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Rendhagyó tavasz után rendhagyó módon készülünk az ez 
évi VIDOR fesztiválra. Bár e sorok fogalmazásakor sok minden 
bizonytalan még, egy azonban bizonyos: töretlen kedvvel, bi-
zalommal és lendülettel dolgozunk a Vidámság és a Derű im-
már tizenkilencedik seregszemléjének megvalósulásán. 

Nehéz periódusok, válságok idején kiemelt szerepet kap 
a nevetés, a vidámság, a jókedv. Létfontosságú, hogy épp 
ilyenkor ne veszítsük el derűlátásunkat, az egymás és az élet 
iránti kíváncsiságot, együttlét és társaság iránti igényünket. 
Márpedig egy jóízűt nevetni, a humor mindent feloldó ere-
jét, jótékony hatásait igazán csak együtt, kisebb vagy na-
gyobb közösségben lehet élvezni. Most, hogy az élet lassan 
visszanyeri természetes jogait és megnyilvánulási formáit, 
még fontosabbá válnak a közösen megtapasztalt élmények, 
újra felfedezett társas szórakozások, a rég vágyott találkozá-
sok, a gondtalanság órái. A VIDOR Fesztivál mindennek kivá-
ló terepe lehet, hiszen amúgy is az önfeledtséget, az örömet 
ünnepli; a karneválhoz hasonlóan olyan időszak, amikor, ki-
szakadva a hétköznapok gondjai és fájdalmai közül egy idő-
re elfeledkezhetünk az élet nehézségeiről, a dolgok jókedvű 
és szerethető oldalára koncentrálhatunk. Ennek megvalósítá-
sán dolgozunk most is, azon igyekszünk, hogy idén is méltó 
módon rendezhessük meg ezt a városunk életében kiemel-
ten fontos, és országosan is népszerű, megbecsült, sokak 
által várt eseményt. Ezúttal is színes, színvonalas, a humor 
igen gazdag skáláját jelentő színházi versenyprogramot kíná-
lunk önöknek, a klasszikus vígjátékoktól az izgalmas, kísérle-
tező kedvű kamaradarabokig, és ha a bevezetőben említett 
bizonytalanság övezi is még a fesztivál ütőerét jelentő főtér 
szabadtéri programjainak szervezését, reméljük, hogy a ren-
dezvény idejére már korlátozások nélkül adhatjuk át magun-
kat a jókedvnek és a közös élményeknek. Rajtunk nem fog 
múlni, arra készülünk, és azon munkálkodunk, hogy minden 
fesztiválhelyszínen a lehető legváltozatosabb és legigénye-
sebb programokat nyújthassuk át önöknek, és az idei évet ne 
csak a járványhelyzet tegye emlékezetessé. Mert kell egy hét 
jókedvű, kötetlen együttlét… Mert az élethez bizalom és op-
timizmus is szükségeltetik, és mert egy szívből fakadó, mind-
annyiunk közös kincsévé lett hagyomány kötelez. 

Jöjjenek, tartsanak idén is velünk a vidámság és neve-
tés útjain, találjunk újra örömmel egymásra! Mi szélesre 
tárjuk a kapukat…

Kirják Róbert 
ügyvezető igazgató 

Móricz Zsigmond Színház

HÖLGYEIM ÉS
URAIM,
TISZTELT
KÖZÖNSÉG!

KEDVES
FESZTIVÁLOZÓ!

Nagyon örülünk annak, hogy a tavaszt és még a nyarat 
is beárnyékoló koronavírus- járvány ellenére idén is sikerült 
megrendezni a VIDOR Fesztivált. Örömmel és jó szívvel va-
gyunk hát itt személyesen is. 

Ez a sokadik éve megrendezett fesztivál a vidámság és 
a derű seregszemléje. Mi pedig hiszünk abban, hogy nevetés-
re és jókedvre nagy szükségünk van. Különösen a járványügyi 
veszélyhelyzet után, ami mindannyiunk számára nehéz idő-
szak volt. Alig vártuk, hogy végre felszabadultan ismét egymás 
között lehessünk. Láthassuk egymást. 

Mi a Bige Holdingnál tudjuk, hogy a humor fonák aprósá-
gai nemcsak a nehézségeken segítenek átlendülni olykor, ha-
nem szinte észrevétlenül képesek építeni, erősíteni is. Okos 
derűvel könnyebb észrevenni talán azt is, hogy kisebb vagy 
nagyobb közösségeinkben ki-ki számíthat a másikra, számít-
hatunk egymásra. 

Ezért is támogatjuk már ötödik éve ezt a nyíregyházi, or-
szágos hírű rendezvényt, amely színvonalával kiemelkedik 
a hazai kulturális események közül. A szervezők különleges 
programokkal, szabadtéri mulatságokkal idén is gondoskod-
nak az idő hasznos eltöltéséről és a jókedvről. A résztvevők-
nek nincs más dolguk, minthogy érezzék jól magukat!

Tisztelettel:
Bige László

elnök-vezérigazgató
Bige Holding Csoport

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
AUGUSZTUS 19., SZERDA 18.30

KOSSUTH TÉR

Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mond:

- FEKETE PÉTER Kultúráért Felelős
Államtitkár

- Dr. KOVÁCS FERENC polgármester 
  Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

- BIGE LÁSZLÓ elnök-vezérigazgató
Bige Holding Csoport

- KIRJÁK RÓBERT ügyvezető igazgató
  Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

- KOLTAI RÓBERT színművész
A VIDOR Fesztivál színházi zsűrielnöke

TISZTELT 
KÖZÖNSÉG!
KEDVES
NYÍREGYHÁZIAK!

Ismét itt a VIDOR Fesztivál, s ez öröm mindannyiunk szá-
mára. Kicsit más lesz, mint a megszokott, tekintettel a járvá-
nyügyi készültségre. Egészségügyi óvintézkedések, írott és 
íratlan szabályok betartása mellett, de a vidámság és a derű 
ismét „beköltözhet” városunkba. Idén 11 napon át a meg-
szokott helyszínek és újabbak is várják a kulturális és szóra-
koztató programok kedvelőit. S milyen jó, hogy felújítottuk 
a Rózsakert Szabadtéri Színpadot, hiszen kiváló helyszíne 
lesz több, eredetileg a Kossuth térre tervezett koncertnek, s a 
szintén megszépült Bencs Villa is újból otthona lehet az iro-
dalmi programoknak. 

A városunk és a nyíregyháziak életében fontos szerepet 
töltenek be a kulturális események, és azok közvetítői, mint 
ahogy a fesztiválok és más nagyrendezvények is. Ez az esz-
tendő sajnos nem bővelkedett ezekben és a közösségben 
eltöltött időben, hiszen a világjárvány terjedésének megfé-
kezése volt, és a jövőben is az lesz a legfontosabb célunk. De 
mindig egy adott helyzetből kell kihoznunk a legjobbat. S a 
Móricz Zsigmond Színház a rendkívüli körülmények ellenére 
is a lehető legtöbbet nyújtja az idei programokkal, köszönet 
és elismerés érte.

Azt vallom, hogy minden nehéz helyzetben fontos meg-
őriznünk a humorunkat is, hiszen segít a nehézségek megé-
lésében, az akadályok leküzdésében. Tanulmányozzák ilyen 
szemmel ezt a műsorfüzetet, találják meg a kedvükre valót és 
keressenek fel minél több vidám programot! 

Bízva a legjobbakban, s hogy az új színházi évad és a jövő 
évi VIDOR Fesztivál ismét a hagyományos keretek között zaj-
lik majd, emlékezetes fesztiválnapokat kívánok mindenkinek! 
Szórakozzanak jól a nyár utolsó és legszebb hetében, de köz-
ben vigyázzanak magukra és egymásra!

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester

Nyíregyháza MJV

Sokféle humor létezik: gunyoros vagy karikírozó, fapofá-
val előadott vagy röhögéstől alig érthető artikulációjú, szar-
kasztikus, ironikus, intellektuális vagy alpári, rosszízű vagy 
jóféle, érthetetlen és érthető. Mindannyian ismerjük a hu-
mor és a nevetés megannyi ízét és színét, ízlésünk és han-
gulatunk szerint élvezzük is ezeket, rá tudunk kapcsolódni 
a humor hullámhosszára.

A VIDOR Fesztivál, a Vidámság és Derű Országos sereg-
szemléje majdnem két évtizede szerepelteti összművésze-
ti műsorában szinte mindegyik árnyalatot, és még váratlan 
meglepetésekkel is kecsegtet. Hiszen a nevettetők tehetsége 
és kreativitása nem nyugszik, nem unalmasodik el, örökké új 
utakat keres magának és a közönségének – ahogy a más mű-
vészetek művelői is.

Mert a humor is művészet, talán a legnehezebb min-
den művészeti ág közül. A megnevettetésben nincs alibi, 
nincsen mellébeszélés, nincsen tettetés vagy megjátszás: 
ugyanannyira őszinte, ha nem még inkább, mint spontán ki-
csorduló könnyeink. 

Engedjünk fel, mindegyikőnknek van miből, és tisztuljunk 
meg az önfeledt nevetésben! 

Fekete Péter 
kultúráért felelős államtitkár

KEDVES
KÖZÖNSÉG!

VIDOR FESZTIVÁL 2020
Kiadja a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.53.
Felelős kiadó: Kirják Róbert igazgató

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Terjeszti a Lapposta Kft., 4400 Nyíregyháza Csonkás u. 5.
Grafika, tördelés: Alfabrand Kft.
Nyomtatás: Szendeczki Nyomda
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KONCERT
RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD   
Eső esetén a Continental Arénában 
Augusztus 19. (szerda)
20.30

 

Az idén fennállásának 15. évét ünneplő Irie Maffia mozgalmas múltat tudhat maga mögött. Évek óta tömegek előtt 
játszanak a Budapest Parkban és rendszeres fellépői a legnagyobb fesztiválok nagyszínpadjainak, ami nem is csoda, 
hiszen a zenekar Magyarország legkarakteresebb énekeseit felvonultató igazi supergroup. Ennek köszönhető, hogy 
olyan, a rádiók és TV-k által kiemelt rotációban játszott dalok fűződnek a nevükhöz, mint a ’Bajnok’ vagy a ‘Hajnali Kör’, 
illetve mérföldkövek, mint a Sziget fesztivál himnusza (EasyAsOneTwoThree), több Petőfi Zenei Díj jelölés és jónéhány 
külföldi turné. 

A zenekar a jubileumi évre manapság egyre rendhagyóbb módon egy nagylemezt jelentet meg, így a 15 éves turné 
egyben lemezbemutató is, ahol az új dalok mellett természetesen helyet kapnak a legismertebb slágerek..

Helyreszóló 
regisztrációs díj:  

1.000 Ft
KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 19. (szerda)Augusztus 19. (szerda)
19.0019.00

RANDOM TRIPRANDOM TRIP                                                           

A Random Trip páratlan jelenség a hazai könnyűzene világában: műfaji határokon (pop, rock, jazz, hiphop, blues, 
elektro stb.) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene huszon-harmincéves generációjának 
legjobbjai lépnek fel és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba. A 2008/2009 fordulóján budapesti 
klubokból indult, heti rendszerességgel megtartott klubest mára „kinőtte” saját kereteit: Budapest legnagyobb kon-
certhelyszínein, jazzfesztiválokon, a nagy nyári zenei fesztiválokon és a legjobb vidéki klubokban is egyaránt szívesen 
látott vendég, a fellépők sorában pedig rendszeresen megtalálhatók nemzetközi sztármuzsikusok. A sorozat vezéregyé-
nisége Delov Jávor dobos és DJ Q-Cee, a Vinyl Warriorz lemezlovasa, akik körül minden alkalommal változó összetételű 
társaság zenél. 

2017 meghatározó év volt a Random Trip történetében: májusban jelentette meg első lemezét, melyet a koncer-
teken az örömzenélésből megszületett, ám eddig nem rögzített dallamok inspiráltak. Az album különlegessége, hogy 
bár megszületése látszólag „szembement” a Random korábbi filozófiájával, a keretek nélküli zenélés szabadságát sike-
rült bevinni a dalforma kötöttebb keretein belülre is. A végeredmény friss és izgalmas lett, mint egy igazi Random Trip. 
Ötven közreműködő zenész - köztük Dés László, Wolfie, Fábián Juli, Kiss Tibi, Szabó Balázs, Tóth Vera, Barabás Lőrinc, 
MC Kemon, Lábas Viki, Jónás Vera, Tátrai Tibor, Palya Bea, Járai Márk - alkotta meg a Zenehíd című lemez tizennyolc 
dalát. Műfajokon átívelve szálltak szabadon a kreatív energiák, s a hazai könnyűzenei élet színe-java részt vett ennek az 
egyedülálló korlenyomatnak a megalkotásában.

VIDOR KERT
Augusztus 19. (szerda) – augusztus 29. (szombat)
21.00-02.30

VI
DO

R 
DJ

-k

Aug. 19. (szerda) · TOMMY V (R&B) Évek óta erősíti a debreceni éjszakai életet. Számos alkalommal bizonyította az RNB, latin és Hip-
Hop stílusok iránti szenvedélyét, hiszen rendszeres fellépője a helyi „International” buliknak, egyetemi rendezvényeknek és fesztiváloknak. 
Aug. 20. (csütörtök) · DJ JANOSIK  Jánosik István. 12 éve lemezlovas és ez idő alatt több évig volt rezidens. 2013-ban a Sunshine FM 
Dj versenyét is megnyerte. Univerzális Dj-nek vallja magát, ugyanis nincs olyan zenei stílus, ami távol állna tőle. 
Aug. 21. (péntek) · DJ PéGé  Pavlovics Gergely 1999-től dolgozik lemezlovasként. Több mint másfél évtizede a Sunshine FM DJ-je, 12 
éve Magyarország legnagyobb egyetemi bulijának egyik házigazdája. Nagyobb fesztiválokon (Sziget, Volt, EFOTT, Campus, Total Dance) is 
többször szórakoztatta már a közönséget, emellett több alkalommal a Vidor Kert dj pultjában is láthattuk és persze hallhattuk már. 
Aug. 22. (szombat) · ALBERTO (retro)  15 éve zenélek. Az általam képviselt mai neoretro a 80-as 90-es zenei alapokból táplálkozik, 
és folyamatosan frissül mai slágerekig. Az ütemes, táncolható disco és buli zenék dominálnak, fűszerezve igény szerint rap, r&b, funky, rap, 
sok-sok énekelhető magyar zenével. 
Aug. 23. (vasárnap); aug. 25. (kedd); aug. 27. (csütörtök); aug. 28. (péntek) · DJ NÉMETI (funky, rnb, disco) 
A minőségi klubok, partik, zenei arculatok képviselője. A funky, rnb, disco, mint műfaj, végig kísérte a lemezlovas munkásságát. 
Aug.24. (hétfő) · SIMON ROLAND „KOVÁCSMESTER” (rap, hiphop)  A tavalyi rap/hiphop buli után tovább kalandozunk a fe-
kete zene világában! Idén egy funky/disco/house bulira várunk mindenkit szeretettel! 
Aug. 26. (szerda) · HEARTICAL YOUTH (reggae)  A Heartical Youth a Karib térségben megszületett reggae elhivatott szerelmese. 
Haroon Ayyaz nevű énekes társával mutatják be ennek a fantasztikus zenei műfajnak a történetét. 
Aug. 29. (szombat) · HAJNAL GUSZTI  Milyen zenét fogok játszani a VIDOR kertben? Közönséghez méltót, alkalomhoz illőt. 
Borozáshoz, csajozáshoz, lazuláshoz. Funkhouse, house, r&b, soul, retro.



