
Másodszor kerül megrendezésre 
Sopronban a hazai amatőr és alternatív 
színjátszók legrangosabb nemzetközi 
fesztiválja, a PROGRESS SOPRON. 
Európa legnagyobb sikereket elért 
független színjátszói neves szakem-
berekből álló nemzetközi zsűri előtt 
mutatják meg tehetségüket.

A rendezvényt nagy sikereket 
megélt profi színházi előadások és 
exkluzív csemegét ígérő zenei koncertek 
kísérik. A programnak a Liszt Ferenc 
Konferencia és Kulturális Központ, 
valamint a Soproni Petőfi Színház ad 
helyet.

A külföldi vendégek saját vagy angol 
nyelven játszanak. Minden előadáshoz 
rövid leírás is készül, amely segíti a 
magyar nyelvű nézőket a látottak 
értelmezésében.

Képek: Soltis Lajos Színház: Szentivánéji álom 

A rendezvényekkel és a jegyekkel kapcsolatban keresse jegyirodánkat!
Elérhetősége: Sopron, Liszt Ferenc u. 1. – Tel.: 99/517-517, 517-518 – jegyiroda@prokultura.hu 
Online jegyvásárlás a prokultura.jegy.hu oldalon.



19.30 (Liszt Központ): A fesztivál hivatalos megnyitója

A Progress Sopron fesztivál nagyszabású off-programjaként kerül 
sorra  egy zenekari dzsesszkoncert, amelynek előadói a magyar 
zenei élet kiválóságai. A koncertre két zenekar áll össze: Binder Károly 
(Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanára) és Borbély Mihály (Kossuth- és Liszt-díjas szaxofo-
nos) duója, valamint Varga Gábor dzsesszkvartettje, amelynek tagjai 
Jeszenszky György (dzsesszdobos, egyetemi tanár), Csuhaj-Barna 
Tibor (dzsesszbőgős, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára) 
Szaniszló Richárd (ütőhangszeres művész, vibrafon), Varga Gábor 
(zongoraművész). – Jegyár: 2.000,- Ft (nyugdíjas: 1.000,- Ft)

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész önálló estje 
Szabó Magda írásaiból. – Jegyár: 2.000,- Ft (nyugdíjas: 1.000,- Ft)

2019. SZEPTEMBER 21.
15.00 (Liszt Központ): A MOSTOHALÁNY

A prágai Divadlo Máj társulata Gabriela Preissova drámáját – a 19. 
századi cseh realista irodalom csúcsteljesítményét – dolgozta fel. 
A történetet leginkább Leoš Janáček Jenůfa című operájából ismeri a világ. 
– Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

18.00 (Színház): BORISZ DAVIDOVICS SÍREMLÉKE
Az Újvidéki Színház az elmúlt évek egyik legizgalmasabb színházi 
előadását hozta létre, amellyel bejárta a világ színpadait, több díjat hozott 
el a Pécsi Országos Színházi Találkozóról (legjobb társulati összjáték, 
legjobb zene) és a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról (legjobb 
előadás, legjobb férfi főszereplő), de az évad legjobb előadásaként 
megkapta a magyar kritikusok díját is. A darab Danilo Kiš azonos című 
regénye, a jugoszláv irodalom alapműve nyomán készült. 
– Jegyár: 2.500,- Ft

2019. SZEPTEMBER 20.
18.00 (Liszt Központ): ABIGÉL TITKAI

20.00 (Liszt Központ): PROGJAZZ

2019. SZEPTEMBER 22.
15.00 (Liszt Központ): CSETEPATÉ
Két szlovák társulat (a Divadlo „A” és a Divadlo Shanti) állt össze 



2019. SZEPTEMBER 23.

19.30 (Színház): SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Magyarország egyik legnagyobb múltú, a vidéki alternatív színhá-
zi élet példaértékű társulata a Soltis Lajos Színház Celldömölkről. 
A legendás Sitkei Színkörből kinövő társulat fiatal színészei és zené-
szei álltak össze, hogy modern formába öntsék Shakespeare örökbecsű 
művét Nagy Péter István fizikai színházi rendező és koreográfus veze-
tésével, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatója. 
– Regisztrációs jegyár: 100,- Ft; ajánlott korosztály: 16+

