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2018. ÁPRILIS 23. HÉTFŐ 
 

CHOXANI (Boszorkányok) 
09.00 Arisztotelész gümnaszion  
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola színjáték tanszak, Nyíregyháza  
Rendező: Demarcsek Zsuzsa 
Arthur Miller: A Salemi boszorkányok című művének a sűrítése az előadás, amelyet cigány környezetbe 
helyeztünk, de vallási és kulturális szempontokat figyelembe véve törekedtünk az önazonosság elkerülésére. A 
csoport tagjai középiskolás, többségében cigány fiatalok. Biriben, a Dankó Pista Gimnáziumban járnak 
középiskolába és a VLAMI színjáték tanszakán heti 4 órás képzésben vesznek részt.  
 

George Orwell: ÁLLATFARM 
10.30 Karinthy terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Gyakorlatos színész 14. évf. 
Eörsi István fordítása alapján írta és rendezte: Somogyi Tamás 
Zeneszerző, zenei korrepetitor: Fekete Anikó; látvány, bábok: Jakob Nóra; koreográfus: Góbi Rita 
 „Barátaim, mielőtt minderről szavazunk, énekeljünk egy bíztató dalt a jövőről: Istállóknak, legelőknek / Szolga 
népe mind ki él, / halld a holnap ércpatáit, / nézd, jövőnknek napja kél. / Jön az állatok nagy napja, / zsarnok 
végzete bukás, / E szép tájon ezentúl / állat él csak, senki más.” 
 

OFF WORKSHOP 
10.45 Shakespeare terem 
Pannon Egyetem 
Az NNÁ épületében is képzést folytató, veszprémi székhellyel működő Pannon Egyetem színházi nevelési és 
drámapedagógusi képzéseit mutatják be azok az egyetemi hallgatók, akik nem régen még középiskolai 
diákszínjátszóként ismerkedtek a színházzal, napjainkban pedig az egyetemi diákszínjátszás újjáélesztésén 
munkálkodnak saját társulatukkal, illetve a Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó megrendezésével.  
 

OFF ARISZTOTELÉSZ LEPLE ALÓL 
11.00 Szilénosz terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Gyakorlatos színész 9. évf., színházelmélet projekt 
Projektvezető tanár: Keresztúri József 
A színházelmélet tantárgy bevezető szakaszában projekt módszerrel ismerkedünk a dráma és a színház 
mibenlétével, ezen belül az ókori görög dráma és színház jellegzetességeivel. A projekt keretében díszletterveket 
készítettünk, két és fél évezredes éves szövegeket értelmeztünk, végül megpróbáltunk a muzeális szövegeket 
„magunkra húzva”színpadra alkalmazni néhány jelenetet. 
 

Friedrich Dürrenmatt: A NAGY ROMULUS 
12.30 Arisztotelész gümnaszion 
Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozat / KiMi 12. évf. 
Rendező: Papp Dániel 
„Egy nagyszerű dráma pontos, ihletett és érvényes adaptációja, kiemelkedő színészi alakításokkal, fantasztikus 

csapatmunkával. Bárhol megállná a helyét!” (RDT zsűri) 

Füst Milán: BOLDOGTALANOK 
14.00 Karinthy terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium / KiMi, Gyakorlatos színész 12. évf.  
Rendező: Zuti Krisztián 
A 12. B gyakorlatos színész osztály egyik csoportja Füst Milán szövegével ismerkedett, a különleges emberi 
kapcsolatok szövevényében keresték a fogódzókat. A stilizáció eszközével tér és a térbeli tárgyak használata a 
hagyományostól eltérően inkább a belső folyamatokra irányult, ettől egy igazán feszült, ösztönös és izgalmas, a 
prózai színház fizikaiba áthajló változata született meg a próbák folyamán.   



15.30 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

JÖTT EGY BUSZ 
16.30 Arisztotelész gümnaszion  
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium drámatagozat, 11. évf. 
Rendező: Herczeg Adrienn 
A drámatagozat 11. évfolyamos tanulói ebben a tanévben Herczeg Adrienn színművész irányításával dolgoznak. 
Közösen kitűzött céljuk, hogy minél többet megtudjanak magukról, és ehhez a szereplők által írt "Én-
novellákat”, illetve azok színpadi adaptációit használják segítségül. Van egy busz. Minden megtörténhet rajta, 
még az is, ami nem! 
 

