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A mÁSODik 
FACT

Díjnyertes 
vizsgafilmek 
Az URÁniÁBAn!

2018. február 1-4. között második alkalommal 
rendezi meg a színház- és filmművészeti egyetem 
a faCt (festival arts Cinema theatre) nemzetközi 
fesztivált. 

az európai egyetemi színművészeti fesztiválok 
világában a budapesti faCt különlegessége a két 
nagy művészeti ág (film és színház) együttes 
bemutatkozása valamint a társművészetek, mint a 
színpadi látványban érdekelt díszlet- és jelmeztervező 
hallgatók munkáinak megjelenése. 
a faCt célja, hogy lehetőséget adjon magyar és 
külföldi diákoknak, hogy nemzetközi közönség 
előtt mutassák be vizsgafilmjeiket és -előadásaikat, 
közös műhelymunkákon vegyenek részt és 
hosszútávú szakmai kapcsolatokat építsenek ki.

a 2018-as fesztiválon öt külföldi és két hazai 
színművészeti egyetem hallgatói mutatkoznak be. 
az egyszemélyes (egy nézős!) produkcióktól a 
sokszereplős, nagyszínpadi előadásokig sok 
különlegességet láthatnak majd az érdeklődök. 

az idei faCt-ra meghívást kaptak a bukaresti, a 
brno-i, a prágai, a müncheni, a reykjavik-i, a verscio-i 
(svájc) és a kaposvári színművészeti egyetem 
produkciói, a házigazda színház- és filmművészeti 
egyetem négy előadással képviselteti magát. a 
programban olyan előadások is helyet kaptak, 
amik nemzetközi pályázat útján kiválasztott student-
led (hallgatói kezdeményezés által létrejött) 
produkciók, mert fontosnak tartjuk ezeknek a 
kezdeményezésnek a bemutatását és támogatását.

a fesztivál keretében két konferenciát is tartunk, 
az egyik témája a 100 éve született fábri zoltán 
alkotói munkássága, míg a másiké a magyar 
színművészeti oktatás jelene és jövője. a találkozón 
minden magyar nyelvű színházi felsőoktatási 
intézmény oktatói részt vesznek, vagyis a budapesti 
mellett az újvidéki, a marosvásárhelyi, a kolozsvári 
és a kaposvári egyetem szakmai és elméleti oktatói.

it is the second time the university of theatre and 
film arts (budapest) organises the faCt (festival 
arts Cinema theatre) international festival, this time 
between the 1st and 4th february 2018.

What distinguishes faCt from other european 
festivals of drama universities is that here film and 
theatre appear side by side, and that special attention 
is given to related arts also, by presenting the 
works of set and costume design students.
the purpose of faCt is to provide hungarian and 
international students the opportunity to present 
their diploma films and performances to an international 
audience, to participate in workshops together and 
to establish long-term professional relationships. 

the students of five international and two hungarian 
drama universities will participate in this year’s 
festival. those interested will have a chance to see a 
huge variety of performances from one-person (one 
audience member!) shows to ones played by large 
ensembles on the big stage.

Productions of the drama universities of brno, münchen, 
reykjavík, verscio and Kaposvár have been invited 
to this year’s faCt, and the host, the university of 
theatre and film arts will present four of its own 
productions. student-led productions selected 
through an international competition will also be 
part of the programme, as we believe it is important 
to present and support initiatives of this kind.

Within the frame of the festival we organise two 
conferences, the subject of one being the work of 
film director Zoltán fábri, whose centennial we 
celebrated last year, while the other focuses on the 
present and future of hungarian drama education. 
teaching staff, both practical and academic, from 
Budapest, Novi Sad, Târgu Mureş, Cluj-Napoca and 
Kaposvár, that is from every higher education 
drama institution, where training is provided in 
hungarian, will take part in this conference. 

HOsszÚ vágás / lonG Cut
 rendező / directed by: hEnDRiCk Leah

istván a lakótelep fodrásza. szalonjában mindennap 
váltják egymást a környék lakói, akik saját problémáik 
súlyával ülnek a fodrászszékbe. /
istván is a hairdresser in a hungarian suburban 
housing estate. Every day there is a new client with 
whom istvan begins a conversation.

 15 perc / 15 minutes

elsŐ leCke: a PaPlanOs / 
FiRST LESSOnS OF A 
POrtrait

 rendező /directed by: UgROn Réka

tamás ezer éve paplanos. körúti pincéjében mintha 
megállt volna az idő, mindenhova száll a toll. /
tamás has been a quilt maker since forever. in his 
hidden basement time stands still, fluffs are flying 
everywhere. 

 9 perc / 9 minutes

UtÓsOk / offsPrinG
 rendezte / directed by: rétHy Dávid art

Bubi, süti és valentin huszonéves fiatalok. 
mindhárman utógondozottként élnek abban a 
gyermekotthonban, ahol felnőttek. még három 
évük van és menniük kell. /
bubi, süti and valentin are in their twenties. all of 
them live in an orphanage, where they grown up. 
they have only three years left in the state custody. 

 26 perc / 26 minutes

miyU
 rendező / directed by: PÜsÖk Botond

miyu, egy fiatal japán lány, azért kűzd, hogy álmát 
valóra válthassa: profi balett-táncos szeretne lenni. 
a szakmát jelenleg Budapesten tanulja, több ezer 
kilométerre családjától. /
miyu, a young Japanese girl is trying to fulfil her 
dream of becoming a professional ballerina – all this 
in europe, budapest, with no family by her side. 

 20 perc / 20 minutes

the seCond 
faCt festival

aWard-WinninG
exam films in 

urania national 
film theatre

a színház- és filmművészeti egyetem hallgatóinak 
díjnyertes dokumentum, illetve rövidfilmjeit láthatja 
a közönség. /
Screening of award-winning dokumentaries and 
short films by students from the University of 
Theatre and Film Arts. 

 feBrUár 1. CsÜtÖrtÖk 
17 Óra / 1 february, 5 Pm

BajnOk/ ChamPion 
 rendező/ directed by: BARThA máté 

vanessza, a fiatal roma lány élete nagy lehetőségére, 
egy rangos boxgálára készül. a kis, vidéki 
edzőteremből a bajnokságig hosszú az út, ám 
gondoskodó edzője segítségével talán legyőzhető a 
számtalan akadály.

vanessza, the young roma girl is getting prepared for 
the chance of her lifetime, a presigeous boxing-
tournament. the road is long from the small countryside 
gym to the tournament, but with the help of her 
trainer, they may be able to go against all odds.

