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H I R D E T É S

Négy alkalommal tekinthetik 
meg az érdeklődők a héten 
az Esti próba című előa-
dást, amelyet Tóth Árpád, a 
székely udvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház művésze 
állított színpadra.

 » KRÓNIKA

M űsorára tűzte a Tomcsa 
Sándor Színház a de-
cemberben szép sikerrel 

bemutatott Esti próba című előa-
dását, amelyet Kiss Csaba kortárs 
drámaíró szövegéből Tóth Árpád, 
a társulat színésze állított szín-
padra, „kamaradráma zongorára” 
műfaji megjelöléssel – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket a székely-
udvarhelyi teátrum. Mint írták, a 
színpadra épített nézőtéren ját-
szott előadás négy alkalommal – 
szerdán, csütörtökön, pénteken, 
valamint szombaton – tekinthető 
meg 19 órától. Az előadást a szín-
ház harmadára csökkentett né-
zőtérrel tudja játszani, ezért csak 
előzetes helyfoglalással tudnak 
jegyet biztosítani. Jegyek mától 
személyesen válthatók a jegy-
pénztárban hétköznapokon 11–14 
és 15–17 órák között.

Két ember. Egy férfi  és egy nő. 
Két színész. Egyikük pályája ele-

jén jár, nagy reményektől és bizo-
nyítási vágytól fűtve bontogatja 
szárnyait, hogy „kiplakátolt szí-
nésznő” lehessen, másikuk pedig 
pályája közepén, művészi- és em-
beri válsághelyzetben, megtör-
ten kapaszkodik élete széthulló 

darabjaihoz. Azt hiszem, mind-
ketten félnek. Egymásra vetítik ki 
vágyaikat és problémáik megoldá-
sát a másiktól várják. Két ember 
kötéltánca ez, kételyek, kérdések, 
vágyak és görcsök, a boldog jövő-
be vetett hit és a kudarcokba való 

belefásultság között. Két ember 
kötéltánca szerep, színész és ma-
gánember határán, akik egy pil-
lanatra egymásba kapaszkodnak, 
de nem tudni, hogy túllendítik-e 
egymást egy-egy problémán, vagy 
a mélybe rántják a másikat. Csak 

egy találkozás, egy esti próba. 
Nem tudjuk, mi volt előtte, nem 
tudjuk mi lesz utána, egyáltalán 
találkoznak-e még. A fontos az, 
hogy itt és most mi történik két 
ember között – olvasható az előa-
dás ismertetőjében.

A CSÖKKENTETT LÉTSZÁMÚ NÉZŐTÉR MIATT CSAK ELŐZETES HELYFOGLALÁSSAL TUDNAK JEGYET BIZTOSÍTANI AZ ELŐADÁSOKRA

Színházi élménnyel kezdődik az év Udvarhelyen
Sikeres előadásokkal zárta az évet a Szigligeti Színház

Rövid idő alatt válaszoltak a né-
zők a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház felhívására, és szép számban 
voltak jelen a Kabaré 120 című 
előadás ünnepi bemutatóin. 
Miután a Bihar Megyei Prefektúra 
december 28-án bejelentette 
az előadóművészeti intézmé-
nyekre vonatkozó korlátozás 
feloldását, a közönség december 
30-án és 31-én összesen három 
előadást –főpróbát, előbemu-
tatót és bemutatót – láthatott. 
A Jászai Mari-díjas Novák Eszter 
rendezte darabban klasszikus 
kabaréjelenetek, színházi sztorik, 
operett- és slágerrészletek is 
helyet kaptak. Rendhagyó módon 
az érdeklődők online, otthonuk 
kényelméből is megtekinthették a 
szilveszteri előadást, és a színház számításai szerint közel kétszázan követték a közvetítést a világ minden tájáról. A rendhagyó óévbúcsúztató 
alkalmával Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház főigazgatója beszédében kiemelte: „Tudjuk, hogy küzdelmes lesz a jövő év, de hisszük, hogy har-
cainkat emelt fővel, büszkén és méltósággal vívjuk meg, és ha néhány társunknak el is kellett engednünk a kezét igyekszünk gondoskodni róluk. 
Számítunk a nagyváradi és Bihar megyei magyar közösség összefogására és kiállására színházunk megerősítésének ügye mellett, hiszen sokan 
sokfélék vagyunk, de abban mind egyetértünk, hogy szeretjük a színházat, mely immár 120 éve városunk szívében létezik.”

Élő taps. Szilveszterkor ismét közönség előtt játszhattak a nagyváradi Szigligeti Színház művészei




