Mészöly Dezső fordítása alapján
Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter

„Elmesélünk egy történetet azokkal a lehetőségekkel és szabadsággal, amelyet egy mesélői helyzet 
megenged. Azaz a korlátlan fantáziával, játékosan mégis komolyan véve, ahogy az ember komolyan 
beszél a gyerekekkel szerelemről, halálról, tisztességről, barátságról.
Azt hittem, bizonyos szerepek elmennek az ember mellett. Tévedtem. Csak utolértek. De hogy még 
Dajka is leszek, ez váratlan meglepetés. De kellemes. A célunk az, hogy megszólaljon a darab monda-
nivalója, a Shakespeare által írt Rómeó és Júlia”.                                                           Rudolf Péter
Az előadást létrehozta: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Horgas ádám

Előadás: 2012. július 15., 18.00 órakor Helyszín: Kamaraterem

William Shakespeare:  And Romeo and Juliet…  
An idea of Miklós Vámos translated by Dezső Mészöly
Cast: Eszter Nagy-Kálózy, Péter Rudolf 
Production of: Eszter Nagy-Kálózy, Péter Rudolf, 
ádám Horgas

“We are telling a story with all those possibilities and freedom 
which is allowed in a story- telling situation which means we do 
it with unlimited fantasy, playfully still seriously, as people talk to 
their children about love, death, honesty and friendship.
I thought some roles pass by actors. I was mistaken. They caught 
me finally. But the fact that I am going to act even the role of the 
Nurse is a surprise. But a good one. Our aim is to pass the message 
of Shakespeare’s Romeo and Juliet on.”
    Péter Rudolf

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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William Shakespeare: A vihar
Szereplők: Ilie Gheorghe, Sorin Leoveanu, Valentin Mihali, Romaniţa 
Ionescu, Andone Adrian, Angel Rababoc, constantin cicort, Nicolae 
Poghirc, cătălin Băicuș, George Albert costea, Mircea Tudosă, Iulia 
colan, Iulia Lazăr, Monica Ardeleanu, Petra Zurba
Rendezőasszisztens: crista Bilciu. Díszlet: Dragoş Buhagiar. 
Díszlettervező asszisztense: Vladimir Iuganu. Zene: Vasile Şirli. Sugó: 
Bogdana Dumitriu
Rendező: Silviu Purcărete

A craiovai  Nemzeti Színház (Románia) magyarországi bemutatója

Egy sziget tökéletes helyszíne a groteszk dolgoknak. Silviu Purcărete elképzelése szerint Prospero 
szigete nem más, mint egy idős, megfáradt ember éberálma, aki kétségbeesetten próbálja megol-
dani a problémáit azzal a világgal, amit akár valóságosnak is nevezhetnénk. Ebben a létrehozott 
világban, amely zavaros és melankolikus, semmi sem az, aminek látszik. Itt szörnyek változnak 
át hajadon leányokká, nemesemberek esnek áldozatul a pajkos szellemeknek és egy ártatlan 
külsejű szekrény jelenti a túlvilág kapuját. Ez a lenyűgöző utazás nemcsak Prospero, hanem az 
őt megalkotó mesternek is az utazása, de mindemellett azoknak a művészeknek is, akik életre 
keltették ezt a kivételes előadást.

Időpont: 2012. július 13., 20.30 órakor Helyszín: Erkel Művelődési Központ

William Shakespeare: The Tempest
Cast: Ilie Gheorghe, Sorin Leoveanu, Valentin Mihali, Romaniţa Ionescu, Andone Adri-
an, Angel Rababoc, constantin cicort, Nicolae Poghirc, cătălin Băicuș, George Albert 
costea, Mircea Tudosă, Iulia colan, Iulia Lazăr, Monica Ardeleanu, Petra Zurba
Director: crista Bilciu. Scenery: Dragoş Buhagiar. Assistant set designer. Vladimir Iuganu. 
Music: Vasile Şirli. Helper: Bogdana Dumitriu
Directed by: Silviu Purcărete

An island is an ideal home for the bizarre. Prospero’s island becomes, in Silviu Purcărete’s vision, 
something not unlike the lucid dream of a an old man, tired, but desperately trying  to solve his 
troubles with the world, if not in what we call reality, at least in this confusing, lyrical, gloomy, 
built-up world. Nothing is what it seems in the grotesque, yet fascinating universe where monsters 

turn into maidens and noblemen fall 
at the mercy of mischievous spirits, a 
door changes places and an innocent-
looking armoire is, in fact, a gateway 
to the beyond. It is a compelling, 
mesmerising journey through the 
imaginarium of, not only Prospero, but 
also of his great creator, as well as of 
the artists who bring this unique perfor-
mance to life.