 19.30 perc / 19.30 minutes

2

DOkUmentUmfilmek / doCumentaries
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William 
sHakesPeare:
AhOgy TETSzik  

as you liKe it

 FEBRUÁR 1. 
CsÜtÖrtÖk 19 Óra /
3 february, 7 Pm

 ÓDry színPaD / 
Ódry staGe
színHáz- és filmművészeti egyetem, 
BUDaPest, magyarOrszág / university 
of theatre and film arts, budaPest, 
hunGary

 feBrUár 2. Péntek, 
17 Óra / 2 february 5 Pm

WELCOmE
 írta és rendezte / Written and directed by: 

DUDÁS Balázs

a film egy tizennyolc éves nemtörődöm kamasz fiú, 
Dávid történetét meséli el. nyolc év távollét után 
Dávid és anyja a vajdaságból visszaköltöznek 
magyarországra, Dávid apjához. a történet 
előrehaladtával Dávid titkos tevékenységére – hogy 
pénzért menekülteket hoz át a határon, azért hogy 
külföldre költözhessen – lassan fény derül. 

after eight years of living in north serbia, david (18) 
and his mother moves back to hungary to david’s 
father. a psychological battle begins between a man, 
who wants to be a father and a son, who refuses his 
authority. in the meantime, we witness dávid as he 
is secretly smuggling refugees through the border. 
however, it cannot stay a secret for too long…

látHatatlanUl / invisibly
 írta és rendezte / Written and directed by: 

szentPéteri áron

a film teljes sötétben kezdődik egy olyan kiállításon, 
ahol a látóknak lehetőségük van kipróbálni, milyen 
fény nélkül tapasztalni a világot. itt találkozik 
egymással anna, és Balázs, a vak tárlatvezető. 
máshogy élik meg a találkozást, de az közös, hogy 
mindkettőjükben nyomot hagy. a kérdés, hogy mit 
kezdenek ezzel, amikor újra találkoznak?

two people meet in the dark. the darkness of an 
invisible exhibition. Through the film we follow 
them as they get closer and move apart from each 
other by crossing blurry boundaries. boundaries 
that exist between and within people and are 
mostly invisible. not only for the blind.

 32 perc /32 minutes

nem tÖrtént semmi /
nothinG really haPPened

 rendező / directed by: CSOmA Sándor 

kata egy lakótelepen él férjével és 12 éves fiukkal. 
a kis Petivel az egyik nap szörnyű dolog történik. a 
szülőknek egy este áll rendelkezésükre, hogy 
eldöntsék, hogyan reagáljanak az esetre. 

Kata, a 40 year old, pregnant woman lives with her 
husband and 12 year old son, Peti in a housing estate. 
With the baby on the way everything seems idyllic, 
but one day something terrible happens to Peti. the 
parents have one night to decide how to handle it.

a CsatárnŐ Bal láBa 
életveszélyes /
her danGerous feet 

 rendező / directed by: SziLÁgyi Fanni

julcsi már majdnem 30 éves. az eseménytelen és 
szürke mindennapjait évek óta zolival tölti. a lány a 
kétségbeeséstől lebénulva várja, hogy történjen 
vele valami, mígnem egy este egy híres focista, lionel 
messi testében találja magát. a következő nap egy 
addig rejtett maszkulin erő jelenik meg a lányon.

Julcsi is nearly thirty. she has spent her cozy, gray 
weekdays with Zoli for years. Paralyzed by despair 
she is waiting for something to happen with her. 
one night she finds herself in the body of the 
famous football player, lionel messi. the next day a 
hidden masculin power appears in her.

 12 perc / 12 minutes

enyHén sÓs / milDly salty
 rendező / directed by: nAgy zoltán

 23 perc / 23 minutes

PerOn / deCK
 rendező / directed by: CSATA hanna

 15 perc / 15 minutes

meneküljünk innen! miért? Hova? maradjunk itt! 
miért? minek? szerelmes vagyok, bolond vagyok, 
kiábrándult vagyok, játékra vágyom, a 
természetre vágyom, őszinteségre vágyom, félek 
egyedül, félek, hogy egyedül maradok, nem 
szeretem, ha hazudnak nekem, nem szeretem, 
ahogy a világ működni látszik, ki akarok szállni a 
mókuskerékből, szeretném, ha velem jönnél. Ha 
velem jönnél az ardennes-i erdőbe. 
ezt, vagy legalábbis ehhez hasonló életérzést 
próbál színpadra fogalmazni a fiatal alkotócsapat 
és az szfe harmadéves színészosztálya.     

We have to get out of here! Why? Where? let’s 
stay here! Why should we? i’m in love, i’m a fool, 
i’m disappointed, i want to play, i long for nature, 
i long for honesty, i’m afraid of solitude, i don’t 
want to be left alone, i don’t like it when someone 
lies to me, i don’t like the way the world seems to 
be working, i want out of this cage, i want you to 
come with me. to come with me to the forest of 
arden.
the team of young actors from the third-year 
actor class at the university of theatre and film 
arts wish to stage this awareness of life, or 
something very much like it.

 szereplők / cast:
áBel stella, antÓCi Dorottya, Darvasi áron, 
DinO Benjamin, ertl zsombor, 
HOrvátH Csenge, kOváCs máté, lUkáCs Dániel, 
márfi márk, márkUs luca, reiDer Péter, 
rUDOlf szonja  

 írta / written by: William sHakesPeare
 szabó lőrinc fordítása alapján a szövegkönyvet 

készítette veCsei H. miklós /
text based on the original shakespeare by veCsei 
h. miklós

 rendező / directed by: ifj. viDnyánszky attila

 150 perc / 150 minutes

fotók / Photos: D
O
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rÖviDfilmek / sHOrt films
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santiago Bello színházi projektje a fizikai-, a tárgy- 
és a videó színház elemeit felhasználva /
a master project in Physical theatre by santiago 
bello combined physical theatre, object theatre and 
video theatre

On. nyisd ki a titkok kamráját.
nyomd meg a lejátszás, felvétel, ismétlés gombot. 
állj.
nyomd meg a lejátszást. Play

egy tv stúdióban vagyunk, hamarosan kezdődnek a 
hírek. nukleáris robbanás történik, a tér átalakul és 
minden megváltozik... akárcsak Pandora szelencéje, 
amit kinyitva kiszabadul a káosz, eluralkodik a 
gonosz, úgy hat ránk ma a televízió. a tv az 
okozója a kommunikáció megszakadásának, a hamis 
bálványimádásnak és az emberi kapcsolatok 
ellehetetlenülésének. miközben az igazi világ – a 
természet –, a korlátok nélküli valóság arra vár, 
hogy felébredjünk.

on. open the chamber of secrets.
Press play, record, repeat. stop.
Press play. Play.

taking the set of a tv studio and the character of a 
journalist who is about to start the news broadcast, 
the show begins with a nuclear explosion that turns 
round the space and inverts the meaning of the 
objects found in this tv studio. as the myth tells, 
when Pandora’s box was opened, chaos and evil 
were released in the world. making a metaphor of 
the TV as Pandora’s box, the performance reflects 
about communication breakdown, fake idolatry and 
the paradoxes of human relationships in our modern 
era. While the real world –nature-- the unframed 
reality that really matters is waiting for us to awake. 