Federico García Lorca: BERNARDA ALBA HÁZA 
17.30 Karinthy terem 
Keleti István AMI és Művészeti Szakgimnázium, Gyakorlatos színész 14. évf. 
Rendező: Spolarics Andrea 
García Lorca költői műve a szeretet és szerelem bénító vagy éppen felszabadító erejéről beszél. A 
szabadságvágyról, a testi vágyakról, az életben maradás képességének vágyáról, az együtt tovább vagy a 
jelenlegi életünkből való kitörés vágyáról. A ragaszkodás és elengedés feszültségének fájdalmasan szép drámáját 

láthatjuk, egy félelmekkel és tabukkal terhelt világ női sorsait, melyekben ma is magunkra ismerhetünk.  
 

Tasnádi István: KOLHÁSZ FITNESZ 
19.00 Szilénosz terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Gyakorlatos színész 14. évf. 
Rendező: Tóth Miklós 
Kohlhaas Mihályt, a mintapolgárt igazságtalanság éri. Jogorvoslatra nem talál. Úgy dönt, harcba száll az 
igazáért. Ha kell, a végsőkig. Sem ember, sem Isten nem térítheti el szándékától… Kleist ismert történetét 
Tasnádi István írta meg a lovak szemszögéből, Közellenség címmel. Az osztály egyik fele ezt a szöveget 
alakította a saját képére, az egyes szerepeket pedig – a képzés célkitűzéseinek megfelelően – többen is játsszák.  
 

CSONTBRIGÁD 
21.00 Arisztotelész gümnaszion 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium / KiMi, Gyakorlatos színész 12. évf.  
Rendező-koreográfus: Tóth Laura 
Az érettségiző gyakorlatos színész osztály színpadi mozgás tantárgyának keretében készült játék Rejtő Jenő nem 
annyira ismert, inkább tragikus arcának felmutatása a fizikai színház eszközeivel, nem kevés áthallással mai 
világunkra, a felnőtt életbe lassan kilépők félelmekkel, bizonytalansággal teli kíváncsiságára. A tanulók a 
koreográfia tanulása mellett kreatívan dolgoztak saját mozgásanyagukon is. 
 

2018. ÁPRILIS 24. KEDD  
 

08.00 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

ŐSZ, TÉL, NYÁR, TAVASZ 
10.00 Arisztotelész gümnaszion 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Táncos II. 12. évf. 
Rendező-koreográfus: Góbi Rita 
Ősz, Tél, Nyár, Tavasz… Ma már az évszakok sorrendje sem a régi... Az előadás a test, a mozdulat, az érintés, a 
ritmus nyelvén reflektál kortárs környezetünk szépségeire és furcsaságaira, kapcsolataink kesze-kuszaságára, 
miközben alig észrevehetően megszületik egy kortárs-modern tánckoreográfia…  
 

VÖRÖS RÉBÉK 
10.45 Arisztotelész gümnaszion 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Táncos II. 10. évf. 
Rendező-koreográfus: Asztalos Dóra, Gera Anita 
Arany János Vörös Rébék című balladájának táncszínházi változatában a mindenki által ismert történetet 
körforgásszerűen ábrázoljuk: bárki belekerülhet a másik szerepébe, hogy aztán onnan is továbbszálljon… A 
Nemzeti Színház Ádámok és Évák Ünnepére készült előadás a 10. évfolyamon zajló – koncentrált színpadi 
jelenlétet és biztos tánctechnikai tudást elváró – szakmai képzés alapozó szakaszát foglalja össze.  
 

MOZART… 
11.00 Karinthy terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Táncos II. 12. évf. 
Rendező-koreográfus: Góbi Rita 
A kortárs táncszínházi vagy fizikai színházi előadás teljes címe: Mozart, Händel, Bach, Chopin, Bartók Béla és 
Frank Rebeka. Megérkezünk egy térbe, találkozunk, ismerkedünk, majd a végén eggyé válunk. Hogy ehhez mi 
közük a fenti nagyságoknak? Talán kiderül… 
  



OFF A SZERENCSÉTLEN 
11.00 Szilénosz terem 
Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozat / KiMi 12. évf. 
Rendező: Takács Olivér 
Erősen az érzékszervekre ható produkciót akartunk létrehozni, kapcsolódva klasszikus drámai hagyományokhoz, 
mivel a modernvilág töredezettsége miatt nehéz valódi értékvesztéssel járó helyzetet teremteni. Egyik ilyen 
univerzálisan tragédiának érzett és gondolt modern helyzet az abortusz, erről csináltunk előadást. 
 