Date: 13 July 2012, at 20h30 Venue: Erkel 
Cultural Center

Az előadás gyulai bemutatóját az Eu Kultúra 2007–2013 Keretprogram támogatta
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Performance date: 14 July 2012, at 20h30 
Venue: Venue: Chamber Theatre

William Shakespeare–Florian 
chelu Madeva: Vagyok, ami 
vagyok – I Am That I Am  
Shakespeare monológok és megzenésített szonettek

Szereplők: Mátyás Zsolt (Temesvári Csíky Gergely Állami Magyar 
Színház) David Luke Michael Bryan (Nagy-Britannia)
Florian chelu Madeva – gitár; Mircia covaci – fuvola; 
Alexandrina chelu – vokál; Forgatókönyv: M. Józsa Tímea 
Díszlet-jelmez: Janis Vasilatos  Rendező: Mátyás Zsolt Imre

Előadja: Theatron Egyesület – Varázshegy Színházi Műhely 
(Románia)
A Vagyok, ami vagyok – I am that I am című előadás Shakes-
peare-monológok és megzenésített szonettek füzére, olyan 
koncepció szerint felépítve, hogy az egyes szövegrészek párbeszédet folytatnak egymással. A 
játék során egy összetett Shakespeare-portré rajzolódik ki, amely egyrészt a színpadi művekben 
rejtőzködő drámaírót, másrészt ugyanannak az embernek a szonettek által megmutatkozó ar-
cát, titokzatos személyiségét tárja a néző elé. Az előadásban elhangzó szonetteket Florian Chelu 
Madeva zenésítette meg, és ezeket a közönség eredeti Shakespeare-i angol nyelven hallhatja, és 
magyarul feliratozva követheti. 

Előadás: 2012. július 14., 20.30 órakor Helyszín: Kamaraterem

William Shakespeare–Florian chelu Madeva: 
Vagyok, ami vagyok – I Am That I Am  
Shakespeare monologues and sonnets
Cast: Zsolt Mátyás (Hungarian State Theatre „Gergely Csiky” Temesvár
David Luke Michael Bryan (Great-Britain)
Florian chelu Madeva – guitar; Mircia covaci – flute; Alexandrina chelu – vocal;
Scenario: Tímea M. Józsa. Stage-costume: Janis Vasilatos. Directed by: Imre Mátyás Zsolt

Claims: Theatron Association – Theatre Workshop „Varázshegy” (Romania)

I’m in the, which I am, I am that I am „in performance of Shakespeare’s monologues and gar-
lands, according to a concept Sonnet’s structured to engage in a dialogue with each of the texts. 
The game is a complex portrait of Shakespeare, which on the one hand and on the other hand, 
the same subversive works drama writer 
the man in the face by a mysterious Son-
net’s ones personality in front of the View-
er to explore. The presentation on Sonnet’s 
Florian Madeva music voice by Chelu and 
these original Shakespeare the audience 
in English, and English, you can hear TV 
set.
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Performance date: 15 July 2012, at 20h30 

Venue: Castle Stage

W. Shakespeare: The Tempest
Cast: chung Jin Gak, Lee Soo Mi, Song young Kwang, Kim Sung Eon, Kim Tae Hwan, 
Jung yeon Ju, Kim Joon Bum, Kim yoog Beom, yang ye Jo, Lee Seung Bae, Kim Sung 
Hye, Kang ui Mo, Boo Hye Jung, Jeong JooHyeon, yoon Seun Gin, Baek Seung Kwang, 
Kim Ryunyi, Jeong Jee young, yoon Minyeong, Kim Byul Hana. Set Designer: Mokhwa; 
Lighning: Masaaki Aikawa, Lee Kyung-chun; Costumer designer: Lee Seung-Mu; 
Choreographer: Moon Keun-Sung; Director of music: Wu Eun-Jeung 
Directed by: OH TAE-SuK
The South Korean Mokwha Repertory company performance
In Seoul earlier, the head of the National Theatre, the old art director Oh Tae-Suk claimed a 
color in the storm the Mokwha Repertory Company Orchestra. In the fifth century, the Korean 
culture has placed on performance spectacular. Dance, music, beautiful jelmezekkel, few words 

were inadvertently not put forward 
was heightened last summer in the 
Edinburgh Festival is a great success 
for main program.