 45 perc / 45 minutes
 szöveg nélkül / without text

PanDOra 

Pandora

 feBrUár 2. Péntek 
17 Óra / 
2 february, 5 Pm

 PaDlás / attiC

eUriPiDész:
BakkHánsnŐk

the baCChae

„nem gondolkodtatok még azon, mi lesz, ha egyszer 
isten visszajön egy csomó barbecue szósszal?” 
Chuck PalaHniUk

a Bakkhánsnők ünnep a termékenység oltárán. a 
Bakkhánsnők emlékezés az emberáldozatok szertartására. 
a Bakkhánsnők egy széttépett és feltámadó isten 
szenvedéstörténetének újrajátszása. a Bakkhánsnők a 
tragédia születése. a Bakkhánsnők elfojtás és ösztönök 
egymásnak feszülése. a Bakkhánsnők id, ego és 
szuperego találkozása a boncasztalon. a Bakkhánsnők 
a feloldott gátlások Woodstockja. a Bakkhánsnők a 
gáztűzhely mellől elszakított asszonyok garden party-
ja. a Bakkhánsnők az önkiteljesítés története. a 
Bakkhánsnők családi tragédia. a Bakkhánsnők egy 
család fekete bárányának kegyetlen bosszúhadjárata. 
a Bakkhánsnők egy család bukásának története. a 
Bakkhánsnők egy város összeomlásának története. a 
Bakkhánsnők egy kultúra pusztulásának története. a 
Bakkhánsnők az önkiteljesítés illúziójának a története. 
a Bakkhánsnők a megterített asztal az utolsó vacsorára.

„you ever wonder when god’s coming back with a lot 
of barbecue sauce?” Chuck PalahniuK

the bacchae is a celebration held at the altar of 
fertility. the bacchae is reminiscent of rituals and 
human sacrifices. The Bacchae is a reenacting of the 
sufferings of a god who was dismembered and then 
resurrected. the bacchae is the birth of tragedy. the 
bacchae is the tension of repressed instincts. the 
bacchae is a chance meeting on a dissecting table of id, 
ego and superego. the bacchae is the Woodstock of 
released inhibitions. the bacchae is the garden party 
of woman torn from the hearth. the bacchae is a tale of 
self-fulfillment. The Bacchae is a family tragedy. The 
bacchae is the ruthless revenge of a family’s black 
sheep. the bacchae is the tale of a family’s downfall. 
the bacchae is the tale of a city’s collapse. the bacchae 
is the tale of a culture’s demise. the bacchae is the tale 
of an illusion of self-fulfillment. The Bacchae is the 
table set for the last supper.

 szereplők / Cast: mOlnár g. nóra, 
gyUlai-zékány istván, Herman flóra, Barna lilla, 
ténai Petra, HOjsza Henrietta, nagy Henrik,
kOtOrmán ábel, gaál Dániel, vaDász krisztina
 

 Cselló / Chello: BETTERmAnn Rebeka
 látvány / scenography: raDványi anna
 mozgás / movement: nagy Péter istván 

és HOjsza Henrietta
 Dramaturg: sánDOr júlia 
 rendező / directed by: nagy Péter istván

 70 perc / 70 minutes
 magyar nyelven angol felirattal / in hungarian with 

english subtitles
 FEBRUÁR 1. 

CsÜtÖrtÖk 22.30 Óra /
1 february, 10.30 Pm 

 Hevesi terem / 
hevesi studio

színHáz- és filmművészeti egyetem, 
BUDaPest, magyarOrszág / university of 
theatre and film arts, budaPest, hunGary

a harmadéves fizikai színházi koreográfus-rendező 
osztály előadása Devecseri gábor fordítása alapján. 

a performance by the third-year physical theater 
director and choreographer class.

fotó / Photo: m
ezey g

Á
BO

R

versCiO
-BÓ

l / fro
m

 versCio

SEnkihEz SEm 
tartOzva 

belonGinG 
to no one

 feBrUár 2. 18 Óra / 
2 february, 6 Pm

 Hevesi terem / 
hevesi studio

versCiO
-BÓ

l / fro
m

 versCio

BU
D

a
PestrŐ

l / fro
m

 bu
d

a
Pest

aCCaDemia teatrO Dimitri, versCiO, svájC / aCCademia teatro dimitri, versCio, sWitZerland

6

„egy sokarcú test vándorol a fagyott időben“ – 
robert a. Díaz fizikai színházi estje

“a body with several faces wandering in a frozen 
time“ - a solo piece of Physical theatre and new 
Circus Created and performed by: robert a. díaz

a darab létrejöttét Horacio Benavides kolumbiai író 
Beszélgetés a sötétben című verseskötete ihlette 

a kolumbiai származású színész és cirkuszi művész 
előadása a háborúról szól, arról, hogyan válik a 
háború mindennapjaink részévé, hogyan riasztja el 
álmainkat, annak ellenére, hogy a média azt hiteti el 
velünk, érdemes álmodni, még akkor is, ha a halál 
vesz körül. még akkor is, ha meghaltál. Üvöltő csend. 
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a kaposvári egyetem iv. éves színművész 
osztályának diplomaelőadása arthur miller salemi 
boszorkányok című műve alapján. 

a félelem eluralkodása, a ragaszkodás és a birtoklás 
mániákus dühe, a vallási és világi hatalom 
feltartóztathatatlan tombolása elemészti Salem 
városát és pusztulásba dönti lakóit. az időről 
időre felbukkanó kiút lehetősége rendre elbukik, 
a gyűlölet megállíthatatlan és a gyengeségből, 
meggondolatlanságból, vagy csak ügyetlenségből 
eredő emberi vétkek már sátáni képet mutatnak.

the exorcists, adapted from arthur miller’s the 
Crucible is the diploma production of the fourth-
year actor class from the university of Kaposvár. 

