
A Színházi Nevelési Programban résztvevő  
produkciók részletes leírása 

 
1. SÜTI, BOR, TÁNC, SZEX 
 

„...ez a ma esti program, oké?” 
 

Amit a nő néz meg a férfin, s amit a férfi néz meg a nőn. A mindennapok egyperces szerelmei és a nagy szerelmek mindennapi 
egypercesei. Be nem teljesülő vágyak, tabuk, küzdelmek, kacérkodás a boldogsággal. Görcs és nyugalom hullámai. Neki vagy 
magamnak feleljek meg? Szertelenül vagy odaadóan? Akik egymást keresik és a választ: Eszti, a Klassz, Ági, a Huncut, Alex, a 
Jó és Linda, a Megértő. Meg ők összekeverve. Párkapcsolati dinamikától hajtott humoros kielégülés, csak ma este... vagy egész 
életen át? 
 

 „Unalmasan és magányosan telnek a hétköznap esték? Mindig ugyanaz a 
forgatókönyv; kaja, tévé, kanapén bealvás szólóban? Változtatnál, vagy 
legalábbis megnéznéd mások hogy csinálják? Akkor van egy tippünk: Süti, 
bor, tánc, szex – pontosan ebben a sorrendben ... négy táncossal és roppant 
izgalmas ivararánnyal. A Zéró Balett csapata bemutatja, hogyan kell, 
érdemes, vagy éppen tilos ismerkedni, hol talál ránk a nagy szerelem, és 
miképp fojthatunk játszmázásba egy egészen biztatóan induló románcot is. 
Bár ez utóbbi tevékenység a legtöbbünknél páratlan tehetséggel és rutinnal 
párosul, azért jó ha tudjuk, hogy nincs veszve minden. Csupán hajítsuk 
messzire az arcunkra csontosodott maszkokat, tudatosítsuk saját vágyainkat 
és elvárasainkat, valamint nézzünk szembe a piszkos kis démonainkkal. 
Pofonegyszerű, nem? Na ugye! Előtte azért jól jön egy kis bátorítás, mondjuk sütivel, tánccal stb…”     

 

szerző: Macsek  http://www.est.hu/cikk/103511/suti_bor_tanc_szex#hozzaszolas  
 
 

Koncepció, rendezés: Berger Gyula     Koreográfia: Berger Gyula és a társulat tagjai 
Zeneszerző: Szabó Attila    Szövegek: Szabó Ágnes Réka, Cziglényi Boglárka, társulat 
Dramaturg: Cziglényi Boglárka    Világítás: Szabon Balázs    Kosztümtervező: Pillangó 

Videó: Fehér Krisztián    Fotók: Fehér Krisztián és Justyna Jankowska 
 

Kórus: Gárdonyi Fanni, Kovács Andrea, Lőrincz Adrienn, Szigeti Szilvia 
 

Szereplők: Sarlós Flóra Eszter, Sipos Viktória, Varga Boglárka, Grégory Chevalier 
 

Kedvcsináló videó: http://www.youtube.com/watch?v=vPSXY_McN0o  
 
A választott színházi nevelési tevékenységi formák részletes tematikája, leírása, ütemezése 
 
Az előadás kapcsán a magányt vizsgáljuk. A szereplők próbálnak kapcsolatot létesíteni egymással, minden erőfeszítésük 
ellenére mégsem járnak sikerrel. Mi az, ami végül az elmagányosodáshoz vezet? Miért nem tudunk kommunikálni 
egymással? Mik azok a lépések, amelyeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy berögzült, rossz mintáinkat 
fölülírhassuk? Ebben próbálunk segítséget nyújtani az előadás és a hozzátartozó foglalkozás kapcsán. 
 

1. Színházi előadás 
2. Kiscsoportos fejtés 

Az osztályt  4 csoportra osztjuk. Mindegyik csoporthoz tartozik egy drámatanár, egy táncos-szereplő, és egy kórustag.  A 
látottakat közösen értelmezzük, és beszélgetünk a szereplőről, aki a csoportunkba került. 

3. Szerep a falon 
Nézzük meg a szereplőnket! Ha a Facebook profiljának „Magamról” részéhez kellene összeírnunk mindazt, amilyen ő 
valójában, akkor miket gyűjtenénk oda? Igyekezzünk belső tulajdonságokat összeszedni. A gyerekek által elhangzottakat 
beírjuk a nyomtatott A3-as lapra. 

4. Fórum színház 
Készítsük fel a szereplőnket egy randira!  
Az osztály nemek szerint két részre bomlik. Az egyik fele a csoport férfi, a másik fele a csoport női szereplőjének segít 
felkészülni. Ezután egy improvizált jelenet kezdődik, amit bármikor meg lehet állítani, és tanácsokat adni a szereplőknek – 
fiúk a fiúnak, lányok a lánynak. Ha a szereplők nem érzik biztonságban magukat, egy tapsot követően ők is bármikor 
kifordulhatnak a gyerekek felé újabb tanácsot kérve. 
 