OFF TAVASZI JÁTSZADOZÁS  
11.00 Shakespeare terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Színész 15. évf. 
Beszédtanár: Papp Márta 
„Ó röpke labda, lenge tánc, / a tavasz gyilkos bársonyán / rosszul alszik a szerelem, / mocorog, ébredni kiván.” A 
15. évfolyam beszédvizsgájára Weöres Sándor Psyché és Fairy Spring műveiből válogatottak a végzős 
színinövendékek.  
 

11.30 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

FAME 
14.00 Arisztotelész gümnaszion  
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium / KiMi, Gyakorlatos színész 12. évf.  
Rendező: Zuti Krisztián 
Az érettségi előtt álló gyakorlatos színész tanulók egy népszerű műfajban, a musicalben keresték meg azt a 
vállalható tartalmat, amely a szórakoztatás mellett róluk, aktuális gondjaikról is hitelesen tudósít. Az ismert 
történetet áthelyezték az NNÁ-ba, a szereplők ádáz küzdelmet folytatnak az iskolai megfelelés és a színházi 
próbák ellentmondásos világában. 
 

15.15 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

OFF CSORDULTIG   17.00   Múzsák terme-Szilénosz terem-Udvar (ld. alább) 
 

Molnár Ferenc: LILIOM 
19.00 Arisztotelész gümnaszion 
Pesti Magyar Színiakadémia, Színész 15. évf. 
Rendező: Pál András 
A Pesti Magyar Színiakadémia végzős növendékei a világszerte ismert magyar szerző legismertebb színpadi 
történetét állították színpadra. Zeller Juli és Závodszky Endre esete ma is érvényes történet, ma is csodálatos 
lehetőséget teremt a színészi játék intimitásának megtalálására. 
 

MANCIK ÉS PALIK 
21.30 Szilénosz terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Gyakorlatos színész 14. évf. 
Rendező: Forgács Péter 
A szerelemhez legjobb esetben ketten kellenek, és ahhoz is ketten kellenek, hogy tudjuk, nem csak mi érzünk 
úgy, ahogy. Ahhoz nem kellünk ketten, hogy tudjuk, mi a szerelem. Azt elég, ha csak az egyikünk tudja. A 
végzős gyakorlatos színész növendékek előadása Szép Ernő Lila ákác című drámájának jeleneteiből készült, 
elkerülve a muzeális hangulatot, a nosztalgiát, kifejezetten a szerelemre koncentrálva.  
 

2018. ÁPRILIS 25. SZERDA 
 

AMÁLIA 
09.30 Karinthy terem 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Gyakorlatos színész 14. évf. 
Rendezés és látvány,, bábok: Jakob Nóra 
„Tudjátok-e, hogy ilyenek a nők…” Tekervényes álmok, gyönyörűséges és mosolygósan szomorkás mese… A 
Boldizsár Ildikó Amália álmai – mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról című mesegyűjteménye és Gimesi 
Dóra szövegkönyvének felhasználásával született mesénkben Amália fiatalkori emlékei elevenednek meg,… 
 

SAGA 
10.30 Arisztotelész gümnaszion  
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium / KiMi, Gyakorlatos színész 11. évf.  
Rendező: Eck Attila 
Előadásunkban azt kutatjuk, hogyan jelenhetnek meg a rituálé tartalmi és formai jellegzetességei a 
történetmesélés aktusában, hogy ezeken keresztül hogyan tudunk színházi nyelvrendszert, szerepet és közösséget 
építeni. A világ teremtéséről akartunk mesélni... és a világ végéről... meg arról is, hogy mi történhet a kettő 
között, és hol szerepel ebben a folyamatban az egyén? Talán ez a lényeg. Kemény dió.  



OFF V.Á.Z.A. 
11.00 Shakespeare terem 
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, iskolai színjátszó csoport 
Rendező: Puskás Balázs 
Az előadás szereplői tudósok, akik a tökéletes humanoid kifejlesztésén dolgoznak. Erőfeszítésüket egészen a 
mostani pillanatig kudarc kísérte. A miskolci reálgimnázium diákjai önfeledt játékon keresztül beszélnek a 
tudomány szívszaggató konfliktusairól. 
 