Prevalence of fear, maniacal anger stemming from 
attachment and possession, and the unstoppable 
rampage of worldly and religious powers consume 
the town of salem, and lead its residents to their 
ruin. all hope for redemption is lost, while the 
infinite hatred and despicable sins of man born of 
weakness, stupidity or simple clumsiness come 
together to give us a picture of satanic nature.

 szereplők / Cast: BeneDek Dániel, Dér mária, 
szaBÓ nikolett, kÓnya renáta, HerCzegH Péter,
varga Bori, nagy márk, DUnai Csenge, 
HOrvátH julianna, széP Domán, tiCz andrás, 
kOltai-nagy Balázs, mészárOs martin, 
HelvaCi ersan Dávid

 rendező / directed by: Uray Péter
 jelmeztervező / Costume design: CSELényi nóra
 Dramaturg: szaBÓ attila
 zene / music by: kOváCs adrián
 jelmeztervező asszisztens / assistant to the 

Costume designer: UrBán nikolett réka (jo)
 fény / light design: HOrvátH gábor
 Hang / sound design: HOrvátH gábor
 a rendező munkatársa / assistant to the 

director: SzABÓ Attila

 160 perc / 160 minutes
 magyar nyelven angol felirattal / in hungarian 

with english subtitles
Arthur miller: 
ÖrDÖgűzŐk

exorCists

alessandra francolini fizikai-színházi showja

Physical-theater show by and with alessandra 
francolini

a lenni egy színésznő történetét meséli el, aki 
úgy döntött, hogy megfejti Hamlet legismertebb 
monológját, a „lenni vagy nem lenni…”-t. az 
előadás nem a jól ismert shakespeare történetet 
dolgozza fel, hanem arra koncentrál, hogy minél 
alaposabban és pontosabban mutassa meg 
Hamlet küzdelmét a belső béke és a boldogság 
megteremtéséért. Hamlet nagymonológja egy 
eszköz, mely utat nyit a költői és a színházi világ 
rejtelmeibe.

‘to be’ tells the story of an actress who decides to 
tackle hamlet’s best-known soliloquy,

“to be or not to be…”. ‘it leaves shakespeare’s 
overarching plot behind in order to fully focus on 
the deepest, innermost nuances of hamlet’s 
perennial struggle to find inner piece and 
happiness. hamlet’s monologue is a vehicle, a 
device that paves the way into poetic and theatrical 
worlds hidden within it.

 45 perc / 45 minutes

 angol nyelven felirat nélkül (alapfokú 
nyelvismerettel megérthető) / in english without 
subtitle (understandable with basic english 
knowledge)

 feBrUár 2. Péntek 
19 Óra / 
2 february, 7 Pm

 ÓDry színPaD / 
Ódry staGe
kaPOsvári egyetem művészeti kar, 
kaPOsvár, magyarOrszág / 
university of KaPosvÁr, faCulty of 
the arts, KaPosvÁr, hunGary
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 feBrUár 2. Péntek 
22.30 Óra / 
2 february, 10.30 Pm

 PaDlás / attiC

LEnni

to be

versCiO
-BÓ

l / fro
m

 versCio

aCCaDemia teatrO Dimitri, versCiO, svájC / aCCademia teatro dimitri, versCio, sWitZerland
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“belonging to no one” is inspired by the book of 
poems “ Conversation  in  the dark” ( Conversación 
a oscuras) written by the Colombian writer horacio 
benavides. 

the performance by the Colombian actor and circus 
artist on one hand is an echo of what a war leaves 
behind it and on the other hand, it is an echo of 
indifference to a war; when a war becomes quotidian 
and it frustrates dreams, but also, when in difference 
is supported by the media and allows you to 
continue dreaming even when surrounded by death. 
even when you are dead. a scream of silence.

 45 perc / 45 minutes
 angol nyelven felirat nélkül (alapfokú 

nyelvismerettel megérthető) / in english without 
subtitle (understandable with basic english 
knowledge)



10 11

az előadás egy közös utazás szavak és célok nélkül 
egy és fél nézővel. egy kézzel fogható utazás. Ha 
elindultál, már nem térhetsz vissza.

a performance for one and a half spectators, 
mapping a common path without words and goal. a 
travel through a tangible landscape. once you set 
off, do not thing of coming back.

 alkotók és előadók / Created an performed by: 
vendula BĔlOCHOvá, václav zimmermann 

 30 perc / 30 minutes 
15 perces szünetekkel egy néző számára. / it 
performed with 15 minutes breaks for a single 
audience member.

veDUty

veduty

interaktív játék öt-hét játékos számára. a cél: 
kideríteni, ki az ember és ki csupán az embert 
utánzó gép. a játékosok útra kelnek az elpusztult 
világban, majd a sivatagba érve el kell dönteniük, 
kit mentenek meg és ki az, akit a gőzmozdony 
kerekei alá vetnek.

„kései sírás az esőáztatta város fölött
Bámulom az ömlő esőt az utcai lámpák fényében
lebegek és érzem a múlt árnyait
a narancssárgán világító lámpák fényében „

vajon a versrészlet szerzője ember vagy gép? a 
szöveg többi része, a válasszal együtt, várja Önt a 
turing túra játékban.

interactive game for five to seven player, whose 
aim is to find out who is a human a who is just a 
machine imitating human. visitors go on a journey 
through the wrecked world and in the wasteland 
decide whom to save and whom to crush under 
the wheels of their steam train.

„late cry over the spilled city
i avoid pouring under the medallions of light
i float and feel the remnants of the past
in the shade of orange light“

is the author of this excerpt a human or a 
machine? rest of the text, including the answer, 
awaits for you in the game touring turing.

 szereplők és alkotók / Cast and authors: 
Boris jeDinák, Petr erBes, jan tOmŠŮ, 
kateřina CisaŘOvá, eliáš jeŘáBek 

 35 perc / 35 minutes
 angol nyelven / in english 

 FEBRUÁR 3. SzOmBAT 
14, 15, 21, 22 Óra és 
feBrUár 4. vasárnaP 
14, 15, 21 Óra / 
3 february, 2, 3, 9, 10 
Pm and 4 february 
2, 3, 9 Pm

 220-as terem / 
Classroom 220

 FEBRUÁR 3. SzOmBAT 
14.30, 15.30, 21.30 Óra / 
3 february, 2.30, 3.30, 
9.30, Pm

 202-as terem / 
Classroom 202

Bábszínházi előadás szavak nélkül
a puppet show without words

george Polti francia író a 19. században jelentette 
meg Harminchat drámai helyzet című munkáját, 
melyben részletesen leírja és kategorizálja azokat a 
drámai szituációkat, amik egy történetben vagy 
színpadi előadásban előfordulhat. Polti Carlo gozzi 
18. századi drámaíró munkáját folytatta, aki szintén 
36 különböző színpadi helyzetet határozott meg.

ember vagyok, és 36 lehetőségem van arra, hogy 
töltsem a napom.
mi fog történni ma velem?

george Polti was a french writer, that in the 19th 
century published the list of the thirty-six Dramatic 
situations describing and categorizing every 
dramatic situation that might occur in a story or 
performance. Polti claims to be continuing the work 
of Carlo gozzi, who also identified 36 situations. 
 