TORTUGA 
A nyíregyházi Tortuga zenekar 2019 augusztusában jelentette meg első lemezét: „Tapsolj és Tátogj!” címmel, amit egy 

országos és határon átívelő turné keretein belül be is mutattak a nagyérdeműnek. Játszottak a legnagyobb és legrango-
sabb hazai fesztiválokon, és több nagyhatású magyar előadó előzenekaraként is szerepeltek már. Év végén bejutottak 
A DAL 2020 Top 30-ba, ahol egészen a döntőig meneteltek a Mámor tér 3. című dalukkal. A zenekar az elődöntőben két 
szakmai díjat is elnyert: A DAL 2020 Év felfedezettje és a Petőfi zenei díj 2020 Év felfedezettje díját. A zenekar célja nem 
más, mint hogy megmutassa, van helye a Rock ’n’ Rollnak abban a világban, ahol az emberek a koncertélményt mások 
kameráján át keresik, és már nem fér bele, ha valaki leszédül a színpadról.
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BELVÁROSI FORGATAG
KOSSUTH TÉR
Augusztus 22. (szombat)
15.00

 

A VIDOR Fesztivál programjai között már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a korábbi években oly sok sé-
tálót megállító villámsakk bajnokság 2020. augusztus 22-én szombaton 15-17 óra között! A rendkívül látványos verseny 
célja a sakk népszerűsítése, melyre idén is a Kossuth téren kerül sor, a nézők és a sakkot szeretők által jól láthatóan. 
A villámsakk verseny a XXXIX. Nyírségi VIDOR Nemzetközi Sakk Fesztivál egyik kísérő versenye, melyen indulhat minden 
sakkozni szerető és tudó, aki nem fél összemérni erejét a sakkmesterekkel! A verseny egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyéni Villámsakk Bajnokság része is. A helyszínen minden érdeklődőt szeretettel várunk, de „csak” az első 40 
jelentkező nevezését tudjuk csak elfogadni. A versenyen a sakkozók 7 fordulóban fogják eldönteni a IV. Nyírségi-VIDOR 
Sakk Kupa bajnoki címét eldönteni, a játékosoknak a partikban 3 perc áll majd a rendelkezésére, lépésenként 2 másod-
perc bónuszidővel A versennyel kapcsolatos nevezés és információ a sakkszszbm@gmail.com e-mail címen érhető el.

IV. NYÍRSÉGI-VIDOR  
             VILLÁMSAKK KUPA

KONCERT
VIDOR KERT 
Augusztus 22. (szombat)
19.30  

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 20. (csütörtök)Augusztus 20. (csütörtök)
19.3019.30

FOLKFUSION BAND
Európa egyetlen, legjobb és legsikeresebb Rida-rock zenekara. Zenéjükben a hagyományos magyar nép- és ci-

gányzene alkotnak izgalmas elegyet a rock, punk és latinos elemekkel. Magyaros rappel ízesített szövegeikkel en-
gednek betekintést a sajátos lelkivilágukba. Eddig három lemezt rögzítettek Folkpack (2009), a Második (2012) és 
a Z-űrutazás (2014).

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 21. (péntek)Augusztus 21. (péntek)
19.3019.30 

QUEEN FOREVER QUEEN FOREVER 
TRIBUTE BANDTRIBUTE BAND

A Queen halhatatlan! Ráadásul a 2018-as Bohém Rapszódia című film felbolygatta szinte az egész világot. Azóta már 
nemcsak a retro zenét játszó rádiócsatornák játsszák a brit együttes dalait és már a fiatalok is tudják, éneklik, dúdolják, 
sőt szeretik a lehengerlő, erőtől vagy éppen érzelmektől duzzadó Queen-alkotásokat. Nemcsak laikusok, zenekedvelők, 
hanem sok zenész is rajong a Queen-ért itt, térségünkben is. A Queen Forever Tribute Band 2019 februárja óta léte-
zik, öt régi barát közös elképzelése alapján. A zenekar legfőbb törekvése a Queen dalainak hiteles zenei interpretálása 
és a kifogástalan koncertélmény. A közönség reakcióját kivétel nélkül az átszellemült, lelkes és felszabadult koncert-
hangulat jellemzi. Mint azt a fotókon is láthatod, nem a külsőségekre hajtunk hanem, hogy olyan közel hozzuk hozzád 
a Queen-t, amennyire csak lehet.

A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ SZERVEZÉSÉBEN6 NYÍREGYHÁZA,

2020. AUGUSZTUS 19-29.
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BELVÁROSI FORGATAGBELVÁROSI FORGATAG
Augusztus 19. (péntek) – 29. (szombat)Augusztus 19. (péntek) – 29. (szombat)

15.00 15.00 –– 24.00 24.00

VIDOR FALUVIDOR FALU
Idén a gasztronómia és az igényes szórakozás ínyenceinek helyszíne a Kossuth tér lesz. Tavaly nagy sikert aratott ez a ku-

lináris-kulturális kezdeményezés, mindenki szívesen kóstolt finom házi ízeket, és hallgatott vérpezsdítő, hangulatfokozó 

zenét. Idén sem lesz ez másképp: gasztronómiai csemegék, finom borok és az elmaradhatatlan pálinka- különlegessé-

gek mellett színes zenei és utcaszínházi programok várják mindazokat, akik ellátogatnak a VIDOR faluba, mely a feszti-

vál központi helyszíne lesz. A részletes utcazenei és utcaszínházi programokat a műsorfüzet 36-39. oldalán találhatják. 

Lesznek idén is élőszobrok, pantomimesek, akrobaták, zsonglőrök, bohócok, fellép többek között a Polip Band, a Nelson, 

a Rockhajó és a Szívtiproll is.

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 23. (vasárnap)Augusztus 23. (vasárnap)
19.3019.30

OLIVERFROMEARTH
Az OliverFromEarth együttes 2016-os debütálása és rövid útkeresése után hamar országos ismertségre tett szert 

nem csak saját dalaival, de dalszerzői, zenei produceri tevékenységével is más országosan elismert előadóknak. A fiatal 
csapat a modern trendeket keveri klasszikus rock és hiphop elemekkel, szövegeiben életérzéseket, élethelyzeteket ad 
át hétköznapi nyelven megfogalmazva. 2019-ben a Budapest Dal kiírás különdíjasai lettek A világ az enyém ft. BLR 
dalukkal, valamint A Mintaapák (TV2) és a Holnap Tali (MTVA) főcímdalainak szerzői és előadói.

KONCERT
RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD   
Eső esetén a Continental Arénában 
Augusztus 23. (vasárnap)
20.30

FOLLOW THE 
FLOW

 

A jelenlegi legfelkapottabb hazai zenekar, a Follow The Flow 2017-ben nyerte el végleges formáját, amikor Szakács 
Gergő is csatlakozott Fura Cséhez és BLR-hez. „Nem tudja senki” című slágerükkel azonnal berobbantak a köztudat-
ba, folyamatosan rekordokat döntögetve többtízmilliós nézettségével a YouTube-on, miközben a legtöbb slágerlistát 
is könnyűszerrel letarolta a népszerű dal. Azóta is gőzerővel írják jobbnál jobb dalaikat, a „Maradok távol” is a rádiók 
kedvenceként pörög hétről hétre, miközben klipje is halmozza a milliós nézettséget, csakúgy, mint a líraibb hangulatú 

„Anyám mondta” vagy a vagány, odaszúrós „Érdekemberek”. 
2019 májusára összeállt az első önálló nagylemezük, a ’Nem tudja senki’ a digitális zenei szolgáltatóknál, illetve MOL 

kutakon jelent meg, és pár hónap alatt elérte az aranylemez státuszt. 2019-ben további három dallal látták el a közön-
séget: a „Gavallér”, „Porszem” és „Fedezékbe” a rádiós és online toplisták folyamatos szereplői. 

Friss hangzásával és a jelenkorra tűpontosan reflektáló üzeneteivel hamar a közönség szívébe lopta magát a trió, 
akik élő koncertjeiken zenekarral kiegészülve hozzák a sodró flow-t, magukkal ragadva a közönség tagjait is.

Helyreszóló 
regisztrációs díj:  

1.000 Ft
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KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 26. (szerda)Augusztus 26. (szerda)
19.30 19.30 

TERRA PROFONDATERRA PROFONDA
Lo Buglio Vincenzo, palermói születésű énekes-dalszerző 2012-ben határozta el, hogy blues-ban és amerikai roots 

music-ban fogant szerzeményeihez különleges társakat keres. Kiss Krisztián népzenész, kísérleti zenész és Szabó Mátyás 
jazz- basszusgitáros személyében találta meg a tökéletes muzsikusokat. Első albumukat Németországban rögzítették kü-
lönleges körülmények között élőben, térmikrofonokkal, egy öreg pajtában, s a német Haldern Pop Recordings gondo-
zásában jelent meg. Új albumukat pedig, melynek címe For the Sake of the Mountains, a Fonó Budai Zeneház a német 
kiadóval karöltve adja ki, melyet ugyancsak élőben, a Sitkei Kálvária Kápolnában vettek föl.

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 27. (csütörtök)Augusztus 27. (csütörtök)
19.3019.30

A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává – 2019-es debütáló albu-
muk, a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott: az év legjobb albumai kö-
zött emlegették a zenekar bemutatkozó anyagát, mely nyitó dalára készült videóklip, a ‘Song About My Grandma’ a 04. 
Magyar Klipszemlén három díjat kapott, többek között a fődíjat is. 2020 tavaszán pedig a Carson Coma Fonogram-díjat 
nyert az év felfedezettje kategóriában – amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legna-
gyobb szakmai elismerésüket jelenti. Ezt követően jelent meg az együttes legújabb videóklipje, az ‘Egyszerűen Semmi 
Sem Egyszerű’. Ezt rendhagyó módon – a 2020-as koronavírus-helyzetre való tekintettel – a ‘carson komák zsibongója’ 
Facebook-csoportból érkező koncertfelvételek és a zenekar tagjainak egymásról készült videói segítségével készítettek 
el. Boldog család, csupa móka, Miért ne szólna Carson Coma?

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 24. (hétfő)Augusztus 24. (hétfő)
19.30 19.30 

A U R E V O I RA U R E V O I R
2015 márciusában indult útjára a zsámbéki fiatalokból álló Aurevoir zenekar. Zenéjükben koncepciózusan jelen van 

a sokszínűség; ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beatzenéje, úgy a francia 
kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz, barokk zene egyaránt alapul szolgál dalaikhoz. Legvalóbb lényegük azon-
ban éppen az, hogy kategorizálhatatlanok; nem szorítják magukat műfaji határok közé. Színpadi jelenlétük és koncert-
jeik energiája pedig mindenkit biztosít afelől, hogy feledhetetlen élmény maradjon utánuk.

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT

Augusztus 25. (kedd)Augusztus 25. (kedd)
19.3019.30

LOS ORANGUTANESLOS ORANGUTANES
A Kelet-Közép-Európában is unikumnak számító, tizenegy tagú latin-amerikai cumbia együttest többek közt az 

Anselmo Crew, az Irie Maffia, a Besh o droM, a Ladánybene 27, a Zuboly, a PASO és a Manaky magyar, perui és uruguayi 
zenészei alkotják. A Los Orangutanes 2017 decemberében debütált Budapesten, és azóta havi rendszerességgel lép fel 
a város kedvelt szórakozóhelyein (Ellátóház, Instant, Kuplung, A38, Pontoon), de meghívást kapott a Sziget Fesztiválra 
is, az Irie Maffia vendégeként pedig a Budapest Parkban lépett fel. A tavalyi év kiemelt eseménye a Los Orangutanes 
teltházas, a Cumbia műfaj eredetét és fejlődését bemutató Müpa koncertje volt, ahol a zenekar big band formáció-
ban mutatkozott be a nagyközönségnek olyan vendégekkel, mint Shango Dely (Columbia) és Mario Ochoa (Honduras).
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KELET  
BRASS BAND

A Kelet Brass Band saját dalain kívül örökzöldeket és mai modern slágereket szólaltat meg különleges hangszerei-
ken. Ezeket az átiratokat olyan sajátos és egyedi köntösbe öltöztetik, ami felejthetetlen élményt nyújt a hallgatóságnak. 
A hét főből álló formáció több országos és nemzetközi utcazene verseny első helyezését és közönségdíját tudhatja ma-
gáénak. A fiúk nem csak az utcán, hanem a színpadon is remekül teljesítenek, így több fesztivál nagyszínpadán találkoz-
hattunk már velük. Kirívó show műsorukat hatalmas érdeklődéssel fogadták Szlovákiában, Romániában, Hollandiában 
és Belgiumban is. A látványosság és a jó hangulat garantált‼

BELVÁROSI FORGATAG
KOSSUTH TÉR
Augusztus 19. (szerda) 18.00;
augusztus 23. (vasárnap) 18.00;
augusztus 26. (szerda) 18.30

Nyíregyháza két legsikeresebb csapatsportága is képviselteti magát a VIdámság és Derű ORszágos seregszemléjén. 
A járvány miatt rendhagyónak ígérkező VIDOR 2020 eseményen ismét ott lesz a Fatum-Nyíregyháza extra ligás női röp-
labda csapata és a Hübner Nyíregyháza BS kosárlabdázói. A Nyíregyházi Élsport Kft. standja várhatóan a Kossuth tér egy 
forgalmas pontján ad lehetőséget arra, hogy a szurkolók a hosszú szünet után újra találkozhassanak kedvenc sportoló-
ikkal és megismerkedhessenek az új igazolásokkal. Az érdeklődők tájékozódhatnak a csapat felkészülési mérkőzéseiről, 
bajnoki menetrendjéről, bérletvásárlási lehetőségekről. 

Program:  Augusztus 19. (szerda) 18.00 KOSÁRCSAPAT 
   augusztus 23. (vasárnap) 18.00 RÖPLABDA, KOSÁRCSAPAT
   augusztus 26. (szerda) 18.30 RÖPLABDA 

Azon kedves érdeklődők, akik a helyszínen bérletet vásárolnak 2020/2021-es bajnoki szezonra, azok kis szerencsével 
értékes nyereménnyel is gazdagodhatnak a helyszínen.

        ATTR”AKCIÓ”

KONCERT
VIDOR KERT 
Augusztus 28. (péntek)
19.30  

KONCERT
RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD   
Eső esetén a Continental Arénában 
Augusztus 28. (péntek)
20.30

BUDAPEST BÁR: 
KLEZMER

 
Vendég: Bangó Margit Kossuth-díjas művésznő és  

Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere

A Budapest Bár klezmer kalandja 2014 májusában a győri Öt Templom Fesztiválon kezdődött és egészen különleges 
fordulatot vett a 2014-es Zsidó Nyári Fesztiválon, a Dohány utcai Zsinagógában. Itt kezdődött ugyanis a Budapest Bár 
együttműködése a csodálatos Bangó Margittal. A sikeren és a nagyszerű zenei kalandon felbuzdulva a zenekar 2015 
májusában megjelent a Budapest Bár klezmer albuma, amelyen a Budapest Bár zenekar mellett Bangó Margit is szere-
pel. Bangó Margit a Magyar nóták és a cigány dalok királynője, de csodálatos átérzéssel adja elő a zsidó dallamokat is. 
A zenekarvezető Farkas Róbert számára nem volt újdonság a klezmer műfaja, hiszen régebben rendszeresen vendégsze-
repelt a Pannónia Klezmer Bandben. A program érdekessége, hogy a hallgatók felfedezhetik – a klezmer zene lüktetése, 
zeneisége és lelkülete egyáltalán nem áll távol egy cigányzenekartól. A műsorba több ismert klezmer és más zsidó dalt 
válogattak, de a kották és felvételek között keresgélve felfedeztek újabb nagyszerű dallamokat is. 

Az esten fellépnek a Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert – hegedű, brácsa;  
Farkas Mihály – cimbalom; Farkas Richárd – nagybőgő; Ökrös Károly – harmonika;  

Kisvári Bence – dob, ütőhangszerek.