11.30 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

SHAKESPEARE BOYZ 
12.30 Szilénosz terem  
Ady Endre Gimnázium drámatagozat, Debrecen / KiMi 10. évf.  
Rendező: Lakó Zsigmond 
Az Adyák Színpad virtuóz közösségi játéka Shakespeare 16 drámájából szemezget, és – izgalmas szellemi 
munkát feltételezve a nézőtől – összekavarja az elhíresült szereplők sorait. A négy férfinemű színjátszó akár az 
Erzsébet-kori hagyomány követője is lehetne, de jelenkori humorforrásul is szolgál. A reneszánsz-szerű zene 
pedig csak úgy zeng, még a könyv is muzsikál, ha úgy igényli a jókedvű csapat… (RDT zsűri) 
 

A MEZŐK FEHÉR LOVAGJA 
13.15 Karinthy terem  
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium / KiMi 11. évf.  
Rendező: Gyevi-Bíró Eszter 
Történetünk az orosz népmese hitvilágának elemeiből építkezik, a valóság és mese keveredik benne csodálatos 
módon. Titokzatos varázslatok világa ez, hegyek mélyén, drágakövek kertjében, lidércek bolygó fényeitől 
csillogó mocsarakban, erdőkben bonyolódik a történet. Semmihez sem hasonlítható különös világ - néha egészen 
félelmetes. A klasszikus uráli meseelemek, a mitikus figurák gyakran groteszk formában öltenek alakot… 
 

NA MOST AKKOR 
14.15 Arisztotelész gümnaszion  
Horváth Mihály Gimnázium drámatagozat, Szentes / KiMi, Gyakorlatos színész 11. évf.  
Rendező: Szebeni Zoltán 
Célunk, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, olyan témákat vigyünk színpadra, amelyek a mindennapjaink 
állandó problémái, olyan kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ, legfeljebb sejtjük. Pl. fiúk és lányok, nemi 
identitás, testkép, média és egyéb közhelyek. Namostakkor feminizmus, genderfluid, transzvesztita, leszbikus, 
metroszexuális, hetero, homoszexuális stb. Mi van? 
 

WWW.GONDOLATÉBRESZTŐ.COM 
15.30 Karinthy terem 
Zrínyi Ilona Gimnázium drámatagozat, Miskolc / KiMi 11. évf.  
Rendező: Lukács Ákos 
Az előadás egy online játék segítségével a globális problémákon keresztül vizsgálja az egyén felelősségét a 
társadalomban. Arra keressük a választ, hogy hol és hogyan kezdődik az egyén felelőssége, hogy milyen hatással 
van és lehet az ember az őt körülvevő világra. „Bonyolult filozófiai gondolatokat a diákszínjátszás közösségi 
formájában kiemelkedő színházi élménnyé alakító előadás.” (RDT zsűri) 
 

16.30 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

CSORDULTIG 
18.00 Múzsák terme-Szilénosz terem-Udvar 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium / KiMi, Gyakorlatos színész 12. évf.  
Rendező: Zuti Krisztián 
Régi osztálytársak gyűlnek össze egy nyári hétvégére, hogy tisztázzák titkaikat, kapcsolataikat. Ehhez segítséget 
nyújt az a nem szokványos színpadi tér, ahol van lehetőség elvegyülni, elvonulni... A néző pedig érzelmileg és 
fizikailag is velük „sodródhat”, követhet játszókat, kihallgathat beszélgetéseket, kedve szerint vándorolhat arra, 
amerre a kíváncsisága viszi. Az előadáshoz Csehov művei, a Sirály és a Platonov szolgáltak alapul. 
 

SIKÁGÓ 
20.00 Karinthy terem  
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Színész 15. évf.  
Rendező: Naszlady Éva 
Fred Ebb, Bob Fosse és John Kander Chicago című művének karakterei, helyzetei elevenednek meg a kb. 
kétszer egy órás zenés vizsgában, melyben a hallgatók zenés színészmesterségbeli tudásukról is számot adnak. A 
Nemes Nagyos változat teljes címe: Sikágó, avagy Roxán és Vilma. Koreográfia: Cortés Sebastián, magánének 
tanár: Csóka Anita, korrepetitor, zongorán közreműködik: Drexler Vajk, zenei vezető: Pallagi Ákos. 
  



2018. ÁPRILIS 26. CSÜTÖRTÖK 
 

08.00 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A HETÉNYI TEREMBEN 
 

09.00 FESZTIVÁLZÁRÁS, DÍJKIOSZTÁS AZ ARISZTOTELÉSZ GÜMNASZIONBAN 
 

A ZSŰRI TAGJAI 
CSÁKI JUDIT kritikus, a Revizor – a kritikai portál főszerkesztője 

HORVÁTH CSABA rendező-koreográfus, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára 
NAGY NORBERT Színművész, a Forte Társulat tagja 

 

A NEMES FESZT FŐVÉDNÖKE 
DR. GÁLNÉ CSABAI KLÁRA TANKERÜLETI IGAZGATÓ ASSZONY 

KÖSZÖNJÜK A DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁMOGATÁSÁT! 
 

