Komáromi Csillagerőd
„A csillagba zárt művészet”
Programterv
9.00-10.00 Érkezés, ruhatár, mosdószünet, fotózás, büfé, ajándéktárgy vásárlás
A. csoport – 2 busznyi csoport, kb. 80 fő
10.00-11.30
Zenés produkció a konferenciateremben – Magyarock Dalszínház (75-90 perc)
11.30-12.30
Ebéd (egytálétel, 0,5 liter ásványvíz)
12.30-13.00
Mosdószünet, büfé, ajándéktárgy vásárlás
13.00-15.00
Csillagerőd kiállításának megtekintése 20-22 fős csoportokban körbevezetéssel
15.00-tól
Mosdószünet, ruhatár, büfé, ajándéktárgy vásárlás
Hazautazás
B. csoport – 2 busznyi csoport, kb. 80 fő
10.00-12.00
Csillagerőd kiállításának megtekintése 20-22 fős csoportokban körbevezetéssel
12.00-12.30
Mosdószünet, büfé, ajándéktárgy vásárlás
12.30-13.30
Ebéd (egytálétel, 0,5 liter ásványvíz)
13.30-15.00
Zenés produkció a konferenciateremben – Magyarock Dalszínház (75-90 perc)
15.00-tól
Mosdószünet, ruhatár, fotózás, büfé, ajándéktárgy vásárlás
Hazautazás
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Előadások
március 28. (hétfő)
március 29. (kedd)
március 30. (szerda)

Komáromi összeállítás: történelmi darabok musicaljeinek, rockoperáinak jellegzetes
részleteiből
A női nem
A női nem

április 4. (hétfő)
április 5. (kedd)
április 6. (szerda)

A női nem
A női nem
A női nem

április 25. (hétfő)
április 26. (kedd)
április 27. (szerda)

A nagyenyedi két fűzfa
A nagyenyedi két fűzfa
A nagyenyedi két fűzfa

május 2. (hétfő)
május 3. (kedd)
május 4. (szerda)

A nagyenyedi két fűzfa
A nagyenyedi két fűzfa
A nagyenyedi két fűzfa

Célcsoportok elsődlegesen
-

általános és középiskolai tanárok, elsődlegesen rajz, történelem, művészettörténet oktatói
közművelődési szakemberek
kulturális célú civil szervezetek munkatársai, tagjai, önkéntesei
képviselőtestületek

Támogató
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárság
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A NŐI NEM – új magyar musical comedy ősbemutató
szövegkönyv: CSUTOR GÁBOR, VIZELI CSABA
dalszövegek: VIZELI CSABA
zeneszerző: PÉCSVÁRADI ZOLTÁN
Leírás: A történet egy mindenkit érdeklő témát, a női nem rejtelmeit dolgozza fel könnyed hangvételű
zenés vígjáték formájában. Vidám, mai sztori, a női és a férfi nem közti különbözőségekről, az egymás
melletti elbeszélésekről, de mindemellett az ellentétek vonzásáról. A cím egyrészt a női csodás nemet,
másrészt a szájukból rengetegszer elhangzó „nem” szócskát is jelképezi, hiszen a kettő teljese
mértékben elválaszthatatlan egymástól.
A női eltökéltség legendás. És ha egyszer legendás, akkor pont emiatt nincs bizonyíték a létezésére.
Az egyetlen, ami biztos, hogy férfi szemmel nézve a másik nem sem olyan biztos – a maga dolgában.
A női lélek igazi rejtély mindenki számára. Főlek a férfiaknak… De örök tanulság, hogy a női nemnek,
így vagy úgy, de szüksége van a férfinemre és vica-verza. A kivétel pedig erősíti a szabályt…

A NAGYENYEDI KÉT FŰZFA – musical ősbemutató
Jókai Mór elbeszélése nyomán a szövegkönyvet és a dalszövegeket írta: VIZELI CSABA
zeneszerző: PÉCSVÁRADI ZOLTÁN
Leirás: A nagyenyedi két fűzfa történetének háttere a Rákóczi szabadságharc, de a főszereplői
kollégiumi diákok, akik kiállnak a közösségükért. A konfliktus a fosztogató hadak és a békés polgárok
ellentéte. A diákok hősies harca mellett egy ártatlan szerelem áll a középpontban. Fő célkitűzésünk,
hogy modern 21. századi nyelvezettel szólaljon meg a zenés színpadi mű, igy segítve a fiatalok
befogadását, illetve a mai is ismert konfliktusaik, élethelyzeteik is visszatükröződjenek a színpadon.
Egymásért küzdés, az összefogás, a közösség szerepének fontossága, az első szerelem csodája, a
bátorság, az egyén kiállása mind meghatározó szerepe a történetnek. Lehetséges, hogy a kisemberek
szeretnének kimaradni a harcból, lehetséges, hogy amikor mégis belesodródnak, esetlegesen választják
meg és kénytelenségből váltogatják pártállásukat, de a magyar ifjúság vagy már eleve egységesen
kuruc érzelmű, vagy gyorsan azzá válik a labancok alattomos és könyörtelen viselkedését látva. És ez
az ifjúság fennen csillogtatja a hagyományos harci erényeket, fölényesen diadalmaskodva a gyáva
idegenek felett.
EBÉD
-

párizsi csirke, rizi-bizi, savanyúsággal
rántott sajt, rizi-bizi, tartár, savanyúsággal (vegetáriánus)
1 üveg mentes vagy savas víz
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