Helyreszóló 
regisztrációs díj:  

1.000 Ft



14 A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

NYÍREGYHÁZA,
2020. AUGUSZTUS 19-29.

w
w

w
.v

id
or

.e
u

KONCERTKONCERT
VIDOR KERTVIDOR KERT
Augusztus 29. (szombat)Augusztus 29. (szombat)
19.3019.30

A nyíregyházi !MINA? világlátott, tapasztalt zenészek újonnan alakult zenekara. A trió alteres-punkos ízekkel fűszere-
zett szofisztikált, mégis odarakós rockzenét játszik. A dalok a frontember-dalszerző Császár Péter olyan szellemi alkotá-
sai, amelyek a szópoéngyáros, villámsebességgel-dalttanuló gitáros Lehoczky Pisti és a templommentő rockproducer 
Zombor Szabi segítségével nyerték el jelenlegi formájukat. Többségük a szerelemről, a nőkről és a velük kapcsolatos 
ilyen-olyan minőségi, szabadidős tevékenységekről szól.

BELVÁROSI FORGATAGBELVÁROSI FORGATAG
KOSSUTH TÉRKOSSUTH TÉR
Augusztus 29. (szombat)Augusztus 29. (szombat)
17.3017.30

A Hang – Szin Tanoda 2000 júniusában alakult Dr. Bánhidiné Maróti Magdolna Artisjus-díjas énektanár, énekművész 
vezetésével. A Tanoda megalakulásának célja az volt, hogy a színművészettel, énekléssel és tánccal foglalkozni kívánó tehet-
séges fiatalok lehetőséget kapjanak egy ilyen irányú szakképzésre, s ezáltal sikeres felvételt nyerjenek a budapesti színita-
nodákba, illetve a Színművészeti Egyetemre. A tanodában 3 irányú képzés folyik: színjátszás, hangképzés és korrepetálás, 
valamint táncképzés. A Hang – Szin Tanoda minden évben rendez egy nagyszabású évzáró vizsgaelőadást, ahol valamennyi 
ide járó fiatal számot adhat tudásáról, tehetségéről. Ebben az évben egy fergeteges musical-show-val lépnek a közönség elé.

ABSOLUT 2.0
Őz köz 2.
Augusztus 28. (péntek); 
augusztus 29. (szombat)
19.30

PERFORMANSZ
Az Absolut 2.0 szórakozóhelyen kerül megrendezésre augusztus 28-án pénteken a „PERFORMANSZ” című zenés-táncos 
esemény. Ebben a darabban a pantomin művészek mellett vendégé lesz a főszereplő! Gyere és bulizzunk egy hatalmasat 
ennek a nagymúltú, népszerű rendezvénynek a legújabb állomásán, ami garantáltan nem lesz egy némajáték!

HANG-SZÍN TANODA MŰSORA

MINAMINA

KONCERT
RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD   
Eső esetén a Continental Arénában 
Augusztus 29. (szombat)
20.30

LIKE A ROLLING 
STONE

Az elmúlt 50 év legnagyobb világslágerei a Beat korszaktól a 90-es évekig

A BONUS TRACK elnevezésű formáció 2009-ben alakult. Tagjai, Giret Gábor és Kottler Ákos rutinos, több nagy zene-
kart megjárt zenészek és barátaik, Hudák Imre és Fényes Gábor, szintén sok éves zenei múlttal rendelkeznek, valamint 
a két energikus frontember Suga János és az amerikai származású Chris Mattheisen, akik a zenélés mellett – nem mel-
lékesen – a hazai nagyvállalatok top menedzserei. 

Repertoárjuk esszenciális válogatás a Rock’N’Roll, Funky, Rythm&Blues és West Coast stílus ismert slágereiből a 60-
as évektől egészen a napjainkig. Fergeteges hangulatú koncertjeik igényes szórakozást nyújtottak már az ismert pesti 
élőzenés kluboktól az olyan patinás nyári fesztiválokig, mint a soproni VOLT Fesztivál és a kapolcsi Művészetek Völgye. 

A Like a Rolling Stone produkció Bob Dylan azonos című daláról kapta nevét, nem véletlenül: Dylentől kezdve Joplinon, 
Hendrixen és a Beatlesen keresztül Lenny Kravitzig érintjük a rocktörténet fontosabb állomásait. Az előadás 2017 őszén 
mutatkozott be a MOMkultban, azóta járt többek közt a pécsi Kodály Központban és az Ördögkatlan Fesztiválon is. 

Zenekar:
Bonus Track Band

Sztárvendégek:
ÓNODI ESZTER, FEKETE LINDA, THURÓCZY SZABOLCS, ÓDOR KRISTÓF,

TASNÁDI BENCE

Helyreszóló 
regisztrációs díj:  

1.000 Ft
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Augusztus 22. (szombat)  
20.30
Rózsakert Szabadtéri Színpad 

Csiky Gergely Színház        

Csiky Gergely 

BUBORÉKOK
vígjáték két részben

Szidónia: VARGA ZSUZSA
Solmay Ignác, földbirtokos: SZALMA TAMÁS

Szerafin, a leányuk, Rábay neje: KRAJCSI NIKOLETT
Béla, országgyűlési képviselő: FÁNDLY CSABA

Róbert: STEFÁNSZKY ISTVÁN
Aranka, a leányuk: MAIZÁC STEFÁNIA

Gizella: SZABÓ NIKOLETT
Relli, szobalány Solmayéknál: ZSÍROS LINDA

Rábay Miklós, osztálytanácsos: SARKADI KISS JÁNOS
Chupor Aladár: MÉSZÁROS TIBOR
Morosán Demeter: OLT TAMÁS

Tamás: BENEDEK DÁNIEL
Özvegy Sereczkyné: TÓTH MOLNÁR ILDIKÓ

Hámor, nagyvállalkozó: SERF EGYED
Malvin, a neje: TÖRÖK SÁRA

Gombos, ügyvéd: HUNYADKÜRTI GYÖRGY
András, inas Rábayéknál: TÖRŐ GERGELY ZSOLT

Adolf, inas Somlayéknál: KÓSA BÉLA
Bangó úr, kereskedősegéd: SZVATH TAMÁS

Betti, szobalány Rábayéknál: NÉMET MÓNIKA

 Rendező: VIDNYÁNSZKY ATTILA

Az előadás hossza: 3 óra 10 perc, egy szünettel.

Adott egy földbirtokos családfő, aki kénytelen kielégíteni felesége és öt gyermeke minden pénzzel kapcsolatos igé-
nyét – ruhák, ékszerek, estélyek, partik, lóverseny, vesztegetés, úri becsület… Azonban ez nem tartható fenn a végte-
lenségig, anyagi csőd fenyeget. Mégis, mintha rajta kívül erről senki sem akarna tudomást venni. Mindenki csak saját 
álmaival és önös érdekeivel van elfoglalva, s egyre inkább úgy tűnik, nincs kiút az urizáló család számára.

Augusztus 21. (péntek)       
19.00
Nagyszínpad 

Miskolci Nemzeti Színház

Graham Linehan

BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM 
komédia

Fordította: Kúnos László

Mrs. Wilberforce: MÁHR ÁGI Jászai-díjas
Marcus professzor: FANDL FERENC

Harry: BODOKY MÁRK
Őrnagy: HARSÁNYI ATTILA Jászai-díjas

Egymenet: SALAT LEHEL
Louis Harvey: FECZESIN KRISTÓF

Mrs. Tromleiton: HORVÁTH ALEXANDRA
McDonald őrmester: KONFÁR ERIK

Hölgyvendégek:
LEHÓCZKI GYULÁNÉ, HOLCZREITER ANTALNÉ, GERGELY JÓZSEFNÉ, KATONA 

TIBORNÉ

Rendező: KESZÉG LÁSZLÓ

Az előadás hossza: 2 óra 20 perc, egy szünettel.

Mrs. Wilberforce-hoz, a külvárosi idős asszonyhoz új bérlő költözik. Ám a Marcus professzorként bemutatkozó 
férfi valójában egy betörő, aki bandájával együtt most épp egy pénzszállító autót tervez kirabolni. Gyűléseiket Mrs. 
Wilberforce lakásán tartják, aki naivan elhiszi, hogy a bérlője és barátai egy amatőr vonósnégyes tagjai, és még örül is, 
hogy a házát rendszeresen megtölti a muzsika – persze, magnóról. A bűntényben a bandatagok fontos részt szánnak 
Mrs. Wilberforcenak, aki szándéka ellenére hátráltatja a rablást. Az egytől- egyig zakkant figurákból álló csapat ezért 
úgy dönt, elteszik láb alól a hölgyet. A fekete humorban bővelkedő darab a nagy sikerű angol film színpadi adaptációja. 
A londoni ősbemutató és a Madách Színház bemutatója után Magyarországon a Miskolci Nemzeti Színházban láthatja 
a közönség a Londonban is hosszú sikerszériának örvendő krimivígjátékot. A Színdarab Magyarországon a THEATRUM 
MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség (www. theatrum-mundi.hu) és a Fiery Angel Limited, London megállapodása 
alapján kerül színre.
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Augusztus 22. (szombat) 
17.00
Krúdy kamara

Pinceszínház

Háy János

A GÉZAGYEREK 
istendráma 2 részben

Gézagyerek: TAKÁCS GÉZA
Rózsika néni: BÖRCSÖK ENIKŐ
Banda Lajos: KASZÁS GERGŐ

Herda Pityu: HORVÁTH LAJOS OTTÓ
Krekács Béla: NÉMEDI ÁRPÁD

Laci bá: MOLNÁR CSABA
Szomszéd férfi: LÁZÁR BALÁZS

Szomszéd nő: TALLIÁN MARIANN
Marika: VARGA DÓRA
Vizike: JUHÁSZ RÉKA

Karesz: JÁNOSI FERENC

Rendező: SOÓS PÉTER

Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel.

Géza autista. Ahogy Háy János darabjának szereplői mondják: hibás. Otthon a kockás konyhaköveket nézi egész nap. 
Egy nap felveszik dolgozni a szobi kőfejtőbe azzal a feladattal, hogy figyelje a szalagon haladó kőáradatot, ha rendel-
lenességet észlel, idegen anyag, netán ember kerülne rá, rögtön nyomja meg a piros gombot és leálljon a gép. Végre 
büszkeség tölti el. Reggelente a távolsági busszal munkába jár a környékbeli férfiakkal, műszak után beül a kocsmába 
a többiekkel A szalag melletti széke istenné teszi, hiszen az ő kezében van az irányító szerkezet. Csakhogy, mivel soha 
semmi rendellenesség nem történik, elkezdi feleslegesnek érezni magát, ott készül hagyni a munkáját. Az őt istápoló 
kőfejtők maguk között akarják tartani, kitalálják, hogy egy kóbor kutya tetemét dobják a szalagra, mintha egyikük lenne 
az. ...Géza végre megnyomhatja a piros gombot. De vajon ez a hecc belefér az ő világképébe? Háy János megható, felka-
varó és legalább ennyire humoros darabja 2004-ben jelent meg könyv formájában – számos nagy sikerű vidéki előadás 
után – Budapesten a Pinceszínház mutatta be először. 

Augusztus 22. (szombat)
19.30
Nagyszínpad

Veres1 Színház

Örkény István

TÓTÉK 
tragikomédia két részben

Tót: FARAGÓ ANDRÁS
Tótné: BALÁZS ANDREA

Ágika, a lányuk: CSÁKI EDINA
Őrnagy: MIHÁLYFI BALÁZS

Postás: MOHAI TAMÁS

továbbá:
ZORGEL ENIKŐ, JANIK LÁSZLÓ, PETRIDISZ HRISZTOSZ

Rendező: DICSŐ DÁNIEL

Az előadás hossza: 2 óra, egy szünettel.

A II. világháború idején Tót Lajos egy csendes kis falu tűzoltóparancsnoka valahol Észak-Magyarországon. Háza tisz-
ta, kertje napfényben fürdik. Ha a fia nem szolgálna az orosz fronton, Tót Lajos csak a rádióból tudná, hogy háború van. 
Nem csak a közösségben örvend kitüntetett tiszteletnek, felesége és lányuk, Ágika is rajongva szereti őt. Egy napon vá-
ratlan levél érkezik Tóték frontszolgálatot teljesítő fiától: az ifjú nem jön haza eltávra, de helyette az a megtiszteltetés éri 
a kedves famíliát, hogy felettese, Varró őrnagy náluk fogja kipihenni a harctéri megpróbáltatásokat. Az őrnagy eredeti-
leg kéthetesre tervezett látogatása azonban egyre csak tovanyúlik...
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Augusztus 23. (vasárnap)
17.00
Krúdy Kamara

TÁP Színház

Znajkay Zsófia

 RENDEZŐI VÁLTOZAT
párkapcsolati szatíra

Játsszák:
KURTA NIKÉ

HAJDUK KÁROLY
LABODA KORNÉL

Rendező: Znajkay Zsófia

Külön köszönet: Színházi Kritikusok Céhe

Az előadás hossza: 2 óra, szünet nélkül.

A színpadon meztelenség látható.

Amikor döntünk valamiről, akkor nem csak a jövőbeli eseményeken változtatunk, hanem az is megváltozik, akik 
vagyunk. A romantikus komédia műfaja erről eddig mélyen hallgatott. Gyakran fel-felbukkanó toposz a romantikus 
komédia világában, hogy egy nőnek két férfi között kell választania. A néző morális világrendjét általában megtámogat-
ja a mű, amennyiben az egyik nem igazán szereti és kihasználja a nőt, a másik azonban legjobb barátként támogatja őt, 
amíg a nő végül észreveszi, hogy mindig is őt kellett volna szeretnie. Megkavarja azonban a helyzetet, ha mindketten 
valóban őszinte és szeretetreméltó emberek, valódi érzelmekkel a nő iránt. Tovább bonyolódik a cselekmény, ha a nő 
valójában kettő nő, (illetve néha harmadikként az egyik férfi halott anyja), és a realitást darabonként elnyeli az egzisz-
tencialista szürreália. 

Díjak: Vilmos-díj (2017), Staféta Pályázat nyertese

Augusztus 23. (vasárnap); 
augusztus 24. (hétfő) 
19.00
Nagyszínpad

A Nézőművészeti Kft. és
a Szkéné közös előadása

Conor McPershon

ELEVEN ÉJSZAKA
Fordította: Totth Benedek

Maurice: FODOR TAMÁS
Tommy: MUCSI ZOLTÁN

Aimee: SIMKÓ KATI
Doc: KATONA LÁSZLÓ

Kenneth: KOVÁCS KRISZTIÁN

Rendező: KOLTAI M. GÁBOR

Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel.

Három férfi él együtt egy régi dublini házban. A szebb napokat is látott, ötvenes Tommy a válása után visszaköltözött 
nagybátyja, Maurice házába. Gyakran megosztja kis szobáját barátjával, a kicsit lassú és túlérzékeny Doc-kal. A sok hor-
zsolt, szeretetvágyó férfi között menedéket talál Aimee, egy nem kevésbé horzsolt és szeretetvágyó lány, aki akaratlanul 
is felrobbantja e kompromisszumos, napról napra működtetett, de mégiscsak megszokott együttélést. Ezen az éjszakán 
a szobában évek óta felhalmozódott káoszra rákerül a lelkek, indulatok, elrontott életek, vágyak, remények káosza. De 
ez a magába szippantó éjszaka maga az élet, „mert minél gyorsabban utazol, annál lassabban telik az idő”. Odakint van 
egy másik éjszaka: csillagos ég, magány és látszólagos mozdulatlanság, ami mögött ez a sok ember a bolygójával együtt 
egy fekete lyuk körül kering körbe és körbe és körbe és körbe és körbe.
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Augusztus 24. (hétfő); 
augusztus 25. (kedd) esőnap
20.30

Rózsakert Szabadtéri Színpad      
  

LEGYEN ÚGY!
Dés László koncert

Vendégek: Básti Juli és Tóth Vera

Hölgyeim és Uraim, kedves zeneszerető közönség!