W. Shakespeare: A vihar
Szereplők: chung Jin Gak, Lee Soo Mi, Song yo-
ung Kwang, Kim Sung Eon, Kim Tae Hwan, Jung 
yeon Ju, Kim Joon Bum, Kim yoog Beom, yang 
ye Jo, Lee Seung Bae, Kim Sung Hye, Kang ui 
Mo, Boo Hye Jung, Jeong JooHyeon, yoon Seun 
Gin, Baek Seung Kwang, Kim Ryunyi, Jeong Jee 
young, yoon Minyeong, Kim Byul Hana. Díszlet: 
Mokhwa; Jelmeztervező Lee Kyung-chun; Vilá-
gítás: Lee Seung-Mu; Koreográfus: Moon Keun-
Sung; Zenei rendező: Wu Eun-Jeung. 

Rendező: OH TAE-SuK
A dél-koreai Mokwha Repertory company előadása
A szöuli nemzeti színház korábbi művészeti vezetője, az idős rendező Oh Tae-Suk állította színre 
A vihart a Mokwha Repertory Company együttessel. Az ötödik századba helyezett előadás a ko-
reai kultúra látványos megjelenítése. A tánccal, zenével, gyönyörű jelmezekkel, kevés szöveggel 
előadott produkció nem véletlenül volt tavaly nyáron az edinburghi fesztivál főműsorának nagy 
sikere. Előadás: 2012. július 15., 20.30 órakor Helyszín: Várszínpad
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utcaszínházak programja
Shakespeare „bohócai”
A békéscsabai Színitanház végzős diákjainak előadása. 
Előadások: július 6–8. 19.15 órától a Vár előtt

A Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
Előadások: július 9–11. 19.00 órától a város 
különböző pontjain.

Az Ort-Iki Báb- és utcaszínház Előadások: július 
12–13. 19.00 órától a város különböző pontjain.

Az óperenciás Bábszínház 
Előadások: július 14–15. 19.00 órától a város 
különböző pontjain.

Az előadás gyulai bemutatóját az Eu Kultúra 
2007–2013 Keretprogram támogatta

Nyári tábor  középiskolásoknak
A Gyulai Várszínház nyári tábort szervez, Fedezd fel a színház világát címmel, július 9–15. kö-
zött, olyan középiskolás diákoknak, akik szeretik az irodalmat, az angol nyelvet és érdeklődnek 
a színház iránt. A tábor a VIII. Shakespeare Fesztivál keretében kerül megrendezésre az EU Kul-
túra 2007–2013 Keretprogram támogatásával. A részvétel ingyenes.

For students at summer camp
The Castle Theatre in summer camp, Discover the Theatre Land, July 9-15. secondary school students, 
among who love literature, English language and who are interested in the theatre. The camp of the 
VIII. Shakespeare Festival will be held in the framework of the EU culture 2007-2013 framework pro-
gramme. Participation is free of charge.

Street Theatre’s 
”clowns” of Shakespeare
Performance of Színitanház.
Performance date: 6–8 July, 19h15 the foreground of the castle 

A Garagulya Gólyalábas Komédiás company
Performance date: 9–11 July, 19h00 in the city.

Ort-Iki Puppet and Street Theatre
Performance date: 12–13. July, 19h00 in the city.

óperenciás Puppet Theatre
Performance date: 14–15. July, 19h00 in the city.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Szakmai filmvetítések
Shakespeare-filmek, színházi előadások

A vetítések programja:
Július 9. 18.00 óra: A vihar – angol film (1980, rendező: John Gorrie)

Július 11. 18.00 óra: Hamlet – dokumentumfilm
(1995, dokumentumfilm Robert Wilson rendezéséről)

Július 12. 18.00 óra: Vihar (1980, Nemzeti Színház; rendező: Taub János)
Július 13. 18.00 óra: Shakespeare Sonette

(2009, Berliner Ensemble; rendező: Robert Wilson)
Július 14. 18.00 óra: Verdi: Othello – operaelőadás

(1992, Covent Garden, London; vezényel: Solti György) 
A belépés minden vetítésre, szakmai elemzésre ingyenes – Állandó helyszín: Kamaraterem

Szakmai elemzés – július 9–15. között naponta 16 órától a Kamarateremben dr. Nagy András vezetésével 
nyilvános szakmai beszélgetések lesznek az előző esti előadásokról, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Films ont he screen
Shakespeare’s films, theatral performances