i’m human and i have 36 ways of spending my day. 
What will happen to me today?

 alkotó és előadó / Created an performed by: 
anna rOmanOva

 25 perc / 25 minutes
 szöveg nélkül/ non verbal

 FEBRUÁR 3. SzOmBAT 
14–16 Óra, 21–23 Óra 
közöTT éS 
feBrUár 4. vasárnaP 
14–16 Óra kÖzÖtt / 
3 february, betWeen 
2–4 Pm, 9–11 Pm and 
4 february betWeen 
2–4 Pm 

 klUB / Club

TURing TÚRA 

36 DRÁmAi 
hELyzET

tourinG
 turinG

36 dramatiC 
situations
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Prágai elŐaDÓművészeti egyetem, színművészeti kar DamU, Prága, CseH kÖztársaság / 
aCademy of PerforminG arts in PraGue damu, faCulty of theatre, PraGue, CZeCh rePubliC

Prágai elŐaDÓművészeti egyetem, színművészeti kar DamU, Prága, CseH kÖztársaság / 
aCademy of PerforminG arts in PraGue damu, faCulty of theatre, PraGue, CZeCh rePubliC
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Wolfgang 
BOrCHert: 
az ajtÓn kívÜl 
(DraUssen vOr 
    Der tÜr)

ThE mAn 
OUTSiDE

a katonaként szolgáló Beckmann a ii. világháborút 
követően hazatér németországba. még mindig az 
átélt szörnyűségek hatása alatt áll, az erkölcs és a 
felelősség kérdése foglalkoztatja, miközben azt 
látja, hogy az emberek visszatértek normális 
életükhöz, és próbálják felejteni a múlt árnyait. az 
egykori ismerősökkel – korábbi katonai felettesével, 
a kabaré igazgatójával, ahol munkát keresett vagy 
halott szülei házának új bérlőjével – való találkozás 
után is magányos marad, és nem kap válaszokat. az 
előadásban megfogalmazott gondolatok: pusztítás, 
menekülés, egzisztenciális félelmek, deportálás – 
szembesítenek minket a ma történéseivel. 
Beckmann háborúja nem a múlt háborúja…

beckmann is coming home to Germany after being a 
soldier in the second World War. still traumatized 
by his experiences and driven by the questions 
according to morality and responsibility, he has to 
see how people have resumed their normal lives 
and displaced the uncomfortable past as good as 
possible. every single meeting with persons he once 
knew – with his former superior in the war, with the 
director of the cabaret where he audition for a job 
or with the new tenant of the house of his dead 
parents – leaves beckmann alone and without 
answers.
the play and its themes – destruction, escape, 
existential fears, deportation – remind of current 
events: the war of beckmann is not only a past war...

 rendező, díszlet- jelmeztervező, dramaturg / 
director, stage/costume designer, dramaturg: Philip 
lemke, Philipp rOsentHal, nora sCHUlte
fény / light: Benjamin sCHmiDt 

 szereplők / cast: Philip lemke, 
Philipp rOsentHal, nora sCHUlte

 60 perc / 60 minutes
 német nyelven magyar és angol felirattal / 

in German with hungarian and english subtitles

 FEBRUÁR 3. 
szOmBat 16 Óra / 
3 february, 4 Pm

 ÓDry színPaD / 
Ódry staGe
aUgUst everDing BajOr színHázakaDémia, 
mÜnCHen, németOrszág / tHeater 
akaDemie aUgUst everDing, mUniCH, 
gERmAny

martin 
mcDOnagH:
ALhAngyA 

the 
lieutenant 

of inishmore

 FEBRUÁR 3. SzOmBAT 
19.30 Óra / 
3 february, 7.30 Pm

 ÓDry színPaD / 
Ódry staGe
színHáz- és filmművészeti egyetem, 
BUDaPest, magyarOrszág / university of 
theatre and film arts, budaPest, hunGary

a negyedéves zenés színművész osztály vizsgaelőadása.

az alhangya című előadásban számos, a nézői 
nyugalom megzavarására alkalmas jelenet látható: 
négy nyíltszíni gyilkosság, három megvakítás, egy 
skalpolás, egy lábkörömletépés, verekedés, kínzás, 
fegyverrel fenyegetőzés, valamint egy macska 
abuzálása és kivégzése. nem beszélve az emberi 
butaságról, melynek fekete humorú karikatúrája 
végig átüt a történeten. Hasonlóképpen, sokan 
bántónak, sértőnek érezhetik a szereplők által 
használt vulgáris és trágár nyelvezetet, melyért 
ezúton is elnézést kérünk.

the examination performance of the fourth-year 
musical actor’s class.

there are multiple scenes in this production of the 
lieutenant of inishmore that may upset members of 
the audience: four on-scene murders, three people 
are blinded, one person scalped, one has their 
toenails torn off, a brawl, some torture, intimidation 

with a weapon, and abuse and execution of a cat. 
not to mention the profound stupidity of man of 
which this story is a black humored caricature. also, 
many viewers may find the vulgar and obscene 
language used by the characters offensive, which is 
why we must apologize in advance.

 szereplők / Cast: fánCsik roland, imre krisztián, 
kUrUCz Dániel, széles flóra, 
BOrsi-BalOgH máté, HajDU Péter,
HUnyaDi máté, jenŐvári miklós
 

 Díszlet, jelmez / set and Costume Design: 
Herman anett, PajOr Patrícia

 rendező / Directed by: fOrgáCs Péter

 80 perc / 80 minutes
 magyar nyelven angol felirattal / in Hungarian 

with English subtitles

az előadás 16 éven felülieknek ajánlott / for 
16-year-olds and above.

m
Ü

n
CH

en
BŐ

l / fro
m

 m
ü

n
iCh

fotók / Photos: szk
á

rO
ssy zsuzsa

fotók / Photos: jean-m
arc tU

rm
es

BU
D

a
PestrŐ

l / fro
m

 bu
d

a
Pest

13



14 15

lars nOrén:
az éjszaka 
a naPPal anyja

niGht is 
mother 

to the day

azt láttam egész életemben, hogy az emberek, 
ezek a keskenyvállúak, folyton ostobaságokat 
cselekednek, lezüllesztik felebarátaikat, és ahogy 
csak bírják, megrontják a lelkeket. a mutatványaik 
láttán én is nevetni akartam, mint a többiek; 
idétlen utánzat lett belőle! fogtam egy éles 
pengéjű kést, és az ajkak találkozásánál 
behasítottam húsomat. egy percre azt hittem, 
hogy elértem célomat. megnéztem a tükörben 
önkezemmel megsebzett számat. micsoda 
tévedés! rövid összehasonlítás után jól láttam, 
hogy az én nevetésem nem olyan, mint másoké, 
vagyis hogy nem nevetek.