Nem emlékszem, mikor vártam – vártuk ennyire, hogy koncertet adhassunk, mint most, amikor már hónapok óta 
hallgatásra kényszerültünk az ismert okok miatt. De igazán jó hírrel szolgálhatok, augusztus 24-én végre felléphetünk 
Legyen úgy! koncertprogramunkkal a nyíregyházi Rózsakert Szabadtéri Színpadon. A koncerten elhangzanak az ismert 
népszerű dalaim, és persze a tavaly megjelent Éjféli járat című lemezemről is előadok dalokat. Két csodálatos vendégem 
lesz ezen az estén: Básti Juli és Tóth Vera! Különleges produkció várható, mert Ők még sohasem léptek fel együtt egy 
színpadon, és mert kifejezetten számukra írt új dalokat is énekelnek a koncerten. Minden érdeklődőt szeretettel várok 
augusztus 24-én 20.30-kor a nyíregyházi Rózsakert Szabadtéri Színpad Legyen úgy! koncertjén.

            Dés László

A koncert hossza: 1 óra 45 perc, szünet nélkül.

Augusztus 24. (hétfő)
17.00
Krúdy Kamara

Orlai Produkciós Iroda

Grecsó Krisztián 

MEGYEK UTÁNAD 
szerelmi leltár

Grecsó Krisztián regényét színpadra írta: Bíró Bence

Szereplők:
MÉSZÁROS BÉLA

KURTA NIKÉ
BAKI DÁNIEL

Rendező: DÉKÁNY BARNABÁS

Az előadás hossza: 1 óra 30 perc, szünet nélkül.

Hogyan is lehetne jobban elmesélni egy ember életét, mint a szerelmei történetén keresztül? Erre, és saját bol-
dog-boldogtalan pillanatainkra, éveinkre gondolunk, miközben Daru történetével ismerkedünk. Grecsó Krisztián 
2014-es nagysikerű regényének főhőse leltárt készít. Miközben fölidézi korábbi kapcsolatait, önmaga régi verzióit, ön-
vizsgálatot tart, megrajzolja saját önarcképét. Grecsó nem azt írja meg, ami Daruval történt, hanem azt, ahogy Daru 
visszaemlékszik arra, ami és ahogyan történt. Az emlékezés pedig nem csak keserédes nosztalgiázás, hanem a homá-
lyos múlt és vágyott jövő bizonytalan kimenetelű küzdelme. Daru kapcsolatai nevelődési, átalakulási szituációkat idéz-
nek elő, miközben feltárul lelkivilága, belső konfliktusai. Amikor pedig kész a leltár, lehet továbblépni. Vagy mégsem? 
Sokszor igaz a mondat: „Az akartam lenni, ami csak akkor vagyok, amikor majd az akarok lenni, ami akkor voltam.” Az 
előadás a MASZK Egyesület (Szeged), az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE együttműködésében készült. Támogató: 
Nemzeti Kulturális Alap Színházművészet Kollégiuma
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Augusztus 25. (kedd)
17.00
Krúdy Kamara

Aranytíz

A.P. Csehov

EGYFELVONÁSOS 
KOMÉDIÁK 

Játsszák:
BATA ÉVA

RUSZNÁK ANDRÁS
SZIGETHY GÁBOR

Rendező: SZŐCS ARTUR

Az előadás hossza: 1 óra 55 perc, egy szünettel.

MEDVE 

Popova Jelena Ivanovna, a fiatal özvegy földbirtokosnő hetedik hónapja gyászolja elhunyt urát. Elhatározása szent 
és megmásíthatatlan: elzárkózik a világtól, haláláig gyászolni fog. Ekkor állít be hozzá hívatlanul Szmirnov Grigorij 
Sztyepanovics, hogy néhai férje tartozását behajtsa. 

LEÁNYKÉRÉS 

Ivan Vasziljevics Lomov, földbirtokos, 35 évesen úgy dönt, hogy most már mindenképpen megházasodik. A szom-
szédba megy lánykérőbe, azonban kiderül, hogy az udvariassági társalgás még jó szomszédok között sem olyan zökke-
nőmentes. A valósággal való bármilyen egyezés pedig csupán a véletlen műve....

Augusztus 25. (kedd)
19.00
Nagyszínpad

Orlai Produkciós Iroda

Abe Burrows

KAKTUSZVIRÁG 
vígjáték

Fordította: Zöldi Gergely

Stephanie: KOVÁCS PATRÍCIA
Julian: ÖTVÖS ANDRÁS
Toni: JÓZSA BETTINA

Igor: ROHONYI BARNABÁS
Harvey: SCHRUFF MILÁN

Senior Sanchez: FICZERE BÉLA
Mrs. Durant: FEKETE GYÖRGYI

Georgia: MÉSZ ADRIENN

Rendező: NOVÁK ESZTER
Producer: ORLAI TIBOR

Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel.

Mégis meddig mehetünk el a hazugságban? Mi lesz, ha már lassan magunk sem tudjuk, kinek mit adtunk be? Julian, 
a fogorvos például jól kitalálta az életét. A rendelőben a fegyelmezett Stephanie tartja kézben a dolgait, a magánélet-
ben a csinos Toni gondoskodik róla. És hogy ne kelljen elköteleződnie, családot hazudik magának. Amikor viszont mégis 
nősülne, Toni hallani sem akar róla, hogy miatta szakadjon szét egy család. Meg kell tehát győzni őt, hogy a „feleség” 
boldog, ha megszabadulhat Julian-től. De honnan kerítsen egy nőt, aki hajlandó eljátszani a szerepet? 

A komédia zenés változata után most először látható Magyarországon a Broadway-változat, amely alapján a nagy si-
kerű film készült Walter Matthau, Ingrid Bergman és Goldie Hawn főszereplésével. 

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.
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Augusztus 26. (szerda)
19.30
Nagyszínpad

Augusztus 27. (csütörtök)
20.30
Rózsakert Szabadtéri Színpad

Játékszín        
Szente Vajk 

LEGÉNYBÚCSÚ
vígjáték két részben

Simon, a vőlegény: NAGY SÁNDOR
Alex, a barátja: SZENTE VAJK

Candy, a tündöklő fiatal sztár: BÁLIZS ANETT
Atya, aki mindjárt bíboros lesz: SZEREDNYEY BÉLA

Mr. Watt, egy úriember: CSONKA ANDRÁS
Daisy, a callgirl: KOVÁCS GYOPÁR

Bob, a testőr: BARABÁS KISS ZOLTÁN
Rendőrnő, aki egy rendőrnő: DOBOS JUDIT

Mona, a menyasszony: LÉVAY VIKTÓRIA
Londiner: OLÁH BÉLA

Olaf, kisfiú: NEUHAUSER EMIL BÉLA

Rendező: SZENTE VAJK

Az előadás hossza: 2 óra 45 perc, egy szünettel.

Egy szállodai szoba a helyszín, ahol két jó barát, két fiatal háziorvos fergeteges legénybúcsúra készül. Alex, a hűsé-
ges cimbora gondosan fölkészült Simon esküvője előtti utolsó kiruccanására, ám hiába az alapos tervezés, a dolgok 
mégsem úgy alakulnak, ahogy szeretnék. Rémes csapda tud lenni egy szállodai lakosztály, senki sem az, mint elsőre 
gondolni lehet róla, és minden egyre jobban gabalyodik össze... Most akkor ki kicsoda valójában, és meglesz-e vajon 
másnap az az esküvő? Szente Vajk íróként nemcsak a végsőkig feszíti a nevetőizmokra specializálódott bohózat kereteit, 
hanem föl is frissíti azt, már-már szinte a műfaj paródiája pereg a néző előtt. Előadásunk Rejtő Jenő Hercules bonbon 
című írása előtt is tiszteleg.

Augusztus 26. (szerda)
17.00
Krúdy Kamara

Hevesi Sándor Színház

Egressy Zoltán

SÓSKA, SÜLTKRUMPLI 
tragikomédia

Lacikám, bíró: MIHÁLY PÉTER
Szappan, partjelző: SZAKÁLY AURÉL

Művész, partjelző: BAJ LÁSZLÓ

Rendező: FARKAS IGNÁC Jászai-díjas

Az előadás hossza: 2 óra 20 perc, egy szünettel.

„2000. április 1-jén volt Budapesten Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli című színpadi művének - de mondhatnám 
„öltöző-játék”-nak is – a bemutatója. Azóta rádiójáték, film is készült belőle, és bejárta a világot, hiszen London, Varsó, 
Athén, Szófia, Prága, Stuttgart után elérkezett Zalaegerszegre is. Szinte nincs magyar színház határon belül és kívül, ahol 
ne játszották volna sikerrel. Remélem, a közönség szeretettel fogadja ezen három karakter különleges helyszínen – egy 
játékvezetői öltözőben – játszódó történetét. Mi azon leszünk, hogy maradandó élménnyel gazdagodjanak. Mint min-
den kitűnő színpadi játék, ez is rólunk szól, s tanulsággal szolgál, hogyan élünk, hogyan kéne élnünk, és miért nem si-
kerül ez minden erőfeszítésünk ellenére sem!”

             Farkas Ignác
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Augusztus 27. (csütörtök)
17.00
Krúdy Kamara

Neptun Brigád

Kovács Dániel Ambrus

BENNE VAGY 
tragikomédia egy részben
Cégvezető Roland: CHOVÁN GÁBOR

Partner Endre: JANKOVICS PÉTER
Tulaj Szilvi: MESSAOUDI EMINA

Akiagépmellettáll Tibi: FICZERE BÉLA

Rendező: KOVÁCS DÁNIEL AMBRUS

Az előadás hossza: 1 óra 20 perc, szünet nélkül.

Dágvány, napjainkban. Lacibát megütötte a guta. Lánya, Szilvi próbálja tovább vinni a kis lábtörlőgyártó céget, 
Gépkezelő Tibivel kitermelni legalább a hitelrevalót. Roland, „az ügyvezető” a roncs furgonnal teríti a környéken az 
árut. Aztán összefut Endrével, a kamaszkori haverral, aki megkínálja egy területfejlesztési bombaüzlettel. Roland, aki 
torkig van, benne van. Az előadás mondanivalója, kérdései: Az érvényesülés nem csak szakmai, még kevésbé emberi 
kiválóság kérdése. Mit kell megtennünk, mit kell tudnunk azon túl, hogy jól végezzük a dolgunkat? Milyen képességek 
kellenek ahhoz, hogy előbbre jussunk? Mikor lesznek az ábrándos kamaszokból cinikus középvezetők? Idealistákból 
törtetők? És mi lesz azokkal a szintén tehetségesekkel, rátermettekkel, akiknek nem sikerül? Mi legyen a szelídekkel? 
Mi legyen a tisztességesekkel? Mit tehetünk, ha kiderül, az a személyiség, akinek ismerjük magunkat, nem kompatibilis 
azzal a közeggel, amiben működni kénytelen?

Augusztus 27. (csütörtök)
19.00
Nagyszínpad

Vörösmarty Színház

Molnár Ferenc

JÁTÉK A KASTÉLYBAN 
parádés szó- és szívpárbajok (komédia)

Turai: SÁGHY TAMÁS
Annie: BALLÉR BIANKA

Almády: GÁSPÁR SÁNDOR
Gál: KOZÁRY FERENC

Ádám: ANDRÁSSY MÁTÉ
Titkár: KRICSÁR KAMILL

Lakáj: JUHÁSZ ILLÉS

Rendező: SZIKORA JÁNOS

Az előadás hossza: 3 óra 10 perc, két szünettel.

Színház az egész világ, és szerelmes benne minden férfi és nő! Molnár Ferenc elegáns komédiájában semmi sem az, 
aminek látszik. Az író a mesemondás virtuóza, világhírű darabja a Játék a kastélyban szellemes színpadi játék, elegáns 
komédia. A fehérvári előadás a Mohácsi-testvérek átiratából készült. A primadonna, a hősszerelmes és a fiatal zene-
szerző kínos szerelmi bonyodalmát csak egy drámaíró oldhatja meg. Színházat látunk a színházon belül, ahol menthe-
tetlenül összegabalyodik valóság és látszat, igazság és hazugság, élet és színház. De ki kell bogozni a szálakat? Mennyire 
fontos az igazság? A valóság vagy az illúzió tesz boldogabbá?
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Augusztus 28. (péntek) 
17.00
Krúdy Kamara

Bárány Bence és 
Mészáros Péter estje

FÉLKÖVÉRDŐLT 
Előadják:

BÁRÁNY BENCE
MÉSZÁROS PÉTER

Az előadás hossza: 50 perc, szünet nélkül.

Hány kiemelés kell, hogy felfigyeljenek rád? Mészáros Péter és Bárány Bence slam poetry és spoken word estje azt 
az egyszerű kérdést járja körül, hogy miként látnak bennünket mások, ugyanakkor mi az, ami bennünk marad meg azok-
ból, akikkel minden nap együtt élünk, dolgozunk, vagy épp csak elmegyünk mellettük a zebrán. A nyomokban öniróni-
át és fekete bárszékeket tartalmazó előadásban olyan témák elevenednek meg, mint a szerelem, a világító WC ülőkék 
vagy a helyes beilleszkedés egy tízévesekből álló teniszcsapatba. Élethelyzetek, amelyekkel mindenki azonosulni tud, 
bár kérdés, hogy akar-e egyáltalán. Bárány Bence és Mészáros Péter abszolút kedvenc slam szövegeikből szemezgettek 
és adtak nekik új értelmet egy egész estés produkcióban. A Félkövérdőlt című előadás látható volt Bécsben, Győrött, 
Szegeden, Dombóváron, Orfűn, a Trafó Kortárs Művészetek Házában pedig rendszeresen teltház előtt játszották, mert 
kivitték a fölös székeket, és a Vidor Fesztiválon is pontosan annyi szék fog bekerülni, ahány néző eljön. Bárány Bence 
a Slam Poetry Országos Bajnokság többszörös második helyezettje és Slam Poetry Európa-bajnokság közönségdíjas. 
Grafikus, a VATES márka alapítója. Mészáros Péter országos slam poetry bajnok és a Slam Poetry Európa-bajnokság 
közönségdíjasa. Szabadidejében szomorú zenéket hallgat és animéket néz.

Augusztus 28. (péntek) 
19.00
Nagyszínpad

Centrál Színház

Jane Austen – Joannah Tincey

BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET 
KÉT SZÍNÉSZRE 

vígjáték
Játsszák:

BALSAI MÓNI
SCHMIED ZOLTÁN

Rendező: UJJ MÉSZÁROS KÁROLY

Az előadás hossza: 1 óra 35 perc, szünet nélkül.

A világirodalom egyik legszebb és máig legnépszerűbb szerelmes regénye a Büszkeség és balítélet. A siker titka Jane 
Austen néha bonyolultan talányos, néha elrajzoltan nevetséges szereplőiben rejlik – akik, persze, mindvégig imád-
nivalóan emberiek. A Centrál Színház előadásában színre lép a bájos és eszes Lizzie, a zord és titokzatos Mr. Darcy, 
az álmatag Jane, a kenetteljes Mr. Collins, az egymást gyötrő Bennet házaspár, a csacska Kitty és a még csacskább 
Lydia, és valamennyi rokonuk, barátuk, ismerősük – életre keltőjük pedig mindössze két virtuóz színész, Balsai Móni és 
Schmied Zoltán. Az előadás magyarországi ősbemutató – a rendező Ujj Mészáros Károly (Liza, a rókatündér, X – A rend-
szerből törölve).
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Augusztus 29. (szombat)
19.00
Nagyszínpad

Madách Színház

Joe DiPietro

ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK 
titkok, szünet nélkül

Fordította: Puller István

Alice: KEREKES ÉVA
Bill: SZEREDNYEY BÉLA

Jane: BALLA ESZTER
Billy: NAGY SÁNDOR

Rendező: SZIRTES TAMÁS

Az előadás hossza: 1 óra 50 perc, szünet nélkül.