Program of screening:
1. On 9. July. – 18h: The Tempest  English film (1980, Directed by: John Gorrie)
2. On July 11. – 18h: Hamlet (1995, documentary; Directed by: Robert Wilson)

3. On July 12. – 18h: The Tempest (1980, National Theatre, Budapest; Directed by: Taub János)
4. On July 13. – 18h: Shakespeare Sonette  – (2009, Berliner Ensemble; Directed by: Robert Wilson)
5. On July 14. – 18h:     Verdi: Othello (1992, Covent Garden, London; Directed by: George Solti)

Entrance to all screenings, free technical analysis! – Regular venue: Chamber Theatr
Professional Analysis – July 9 to 15. daily from 16 pm at the Chamber Theatre Dr. András Nagy a professional 

discussions will be public performances of the previous evening, to which all interested are waiting

Viharos értelmezések Shakespeare utolsó drámájáról 
Színházi szakmai konferencia

A konferencia díszvendége: Stanley Wells professzor, Shakespeare-kutató, 40 Shakespeare-ről 
szóló tanulmánykötet szerzője, Nagy-Britannia. A VIII. Shakespeare Fesztiválon  az angol drámaíró 
utolsó darabja, A vihar van fókuszban. Ezt a művet nézhetik meg több feldolgozásban is a fesztivál 

nézői. Ezért lett ez a dráma a témája a nemzetközi szakmai konferenciának is.
A konferencia előadói: – Stanley Wells, professzor, Shakespeare kutató (GB)

– Maria Shevtsova, professzor (GB) – Oh Tae-suk, rendező, drámaíró (Dél-Korea)
– Matuska ágnes, docens, SZTE – Paraizs Júlia, MTA BTK fiatal kutatói ösztöndíjas

– Fábri Péter, író, műfordító – Szigeti Balázs, Drs. ELTE – Balázs Zoltán, docens, BTE
A konferencia levezetője: Dr. Nagy András, drámaíró, docens PE

A konferencia mindenki számára nyilvános, az előadások nyelve magyar és angol szinkrontolmácsolással.
~ ~ ~

Stormy interpretations of Shakespeare’s last drama
Theatre professional conference

Special guest of the conference is Stanley Wells from Great Britain, professor, Shakespeare research-
er, author of 40 Shakespeare study volumes.  The focus of the 8th Shakespeare Festival is the English 
playwright’s last piece, The Tempest. This play can be enjoyed in several writings. This is why it is the 

topic of the international professional conference.
Lecturers of the conference are Stanley Wells professor, Shakespeare researcher (GB), Maria Shevt-
sova professor (GB), Oh Tae-Suk director, playwright (South Korea), ágnes Matuska docent SZTE, 
Júlia Paraizs ELTE BTK young researcher scholarship, Péter Fábri writer, Balázs Szigeti Drs. ELTE, 

Zoltán Balázs docent, BTE
Chair of the conference is Dr. András Nagy playwright, docent  PE

The conference is open to everyone; the lectures can be enjoyed in Hungarian and English with live interpretation.
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Július 6.    
16.00–24.00 óráig Midsummer Wine’s Dream – Szentivánéji Borfesztivál
 Borbemutató, borkóstoló – Magyarország borvidékeinek neves boraiból
17.00 óra Adam’s comedy koncert 
18.00 óra  Kepenyes duó koncertje 
19.15 óra   Shakespeare bohócai – utcaszínházi bemutató  

 Belépés díjtalan
Július 7.
16.00–24.00 óráig  Midsummer Wine’s Dream - Szentivánéji Borfesztivál  
 Borbemutató, borkóstoló – Magyarország borvidékeinek neves boraiból
17.00 óra  Peep-Boo együttes koncertje 
18.00 óra   Szaniszló János–Soós Enikő–csorba Kata jazz-blues koncertje
19.15 óra  Shakespeare bohócai – utcaszínházi bemutató
 Belépés díjtalan
Július 8  .
16.00–24.00 óráig Midsummer Wine’s Dream - Szentivánéji Borfesztivál  
 Borbemutató, borkóstoló – Magyarország borvidékeinek neves boraiból
17.00 óra   50 éve alakult a Beatles – az Antovszki Band koncertje
19.15 óra   Shakespeare bohócai – utcaszínházi bemutató
 Belépés díjtalan

KiVáló BoroKaT éS pálinKáT KóSTolHaTnaK,
laciKonyHa, KoncerTeK, uTcaSzínHáz 

GyuLAI VáRSZíNHáZ
Gyula Castle Theatre / Gyula Burgtheater

 Midsummer Wine’s Dream – Szentivánéji Borfesztivál
2012. július 6–7–8. Helyszín: Vár előtt