i had seen all my life men, these narrow-shouldered 
beings do stupid things, debasing their fellow 
man and corrupting their souls as best as they 
can. seeing their antics i wanted to laugh like the 
others; but my laughter was just an inept 
imitation! i took up a sharp-edged knife and 
cleaved my flesh where my lips met. for a moment 
i thought i had achieved my goal. i looked into a 
mirror, at my mouth, wounded by my own hand. 
What folly! after comparing them briefly, i saw 
well how my laughter is different from others’. 
that i am not laughing at all.

 szereplők / Cast: 
kOller krisztián, 
kOnfár erik, HajDU tibor, vilmányi Benett

 zeneszerző / music by: jÓzsa tamás 
 rendező / directed by: FEhéR András
 fordította / translation by: OsztOviCs Cecília

 80 perc / 80 minutes
 magyar nyelven angol felirattal / in hungarian 

with english subtitles

az előadás 18 éven felülieknek ajánlott / for 
18-year-olds and above 

 FEBRUÁR 3. SzOmBAT 
22.30 Óra / 
3 february, 10.30 Pm

 PaDlás / attiC
színHáz- és filmművészeti egyetem, 
BUDaPest, magyarOrszág / university 
of theatre and film arts, budaPest, 
hunGary

helgi DragOn: 
a szerzŐDés 

the ContraCt

 FEBRUÁR 4. vasárnaP 
16 Óra / 
4 feBrUary, 4 Pm

 Hevesi terem / 
hevesi studio
izlanDi művészeti akaDémia / iCeland 
aCademy of the arts, reyKJavÍK

Berti fűszereket árul, sonja vízerőművet tervez 
ott, ahol Berti árulja a fűszereit.
vitatkoznak? igen. táncolnak? igen. ki az a 
vállalkozó és mi köze a történethez? 
Hamarosan megtudjuk. itt írja alá!

berti sells spices, sonja is designing a hydroelectric 
powerplant where berti sells his spices. do they 
fight over this dilemma? yes. do they dance? yes.
Who is this Kontraktor and what does he have to 
do with the story?
let’s find out. sign here.

 szereplők / Cast: jónas alfreð BirkissOn,
rakel Ýr stefánsDÓttir, ragnar Pétur jÓHannssOn

 rendező / director: jökull smári jakOBssOn
 zene / music: katrín helga ÓLAFSDÓTTiR 
 látvány / set: Bergur nORDAL
 koreográfia / Choreography: Assa Borg 

snÆvarr and sesselja Borg snÆvarr

 35 perc / 35minutes
 izlandi nyelven magyar és angol felirattal / in 

icelandic with hungarian and english subtitles
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mADÁCh imre:
Az EmBER 
tragéDiája

the traGedy 
of man

madách imre tragédiája nyomán / an adaptation 
after the tragedy of man by imre madÁCh 

az ember tragédiája egy lucifer vezette rituális 
utazás. az édenből való kiűzetés után a bukott 
angyal időn és téren átívelő útra viszi az első 
emberpárt, ádámot és évát, hogy feltárja előttük 
a rájuk váró jövőt. a darab valójában a bomlás 
folyamatát, a lerombolt királyságok pusztulását 
mutatja be, miután lucifer csak az emberi történelem 
hanyatló időszakait tárja fel ádám és éva előtt. De 
a szörnyűségek és megpróbáltatások ellenére, az 
emberiség birtokában van a legfőbb fegyver: a 
szabadság – a változtatás, a keresés és a 
választás szabadsága. 

the tragedy of man is initiation ritual led by 
Lucifer. After the expulsion from Eden, the fallen 
angel guides the first man and woman, adam and 
eve, in a journey through time and space with the 
ultimate goal of illuminating the two. the play 
indeed presents a cycle of decay, a cemetery of 
destroyed kingdoms, for lucifer only reveals the 
periods of decline in human history.  but despite 
all the atrocities, all of the human suffering, the 
man holds the supreme weapon – freedom – to 
change, to search, to Choose.

 szereplők / Cast: Dorin enaCHe, 
Dumitru geOrgesCU, maria veronica vÂrlan, 
alexandru BeteringHe, andrei ataBay, 
adrian lOtCU, Claudian Șiman, Dragoș stanCiU, 
Bogdan trifan, ionuț terteCi, ion tUDOraCHe

 rendező / director: Diana miTiTELU 
 Díszlettervező / stage designer: ioana UngUREAnU
 jelmeztervező / Costume designer: Corina BOBOC
 fény / lights: Andrei BiBiRE
 asszisztens /assisted by vladimir antOn 

 90 perc / 90minutes
 román nyelven magyar és angol felirattal / 

in romanian with hungarian and english subtitles

 feBrUár 4. vasárnaP 
17 Óra / 
4 february, 5 Pm

 PaDlás / attiC
i. L. CARAgiALE – nEmzETi SzínhÁz- éS 
filmművészeti egyetem, BUkarest, 
rOmánia / unatC i.l. CaraGiale 
national university of theatre
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CARminA 
BURAnA 

jean 
giraUDOUX: 
ELEkTRA 

Carmina 
buranaeleKtra

 feBrUár 4. vasárnaP 
22.30 Óra / 
4 february, 10.30 Pm

 PaDlás / attiC
kaPOsvári egyetem művészeti kar, 
kaPOsvár, magyarOrszág / 
university of KaPosvÁr, faCulty 
of the arts, KaPosvÁr, hunGary

a kaposvári egyetem iii. éves színművész 
osztályának előadása

Production of the third-year actor class from the 
University of kaposvár. 

a Carmina Burana eredetileg egy 254 versből álló 
könyv, ami a 11. és 12. században keletkezett. 
a néhol pimasz, szatirikus verseket ófrancia latin 
alnémet nyelven írták. széleskörű témái a 21. 
században is érvényesek, mint a szerencse és a 
gazdagság hajszolása, az élet mulandósága, a 
tavasz visszatérésének öröme.

