
Bérletvásárlás:

Bérlet ára: 7500 Ft
Kedvezményes bérlet ára: 6500 Ft

(pedagógusoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak).
 Bérletvásárláskor, kérjük, hozza magával  

nyugdíjas, pedagógus, vagy diák igazolványát!

Szólójegyek ára:
Elővételben az előadás napjáig: 2000 Ft

Előadás napján: 2500 Ft

Bérletek az első előadásig válthatók.
Szólójegyek az első előadásra, korlátozott  

számban, a fennmaradó helyekre válthatók.
Előadások időpontja:  

szombat 17 óra vagy péntek 19 óra

Műsorváltoztatás és a szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

BEMKK – Petőfi Művelődési Központ
2060 Bicske Kossuth tér 20.
T: 22/350–604, 22/565–095

e–mail: info@bicskemuvhaz.hu

Tisztelt Nézőink!

Szeretettel köszöntjük Önöket az új színházi  
évadban, mely reményeink szerint idén is jókedvet 

és felhőtlen szórakozást nyújt majd kedves  
közönségünk számára. 

Bízunk benne, hogy közönségünk az idei évadban 
is elégedett lesz az előadásokkal.

Jó szórakozást kívánnak a 
Petőfi Művelődési Központ munkatársai!

www.bicskemuvhaz.hu

Bérletajánló

Thália bérlet

Hová menjünk?
Mit nézzünk meg?
Mit csináljunk?

2015. április 

KÖRÚTI SZÍNHÁZ

KATYI
– vígjáték két felvonásban –

Szereplők:
Almási Miklós – Kautzky Armand/

  Fila Balázs
Schulteisz Kató/Katyi  – Placskó Emese

Ferenc – Tahi-Tóth László
Csiba Kati – Gyebnár Csekka
Pálinkás Berci – Lipták Péter

Jacques Ponton magándetektív – Oroszi Tamás
Kató anyja – Pecsenyiczki Balázs
Rendőr őrnagy – Galambos Zoltán

Lili – Lehel Kata
Mária – Kiss Edina

Csiba Márton – Makrai Pál/Tóth Tamás
Asszony – Karaivanov Lilla

A gyerek anyja – Endrei Lívia
Járőr – Raczkó Tamás

Kató színésznő szeretne lenni, de a felvételi vizsgán 
belesül a szerepébe. Kató, hogy tehetségét  

bizonyítsa, kitalál magának egy figurát:  
Katyit, a vidéki megesett cselédlányt. 

A színház új darabjában jobbnál jobb zenékkel,  
és fergeteges humorral várja a kedves nézőket.  
A félreértések garantáltan felborítják mindenki  

életét, egy gyereknek több anyja is lesz, és  
kiderül, hogy kettős személyiség nem jelent  

feltétlenül dupla előnyt.

Rendezte: Galambos Zoltán

2014/2015



2014. december 

 KALOCSAI SZÍNHÁZ

Nóti – Zágon – Eisemann

HIPPOLYT, A LAKÁJ
– zenés vígjáték két felvonásban –

Szereplők:

Hippolyt – Kautzky Armand
Schneider Mátyás – Benkóczy Zoltán

Schneiderné – Cseke Katinka
Terka – Mádi Piroska

Nagy András sofőr – Egyházi Géza
Makáts Csaba – Kecskeméti Róbert

Mimi – Bartha Alexandra
Makáts főtanácsos – Turpinszky Béla

Julcsa – Köllő Babett
Tóbiás – Göth Péter

Schneider Mátyás, fuvarozó egyik napról  
a másikra sikeres lesz, gazdagságát azonban  

megkeseríti, hogy felesége egy grófi lakájt  
szerződtet, mert nagypolgári életet akar élni.  
Az arisztokrata családoknál szolgáló Hippolyt  
megjelenése az újgazdag Schneider – házban  

számos nevettető, mulatságos helyzetre ad alkalmat. 

A pedáns komornyik mellett további  
bonyodalmakat okoz Nagy András mérnök,  

aki szerelmes Terkába, Schneider lányába, ezért 
inkognitóban tevékenykedik a szállítmányozásnál, 

hogy a főnök lánya közelében lehessen.  
Schneiderné azonban már kinézett Terkának egy  
„jó partit”: Makácshoz, a jó családból származó  

udvarlóhoz akarja adni.  
A dolgok persze – ahogy egy jó vígjátékhoz illik  

– a végén szépen elrendeződnek.

Rendezte: Straub Dezső

2015. február 

SZIGET SZÍNHÁZ

Galambos Attila – Nagy Miklós

LOVE STORY
– romantikus musical két felvonásban –

Szereplők:

Jennifer Calliveri – Békefi Viktória
IV. Oliver Barrett – Pintér Tibor

III. Oliver Barrett – Kulcsár Lajos
Phil Calliveri – Várfi Sándor

Dr. Sheppard – Bencze Sándor

A világhírű film a Love Story igazi klasszikusként  
járta be az egész világot a 70–es években.  

Az Oscar–díjas film most a színpadon kel újból  
életre musical formájában. A drámai hangulatú  
musicalt a 70–es évek legsikeresebb amerikai  

világslágerei teszik szórakoztatóvá. 

A darab fő zenei vonala természetesen  
az Oscar-díjas és Golden Globe díjas dal: a Where 
Do I Begin. A színpadi mű nem szólhat másról, mint  

a szerelemről, miközben bepillantást nyerünk  
két New York–i fiatal társadalmi különbségek  

miatti küzdelmébe családjaikkal. 

A produkció tiszta, egyszerű emberi érzéseket  
mutat meg finom érzékenységgel,  

miközben mosolyt csal és könnyeket  
fakaszt a nézők arcára.

Rendezte: Pintér Tibor

2014. október 

Magyarock Dalszínháza

Vizeli Csaba

LEGÉNYBÚCSÚ
– új magyar musical comedy –

Szereplők: 

Karó, a nők bálványa – Miller Zoltán
Susu, a vőlegény – Szücs József

Tyutyu, bőrgyógyász, Susu bátyja –  
Mészáros Árpád Zsolt

Ász, üzletember, volt zenész – Zöld Csaba
Csalán, a sportoló – Szakács Péter

Didi, bártulajdonos – Barabás Kiss Zoltán 
Lennon bá, Susu és Tyutyu apja – 

Forgács Péter 
Szoszó, a szégyenlős táncoslány –

Kuczmann Ágnes
Dzsoni, sztriptíz táncos – Tihanyi Dániel
Cuncus, Tyutyu felesége – Végh Edina

A mulatságos, pikáns epizódokban bővelkedő  
történet középpontjában a házasság,  

az agglegényélet és a házasélet közötti különbség, 
a család, a barátság, az érzelmek és az érzelmi 

kapcsolatok fontossága áll, és ezek mentén számos 
kérdés és probléma is felvetődik az este során.

A történetet fülbemászó dallamok és pajzán  
dialógusok kísérik, és röpítik el a nézőt egy  
bárba, ahol egy felhőtlen szórakozást nyújtó  

zenés vígjáték keretében élhetik át a különleges 
legénybúcsút, ahol egy kicsit minden máshogy  

történik, mint ahogyan várnánk.

Rendezte: Bakó Gábor, Vizeli Csaba