Kinek ne lennének titkai? Így van ezzel Billy, a szépreményű amerikai fiatalember – látszólag egyenes előtte az 
út, ügyesen építi a karrierjét, szépen élnek csinos feleségével és a kisbabájukkal. Idilli hétköznapjaikat Billy ügyes kis 
hazugságokkal párnázza ki, ám onnantól kezdve, hogy a semmitmondó beszélgetéseket tarkító apró füllentések ösz-
szeadódnak, és egyetlen súlyos hazugsággá dagadnak, a kis család békessége veszélybe sodródik. A Tony-díjas Joe 
DiPietro pergő komédiája könnyed szórakozást ígér, de sokkal több annál. Miközben szellemesen mond ki csípős igaz-
ságokat, végül ráébreszt: időnként nem is olyan nagy baj, ha hagyjuk, hogy eltitkolt gondolatainkat, elhallgatott érzése-
inket elsöpörje az őszinteség döbbenetes ereje. A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi 
Ügynökség közvetítésével kerül színre.

A VERSENYPROGRAM 
DÍJAI 

DOTTORE-DÍJ – a legjobb nagyszínpadi előadásért
CAPITANO-DÍJ – a legjobb rendezésért

PIERROT-DÍJ – a legjobb kamaraszínpadi előadásért
ARLECCHINO-DÍJ – a legjobb férfi alakításért
COLOMBINA-DÍJ – a legjobb női alakításért

BRIGHELLA-DÍJ – a legjobb férfi epizódalakításért
SMERALDINA-DÍJ – a legjobb női epizódalakításért

PANTALONE-DÍJ – a legjobb díszletért
PULCINELLA-DÍJ – a legjobb jelmezért

HYPPOLYT-DÍJ – életműdíj

A zsűri elnöke: KOLTAI RÓBERT

Az előző évek kedvező visszhangja után idén sem egy Díjkiosztó Gálaest keretén belül adjuk át a zsűri által odaítélt 
elismeréseket, hanem a Fesztivál befejezése után rendhagyó módon „házhoz visszük” a díjakat, azaz a nyertes pro-
dukciók első „otthoni” előadásán, saját közönségük előtt vehetik majd át a díjazott művészek a VIDOR Fesztiválon 
nyert trófeájukat.
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PROGRAMOK NYÍREGYHÁZÁN I. 

08.19.
SZERDA

08.20.
CSÜTÖRTÖK

08.21.
PÉNTEK

08.22.
SZOMBAT

08.23.
VASÁRNAP

08.24.
HÉTFŐ

08.25.
KEDD

08.26.
SZERDA

08.27.
CSÜTÖRTÖK

08.28.
PÉNTEK

08.29.
SZOMBAT

NAGYSZÍNPAD
Móricz Zsigmond Színház

Bessenyei tér 13.
19.00

BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM

Miskolci Nemzeti
Színház

19.30
TÓTÉK

Veres1 Színház

ELEVEN
ÉJSZAKA

Nézőművészeti Kft.

ELEVEN
ÉJSZAKA

Nézőművészeti Kft.

KAKTUSZVIRÁG
Orlai Produkciós Iroda

19.30
LEGÉNYBÚCSÚ

Játékszín

JÁTÉK A KASTÉLYBAN
Vörösmarty Színház

BÜSZKESÉG ÉS
BALÍTÉLET KÉT

SZÍNÉSZRE
Centrál Színház

ÜGYES KIS
HAZUGSÁGOK
Madách Színház

KRÚDY KAMARA
Móricz Zsigmond Színház

Bessenyei tér 13.
17.00

A GÉZAGYEREK
Pinceszínház

RENDEZŐI
VÁLTOZAT
TÁP Színház

MEGYEK
UTÁNAD

Orlai Produkciós
Iroda

EGYFELVONÁSOS
KOMÉDIÁK

Aranytíz

SÓSKA, SÜLTKRUMPLI
Hevesi Sándor Színház,

Zalaegerszeg

BENNE VAGY
Neptun Brigád

FÉLKÖVÉRDŐLT
Bárány Bence és  
Mészáros Péter

RÓZSAKERT
SZABADTÉRI SZÍNPAD

Benczúr Gyula tér 22.
20.30

IRIE MAFFIA
BUBORÉKOK
Kaposvári Csiky
Gergely Színház

FOLLOW THE
FLOW

LEGYEN ÚGY!
(Dés-koncert)

LEGYEN ÚGY!
(Dés-koncert)

LEGÉNYBÚCSÚ
Játékszín BUDAPEST BÁR LIKE A ROLIING

STONE

VIDOR
Kert

19.30 RANDOM
TRIP

FOLKFUSION
BAND

QUEEN 
FOREVER

TRIBUTE BAND
TORTUGA OliverFromEarth AUREVOIR LOS

ORANGUTANES TERRA PROFONDA CARSON COMA KELET BRASS BAND MINA

21.00-
02.30 TOMMY V DJ JANOSIK DJ PéGé ALBERTO DJ NÉMETI

SIMON ROLAND
„KOVÁCS-
MESTER”

DJ NÉMETI HEARTICAL YOUTH DJ NÉMETI DJ NÉMETI HAJNAL GUSZTI

MŰVÉSZ STÚDIÓ
Bethlen G. u. 14.

17.00

A VI. ORSZÁGOS
LIMERICK-

BAJNOKSÁG
DÖNTŐJE

BENCS VILLA
Sóstói út 54.

17.00

17.30
VERSLÁBAK

NECCHARISNYÁBAN;
SZOMJAS FÉRFIAK SÖRT

ISZNAK HELYETTEM

TÖBBSZEMKÖZT 
NAGY SÁNDORRAL ÉS 

SZENTE VAJKKAL

MÚZSÁK
VISSZAVÁGYNAK

A Vörös Postakocsi és a
Szabolcs-szatmár-beregi

Szemle műsora

TIMPEX ARÉNA
(Fedeles Lovarda)
Újmajori út 14-18.

19.30
KINCSEM

Nemzeti Lovas Színház

HŐSÖK  
TERE

15.30 OLAJOS GÁBOR OLAJOS GÁBOR HAJDÚ ÁGOTA HAJDÚ ÁGOTA VIDÁM MANÓK

16.00
PAPRIKA JANCSI

Bartha Tóni
Bábszínháza

LÓVÁTETT KUPEC, AVAGY
EGY VÁSÁR KÜLÖNÖS

TÖRTÉNETE
Ládafia Bábszínház

AZ ÖRDÖG KILENC
KÉRDÉSE

Ládafia Bábszínház

OKOSKA BOTOCSKA
Kalamajka Bábszínház

VÁSÁRTÉR
Kovács Géza

NYÍREGYHÁZI ZSIDÓ 
HITKÖZSÉG ZSINAGÓGÁJA

Mártírok tere 6.
18.00

ADIO KERIDA – ÉG
VELED, SZERLMEM!

NYÍREGYHÁZI RÓMAI 
KATOLIKUS

TÁRSSZÉKESEGYHÁZ
Kossuth tér 4.

16.30

A SOKARCÚ
ORGONA

KRÚDY GYULA ART MOZI
Országzászló tér 8.

17.30
SEVELED SEVELED HOGYAN LEGYÉL

JÓ ELESÉG
HOGYAN LEGYÉL

JÓ ELESÉG
HOGYAN LEGYÉL

JÓ ELESÉG KISASSZONYOK KISASSZONYOK TELJES TITOKTARTÁS TELJES TITOKTARTÁS
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PROGRAMOK NYÍREGYHÁZÁN II. 
08.19.

SZERDA
08.20.

CSÜTÖRTÖK
08.21.

PÉNTEK
08.22.

SZOMBAT
08.23.

VASÁRNAP
08.24.
HÉTFŐ

08.25.
KEDD

08.26.
SZERDA

08.27.
CSÜTÖRTÖK

08.28.
PÉNTEK

08.29.
SZOMBAT

15.30-
16.30 BEAT 432 ARTÉZIS NO CNT’ROLL TEXAS TOURIST NO DRESS CODE ROCKWISE KALAND-OLD-ROCK BEAT-LESZ NELSON ROCKHAJÓ

16.30-
17.30

16.30
CAPOEIRA

17.00
KERESZTES ROBI

freestyle foci

16.30
DUO NANINSZKI

akrobatikus
zsonglőr

17.00
STUBNYA GROUP
pantomim etűdök

16.30
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

17.00
VARÁZS TAMÁS

bohócbűvész

16.30
VARÁZS TAMÁS

bohócbűvész

17.00
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

17.00
ALMOST TRIO

interaktív
zsonglőrök

17.00
KATA & MÁRK
hula-hop show

17.00
DUO NANINSZKI

akrobatikus
zsonglőr

17.00
DUO BÁNYAI

akrobatika

16.30
KOXI

foci zsonglőr

17.00
SZABÓ GÁBOR

Csocsó bohóc

17.00
SZOMBATHELYI
KÖTÉLUGRÓK

17.30-
18.30

18.00-18.20;
19.00-20.00
JAZZY 287

SZÍVTIPROLL AD HOC MENTHA
PROJEKT D VITAMIN RETRO ROCK

BAND BOGI’S RANDOM TEAM MARMUNSK POLIP BAND LK BEAT

18.30-
19.30

18.30
STUBNYA GROUP
pantomim etűdök

19.00
DUO NANINSZKI

akrobatikus
zsonglőr

18.30
KERESZTES ROBI

freestyle foci

19.00
CAPOEIRA

18.30
RIKE

zsonglőr

19.00
DANCE FOR LIFE

tánc duo

18.30
DANCE FOR LIFE

tánc duo

19.00
RIKE

zsonglőr

18.30
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

19.00
KATA & MÁRK
hula-hop show

18.30
ALMOST TRIO

interaktív zsonglőrök

19.00
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

18.30
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

19.00
DUO BÁNYAI

akrobatika

18.30
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

19.00
SZABÓ GÁBOR

Csocsó bohóc

18.30
SZOMBATHELYI
KÖTÉLUGRÓK

19.00
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

18.30
KOXI

foci zsonglőr

19.00
DUO TRIXX

bohóczsonglőrök

16.00-
19.00 PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK PANTOMIMESEK

16.30-
19.00 ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK ÉLŐSZOBROK

VÁROSHÁZA előtti
óriás LED-fal

21.00

CSUPASZ
PISZTOLY MAMMA MIA! ZOOLANDER, 

A TRENDKÍVÜLI
SZOMBAT ESTI 

LÁZ
CSUPASZ  

PISZTOLY 2 1/2
MAMMA MIA!

SOSE HAGYJUK ABBA
ÓVAKODJ  

A TÖRPÉTŐL FLASHDANCE CSUPASZ  
PISZTOLY 33 1/3 BAYWATCH DISZKÓPATKÁNYOK

Ad Hoc: Az AdHoc Team (jelentése: alkalmi, egy bizonyos célra összeállt csoport, együttes) kb. másfél éve alakult. Tagjai: Balázsi Gyula, ének, 
vocal; Bory Bea ének, vocal, ritmushangszerek; Incze György, basszus gitár, vocal; Kerék Annamária, ének, vocal, furulya, oboa, cajon; Mester 
Tamás ének, vocal, gitárok; Romanovits István, mandolin, hegedű, cajon, darbuka. Az Ad Hoc Team együttes célja az igényes szórakoztatáson 
túl, ráirányítani a figyelmet az értékekre, vagyis azt vallja, gondolja és követi, amit Goethe fogalmazott meg: „Nem azt kell adni a közönségnek, 
amit szeretnének, hanem azt, amit kéne, hogy szeressenek. És ehhez szorosan hozzátartozik az az alapelv, hogy: „Csak jót, és jól!” 

Artézis zenekar: Muzsikánkban ötvözzük a jazzt a magyar és a keleti népzenék dallam- és harmóniavilágával, valamint a kortárs zene ele-
meivel. Törekvésünk szerint zenénk improvizatív világzene – a Kodály Zoltán-i értelemben. Tagjaink: Babosi László – zongora, Danku Tibor – 
basszus, Ignácz László – klarinéti, Marssó Péter – dob. 

Beat-lesz: A Beatles zenéje gyermekkorunktól körbe ölelt mindannyiunkat. Azóta eltelt jó pár év, és bár a gombafejből ritkuló haj lett, 
a Beatles zenéje iránti szeretetünk soha sem csökkent. Koncertjeinken amely élő hangszeres zene, reményeink szerint ezt a zeneszeretetet és 
lelkesedést élheti meg a hallgatóság is. Találkozunk a fellépéseken! 

Beat 432: A nyíregyházi gyökerekből is táplálkozó együttes egy zenei önképző kezdeményezés, a Jazz Amatőr Műhely ( JAM) keretében jött 
létre, és nevükben jelzik, hogy hangkészletüket a 432 Hrz es normál A-hoz igazítják. A trió generációkon átívelő összetételéből adódóan jazz 

„örökzöld”-eket, klasszikus fogantatású művek és ismert , funkys, jazzrockos, és latin dallamok feldolgozásait játssza. Tagjai: Fogarasi Fancsali 
Gyula elektromos zongora, Fogarasi Mihály basszusgitár, Tarcsa Tamás dobok. 

Bogi’s Random Team: Nagyjából fél éve zenélünk együtt így öten. Egy cover band vagyunk, azaz ismert magyar és angol előadók/zeneka-
rok dalait dolgozzuk fel. Külföldi és magyar slágereket egyaránt szoktunk játszani. Zenekarunk öt tagból áll: Bereznai Boglárka-aki egyben ala-

pítónk is (ének, ukulele), Papp Dorka (ének), Kerékjártó Balázs (zongora, ének), Kurucz Tamás (gitár) és Pelyvás Gergő (cajon). Mindannyian 
most érettségiztünk és tanulunk valamilyen zeneiskolában, Nyíregyházán. Különböző egyéniségek vagyunk, ám valami mégis közös bennünk: 
a zene szeretete.

D vitamin: Alakulás éve: 1977.09.09. Zenei irányzat: Nosztalgia 70-80-as évek slágerei.

 Jazzy 287: A Jazzy 287 bő egy éve alakult az igényes zenét szerető és jászani kívánó, több zenekarban megfordult, neves zenészekből. 
Zenéjükkel kedvezni szeretnének a jazzos inspirációjú popzenét, rockzenét szerető közönségnek. Kazár Pál - billentyű, Bogdán Zoltán - szó-
lógitáros, Maci Lakatos Zsoltán - billentyű, Holik Zsolt - basszusgitár, Sándor Ferenc - Szaxofon, Kiss Attila - ének, Dömötör Sándor – dob. 

Kaland-Old-Rock: Az együttes elsősorban az 1960-as évek világhírű instrumentális zenekarainak ismert számait játssza. Elsősorban az 
angol Shadow’s, a svéd Spotnick’s és az amerikai Ventures zenekarok szerzeményeit, de repertoárjukban megtalálhatóak az elmúlt évtizedek 
világslágereinek gitárfeldolgozásai is. (Santana, Lenny Clerwall, The New violents, stb.). 

LK Beat: Az L. K. Beat együttes 1998-ban alakult Repertoárunkban egyaránt szerepelnek Könnyűzenei, pop, rock dalok a múltból és napja-
inkból, az ötvenes évek Rock & Roll slágerei, a 60-as és 70-es évek beat gyöngyszemei, diszkó slágerek a 80-as és 90-es évekből . A zenekar 
5 éve játszik jelenlegi felállásában. Ám ez idő alatt több száz hazai és külföldi fellépés tudhat a háta mögött. Törzsközönségünk szerint: „Ez 
a zenekar tényleg LK Beat!” 

Marmunsk: A Marmunsk grunge/noise/heavy rock a Budapest-Nyíregyháza tengelyről. Idén januárban jelentkeztek legújabb, „Wasted 
Energies” címre hallgató kislemezükkel, mely a srácok eddigi legkiélezettebb anyaga. 

