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Előadások híján mókás videókkal
szórakoztatnak a Weöres Sándor Színház
színészei
CzB - 2020-11-20 13:55:33
A november 9-én életbe lépett új járványügyi szabályok szerint általános rendezvénytilalmat
vezettek be, így a színházaknak is be kell zárniuk, első körben december 10-ig. Aztán hogy utána mi
lesz, az még a jövő zenéje.
Mindenesetre annak ellenére, hogy az előadások elmaradnak, nem unatkoznak túlságosan a
színészek, hiszen a próbák továbbra is folynak és online előadások is vannak a tarsolyukban. Amikor
pedig éppen ráérős idejük van, rövid, poénos videókkal rukkolnak elő a színház hivatalos Facebookés Instagram-oldalán.
Azt például, hogy az Ádám almáira korábban megvásárolt jegyeket december 4-ig lehet
visszaváltani, mert újabb előadásra nem lesznek érvényesek, Horváth Ákos közölte a nézőkkel.
Stílszerűen almákkal a kezében, egy fa alatt ülve.
Kelemen Zoltán rendkívüli híradóval jelentkezett, melyben elmondta, az operatív törzs felhívta a
lakosság figyelmét arra, hogy az élet halálos, ezért mindenki készüljön a legrosszabbra. Na meg
persze jött a maszkhasználat fontossága is, hogy Donald Trump még mindig nem ismerte el
vereségét. A legfontosabb pedig, hogy a színház 2020. november 6. és december 31. között lejáró
ajándékutalványainak beválthatósági idejét 2021. január 31-ig meghosszabbították.
„Nincs előadás, elmarad a Pogánytánc. Persze, hogy elmarad, mert zárlat van, zárlat! Mi lesz a
jegyesekkel, meg bérletesekkel? Meg a színészekkel?” – fakadt ki Lábodi Ádám.
Antal D. Csaba pedig az igazgatói irodába kalauzolt el bennünket, ahova, mint mondja, nem könnyű
ám bejutni. Egyébként itt játszódik A Grönholm-módszer, melyben ő játssza Carlost. De hogy miként
alakítja? Azt egyelőre nem tudjuk meg, de azt mondja, nem kell csüggedni, lesz még grönholmozás!
Hiszen volt, van, és lesz előadás!
Hajmási Dávid fütyörészve árulta el, hogy a legtöbb darabbal ellentétben a Pál utcai fiúk elmaradt
előadásait pótolni fogják és az ezekre megvásárolt jegyeket sem kell visszaváltani, mert a fiúk
mindenáron szeretnénekmajd találkozni a nézőkkel, amint a járványhelyzet engedi.
Major Erik is próbálta egy kicsit viccesen köríteni a szomorú hírt: az Equus elmaradt vagy le nem
játszott előadásait sajnos nem tudják a későbbiekben pótolni. De jó hír, hogy készült felvétel a
darabról és a bérletes nézők meg is kaparinthatják ennek a linkjét.
Azokra az előadásokra, melyek elmaradnak vagy sajnos nem tudnak később pótolni, a
megvásárolt jegyeket december 4-ig lehet ajándékkártyára beváltani vagy visszaváltani a
színház jegypénztárjában, ugyanis újabb előadásra nem lesznek érvényesek.
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