 FEBRUÁR 4. 
vasárnaP 19 Óra / 
4 february, 7 Pm

 ÓDry színPaD / 
Ódry staGe
janaCek BrnO-i zene- és elŐaDÓművészeti 
egyetem, CseH kÖztársaság / JanaCeK 
aCademy of musiC and PerforminG arts in 
brno, CZeCh rePubliC

the original book of Carmina burana is a manuscript 
of 254 poems mostly from the 11th and 12th 
century. the irreverent and satirical pieces were 
written mostly in medieval latin, french and 
middle high German.the selection covers a wide 
range of topics which aplly to the 12th century 
just as they do to the 21st century: the fickleness 
of fortune and wealth the ephemeral nature of 
life, the joy of the returning spring and the 
pleasures and perils of drinking and lust. 

 szereplők / Cast: BÖlkény Balázs, 
Cseke lilla Csenge, Hermányi mariann, 
karáCsOny gergely, kisari zalán, kOCsis gábor, 
kOváCs Panka, kOváCs s. józsef, Péteri lilla, 
szász júlia, szUrCsík ádám, varga-HUszti máté

 zene / music: Cseke gyöngyvér m.v. /guest, 
BÖlkény Balázs, Cseke lilla Csenge, Péteri lilla, 
varga-HUszti máté, várai áron m.v /guest.

 korrepetitor: UjláB gábor 

 rendező-koreográfus / director-choreographer: 
BLASkÓ Borbála

 60 perc / 60 minutes

szöveg nélkül / Without text

az ősi történet ezúttal jean giraudoux 20. századi 
francia drámaíró tollából elevenedik meg. elektra, 
a királyok lánya megszállottan ragaszkodik az 
igazsághoz és a tiszta lelkiismerethez egy kicsinyes 
és piszkos világban. felemlegeti a rég elkövetett 
sérelmeket, tisztázást és megtorlást követel az 
egész nép nevében. élhet-e egy ember tiszta 
lelkiismeret nélkül? és mi van, ha ő az egyetlen, 
aki megmentheti a királyságot? meghatározzák-e 
a családi kapcsolatok a világgal és az állammal 
való kapcsolatot? változott-e a pszichológia és a 
tapasztalás az Ókor óta? mindig az igazság a 
legfőbb érték? és mi van a politikusokkal?

ancient story about revenge by Jean Giraudoux, a 
french dramatist of the first half of the 20th century. 
the daughter of kings fanatically clings to the truth 
and pure conscience, but in a small and dirty world. 
it wakes up the old grievances and calls for 
clarification and retaliation to the detriment of 
the whole nation. Can a man stand without a pure 
conscience? and if he were the only possible savior 
of the state? do family relations determine the 
relationship with the world and the state? has the 
psychology and experience of the world changed 

since the age of ancient authors? is truth always 
the highest value? and what about the politicians?

 szereplők / Cast: magdalena strakOvá, 
natálie gOlOvCHenkO, Petra sCHOvánkOvá, 
klára anna satinská, Barbora BezákOvá, 
stanislava HajDUkOvá, karel vOnDráŠek, 
františek maŇák, viktor Harangi, Štěpán PrinC, 
jakub sPiŠák, mark kristián HOCHman, 
Pavel ŠUPina

 fordította / translate: jindřich HOŘejŠí 
 rendező / director: zETEL
 Dramaturg: karolina OnDrOvá
 látvány / scenography: jan matŶsek
 zene / music: vojtěch Dlask 
 Hang / sound: Petra gÖBelOvá, 

václav zemánek, vojtěch fiŠera 
 fény / light: vojtěch matUlík, lucie PaŘízkOvá
 Production manager: júlia PeCkOvá

 135 perc / 135 minutes
 Cseh nyelven magyar és angol felirattal / 

in Czech language with hungarian and english 
subtitles
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zajlik, külön szekciót szentelve a színészoktatásnak 
és a színházi szakemberek elméleti képzésének. A 
konferencia alatt bemutatkozik az Accademia Di 
teatro Dimitri (verscio – svájc), bemutatja Corina 
vitale rektor, illetve prágai egyetem alternativ és 
Báb-tanszéke, bemutatja jan Bazant, a DamU 
látványtervezés tanára. 

during the faCt festival, the university of theatre 
and film arts organises a conference about hungarian 
drama education with the participation of every 
national and transborder institution of drama higher 
education. invited guests include practical and 
academic teachers from the drama universities of 
Novi Sad, Cluj-Napoca, Târgu Mureş and Kaposvár. 
the informal discussions will focus on predetermined 
subjects, dedicating a separate section to actors’ 
training and the academic training of theatre 
specialists. as part of the conference, president 
Corina vitale will introduce the accademia di teatro 
dimitri (versico, switzerland) and assistant 
professor Jan Bažant will introduce DAMU’s (Prague 
academy of Performing arts) department of 
alternative and Puppet theatre.
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a kiállítás a magyar képzőművészeti egyetem 
látványtervező tanszék hallgatóinak féléves 
munkáiból válogat. az alap- és mesterszakos 
hallgatók színházi, filmes és báb tervezési 
feladatai maketteket, látványterveket, 
storyboard-okat, ruhamodelleket, jelmezterveket, 
foglalnak magukban, amelyeket mestertanáraikkal 
történő konzultációk során önállóan dolgoznak ki.

the exhibition is a small selection of works 
created during the last semester by students at 
the scenography department of the hungarian 
university of fine arts. the ba and ma students 
consulted with their artists teachers during the 
semester, and their final works include designs for 
theatre, film and puppet projects, with mock-ups 
of sets, scenography designs, storyboards, 
designs for costumes and clothing among the 
exhibited pieces.

te beszelni szinten drama?!
sok minden választ el bennünket egymástól, egy 
valami viszont biztosan összeköt – hogy az életÜnk 
a dráma! Reggelente nemzetközire hangolt 
drámajátékokkal nyitjuk a napot. idegennyelvtudás 
nem szükséges - a közös nyelvünk a játéké lesz! 
gyere és csatlakozz hozzánk, jó buli lesz, ez faCt(um)!

do you speak drama?
We might be different, but one thing is for sure - we 
all live for drama! spend the morning with us, our 
drama game events are specialized for international 
groups. Participants will only need to use their 
second mother tongue: the language of games. so 
bring your playfulness, come and meet up! We’re 
gonna have fun, that’s a faCt!

 feBrUár 1–4. / 
1–4 february 

 náDasDy terem / 
nÁdasdy studio
magyar kéPzŐművészeti egyetem, 
BUDaPest, magyarOrszág / hunGarian 
university of fine arts, budaPest, 
hunGary

magyar nyelvű színművészeti egyetemek 
OkTATÓinAk TAnÁCSkOzÁSA
a magyar művészeti akadémia támogatásával 

COnferenCe Of tHe tHeatre Universities Of 
hUngARiAn LAngUAgE
supported by the Hungarian accademy of arts

 FEBRUÁR 2–4. 
Péntek–vasárnaP 
10–13 Óra kÖzÖtt / 
2 and 4 february, 
betWeen 10 am and 1 Pm