KO
SS

UT
H 

TÉ
R

UT
CA

ZE
NE

UTCAZENE



38 A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

NYÍREGYHÁZA,
2020. AUGUSZTUS 19-29.

w
w

w
.v

id
or

.e
u

UTCASZÍNHÁZUTCAZENE
Mentha Projekt: A Mentha Project együttes 2011-ben alakult, amely azóta számos nagyrendezvényen, fesztiválon lépett már fel. Az együt-
tes tagjai közismertek a városban, hisz orvos, vívóedző, szóvivő, PR szakember és több évtizedes zenei múlttal rendelkező zenész is van soraik-
ban. Munkájuk mellett szabadidejükben szívesen szánnak időt a közös zenélésre. Repertoárjukban közismert külföldi és magyar rockslágerek 
egyaránt szerepelnek, amelyek előadásában az eredetihez nagyon hasonlító hangzásra törekednek, de szívesen át is hangszerelik inspiráció-
ik alapján a dalokat. Tagok: Csordás Antónia-ének; Horányi László- dob; Dr. Jenei Péter- gitár; Pákey Béla- basszusgitár; Rendes Sándor-gitár. 

Nelson: A zenekar 2001-ben alakult a NELSON R. C. együttes jogutódjaként. A Nelson tagjai az ország egyetlen ’lápi metál’ bandájának vall-
ják magukat. Zenei stílusuk az ’old school rock’. A csapat kezdeti években trió formációban működött. Az új Nelson-hoz először Bráder István 
gitáros majd később Szirota „Ciki” énekes és Filep Aurél basszusgitáros is csatlakozott. Ők hárman ezt megelőzően az Unicum Plus Band 
együttesben játszottak. A dobos pozíciót Bráder Benedek töltötte be, a zenekar gitárosának a fia. Az öttagúra kiegészült csapat: Pongó Ottó 

„Admirális” (billentyűsök, zeneszerző, szövegíró), Szirota János „Ciki” (ének), Bráder István „Süni” (gitár), Bráder Benedek „Benji”(dob), és 
Filep Aurél „Auka” (basszusgitár). 2018-ban a zenekarvezető szerepét Szirota Ciki vette át. 

No Dress Code Acoustic: A No Dress Code Acoustic 2016-ban alakult. Az együttes tagjai a nyíregyházi zenei élet ismert figurái, korábban 
több zenekarban zenéltek már együtt. A zenekar célja az akusztikus zene népszerűsítése. Olyan ismert és kevésbé ismert dalokat játszanak, 
melyeket maguk is szívesen hallgatnak, de repertoárjukból nem maradhatnak ki saját dalaik sem. A közös zenélés minden pillanatát élvezik, 
ezt az érzést igyekeznek a közönséggel is megosztani. 

No Cnt’Roll: A zenekar blues zenét játszik elkalandozva a rock és a jazz irányába. Jelenleg trióban játszunk, alkalmanként vendégzenészek-
kel kiegészülve. A repertoárban BB King, Buddy Guy, Jimi Hendrix dalok mellett saját szerzeményeket is játszunk. 

Polip Band: A több mint 15 éve együtt játszó öt fős élőzenekar a Polip Band, mely a mostani VIDOR fesztiválon is szeretné megmutatni 
Sláger-party című műsorával, hogy nem véletlen az a töretlen népszerűség, ami őket körülveszi. Kérem, fogadják zenéjüket szeretettel, mo-
sollyal, tapssal, tánccal, mert ez az ami az együttest élteti. 

Retro Rock Band: A Retro Rock kifejezés a zenekar által játszott zenei műfajt jelöli ( a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek klasszikus, angol és 
magyar nyelvű rockzenéje). Az együttes 2018 novemberében alakult eredetileg azzal a céllal, hogy egy élőzenés jótékonysági fellépés kereté-
ben adományt gyűjtsön a rászorulók karácsonyi ételosztásához. A próbák alatt újjászületett régi zenészbarátságok, és a jótékonysági buli sike-
re arra inspirálta a csapatot, hogy az együtt-zenélést folytassa, és azóta sok sikeres fellépés, koncert áll a zenekar mögött. Az együttes tagjai: 
Antal Kriszti és a húga Évi a zenekar női énekesei; Bari Lajos – szólógitár; Bary Ernő – szólógitár; Demeter János ( Japi) – billentyűs hangszerek, 
ének; Lakatos Tibor – basszusgitár, ének; Majoros János – dob, ének; Mester Tamás - gitár, vokál. A zenekar minden tagja játszik más zenei 
formációkban is. Az együttes műsorában angol, amerikai és magyar rock legendák legismertebb slágerei szerepelnek. 

Rockhajó: Pár hónappal ezelőtt úgy gondoltuk, hogy szeretnénk megmutatni, hogy milyen az, amikor egy rockzenekar saját dalokat ját-
szik. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt az ötletet megvalósítani és közönség elé vinni... Nem akarunk tizennyolcadik feldolgozásokat 
játszó zenekar lenni ezért is gondoltuk azt, hogy inkább a nehezebb utat választjuk a közönség felé, mivel szeretjük a kihívásokat... A többit 
majd személyesen... 

Rockwise: Az együttes jelenlegi felállása 2018 tavaszán alakult, a Trambulin utódzenekaraként. Repertoárváltás után a megváltozott zenei 
palettánk közel hatvan évet ölelt fel, amely igazából egy kortörténeti bemutató lett, ahol olyan legendás zenék kaptak helyet, melyek meg-
határozó mérföldkövei a rock-zene történetének. A megújuláshoz új nevet is szerettünk volna, amelyen sokat gondolkoztunk, végül Huszák 
András barátunk állt elő a Rockwise névvel, amely egy dupla szójáték, hisz tökéletesen illik a kortörténeti koncepcióhoz, és jelzi, hogy mi ma-
gunk is sokat tudunk a rockzenéről. 

Szívtiproll: A Szívtiproll együttes 1991 óta működő zenekara Nyíregyházának. A zenekar hat fős felállásban működik, kezdetben kizárólag 
a nevünkben is szereplő Rock & Roll-t játszottuk. Később a közönség igényeit és a koncertek tapasztalatait figyelembe véve műsorunk kibővült, 
így jelenleg sláger zenéket tartalmazó repertoárunkkal elégítjük ki a közönség igényeit.

Texas Tourist: A zenénk érdekes egyveleget ad a texas blues, swamp,dark country, southern rock stílusoknak, valamint a mai zenei irány-
zatok közül közkedvelt hip hop és funky keveréke. Fennállásunk óta felléptünk a Supernem előtt, valamint az X Cafeban, Nyíregyházán 
a Szmogban, Debrecenben a Kaptár clubban.

Almost Trio: Hosszú kötelező kihagyás után a Vidorra tartogatták a visszatérést, ezt nem szabad kihagyni! 

Capoeira: Látványos utcai capoeira performansz, tradicionális brazil hangszer bemutatóval, rögtönzött táncos párbajjal és telis-tele lát-
ványos akrobatikus mutatványokkal. A brazil rabszolgák által táncnak leplezett harcművészet, kiváló magyar képviselői érkeznek a VIDOR 
fesztiválra, hogy a nyíregyházi közönséget szórakoztassák. Az érdeklődők a bemutató után akár el is sajátíthatnak pár mozdulatot a profiktól. 

Csocsó bohóc: Én már felkészültem az idei VIDOR Fesztiválra! Remélem Ti is…. Hamarosan találkozunk!

Dance for Life: Táncos duó Molnár Tícia és Ámik János 
Különböző táncstílusok kavarodása jelenik meg a műsorban, amely a tánc iránti szeret és a mozgás fontosságát tükrözi. 

Duo Bányai: (Bányai Róbert és Bányai Erik) Nem esik messze az alma a fájától. Családi akrobatikus műsor és minden, amit egy létrából 
ki lehet hozni. 

Duo Trixx: (stand up zsonglőr, bohóc, gólyaláb és tűz show) A lehet, hogy Kossuth díjra jelölt (igenigen, ne fogjátok vissza magatokat) 
Duo Trixx, a fesztivál ideje alatt fellelhető a Kossuth téren. Mert nélkülük nincs VIDOR! De félre a tréfával, Ők nem viccelnek! Ugyanott 
Bp-i garzon eladó! 

Halasi Márk: Halasi Márk az Artistaképző iskola elvégzése után 2 évig Magyarországon, Angliában és Csehországban lépett fel, majd 2006. 
nyarán csatlakozott a montreali (Kanada) székhelyű Cirque du Soleil „VAREKAI” című műsorának társulatához, ahol 8 és fél évig a műsor fősze-
replőjeként szó szerint bejárta a világot. 2015 óta újra szabadúszóként hazai és külföldi rendezvényeken lép fel, tv műsorokban és filmekben 
szerepel különböző számaival. 

Kiss Kata & Halasi Márk: Hula-hop akrobatika, két csodás, gumitestű akrobata előadásában. 

Keresztes Robi: Kersztes Robi vagyok, a Freestyle foci képviselője Debrecenből, már több mint 10 éve bűvölöm a lasztit a flaszteron. Idén 
újabb trükkökkel kápráztatom el a VIDOR Fesztivál közönségét. 

Kókai Zoltán: foci zsonglőr: A hálón innen, a sípon túl, a labda bűvöletében, rengeteg humorral, földön, vízen, levegőben és a VI-
DOR Fesztiválon! 

Naninski és Figaro (Acro-Comedy Duo): Akrobatikus táncos-komikus előadás sok humorral fűszerezve. A műsor két eltérő karakter-
ről szól, akik végül mindig együtt tudnak működni. A vicces jelenetek komoly akrobatikával vannak fűszerezve, amely fantasztikus hangulatot 
biztosít gyerekek és felnőttek számára egyaránt. 

Rike: A madármentő zsonglőr, aki mindenkit a magasba repít, nem csak a buzogányokat. Különös ismertető jele, a feltűnő hajszíne és min-
dig kedves mosolya. 

Stubnya Group: Pantomim etűdök a VIDOR Fesztiválra. 

Szombathelyi Kötélugrók: A 25 éves múltra visszatekintő Szombathelyi Kötélugró Klub hatodik generációja is több tehetséget tudhat 
magáénak. A többszörös világ és Európa bajnoki címet megszerző elődök a Cirque du Soleil társulatáig jutottak el. Az utánpótlás ígéretes te-
hetségei próbálják elérni ezt a magas mércét. Ők is nyertek már nemzetközi versenyt. 

Varázs Tamás: Itt a garantált szupermágikus szórakozás! Ne csak a kezemet figyeljétek!
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PROGRAMOK: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 

08.24.
HÉTFŐ

08.25.
KEDD

08.26.
SZERDA

08.27.
CSÜTÖRTÖK

08.28.
PÉNTEK

KEMECSEI REFORMÁTUS
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS

TIPEGŐ BÖLCSŐDE
(Kemecse, Móricz Zs. u. 24.)

10.00
PAPRIKA JANCSI

Bartha Tóni
Bábszínháza

DÖGEI MESERÉT ÓVODA,
MINI BÖLCSŐDE,

CSALÁDI- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

(Döge, Osváth tér 6.)

10.00
PAPRIKA JANCSI

Bartha Tóni
Bábszínháza

BAKTALÓRÁNTHÁZAI
ZENGŐ ERDŐ ÓVODA,

BÖLCSŐDE ÉS MINI
BÖLCSŐDE

(Baktalórántháza, Zrínyi u. 3/b)

9.00
OKOSKA

BOTOCSKA

Kalamajka
Bábszínház

TAVIRÓZSA ÓVODA
(Vaja, Damjanich út 50-52.)

9.00
OKOSKA

BOTOCSKA

Kalamajka
Bábszính

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE

(Dombrád, Rákóczi út 52/a)

10.00
LÓVÁTETT

KUPEC, AVAGY
EGY VÁSÁR
KÜLÖNÖS

TÖRTÉNETE

Ládafia Bábszínház

KASTÉLYKERT ÓVODA
(Nyírtelek, Iskola u. 2.)

10.00
LÓVÁTETT KUPEC,
AVAGY EGY VÁSÁR

KÜLÖNÖS
TÖRTÉNETE

Ládafia Bábszínház

GÁVAVENCSELLŐI
CSICSERGŐ ÓVODA

(Gávavencsellő, Petőfi út 5.)

10.00
VÁSÁRTÉR

Kovács Géza

IBRÁNYI LÁSZLÓ
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,

KÖNYVTÁR ÉS
SPORTCENTRUM

(Ibrány, Hősök tere 2-4.)

10.00
VÁSÁRTÉR

Kovács Géza

HAJLIKA NÉPI
HAGYOMÁNYŐRZŐ

ÓVODA
(Érpatak, Dózsa György út 6.)

10.00
VÁSÁRTÉR

Kovács Géza

HOTEL PAGONY területén található 
TIMPEX ARÉNA (Fedeles Lovarda)
Újmajori út 14-18.
Augusztus 26. (szerda) 19.30

Nemzeti Lovas Színház

KINCSEM
A legyőzhetetlen csodakanca epikus története

Családi musical 2 felvonásban
Minden 100 évben születik egy ló, és minden 100 évben születik egy ember, akiknek a lelke összekapcsolódik. Egy 

történet a száguldásról, a tehetségről és a megzabolázhatatlan gyorsaságról! Ki ne hallott volna a „csodakancáról”, aki 
minden versenyét megnyerte, és veretlenül vonult vissza. Az 1800-as évek vége felé járunk, egy elbukott szabadság-
harc után Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangulat. A szerelem, ármány és bosszú mind megtalálható 
ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem tör-
ténetét és korát.

Blaskovits Ernő: PINTÉR TIBOR
Hesp Róbert: MOHÁCSI MÁRK

Sztáray grófnő: PÁPAI KÍRA
Mara: PAPADIMITRIU ATHINA

Elisabeth, Kincsem: BÁNYAVÖLGYI DONÁTA
Apa, Rikkancs, Géza: BENCZE SÁNDOR

Énekesnő: ILYÉS JENIFER
Kisfiú: SURÁNYI DÖME

Közreműködnek a Nemzeti Lovas Színház tánckara és lovasai.

Írta: DEÁK-LŐRINCZ ANDREA
Zenét hangszerelte: MÉSZÁROS LÁSZLÓ

Koreográfus: SZERETVA RENÁTA és VINCZE LEVENTE

Látvány: SZONDI GYÖRGY
Technikai vezető: BÓDI CSABA

Hang: BÓDI MARTIN
Rendezte: PINTÉR TIBOR

Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel. Beengedés előadás előtt fél órával.

Kiemelt jegyár: 6.900 Ft 
normál jegyár: 4.900 Ft
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IRODALOM – BENCS VILLA
Sóstói út 54.

(Parkolási lehetőség a Botond utca felőli parkolóban)

IRODALOM – BENCS VILLA
Sóstói út 54.

(Parkolási lehetőség a Botond utca felőli parkolóban)

Augusztus 25. (kedd) 17.30
Jegyár: 1.200 Ft

I. rész
VERSLÁBAK NECCHARISNYÁBAN

E-Mancik Színházi Manufaktúra előadása
   Mi van a férfiakkal? Hogy állunk a testünkkel? Az öregedéssel? A gyerekkel? A világgal? Saját 
magunkkal? Hogy állunk a kérdésekkel? És vannak-e válaszok? Négy színésznő boncolgatja 
magát – Tóth Krisztina, Erdős Virág, Falcsik Mari, Rakovszy Zsuzsa, Kiss Judit Ágnes, és sok 
más, kortárs és XX. századi költőnő versein keresztül – líraian és prózaian, ihletetten és oly-

kor profánul, magas sarokba bújtatott verslábakon billegve…

Összeállították és előadják:
DOBRA MÁRIA, SÁRKÖZI-NAGY ILONA, SZIRMAI MELINDA, TARR JUDIT

Augusztus 27. (csütörtök) 17.00
Jegyár: 1.900 Ft

TÖBBSZEMKÖZT NAGY SÁNDORRAL 
ÉS SZENTE VAJKKAL

   Az idei VIDOR-on Nagy Sándor színművész és Szente Vajk színész-rende-
ző-műsorvezető lesz Kováts Dénes beszélgetőtársa a Bencs Villában. Akik 
látták a nagysikerű Primadonnák előadást, azok semmiképp ne hagyják 
ki a Rózsakert Szabadtéri Színpadon a Legénybúcsút, s ha tehetik, látogas-
sanak el a Sóstói útra is. Garantáltan fergeteges élményben lesz részük!