 
 

http://www.est.hu/cikk/103511/suti_bor_tanc_szex#hozzaszolas
http://www.youtube.com/watch?v=vPSXY_McN0o


2. ENTER! 
 

Visszakacsintott már rád a monitor? A számítógép hűséges társad, vagy csak halakat tartasz benne? Szeretnél 
egyet, amelyik csak akkor fagy le, ha te is úgy akarod? Akkor most biztosan élvezni fogod, ahogy életre kel az 
ember a gépben. Táncoltasd meg a négy digitális szellemet, akik ugrásra készen várják, hogy felkavarhassák az 
áramköreidet! Bukfencezik a kockavilág! Futtasd a programot, ne futamodj meg előle! 

 
 

 

Koncepció, rendezés: Berger Gyula   
 

Koreográfia:  
Berger Gyula és a társulat tagjai  
 

Zene:  
Brian Eno / David Byrne:  
My Life In The Bush Of Ghosts 
 

Előadók:   
Pintyőke - Lakat Andrea 
Rodrigo – Grégory Chevalier 
Rafaello - Szabó Zoltán 
Rozika – Nemcsók Nóra 
Játékmester  – Kovács Andrea 

 

 
Fotó: Cserta Gábor 

 
A darabot meghatározó két alapvető elem egyike a számítógépes nyelvezet, a másik az interaktivitás. A nézők 
számítógépes parancsok segítségével irányítják az előadást – tulajdonképpen ők komponálják a színpadi eseményeket. 
Nemcsak az egyes akciókat határozhatják meg az előre rendelkezésükre bocsájtott utasítások segítségével, hanem azt is 
eldönthetik, hogy mely előadóval játszatják el az adott helyzetet. Az előadókkal való interakciókban az egyes nézői 
viselkedésmódok visszatükröződnek, a közönség tehát önmagával is szembesülhet. A darab – játékos természeténél fogva, 
és a számítógépes párhuzam miatt - különösen alkalmas a fiatalabb korosztályok megszólítására.  
 

Kedvcsináló videó: http://www.youtube.com/watch?v=clvPYUZ6iHk  
 

Legutóbbi előadásunk a várpalotai Thuri György Gimnáziumban volt, a diákok véleménye itt olvasható:  
https://www.dropbox.com/s/drwapl0c0fpx78l/Thuri%20Gyorgy%20Gimn_diakok%20velemenye_Zero%20Balett_Enter.pdf?
dl=0 
 

Egy másik előadást a budapesti Novus Gimnáziumban tartottunk, a diákok véleménye:  
https://www.dropbox.com/s/t7ton3tk7nl3aoq/Enter%20-%20Novus%20Gimn%C3%A1zium%20-
%20di%C3%A1kok%20v%C3%A9lem%C3%A9nye.docx?dl=0 
 
A választott színházi nevelési tevékenységi formák részletes tematikája, leírása, ütemezése 
 
A színpadon történő játék kiváló tükre egy adott csoport működésének, összehangoltságának megismeréséhez. A táncosok 
kiszolgáltatottan várják az utasításokat, amelyek intenzitása egészen szélsőséges lehet. Persze sok minden múlik a játék 
kedven, egymásra figyelésen, de van-e receptje a sikeres együttműködésnek? Mire tanít a közösen irányított játék, milyen 
fontos tapasztalatokhoz juthatunk általa? Mit jelent kiszolgáltatottnak lenni egy külső akarat által? Hogyan használjuk a 
hatalmunkat? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat az Enter kapcsán. 
 

1. Mozgás improvizáció – 5 perc 
Egy szabad asszociációs játék keretében a nézők megismerkednek a játék keretével, és ráhangolódnak az előadás világára. 

2. Színházi előadás – 40 perc 
Ebben a részben a szabályok ismertetése után az 5 szereplő a nézők utasításaira különböző, helyenként improvizált 
mozgásszínházi jeleneteket hajtanak végre. Egy idő után az utasításokból egy összefüggő folyamat alakul ki. 

3. Kiscsoportos jelenetalkotás – 15 perc 
Az előadás után 4 csoportra bomlunk. Mindegyik csoport 5, az előadásban már valószínűleg használt utasítást kap, 
amelyből együtt kell egy jelenetet létrehozni. A szavak sorrendje variálható, de mindegyikre kell asszociálni. A 
folyamatban lehet tervezőként is részt venni, de kellenek játszók is. 
A 15 perces készülési idő után egymás után bemutatjuk a munkákat. 

4. Kiscsoportos fejtés – 10 perc 
Két-két csoport összeül, és megpróbálják kitalálni, mi lehetett az az öt szó, amit a másik csoport kapott.  

5. Állóképek – 5 perc 
A 4 csoport újra elvonul, és mindegyik kap 1-1 utasítást. Erről egy állóképet kell készíteni, ami a leginkább kifejezi azt, 
mire a csoport asszociál. A kitalálásra, elpróbálásra 2 perc áll rendelkezésre. A képen mindenkinek szerepelnie kell. 
Ezután mindegyik csapat bemegy a térbe. A foglalkozásvezető mondja annak a csoportnak a számát, akinek mutatnia kell 
az állóképet. A képet tartani kell addig, amíg mindegyik csoport aktiválódott. 
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https://www.dropbox.com/s/drwapl0c0fpx78l/Thuri%20Gyorgy%20Gimn_diakok%20velemenye_Zero%20Balett_Enter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7ton3tk7nl3aoq/Enter%20-%20Novus%20Gimn%C3%A1zium%20-%20di%C3%A1kok%20v%C3%A9lem%C3%A9nye.docx?dl=0
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