 TAnÁCSTEREm / 
CounCil room
a színház- és filmművészeti egyetem a faCt 
fesztivál ideje alatt szakmai tanácskozást, 
konferenciát szervez a magyar nyelvű színházi 
képzésről valamennyi magyarországi és határon túli 
felsőoktatási intézmény részvételével, amelyre az 
újvidéki, a kolozsvári, a marosvásárhelyi és a kaposvári 
színművészeti egyetem gyakorlati és elméleti 
tanárait hívtuk meg. a tanácskozás kötetlen 
formában, de előre meghatározott témakörök szerint 

 feBrUár 2. Péntek és 
FEBRUÁR 3. SzOmBAT 
11-12.30 Óra kÖzÖtt / 
2 and 3 february, 
betWeen 11 am and 
12.30 Pm

 várkOnyi terem / 
vÁrKonyi studio
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kaPOsvári egyetem riPPl-rÓnai művészeti 
kar, alkalmazOtt látványtervezés Ba, 
kaPOsvár, magyarOrszág / riPPl-rÓnai 
faCulty of arts, university of KaPosvÁr, 
ba in aPPlied sCenoGraPhy, hunGary  

a kaposvári egyetem végzős hallgatói Bertolt 
Brecht színpadi műveivel foglalkoztak. a kiállításon 
a szecsuáni jólélek, kurázsi mama és gyermekei, 
ill. a koldusopera c. drámák inspirálta maketteket, 
díszletterveket, storyboardokat, jelmezterveket 
tekinthetünk meg. 

The exhibition presents the works of final year 
students from the department of applied 
scenography at the rippl-rónai faculty of arts of 
the university of Kaposvár. the Good Person of 
szechwan, mother Courage and the threepenny 
opera.

kiállítás fiatal látványtervezŐk mUnkáiBÓl a náDasDy teremBen / exhibition of WorKs 
by younG sCenoGraPhy desiGners in nÁdasdy studio
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feBrUár 1. / feBrUary 1

17.00 válOgatás az szfe Díjnyertes DOkUmentUmfilmjeiBŐl – 90 perc – Uránia nemzeti filmszínHáz / seleCtion from the aWard WinninG 
doCumentaries of sZfe – 90 minutes – urÁnia national film theatre

18.30 fesztivál és kiállítás megnyitÓ – náDasDy terem / festival and exhibiton oPeninG Ceremony – nÁdasdy studio
19.00 szfe (BUDaPest, HU): aHOgy tetszik – 150 perc – ÓDry színPaD / sZfe (budaPest, hu): as you liKe it – 150 minutes – Ódry staGe
22.30 szfe (BUDaPest, HU): BaCCHánsnŐk – 70 perc – Hevesi-terem / sZfe (budaPest, hu): the baCChae – 70 minutes – hevesi studio
feBrUár 2. / feBrUary 2

17.00 válOgatás az szfe Díjnyertes rÖviDfilmjeiBŐl – 90 perc – Uránia nemzeti filmszínHáz / seleCtion from the aWard WinninG short films 
of sZfe – 90 minutes – urÁnia national film theatre

17.00 aCCaDemia teatrO Dimitri (versCiO, sUi): PanDOra – 45 perc – PaDlás / aCCademia teatro dimitri (versCio, sui): Pandora – 45 minutes – attiC 
18.00 ACCADEmiA teatrO Dimitri (versCiO, sUi): senkiHez se tartOzva – 45 perc – Hevesi-terem) / aCCademia teatro dimitri (versCio, sui): belonGinG to no one – 45 min. – hevesi studio 
19.00 ke (kaPOsvár, HU): ÖrDÖgűzŐk – 160 perc – ÓDry színPaD / Ke (KaPosvÁr, hu): exorCists – 160 minutes – Ódry staGe
22.30 ACCADEmiA teatrO Dimitri (versCiO, sUi): lenni – 45 perc – PaDlás / aCCademia teatro dimitri (versCio, sui): to be – 45 minutes – attiC 
feBrUár 3. / feBrUary 3
14.00–16.00 DamU (Prága, Cz): veDUty – 30 perc – klUB / damu (PraGue, CZ): veduty – 30 minutes – Club
14.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220
14.30 DamU (Prága, Cz): 36 Drámai Helyzet – 25 perc – 202-es terem / damu (PraGue, CZ): 36 dramatiC situations – 25 minutes – Classroom 202
15.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220
15.30 DamU (Prága, Cz): 36 Drámai Helyzet – 25 perc – 202-es terem / damu (PraGue, CZ): 36 dramatiC situations – 25 minutes – Classroom 202
16.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220

16.00 tHeater akaDemie aUgUst everDing (mÜnCHen, De): az ajtÓn kívÜl – 60 perc – ÓDry színPaD / theater aKademie auGust everdinG (münChen, 
de): the man outside – 60 minutes – Ódry staGe

19.30 szfe (BUDaPest, HU): alHangya – 80 perc – ÓDry színPaD / sZfe, budaPest, hu): the lieutenant of inishmore – 80 minutes – Ódry staGe
21.00–23.00 DamU (Prága, Cz): veDUty – 30 perc – klUB / damu (PraGue, CZ): veduty – 30 minutes – Club
21.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220
21.30 DamU (Prága, Cz): 36 Drámai Helyzet – 25 perc – 202-es terem / damu (PraGue, CZ): 36 dramatiC situations – 25 minutes – Classroom 202
22.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220
22.30 szfe (BUDaPest, HU): az éjszaka a naPPal anyja – 80 perc – PaDlás / sZfe (budaPest, hu): niGht is mother to the day – 80 minutes – attiC
feBrUár 4. / feBrUary 4
14.00–16.00 DamU (Prága, Cz): veDUty – 30 perc – klUB / damu (PraGue, CZ): veduty – 30 minutes – Club
14.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220
15.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220
16.00 DamU (Prága, Cz): tUring tÚra – 35 perc – 220-as terem / damu (PraGue, CZ): tourinG turinG – 35 minutes – Classroom 220

16.00 iCelanD aCaDemy Of tHe arts (reykjavik, isl): a szerzŐDés – 35 perc – Hevesi-terem / iCeland aCademy of the arts (reyKJaviK, isl): the 
ContraCt – 35 minutes – hevesi studio

17.00 UnatC (BUkarest, rO): az emBer tragéDiája – 90 perc – PaDlás / unatC (buCuresti, ro): the traGedy of man – 90 minutes – attiC
19.00 jamU (BrnO, Cz): elektra – 135 perc – ÓDry színPaD / Jamu (brno, CZ): eleKtra - 135 minutes – Ódry staGe
22.30 ke (kaPOsvár, HU): Carmina BUrana – 60 perc – PaDlás / Ke (KaPosvÁr, hu): CARminA BURAnA – 60 minutes – attiC

 WWW.szfe.HU/faCt


