
 

A Bethlen Téri Színház és a Manna bemutatja 

Egy fiú Boszniából 

 

Történet a közönyről, az elfogadásról, a háborúról, az összetartásról és a menekültekről.  
 

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 
Videó: Ofner Gergő 
Vetítéstechnika: Karczis Gábor 
Jelmez: Tóth Hajni 
Rendezőasszisztens: Láng Zsuzsa 
Produkciós menedzser: Erdélyi Adrienn 
Produkciós vezető: Gáspár Anna 
Mentor rendező: Szikszai Rémusz 
Rendező: Lazici Noémi 
Külön köszönet Fülöp Dominónak, a videó felvételen szereplő kisfiúnak 
 

Az előadás megtekintését 14 éven felüli nézőinknek ajánljuk. 

www.bethlenszinhaz.hu  

 

http://www.bethlenszinhaz.hu/


 

Iskolai csoportoknak: 
 
Az előadást hétköznap napközbeni időpontokban játsszuk iskolai csoportoknak. Az előadást 
ezen alkalmakkor feldolgozó foglalkozás követi.  
Drámatanárok: Balassa Jusztina és Kálócz László. 
 

Ad de Bont 
Egy fiú Boszniából  
Érzékenyítő előadás 14 éven felülieknek  
 
Szereplők:  Botos Éva, Jászberényi Gábor  
Rendezte:  Lazici Noémi  
Mentor rendező: Szikszai Rémusz  
 
Történet: Boszniából Hollandiába menekült házaspár, akik Mirad, a tizennégy éves unokaöccsük 
levelei által elevenítik meg a Boszniában történt eseményeket.  
Korosztály: 9., 10., 11., 12. és 13. osztályosok  
Érintett témák és tanulási területek: háború, menekültek, kirekesztettség 
 

Honlap 
Facebook esemény 
Videó 
 
A drámatanárok ajánlója 
 
Színházpedagógiai foglalkozások 
Az előadásokhoz kapcsolódó színházpedagógiai programok célja, hogy a színházi élmény után 
közösen beszélgetve, játszva dolgozzuk fel a látottakat. Kreativitásunkat, képzeletünket bekapcsolva 
gondolkodjunk együtt a történeten, szereplőkön keresztül saját életünkről. 
 
A foglalkozások időpontja és hossza: 
A programra az előadás utáni rövid szünet után kerül sor a színházteremben/előcsarnokban, ideje kb. 
75-90 perc. (Ha egy osztálynak nincs módja maradni az előadás után, a színházpedagógus egy előre 
egyeztetett időpontban budapesti iskolákba is ki tud menni megtartani a foglalkozást.) 
 
Akik részt vehetnek rajta: 
Egy osztály vagy egy összeszokott csoport (15-30 fő). 
 
Bővebb információ: 
Bethlen Téri Színház 
1071 Budapest, Bethlen tér 3. 
www.bethlenszinhaz.hu 
 
Meszes Tímea 
meszestimi@bethlenszinhaz.hu 
+36 20 354 9990  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8r9keF3vaec&app=desktop
http://www.bethlenszinhaz.hu/event/egy-fiu-boszniabol-6/?instance_id=6067
https://www.facebook.com/events/789613347908200/
https://www.youtube.com/watch?v=Isr_mqv7Jm8
http://www.bethlenszinhaz.hu/
mailto:meszestimi@bethlenszinhaz.hu