II. rész
SZOMJAS FÉRFIAK SÖRT ISZNAK HELYETTEM

     „32 éves koromra elértem, hogy nem kell férfihorkolásra elaludni és gyereksírásra kelni, nem dől be a lakáshitelem 
és nem kell lakógyűlésre se járnom, nem csal meg a férjem, nem kell befektetési tanácsokat hallgatnom sem retteg-
nem, hogy elbocsájtanak a munkahelyemről. Ja, és megtanultam elengedett kézzel biciklizni. Azt hiszem, boldog va-
gyok!” Ebben az egyórás előadásban négy harmincas éveik elején, közepén járó nő vall saját magáról, női mivoltáról, az 
életükben fontos és kevésbé fontos szerepet játszó férfiakról, szexről, gyerekvállalásról, öregedésről, a biológiai ciklus 
megélésének gyötrelmeiről. Az előadás hangneme őszinte, szókimondó és ironikusan humoros, néha kissé zavarba 
ejtő, az irodalmi megfogalmazás igényével.

Írták: Szirmai Melinda és az E-Mancik Színházi Manufaktúra 
Dalszövegek: Máthé Zsolt és az E-Mancik Színházi Manufaktúra

Zene és zongorakíséret: Nyitrai László

Előadják:  
DOBRA MÁRIA, SÁRKÖZI-NAGY ILONA, SZIRMAI 

MELINDA, TARR JUDIT

Rendezte: MÁTHÉ ZSOLT

Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel.

Augusztus 28. (péntek) 17.00
Jegyár: 600 Ft

A MÚZSÁK VISSZAVÁGNAK
A Vörös Postakocsi és a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle műsora

Humorest a múzsák elfelejtett (vagy meg sem született) visszaemlékezései nyomán

     Hogy így szerették őket… Hogy úgy szeretve voltak… Írók és költők alkotásaiból tudjuk, mennyire imádták (kívánták) 
múzsáikat, életük fényét… De vajon ők, a rajongott kedvesek hogyan élték meg a feléjük áradó (vágyat) és szerelmet? 
Mit írtak (volna), ha képesek lettek volna kifejezni érzelmeiket költeményben, novellában, regényben; jambusokban 
meg anapesztuszokban? Mondjuk azt, hogy Az vagy nekem, mi testnek a kenyér (liszt), avagy Minek nevezzelek?… (ha 
én azt leírnám…). Esetleg elsóhajtották volna: Áldott ezerszer / A férfiséged, / Mert engem nézett, / Mert engem lá-
tott (…) Te vagy a Férfi, / Te vagy a legszebb! A Magyar Szabadegyetem Vágyügyi Tanszékének munkatársai lerántják 
a leplet. (Egyelőre) azonban nem a ledér múzsákról… Az általuk meg (nem) írt (eltitkolt, széfekbe zárt, elrejtett) szerel-
mi (b)irodalom páratlan kincseit CSABAI LÁSZLÓ, GERLICZKI ANDRÁS, KARÁDI ZSOLT, KULIN BORBÁLA, KÜRTI LÁSZLÓ és OLÁH 
ANDRÁS tárja a nyíregyházi érdeklődők elé.

Rendező: KARÁDI ZSOLT

MŰVÉSZ STÚDIÓ
Bethlen Gábor u. 14.
Augusztus 23. (vasárnap) 17.00
Jegyár: 500 Ft
     Hat éve indult útjára az a fergeteges, rekeszizmokat jócskán megdolgoztató program, amely mára a VIDOR Fesztivál 
egyik legkedveltebb eseménye. Illyés Ákos és a Móricz Zsigmond Színház társulatának csapata ebben az évben is várja 
Önöket, hogy eldőljön, kik írták a legjobb öt soros verseket! 

A VI. ORSZÁGOS 
LIMERICK-BAJNOKSÁG 

DÖNTŐJE
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BÁBSZÍNHÁZ

KEMECSE
Kemecsei Református Hétszínvirág Óvoda és Tipegő Bölcsőde
Augusztus 24. (hétfő) 10.00
NYÍREGYHÁZA
Hősök tere 9.
Augusztus 24. (hétfő) 16.00
eső esetén a Korzó 2. emeleti összekötő hídján

DÖGE
Dögei Meserét Óvoda, Mini Bölcsőde,
Családi-és Gyermekjóléti Szolgálat
Augusztus 25. (kedd) 10.00

A vásári játékok közkedvelt hőse, Paprika Jancsi most útra kél. Egy középkori időgép segítségével találkozhatunk 
vele a messzi Amerikában, az Indiánok földjén, majd a Rákóczi Szabadságharc idején tesz igazságot elmaradha-
tatlan fakanalával.

DOMBRÁD
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Augusztus 25. (kedd) 10.00

NYÍREGYHÁZA
Hősök tere 9.
Augusztus 25. (kedd) 16.00
eső esetén a Korzó 2. emeleti összekötő hídján

NYÍRTELEK
Kastélykert Óvoda
Augusztus 26. (szerda) 10.00

Egy búzatermelő gazda a békesség kedvéért elereszti feleségét a vásárba, hogy az boltot kössön az éves búzatermés-
re … A vásárok földje- kupecek földje, és hogy ki kit tesz lóvá? Erre kapunk választ ebben a vidám vásári komédiában.

NYÍREGYHÁZA
Hősök tere 9.
Augusztus 26. (szerda) 16.00
eső esetén a Korzó 2. emeleti összekötő hídján

Egy legény az anyai tiltás ellenére világnak indul, hogy feleséget találjon. Útközben át kell kelnie egy hídon, ami ter-
mészetesen az ördögé… s ez mivel jár? Többek között 9 kérdés terhével, mely élet és halál közé tesz sorsot és jövendőt. 

NYÍREGYHÁZA
Hősök tere 9.
Augusztus 27. (csütörtök) 16.00
eső esetén a Korzó 2. emeleti összekötő hídján

BAKTALÓRÁNTHÁZA
Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, 
Bölcsőde és Mini Bölcsőde
Augusztus 28. (péntek) 9.00
VAJA
Tavirózsa Óvoda
Augusztus 28. (péntek) 11.00
NYÍREGYHÁZA-CSÁSZÁRSZÁLLÁS
Kutyafája Közhasznú Egyesület Családinap, Down szindrómás és 
autista gyerekek részvételével
Augusztus 29. (szombat) 14.30

Tüskeböki, a sündisznócska és Ugribugri, a nyulacska kalandjai elevenednek meg Szutyejev mára már klasszikussá 
vált „Vidám Mesék” című meséskönyvéből: az „Alma” és az „Okoska botocska” című mesék alapján készült előadásban. 
Az előadás a bábjáték, a mesemondás, az élőzenés daléneklés és a közönséggel való játékok sajátos ötvözete. A bábjá-
ték egy szétnyitható „varázsládán” játszódik, mely központi díszlete az előadásnak.

GÁVAVENCSELLŐ
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda
Augusztus 27. (csütörtök) 10.00

IBRÁNY
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
Augusztus 27. (csütörtök) 14.00

ÉRPATAK
Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda
Augusztus 28. (péntek) 10.00

NYÍREGYHÁZA
Hősök tere 9.
Augusztus 28. (péntek) 16.00
eső esetén a Korzó 2. emeleti összekötő hídján

Az előadás feleleveníti a hajdanvolt vásárok hangulatát. Amikor még mutatványosok, csepűrágók, bábosok járták 
a vásártereket. Három részből áll a játék. Először elénk tipeg, totyog a világ legkisebb táncospárja, hogy komikus cset-
lő-botló táncával elszórakoztassa a nagyérdeműt. Ezután következik Vitéz László moldovai rokona a nagyszájú Vasilache, 
aki elébb megküzd a feleségével, majd az Ördöggel és végezetül magával a Halállal is. A fából faragott figurák egy hagyo-
mányos szoknyás bábszínpad ráncai közül bukkannak elő. A harmadik részben Az aranyszőrű bárány meséje forgolódik 
körbe-körbe egy bábforgató színpadocskán. Az előadást a kecskéjétől megszabadított kecskebőr duda és különbnél 
különb tilinkók kísérik. 

Tervező: Majoros Gyula, Boráros Szilárd
Rendező: Kovács Ildikó
Játékos: Kovács Géza 

BARTHA TÓNI BÁBSZÍNHÁZA

PAPRIKA JANCSI

KALAMAJKA BÁBSZÍNHÁZ

OKOSKA BOTOCSKA

KOVÁCS GÉZA

VÁSÁRTÉR
BÁBTÁNCOLTATÁS, VÁSÁRI BÁBJÁTÉK ÉS 

BÁBFORGATÁS HÁROM RÉSZBEN

LÁDAFIA BÁBSZÍNHÁZ
LÓVÁTETT KUPEC, 

AVAGY EGY VÁSÁR 
KÜLÖNÖS TÖRTÉNETE

LÁDAFIA BÁBSZÍNHÁZ
AZ ÖRDÖG KILENC

KÉRDÉSE
BÁBOKKAL VALÓ JÁTÉK SZERELEMRŐL, HÁZASULÁSRÓL,

ÖRDÖGI CSALÁRDSÁGRÓL
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KORZÓ SZÍNPAD
Nagy Imre tér

Augusztus 22. (szombat)
15.30

VIDÁM MANÓK EGYÜTTES
   A nyíregyházi zenekar hamar a Kicsik kedvencévé vált. Interaktív, vidám da-
laikat hamar megtanulják a gyerekek. A koncert közösségformáló hatása pá-
ratlan, hangulata egyszerre vidám és bensőséges. A dalok közös éneklése és 

a játékok az előadás részévé varázsolják a Gyermekeket.

Augusztus 22. (szombat)
16.30
     Akrobatikus-táncos-komikus előadás, sok humorral fűszerezve. A műsor két eltérő karakterről szól, akik végül mindig 
együtt tudnak működni. A vicces jelenetek komoly akrobatikával vannak fűszerezve, amely fantasztikus hangulatot bizto-
sít gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Emellett interaktív jeleneteket is tartalmaz, ahol Naninski és Figaro bevonják 
a kedves közönséget ezzel fokozva az izgalmat és nevetést.

Az akrobatikus, dinamikus duo produkció megálmodói: ÁMIK JÁNOS KRISZTIÁN és CSERNYIK VIKTOR

Augusztus 23. (vasárnap)
15.30

Lúdas Matyi elindul a vásárba a libájával Galibával. Döbrögi uraság deresre huzatja, de mint tudjuk ,,Háromszor veri 
ezt kenden Lúdas Matyi vissza!” a kedves közönséget ezzel fokozva az izgalmat és nevetést.

Augusztus 23. (vasárnap)
16.30

A Buborék együttes 2005-ben alakult gyerekzenekar, amely saját szerzeményű dalaival nem csak szórakoztatni sze-
retne, hanem zeneileg és szövegeiben is magas színvonalra törekszik és célja, hogy a legkisebbek is igényes zenét hall-
gathassanak. Szövegviláguk - játékos formában - a gondolkodó „kisemberekhez” szól, akiket ugyanúgy minden érdekel, 
mint a nagyokat. Dalaik nem csak szórakoztatnak, segítenek a gyermekeknek a tanulásban és a körülöttük lévő világ 
megértésben. A Buborék együttes interaktív műsora kitekintés a világra a gyerkőcök szemével. Az idén 14 éves zene-
kar koncertjeit rengeteg zene, tánc, humor, játék és mozgás fűszerezi. Interaktív fellépéseiken a szülők és gyerekek 
együtt táncolnak, számolnak, vonatoznak, ugrándoznak és énekelnek az együttessel. Cél, hogy mindenki ugyanúgy 
élvezhesse az előadást és ne legyenek unatkozó gyerekek. Az interaktív koncertek hangulatát tovább fokozza a zene 
mellett tavasszal és nyáron a millió szappanbuborék, télen pedig az együttes akár hóeséssel és egy igazi hócsatával 
várja a gyerekeket.

LÚDAS MATYI
 Gyuris Tibor, Tóth Károly, Jenei Judit és Horváth Viktor  

(a Móricz Zsigmond Színház művészei) előadása

BUBORÉK EGYÜTTES

NANINSKI & FIGARO

KONCERT
Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyház  
Kossuth tér 4.
Augusztus 25. (kedd)
16.30

A SOKARCÚ ORGONA
Dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész és orgonaművész előadásában: J. S. Bach orgonaműveivel, Charles-

Marie Widor orgonaszimfonia részletével (Op. 42. Nr 5. - 2. tétel) és Hidas Frigyes Fantáziájával (Fantasia per Organo 
- Homage a F. Liszt) megérezhetünk valamit abból, hogy az orgona a legszélesebb hangterjedelemmel bíró hangszer, és 
a legfinomabb és legváltozatosabb hangszínektől kezdve képes a nagy szimfonikus zenekar hangszín és hangerő telje-
sítményével is vetekedni. A koncert ezúttal a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyházban lesz. A belépés ingyenes, 
várjuk a fesztiválon az orgona zene iránt érdeklődőket.

KONCERT
NYÍREGYHÁZI ZSIDÓ HITKÖZÖSSÉG ZSINAGÓGÁJA
Mártírok tere 6.
Augusztus 27. (csütörtök) 18.00
Jegyár: 2500 Ft

ADIO KERIDA - ÉG VELED,
SZERELMEM!
Mediterrán zsidó melódiák
Pandzarisz Dina énekesnő és Nógrádi Gergely főkántor koncertje

Először lép fel együtt a szefárd zene nagykövet asszonya és a Magyar Kultúra és 
Művészet Nagykövete! 

Pandzarisz Dina a szefárd zene nagyköveteként vált ismertté hazánkban és külföldön 
egyaránt. Eddig két szólólemeze jelent meg a Rózsavölgyi Kiadó gondozásában (Durme, durme és Hamavdil), melyeken 
főleg ősi szefárd zsidó, emellett héber, görög, török, kurd, spanyol autentikus népdalok szerepelnek izgalmas, modern 
zenei köntösben. Magyar születésű énekesnőként történelmet írt, hiszen ő volt az első magyar, aki a Szefárd Világzenei 
Fesztiválon nagykoncerttel mutatkozhatott be Cordobában 2017-ben. Az énekesnő, dalszerző és szövegíró Dina a vilá-
gon egyedülálló az ősi szakrális, archaikus dalok előadásában és újrakomponálásában. 

Dr. Nógrádi Gergely egyetlen magyarországi zsidó kántorként képviseli rendszeresen hazai és külföldi zsidó – 
és nem zsidó – kulturális fesztiválokon a honi zsidóságot. Főszereplője az És a halottak újra énekelnek című chaszid 
zenei filmnek, az Európai Kántorszövetség 2015-ben a kontinens legjobbjának választotta. Elnyerte a magyar államtól 
A Magyar Kultúra és Művészet Nagykövete címet. 

A művészeket kíséri: a Dina Zenekar, amely olyan világszínvonalú zenei kiválóságokat vonultat fel, mint az HBO 
által sugárzott életrajzi filmjéről is világszerte ismert Balázs József zongoraművész, Czibere József ütős, Radics József 
nagybőgős és a népzene virtuóza, Szokolay Dongó Balázs.
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BOHÓCDOKTOROK
NYÍREGYHÁZA
Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház
Szent István u. 68.
Augusztus 24. (hétfő) 15.00

FEHÉRGYARMAT
Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Okta-
tókórház, Damjanich u. 1.
Augusztus 25. (kedd) 10.00 
 KISVÁRDA
Felső-Szabolcsi Kórház, Árpád út 26.
Augusztus 25. (kedd) 14.00 

A Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány célja az, hogy a nevetésterápia módszerével egészítse ki a hagyományos 
kórházi kezelési folyamatot, a nevetés és a derű segítségével járuljon hozzá a beteg gyermekek gyógyulásához. Az ala-
pítvány bohócdoktorai a Heim Pál Gyermekkórházban kezdték működésüket, majd az elmúlt tizenöt évben a különböző 
kórházakban, intézményekben tartottak és tartanak viziteket. – Dr. Jázmin és Dr. Lala, az alapítvány két népszerű bo-
hócdoktora ezúttal is ellátogat több megyei kórházba, hogy a különleges hangulatú viziteken jókedvvel és vidámsággal 
tölthessék meg az egyhangú kórtermi napokat, igazi örömmel ajándékozzák meg a kis betegeket.