18.00 (Liszt Központ): MACBETH 
Diákszínházi társulat a moszkvai Foreign Language Centre 
csapata, és nem kisebb vállalkozásba fogtak, mint hogy színpadra vigyék 
Shakespeare sokat játszott, a gyilkos hatalomszerzés és az emberi 
lelkiismeret összecsapásának minden korban aktuális darabját – 
ráadásul angol nyelven. – Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

Prievidzában, hogy színpadra állítsák Carlo Goldoni nagy sikerű 
komédiáját. A rendkívüli humorral megáldott társulat munkája igazán 
önfeledt szórakozást ígér! 
– Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

20.30 (Színház): OTHELLO
Győri és inárcsi független társulatok, a RÉV Színházi és Nevelési 
Társulat és a KB35 hozták létre ezt a produkciót, amely a második 
Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) fődíjas előadása volt. 
Shakespeare tragédiája igazi minőségi színészi teljesítményekkel kel 
életre a Petőfi Színház deszkáin. – Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

18.00 (Liszt Központ): 7 ÉLET NÉLKÜLED
Romániából, Temesvárról érkezik az 1965-ös alapítású Teatrul 
Thespis társulata, amely a férfi és a nő összetartozását, a kapcsolatuk 
mibenlétét megragadni igyekvő mozgásszínházi előadással vesz részt a 
fesztiválon. – Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

2019. SZEPTEMBER 24.
12.00 (Liszt Központ): TALPUK ALATT 

A Nemzeti Táncszínház színházi nevelési programja (zártkörű előadás 
meghívott iskolai osztálynak + 30 fő érdeklődő közönség számára). 
– A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.



pantomim eszközeivel mutat be három etűdöt a fájdalom és 
keserűség témájára. Közülük az Alpesi ballada a belorusz író, Vaszil 
Bikov kisregénye nyomán készült, s egy olasz lány, Giulieta és egy 
belorusz fogoly, Iván szökését meséli el egy koncentrációs tábor poklából. 
– Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

17.00 (Liszt Központ): PILLANGÓ 
Henri Charrière regényét, amelyből Dustin Hoffman főszereplésé-
vel világhírű filmadaptáció is készült, nem kell bemutatni a tisztelt 
nagyérdeműnek. Tárnoki Márk rendezőszakos egyetemi hallgató a 
budapesti FAQ, a győri RÉV, valamint az inárcsi KB35 tagjaival karöltve 
állította színpadra a műből készült monodrámát, amelyet Balla Richárd 
előadásában láthatunk. – Regisztrációs jegyár: 100,- Ft

20.00 (Színház): ANKA 
A zágrábi Ludus Teatar csapata egy valós eseményeken alapuló 
társadalmi drámát álmodott színpadra mozgás- és rítusszínházi formában. 
A két lány között kibontakozó szerelem és az azt megtorolni akaró 
társadalmi közeg összecsapása kemény emberi és társadalmi 
kérdésekkel szembesít.
– Regisztrációs jegyár: 100,- Ft; ajánlott korosztály: 16+

2019. SZEPTEMBER 25.
14.00 (Liszt Központ): IGAZ TÖRTÉNET ALAPJÁN

A Nemzeti Táncszínház színházi nevelési programja (zártkörű előadás 
meghívott iskolai osztálynak + 30 fő érdeklődő közönség számára). 
– A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

18.00: (Színház): A FÉLKEGYELMŰ 
A Komáromi Jókai Színház produkciója Dosztojevszkij híres regényét 
viszi színpadra a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház alkotója, Martin 
Huba rendezésében. A főszereplők között láthatjuk a Soproni Petőfi 
Színház népszerű művészét, a Jászai-díjas Horányi Lászlót is.
 – Jegyár: 2.500,- Ft

A színek jelentése: VERSENYPROGRAM (100,- Ft-os regisztrációs jeggyel); OFF-PROGRAM (színházi jegyárral) 
TÁNCSZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁS (ingyenes, de regisztrációhoz kötött)

15.00 (Színház): BÁNATÓCEÁN 
Az oroszországi Szurgut városából érkező, s Moszkva és Szent-
pétervár mellett francia, spanyol és olasz fesztiválok közönségét is 
lenyűgöző Tyeatr plasztyiki i pantomimi „Grotyeszk” a mozgásszínház és a 

21.00 (Liszt Központ) – Díjkiosztó gála a Local Vintage Company zárókoncertjével


