
A Bethlen Téri Színház és a Manna bemutatja 

Egy fiú Boszniából 
Színházi előadás és drámafoglalkozás 14-18 éves középiskolásoknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Történet a közönyről, az elfogadásról, a háborúról, az összetartásról és a menekültekről.  
A délszláv háború idején játszódó előadás után Balassa Jusztina és Kálócz László 
drámatanárokkal, illetve a színészek részvételével a diákok feldolgozó foglalkozáson 
vehetnek részt.   
 
Időpont: 2017. május 9. 14.00 
Az előadás kb. 90 perces, majd ezt követi a szünet után egy 75 perces foglalkozás 
A teljes program 17 óráig tart 

Helyszín: Bethlen Téri Színház (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.) 

Drámatanárok: Balassa Jusztina, Kálócz László 

Jegyár: 1500 Ft diákoknak, kísérőknek díjtalan 

 

ELŐADÁS AJÁNLÓ: 

Ad De Bont: Egy fiú Boszniából 
 
Egy olyan útra invitáljuk önöket, ahol az emberség és annak teljes hiánya, a felelősségtudat, a közöny, 
az értelmetlen lét és a tudatos elidegenedés fontos útitársak lesznek. 
Tudom, lesznek majd, akik velünk jönnek. Mi elindulunk. 

Ad de Bont szövege nyomán létrejött előadás hősei, Djuka és Fazila Boszniából Hollandiába menekült 
házaspár, akik Mirad, a tizennégy éves unokaöccsük levelei által elevenítik meg a Boszniában történt 
borzalmakat. Valójában az ő nézőpontjából ismerhetjük meg az 1992-1995 között történteket. 
Bármikor bármi megtörténhet, nem számít, hogy éppen a világ mely pontján állunk… 
 
FAZILA: Botos Éva 
DJUKA: Jászberényi Gábor 
Mentor rendező: Szikszai Rémusz 
Rendező: Lazici Noémi 
 
Videó ajánló:  

https://www.youtube.com/watch?v=Isr_mqv7Jm8   

 



A DRÁMATANÁROK AJÁNLÓJA: 

Kedves Kollégák! 

Fontosnak tartjuk, hogy nyitottá tegyük a fiatalokat a színház élményére, illetve segítséget adjunk 
nekik a színház nyújtotta bonyolultabb hatások befogadásához. Olyan programot ajánlunk a 
középiskolásoknak, melyben felfedezhetik önmagukat, illetve azt, hogy az előadás milyen módon 
érinti saját világukat, hogyan kapcsolódik ahhoz, ami a mindennapi életben foglalkoztatja őket. A 
színházpedagógiai foglalkozás, melyen az előadás után részt vehetnek, tartalmilag az adott darabhoz 
kapcsolódik, ám mélyebb asszociációs lehetőségeket kínál a diákoknak. A programon olyan 
helyzeteket szeretnénk teremteni, melyek a fiatalok kreativitását és játékkedvét előcsalva, önálló 
gondolkodásra ösztönzi őket.  
A programot egy összeszokott csoportnak, vagy egy osztálynak ajánljuk (15-30 fő) 

 
Bővebb információ 
www.bethlenszinhaz.hu 
 
 Bejelentkezés: 
Meszes Timi 
meszestimi@bethlenszinhaz.hu 
+36 20 354 9990 


