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darvasi – pierrot – ganxsta 

popeye
augusztus 5., 6.
zenés hajózás

puCCini 

gianni schicchi
augusztus 12., 13.

vaJda – t. mann 

mario és a varázsló
augusztus 12., 13.

madáCh 

az ember tragédiája
július 1., 2.
drámai költemény 2 részben 

szereposztás

úJ szegedi port.hu színpad

LuCifer

ádám

éva

énekes

kepLer

péter apostoL

athéni színBen ádám

dada

fáraó

az úr

tudós

három arkangyaL

 

a tÖrténeLmi színekBen évák

a tÖrténeLmi színekBen ádámok

triLL zsoLt 
rátóti zoLtán
ónodi eszter
hoBo
CserhaLmi gyÖrgy
BLaskó péter
gáspár sándor
szűCs neLLi 
tóth LászLó
varga József
garai nagy tamás
ráCz József
ferenCzi attiLa
kaCsur andrás
szűCs neLLi
vass magdoLna
kaCsur andrea
Béres iLdikó
tóth LászLó
kristán attiLa

rendező:

vidnyánszky attiLa
kossuth- és Jászai mari-díJas

rendező:

réCzei tamás

popeye
oLíve, akit a daraBBan oLíviának hívnak

hangemBurg BLú
kapitány - donnervetter BáCsi

kéttonna manyika
tengerész Joe 

tengerész JaCk - neptun, a tenger istene
raBLó Jenő - kaLóz aLadár
raBLó Benő – kaLóz eLemér

kaLóz BarBara
kaLóz dani

kaLóz karL-marx
viLágtündér

seLLő-kissiráLy hangJa
vrazomír zuLeJka

díszLet
 JeLmez

koreográfus
ügyeLő

súgó
rendezőasszisztens

kiss zoLtán
trokán nóra
ganxsta zoLee
kiss Jenő
JaBLonkay mária
BéLi ádám e.h.
fazakas géza
páL attiLa
farkas ádám
haJdú meLinda
vári János
farkas József
kéner gaBrieLLa
horváth erika
 daróCzi dóra

mira János   
kiss BorBáLa
topoLánszky tamás
domJán sándor   
szakáCs Brigitta         
vári János

karigazgató
ügyeLők

súgó
rendezőasszisztensek

zenei rendező
dramaturg

díszLettervező-JeLmeztervező
koreográfus

kováCs kornéLia
aLmási gyÖngyi - BaCsa erika -
kertész zsoLt
mészáros ágnes
Jóvér CsaBa - Czene zoLtán
kéringer LászLó
vidnyánszky attiLa
aLexander BeLozuB
gemza péter

kÖzreműkÖdnek
a szegedi szaBadtéri Játékok énekkara és statisztái, 

vaLamint a Beregszászi iLLyés gyuLa magyar nemzeti színház művészei

koLozsvári magyar opera művészeinek kÖzreműkÖdéséveL

szegedi
szabadtéri

80 
éves 20

11



Lehár ferenC – viCtor Léon – Leo stein 

a víg özvegy
július 15., 16., 22., 23.
nagyoperett 2 részben 3 felvonásban
mérei adolf fordításában

dóm tér

georges Bizet 

Carmen
július 29., 30.
élményopera
két felvonásban, francia nyelven

dés - nemes - BÖhm - korCsmáros - horváth 

valahol európában
augusztus 12., 13., 14., 19., 20., 21.
musical

gLavari hanna, gazdag Özvegy

gróf daniLovič daniLo, kÖvetségi titkár

Báró zéta mirko, nagykÖvet

vaLenCienne, a feLesége

CamiLLe de rosiLLon, franCia attasé

nyegus, mindenes

seBastian CasCada, dipLomata

raouL saint BrioChe, dipLomata

kromov, poLitikai tanáCsos

oLga, a feLesége

Bogdanovič, konzuL 

syLviane, a feLesége

prisič, katonai attasé

praskovia, a feLesége

Carmen, CigányLány

don José, tizedes

miCaeLa, parasztLány

esCamiLLo, torreádor

remendado, Csempész

danCaire, Csempész

zuniga kapitány

moraLes, szakaszvezető

frasquita, CigányLány

merCedes, CigányLány

rendezőasszisztens
viLágítástervező

zenei vezető
Játékmester

díszLettervező
JeLmeztervező

koreográfus

rendező

kozma péter
rendező

kero® 
rendező

Béres attiLa

vezényeL

kesseLyák gergeLy
herCzenik anna 
káLmán péter
haumann péter
keszei Bori
BonCsér gergeLy
BaJor imre
vida péter
mészáros istván  
szaCsvay LászLó
moLnár piroska 
fÖLdes tamás 
Csákányi eszter 
gárday gáBor
hernádi Judit

mester viktória 
arnoLd rutkowski
frankó tünde
nmon ford 
BonCsér gergeLy
haJa zsoLt
Cser krisztián
Cseh antaL
fisChL mónika
JeLena končar

hosszú

suhanC

simon péter

fiCsúr

egyenruhás

tanító

Leventeoktató 

sofőr

tróger

kuksi

pÖtyi

szepLős

Csóró

professzor

sutyi

suttyó

szőCs artur 
tompos kátya
máCsai páL
keresztes tamás
aLfÖLdi róBert
pindroCh CsaBa
szarvas József
kátay istván
pásztor ádám
grünwaLd dávid
patai anna
ágoston péter
kismarCzi-antaLffy regő
méhész gyÖrgy
szerémy dánieL
figeCzky BenCe

angyaL márta
somfai péter
kesseLyák gergeLy
Bori tamás
horesnyi BaLázs
gyarmathy ágnes
duda éva

ügyeLők 

súgó 
rendezőasszisztens 

díszLettervező 
JeLmeztervező 

koreográfus 
zenei rendező 

dramaturg
karmester – zenei vezető

kürtÖs petra - stefanik sándor -
rÖthLer BaLázs 
arató andrea 
póCsik henrietta 
horesnyi BaLázs 
veLiCh rita
tihanyi ákos 
kéringer LászLó 
ari nagy BarBara 
siLLó istván

zeneszerző
daLszÖveg

szÖvegkÖnyv

dés LászLó
nemes istván
BÖhm gyÖrgy - korCsmáros gyÖrgy -
horváth péter 

szaBadtéri váLtozat

karmester-zenei vezető

BÖhm gyÖrgy
Jászai mari-díJas

kesseLyák gergeLy

kÖzreműkÖdik továBBá
a szegedi szaBadtéri Játékok énekkara

karigazgató: kováCs kornéLia
a szegedi szaBadtéri Játékok tánCkara

a szegedi szimfonikus zenekar
konCertmester: kosztándi istván

korrepetítorok: rákai andrás és Cser ádám
a szegedi szaBadtéri Játékok statisztái

a Juhász gyuLa áLtaLános iskoLa gyermekkara
karvezetők: Csányi zsuzsanna és diamant ágnes

küLső karvezető: kardos gáBor
ügyeLők: stefanik sándor, pópity tímea, sipos riChárd és toLnai mária

súgó: kontz gáBor    koreográfus asszisztensek: Barta viktória és szaBó erika kÖzreműkÖdnek továBBá: 
a szegedi szaBadtéri Játékok zenekara, énekkara, vaLamint gyermek- és feLnőtt statisz

radványi géza és BaLázs BéLa azonos Című fiLmJe aLapJán készüLt
a musiCaL a prosCenium szerzői ügynÖkség kft.-veL 

kÖtÖtt megáLLapodás aLapJán kerüL eLőadásra