Midsummer Wine’s Dream – Szentivánéji Borfesztivál
6–7–8 July 2011 Venue: in front of the Fortress 

6 July
16h00–24h00 Midsummer Wine’s Dream 
 Wine show and wine tasting – from the noted wines of Hungarian wine regions
17h00 Adam’s comedy concert
18h00 Kepenyes duo concert
19h15 clowns of Shakespeare– street theatre
 attendance is free
7 July  
16h00–24h00 Midsummer Wine’s Dream –
 Wine show and wine tasting – from the noted wines of Hungarian wine regions
17h00 Peep-Boo concert
18h00 János Szaniszló–Enikő Soós– Kata csorba jazz-blues concert
19h15 clowns of Shakespeare– street theatre
 attendance is free
8 July
16h00–24h00 Midsummer Wine’s Dream -
 Wine show and wine tasting – from the noted wines of Hungarian wine regions
17h00 Beatles was formed 50 years ago –Antovszki Band concert
19h15 clowns of Shakespeare– street theatre
 attendance is free

The audience can try excellent wines and pálinka, Hungarian dishes, and they 
can enjoy concerts and street theatre performances 
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A rendezvények helyszínei/Our Venues
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1. Kamaraterem/Chamber Theatre
2. Várszínpad/Castle stage
3. Tószínpad/Lakes stage
4. Művelődési  Központ/Culture House
5. Ladics-ház/Ladics-house

 6. Kohán Képtár/Gallery
 7. Múzeum/Museum
 8. Corvin Étterem/Corvin Restaurant
 9. Patrióta Étterem/Patriota Restaurant
10. Sportcsarnok/Sporthall

A fesztivál helyszínei
Venues of the Festival
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Kóstolja meg Ön is/Try it!
Shakespeare konyhája – két étteremben,

gasztronómia a fesztivál ideje alatt/ Shakespeare’s Kitchen in two 
restaurants: patrióta and corvin

Szerkesztette: Balogh Norbert – Felelős kiadó: Gedeon József, a Gyulai Várszínház igazgatójat
Nyomdai kivitelezés: Schneider Nyomda Kft., Gyula

A Corvin étterem 2012. július 5–15. között, a Shakespeare Fesztivál ideje alatt 15%  ked-
vezmény nyújt,  az  érvényes színházjeggyel rendelkező vendégei számára!

cORVIN RESTAuRANT GOuRMET
Gyula, Jókai u. 9–11.

Asztalfoglalás/Booking: +36-66/362-044
Menü/Menu: 1. King William: Aszaltszilvás 
szarvasragout leves. 2. Reneszánsz saláta: Friss 
kerti füvek, kapribogyós, olivás, mustáros öntet-
tel. 3. Őzpaprikás, túrósgaluska ágyon tálalva. 4. 
Udvaribolond királysága: Grillezett tarja, lencse 
ágyon. 5. Roseval sült kardhalsteak, fokhagymás, 
spenótos burgonyával. 6. Bárány bordája kerti fü-
vekkel sütve, spenótos burgonyával. 7. Kacsamell 
egressel, Erzsébet királyné módra. 8. Fahéjas alma 
köntösben.

A fesztivál étterme a Patrióta étterem/The restaurant of the festival is Patrióta
Gyula, Kossuth u. 3.

Asztalfoglalás/Booking: +36-20/221-7477
encsembencsem – előétel: Házi pástétom té-
pett salátával, kenyérrel.
levesek: Sűrű olaszos borsóleves húsgombóc-
cal. Reneszánsz csirkeleves kerti zöldségekkel.
Húsok: „Musclen” saláta pesztós sült csirkével. 
Borsos csirke aszalt gyümölcsös martalékkal, 
árpakásával. Ropogós sertéssült mustárral, friss 
zöldségekkel. Fokhagymás nyúlhús borsos ká-
posztával. Harcsa hirtelen sütve, borsóval, ka-
kukkfüves zöldségekkel. Marha java gyümölcs-
szósszal, kenyérrel

Fogások után való csemege: Sajtok gyümölcsökkel.

Shakespeare korabeli ételeket lehet  kóstolni a Patrióta étteremben a Shakespeare 
Fesztivál ideje alatt. Június 29. és augusztus 12. között 15% kedvezménnyel  étkez-

hetnek  az érvényes színházjeggyel rendelkezők. 
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