
A „Pelikán” olyan hely, amit 
érdemes újra felfedezni. Min-
dig pezsgett benne az élet, 
hiszen eredetileg vendégfo-
gadónak épült. Tulajdono-
sának valószínűleg fogalma 
sem volt arról, hogy színház-
történetet ír, amikor az épület 
nagytermébe vándorszíné-
szeket engedett valamikor az 
1800-as évek elején. 

Ebben a fészekben nevelke-
dett Déryné, Laborfalvi Róza, 
Kisfaludy Károly, itt húzta 
meg magát egy időre és röp-
pent tovább a halhatatlanság 
felé Petőfi. Évszázadnyi csönd 

következett utána, majd az 1980-as években újra megpezsdült az élet. 
Négy földrész 13 országából érkeztek ide társulatok. Jöttek Lengyelor-
szágból és a távoli Japánból, New Yorkból két világhírű együttes is: a 
New York Street Caravan és a Living Theatre. Aztán e röpke fellendülés 
után újra beköszöntek a szürke hétköznapok. Pedig ezek a falak között 
mindig is a fiatalság színes, zabolátlan szabad szelleme lakott. Szeret-
nénk ehhez a múlthoz méltó rangját visszaadni a Pelikánnak. 

Az előttünk álló évadban a kortárs drámairodalom legizgalmasabb 
művei, a kortárs magyar színház legeredetibb rendezői, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem fiatal alkotói keltik életre nekünk ezt a szel-
lemet. Gyere és ismerd meg őket! Gyere és ismerd meg ezt a világot 
olyannak, ahogyan ők látják! Hiszem és ígérem, hogy előadásaink után 
úgy térsz majd haza, mint aki új földrészre érkezett.
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További információ a Vörösmarty Színház Szervezési- és Jegyirodáján:
8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.  |  Telefon: 22/503-503

E-mail: jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu  |  Nyitva tartás hétfőtől-péntekig 10–18 óráig.
www.vorosmartyszinhaz.hu

Pelikán Fészek   |   8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 15. 

A Pelikán bérlet ára: 6000 Ft

Kövessen minket közösségi oldalainkon is!
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JOËL POMMERAT 

AZ ÉN KIS 
HŰTŐKAMRÁM  

színmű

Joël Pommerat kortárs 
francia drámaíró és ren-
dező. Az előadás a 2011-
es párizsi ősbemutatót 
követően megkapta a 
Moliére-díjat és a fran-
cia kritikusok éves elis-
merését.

Estelle tíz éve tűnt el, 
azóta senki sem hallott
róla. De hátrahagyott 

egy füzetet, amiben rengeteg mindent elmesél az életéből. Hogy mi 
mindent csinált, mi történt vele fiatalkorában. Hogy már akkor is szenve-
délyesen szerette a színházat és az álruhákat. És a füzet megelevenedik!

Rendező:  Novák Eszter

HADAR GALRON  

MEGTISZTULÁS  – MIKVE
rituális színmű

A világ számos pontján 
nagy sikerrel mutatták 
be Hadar Galron kor-
társ izraeli drámaíró 
2004-ben írt Mikve 
című darabját, mely sok 
humorral fűszerezett, 
megrendítően szép tör-
ténet női sorsokról. 

Az előadás egy rituális
fürdőben, egy mikvé-

ben játszódik, ahol a vallási előírásoknak megfelelően havonta egyszer 
az asszonyok megmerítkeznek, hogy megtisztuljanak, és újra érintkez-
hessenek férjükkel. Nyolc különböző helyzetű, és korú nő találkozik itt, 
akik történeteket osztanak meg egymással saját életükről, gondjaikról. 
Együtt keresik helyüket, női és emberi létük értelmét, egy férfiak uralta 
világban. Hogy lehet megfelelni a szigorú vallási, társadalmi és családi 
elvárásoknak? Tűrnek, hazudnak önmaguknak, vagy kitörnek belőle?

Rendező: Telihay Péter

MAGYARORSZÁGI  
ŐSBEMUTATÓ!

WERNER SCHWAB 

NÉPIRTÁS, AVAGY 
NEM FUNKCIONÁL A MÁJAM

radikális komédia

Az osztrák dráma fenegyerekeként számon tartott Werner Schwab 
(1958-1994) 1991-es művét magyar színházak eddig keveset játszották. 
Fiatalon lett ismert és elismert a német nyelvterületen. Új színpadi 
nyelvet beszélt. Grazban született, ott is halt meg nagyon fiatalon, és 
a darab is ott játszódik. 

Egy bérház lakói a sze-
replők. A földszinten, 
szoba-konyhában él a 
nyugdíjas, szentimen-
tálisan vallásos Frau 
Wurm és a magát fes-
tőnek tartó, kis testi 
hibás fia, Herrmann. 
Fölöttük újsütetű jó-
módban a kispolgári 
Kovacic-család. Két 
nemzedék óta „törzsö-

kös” osztrákok, de még mindig megkapják, hogy idegenek. 

Az előkelő emeleti szinten Grollfeuer professzor özvegye, a múltból 
itt maradt tartással, mélységes megvetéssel a kisszerű „nép” iránt.  
A családi és szomszédi együttélés hétköznapi súrlódásait Schwab 
már-már apokaliptikussá fokozza azzal, hogy mindenki kimondja, 
amit gondol.  

Rendező:  Zsótér Sándor

B Ó N U S Z  ELŐADÁS!

A Vörösmarty Színház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem együtt-
működésében az egyetem tehetséges, végzős növendékeinek – töb-
bek között Horváth Csaba rendező fizikai színház tagozatos osztályá-
nak –  vizsgaelőadásait hozzuk el Székesfehérvárra,  és így Budapest 
után városunkban is megtekinthetik azon kedves nézőink akik nyitot-
tak az újra, érdeklődőek, és kíváncsiak a fiatalokra. 

Ehhez nem kell mást tenni, mint  Pelikán bérletet vásárolni, és velünk 
tartani a Pelikán Fészekbe.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

PELIKÁN BÉRLET

Tóth Ildikó

Kerkay Rita

Ballér Bianka

Kuna Károly

Závodszky Noémi

Váradi Eszter Sára
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