TÁNCHÁZTÁNCHÁZ
MUSTÁRHÁZ Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda  MUSTÁRHÁZ Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda  
Szent István u. 20.Szent István u. 20.
Augusztus 27. (csütörtök)Augusztus 27. (csütörtök)
10.0010.00

MOLDVAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ A VIDOR FESZTIVÁL ALATT A MUSTÁRHÁZBAN KICSIKNEK

DALSZÖVŐ ZENEKAR
A moldvai csángó népzenét játszó formáció 2006-ban alakult. Nevükhöz fűződik Nyíregyháza első rendszeres 

Csángó táncházának megszervezése, mely több éven át a Mustárház falai között működött, illetve működik. A zenekar 
tagjai Bíró István (furulya, kaval), Olajos Gábor (koboz) és Mózer Csaba (dob), mindhárman zenepedagógusok, ugyan-
akkor a zenei élet egyéb területein is aktív tevékenységet folytatnak. A Dalszövő célja a moldvai csángó zenés és táncos 
hagyományok ápolása, népszerűsítése a legeredetibb közösségi szórakozási forma, a táncmulatság, táncház tradicio-
nális keretei között.

KRÚDY GYULA ART MOZI
Országzászló tér 8.

Jegyár: 900 Ft
Augusztus 21. (péntek) és augusztus 22. (szombat)

SEVELED
magyar romantikus vígjáték, 2019

Rendezte: Orosz Dénes
Főszereplők: Mészáros Béla, Tenki Dalma, Básti Juli

Augusztus 21. (péntek) és augusztus 22. (szombat) 

HOGYAN LEGYÉL JÓ FELESÉG
francia filmdráma, 2020

Rendezte: Orosz Dénes
Főszereplők: Mészáros Béla, Tenki Dalma, Básti Juli

Augusztus 26. (szerda) és augusztus 27. (csütörtök)

KISASSZONYOK
amerikai romantikus dráma, 2019

Rendezte: Greta Gerwig
Főszereplők: Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Rohan

Augusztus 28. (péntek) és augusztus 29. (szombat)

TELJES TITOKTARTÁS
francia-belga thriller, 2019

Rendezte: Régis Roinsard
Főszereplők: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio



50 A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

NYÍREGYHÁZA,
2020. AUGUSZTUS 19-29.

w
w

w
.v

id
or

.e
u

KÁLLAY GYUJTEMÉNYKÁLLAY GYUJTEMÉNY

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ:	ZÁRVA

KEDD‑VASÁRNAP: 09:00 – 17:00
PÉNZTÁRZÁRÁS: 16:30

BELÉPŐ: 
Felnőtt:	1000	Ft
Diák/nyugdíjas:	500	Ft
Fotójegy:	500	Ft

4400 Nyíregyháza, Bessenyei	tér 15.        Tel: +36‑42‑310‑566          www.kallaygyujtemeny.hu

Kiállításaink:
Kitüntetések	terme	‑	a	teljes rendjelgyűjtemény

Kállay	család	terme	‑	viseletek és családi relikviák
Máltai	terem ‑ a Szuverén	Máltai	Lovagrend emlékei

Orvoslás a századfordulón ‑ dr. Kállay Rudolf	emlékkiállítás
Nyíregyháza várostörténeti	kiállítása

Kiállításaink:
a	teljes rendjelgyűjteményKitüntetések	terme ‑ 
viseletek és családi relikviákKállay	család	terme ‑ 

 a Szuverén	Máltai	Lovagrend emlékeiMáltai	terem ‑
 dr. Kállay Rudolf	emlékkiállításOrvoslás a századfordulón ‑

Nyíregyháza várostörténeti	kiállítása

AA  JJÓÓSSAA  AANNDDRRÁÁSS  MMÚÚZZEEUUMM
115500  LLEEGGSSZZEEBBBB  MMŰŰTTÁÁRRGGYYAA
AA  JJÓÓSSAA  AANNDDRRÁÁSS  MMÚÚZZEEUUMM

  LLEEGGSSZZEEBBBB  MMŰŰTTÁÁRRGGYYAA115500

Jósa András Múzeum
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

Telefon: +36-42-315-722
E-mail: info@josamuzeum.hu

Jósa András Múzeum
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

Telefon: +36-42-315-722
E-mail: info@josamuzeum.hu

- Ahová visszatérni érdemes - - Ahová visszatérni érdemes - 

4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürd , Tölgyes u. 1.

ÚJ KENYÉR ÜNNEPEÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Sóstói MúzeumfaluSóstói Múzeumfalu

2020. augusztus 20. (csütörtök)2020. augusztus 20. (csütörtök)

www.muzeumfalu.hu

A Vidor Fesztivál ideje alatt (2020. augusztus 19. – 29.) 

a három múzeum EGY közös jeggyel is látogatható!

Felnőtt: 3000 Ft

Diák/nyugdíjas: 1500 Ft

Megtekinthető: 2020. augusztus 19-től
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Augusztus 22. (szombat) – október 8. (csütörtök) 09.00- 17.00

Jegyár a VIDOR Fesztivál alatt: 200 Ft
(Augusztus 23. (vasárnap), augusztus 24. (hétfő) – ZÁRVA)

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
2019. ÉVI KÉPZŐMŰVÉSZETI 

ÖSZTÖNDÍJASAINAK 
BESZÁMOLÓ kiállítása

A jelen családsémája egyedi, csakúgy, mint a régmúlté. Ez természetesen az egyéni életútra is vonatkozik, de nemze-
ti, társadalmi, történeti kontextusban is értendő. Ebben a szellemiségben és ilyen témát választva alkottam munkáimat 
az elmúlt időszakban. Az elkészült alkotások a Nyíregyháza Megyei Jogú város által hirdetett, Képzőművészeti Ösztöndíj 
adta lehetőségeknek köszönhetően lesznek láthatóak a Pál Gyula Teremben rendezett kiállításon.

Havasi Dóra 
grafikusművész 

Nyíregyháza épített környezetének díszítő motívumkészletét választottam megfigyelésem tárgyává; nem ragaszkod-
tam azok egységes, leíró jellegű bemutatásához, hiszen azok ismertek. Az arányokon nem változtattam, a jelek karakte-
rét ritmusváltásokkal erősítettem. A képszerűséget dekoratív formák – úgy mint galambok – szimbolikus használatával 
fejeztem ki, ezzel egyúttal a város természettel való szép kapcsolatát is érzékeltetni akartam. 

H. Németh Katalin 
grafikusművész 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képzőművészeti Ösztöndíj programja keretében olyan – kétoldalas érmekből álló – 
sorozatot készítek, mellyel a magyar kultúra jelentős személyiségeire emlékezem, utalva ugyanakkor arra, hogy nem-
zeti létünk a történelem folyamán a Kárpát-medence egészében teljesedett ki. Az érmek egyik oldalán e személyiségek 
portréi láthatóak, a hátoldalakon pedig születési helyüknek, vagy életük helyszínének egy-egy jelentősebb épített ob-
jektuma szerepel. Reményem szerint az érmek befogadó szemlélése segítheti a nézőt abban, hogy otthon érezze magát 
az egész Kárpát–medencében.

Zagyva László 
szobrászművész

Megnyitó: augusztus 22. (szombat) 16.30 

A kiállítást megnyitja: Székhelyi Edith festőművész
Köszöntőt mond: Halkóné Dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő

KIÁLLÍTÁS
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT – PÁL GYULA TEREM, Vay Ádám körút 18.
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• Műtrágya

• Növényvédő szer

• Terménykereskedelem

• Vetőmag

• Kertészet

Megbízható partner

kibővült szerepkörben!

Velünk időt és pénzt spórolhat. A Genezis

Partnerhálózattól mostantól mindent megvá-

sárolhat, ami a növénytermesztéshez és az

eredményes gazdálkodáshoz szükséges.

Nemcsak terményspecifikus műtrágyát,

hanem vetőmagot, növényvédő szert is

beszerezhet nálunk, és felvásároljuk terményét.

Ne bajlódjon több céggel, válassszon egyet!

Válassza a minőséget és megbízhatóságot,

válassza a Genezis kínálatot!

Kibővülő termékválasztékkal és szolgáltatá-

sainkkkal kapcsolatban keresse a Genezis

Partnerhálózat üzletkötőit!

NZRT-TRADE Kft.

06 42 438 100 • www.bigeholding.hu

BELVÁROSI FORGATAG
Városalapítók szobra
Augusztus 19. (szerda) – augusztus 29. (szombat)

 

A német nyelvterület egyik legnevesebb karikaturistája Jürgen 
Tomicek, aki Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban 
él. Nyíregyháza német testvérvárosa 2020-ban 30 éve a tartománybeli 
Iserlohn, az ottani napilap az Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung (IKZ), 
amelyben évtizedek óta a napi eseményekre reflektálva jelennek meg 
Tomicek humoros-ironikus rajzai. A mostani kis válogatás témája a koro-
navírus okozta járvány. Az érdeklődők a nyomtatott újságot Iserlohn ado-
mányaként a Váci Mihály Városi Könyvtárban is megtalálhatják.

ISERLOHNI TESTVÉRVÁROSUNK 
COVID KARIKATÚRÁI
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MINDENNAP 
TALÁLKOZUNK

A Korzó Bevásárlóközpont 4 szinten, 73 üzlettel, 2 szintes 
640 férőhelyes mélygarázzsal, színes programokkal, sokrétű 

árukínálattal és szolgáltatásokkal várja látogatóit. Divatüzletek, 
könyvesbolt, illatszer, élelmiszerüzlet és elektronikai üzletek 

várják a vásárlókat. Az itt tartózkodást kávézók, éttermek teszik 
teljesebbé. A mélygarázsban bankkártyás fizetési lehetőség 

és e-töltő állomás segíti az autóval érkezőket.

NYITVA TARTÁS:  
Hétfő-Szombat: 9-20 óráig 

Vasárnap: 10-18 óráig

Korzó Bevásárlóközpont, H-4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.  
Telefon: +36 42 799 100, E-mail: korzo@korzo.hu 

www.facebook.com/korzobevasarlokozpont

www.instagram.com/korzo_bevasarlokozpont

Korzo_altalanos_bemutatkozo_148x210.indd   1Korzo_altalanos_bemutatkozo_148x210.indd   1 2020. 08. 03.   15:19:232020. 08. 03.   15:19:23



56 A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

NYÍREGYHÁZA,
2020. AUGUSZTUS 19-29.

w
w

w
.v

id
or

.e
u

Lehet egyszerre 
sportos és tágas is
Az OTP Személyi kölcsönt 
autóvásárlásra is felhasználhatod. 
Akár 7 millió forintig.
THM: 5,7%, majd 10,6-22,2%
Ajánlat érvényessége: 2020. december 31-ig. 

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

Személyi kölcsön THM: 2020. december 31-ig 5,7%, 2021. január 1-től 10,6 - 22,2%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a kölcsönösszeg vagy a futamidő változása esetén módosulhat. 
A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük 
érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkról, kérjük, 
tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből. 
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

OTP_HB_SZK_Auto_Press_148x210.indd   1OTP_HB_SZK_Auto_Press_148x210.indd   1 2020. 08. 05.   12:11:002020. 08. 05.   12:11:00
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T Ö R T É N E L M I  K Á V É Z Ó , K I Á L L Í T Ó T É R É S

R E N D E Z V É N Y H E LY S Z Í N

esküvői fotózásra, rendezvények,

konferenciák, workshopok, kiállítások,

termék- és könyvbemutatók,

sajtótájékoztatók, stb. lebonyolítására.

KEDDENKÉNT KULTURÁLIS

PROGRAMOKKAL VÁRJUK VENDÉGEINKET! 

A BENCS VILLÁBAN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK:

N Y I T V A  T A R T Á S :

H É T F Ő  –  Z Á R V A

KEDD 10.00 – 20.00

SZERDA 10.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK – ZÁRVA

PÉNTEK 10.00 – 17.00

SZOMBAT 10.00 – 17.00

VASÁRNAP 10.00 – 17.00

tel.: +36 70 199 6000

e-mail: info@bencsvilla.hu

www.bencsvilla.hu
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e l t e t

é s é b
e n

T Ö R T É N E L M I  K Á V É Z Ó , K I Á L L Í T Ó T É R É S

R E N D E Z V É N Y H E LY S Z Í N

esküvői fotózásra, rendezvények,

konferenciák, workshopok, kiállítások,

termék- és könyvbemutatók,

sajtótájékoztatók, stb. lebonyolítására.

KEDDENKÉNT KULTURÁLIS

PROGRAMOKKAL VÁRJUK VENDÉGEINKET! 

A BENCS VILLÁBAN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK:

N Y I T V A  T A R T Á S :

H É T F Ő  –  Z Á R V A

KEDD 10.00 – 20.00

SZERDA 10.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK – ZÁRVA

PÉNTEK 10.00 – 17.00

SZOMBAT 10.00 – 17.00

VASÁRNAP 10.00 – 17.00

tel.: +36 70 199 6000

e-mail: info@bencsvilla.hu

www.bencsvilla.hu
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SZÍNHÁZI ÉLMÉNY
SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL!

VÁLTSON VIP BÉRLETET!

MÓRICZ
ZSIGMOND

SZÍNHÁZ

moriczszinhaz.hu
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RÓZSAKERT
SZABADTÉRI SZÍNPAD

moriczszinhaz.hu

Színes 
programokkal 
várjuk Önöket 
egész nyáron!
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A VIDOR FESZTIVÁL KIEMELT SZPONZORA

A VIDOR FESZTIVÁL FŐ TÁMOGATÓI

A VIDOR FESZTIVÁL TÁMOGATÓI

MÉDIATÁMOGATÓK

NYÍREGYHÁZA
Nádor u. 64.
Telefon:

(42) 461-363

NAGYSZÍNPAD      2500 Ft, 4100 Ft, 4700 Ft, 4900 Ft
  VIP színházjegy   6400 Ft
 
   

 KRÚDY KAMARA 3200 Ft  

RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD
Legénybúcsú                                                                         3400 Ft, 4900 Ft, 5900 Ft, VIP: 7400 Ft
Buborékok                                                            3000 Ft, 3500 Ft, 3800 Ft, VIP: 5300 Ft
Legyen úgy! – Dés koncert 3200 Ft, 4100 Ft, 4500 Ft
Irie Maffia, Follow The Flow, Budapest Bár, Like a Rolling Stone 1000 Ft

BENCS VILLA                                                                       600 Ft, 1200, 2900 Ft

MŰVÉSZ STÚDIÓ                                                                                500 Ft

PÁL GYULA TEREM                                                                                                                        200 Ft

KRÚDY GYULA ART MOZI                                                                                                 900 Ft

ADIO KERIDA - ÉG VELED, SZERELMEM!                                                                     2500 Ft 

                                                                                                           
MINDEN TOVÁBBI HELYSZÍNEN A PROGRAMOK INGYENESEK.

A színházi előadásokra jegyek válthatók a Móricz Zsigmond Színház Szervező- és Jegyirodájában, Nyíregyháza, Országzászló 
tér 6., valamint az előadások helyszínén az előadások kezdése előtt egy órával.  (Nyitva: hétköznapokon 9-17 óráig)

Telefon/Fax: +36- 42/507-006, 507-007  valamint online a www.vidor.eu és moriczszinhaz.hu oldalakon.
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