A III. NEMES FESZTEN BEMUTATKOZÓ SZAKMAI MŰHELYEK 
 

Az ADY ENDRE GIMNÁZIUM 33 éve működő DRÁMATAGOZATán színjáték órák keretében – neves szakemberek 
irányításával – foglalkoznak a jelenetekkel, drámarészletekkel, az előadások színrevitelével. Az eltelt három 
évtized alatt több mint 100 diplomás színész, dramaturg, rendező, filmrendező, TV-riporter, média szakember 
került ki a debreceni iskolából. 
 

Az országban legrégebben működő HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM DRÁMATAGOZATa az alapító Bácskai 
Mihály szellemiségét továbbépítve a magyar színházművészet és a magyarországi média első számú utánpótlás 
műhelyeként tette Szentes városát híressé. Az eredetileg irodalmi-drámai tagozatként indult kísérlet az indulástól 
– így napjainkban is – a humán beállítottságra és a diákszínjátszó munkára fókuszál. 
 

A PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM és Szakgimnáziumban a táncművészeti, 
képzőművészeti és zeneművészeti szakképzés mellett 2008 óta működik a gimnáziumi DRÁMATAGOZAT, 
melynek lényege a kreatív, nyitott világnézet kialakítása, s hogy ne csak befogadják a környezet impulzusait, 
hanem formába önteni és előadni is képesek legyenek gondolataikat a képzésben részt vevő tanulók.  
 

A VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM DRÁMATAGOZATa négy évtizede meghatározó a középiskolai színházi 
nevelésben. Tanítványaikat egyszerre készítik fel a színházi és a civil létezésre, a színház formanyelvének 
elsajátítása mellett összetett személyiségfejlesztéssel foglakoznak. Prózai, zenés és mozgásos kreatív 
foglalkozásokon sajátítják el az önkifejezés hétköznapi és művészi kifejező eszközeit. 
 

A miskolci ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM DRÁMATAGOZATán két évtizede talált otthonra évfolyamonként fél 
osztályban a színházi nevelési program. A Nemes Feszten az idén először vesznek részt, az Országos 
Diákszínházi Fesztiválon bemutatott előadásukkal. A fesztivál OFF-programjában szerepel a miskolci Földes 
Ferenc Gimnázium iskolai színjátszó csoportja is. 
 

A BELVÁROSI GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM PESTI MAGYAR SZÍNIAKADÉMIA MŰVÉSZETI 

INTÉZMÉNYEGYSÉGE már harmadszor mutatkozik be a Nemes Feszten. Az érettségizett tanulókat fogadó OKJ-s 
színészképzés a tavalyi tanévtől állami fenntartásúvá vált, a több mint 50 éves múltra visszatekintő 
színészképzés színvonalának megőrzését az új helyzetben is küldetésüknek tartják. 
 

A NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM (NNÁ) színház- és táncművészeti középiskolai 
tagozatain  9-12. évfolyamon, majd ezt követően „Gyakorlatos színész”, „Színész” és „Táncos” OKJ-s 
képzéseken folyik összetett személyiségfejlesztés és művészeti szakképzés. Az itt végzett tanulók a szakmai 
életben megállják helyüket, a három színművészeti egyetemen több tucat volt „nemesnagyos” diák tanul jelenleg 
is.  
 

A KELETI ISTVÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM (KiMi) OKJ-s 
bábszínészképzése az idén García Lorca drámával van jelen a Nemes Feszten. Közvetve azonban több 
előadással is: a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban, a debreceni Ady-ban, a miskolci Zrínyi-ben, 
a szentesi Horváth Mihályban és a budapesti Vörösmartyban működő alapfokú tagozatai is képviselik az 
országos hírű iskolát, a Nemes Feszten bemutatott produkcióik a KiMi-vel közösen jegyzett előadások.  
 

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, Tehetségpont, Referencia Intézmény, Kiválóra 

Minősített Alapfokú Művészeti Iskola nyíregyházi székhellyel működik, de a környező településeken utazó 

tanárok közreműködésével színjátékot, néptáncot, moderntáncot és képzőművészetet oktatnak. Kiemelt 

feladatuknak tartják a tehetséggondozást és a hátrányok leküzdését.  



 


