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A berlini Showtechen és a Prágai Quadrien-
nálén szép anyaggal mutatkozott be a
Techshow - mint arról Horgas Péter, a ren-
dezvény művészeti vezetője hírt adott. A
2000 tavaszán Magyarországon megren-
dezésre kerülő showtechnikai fesztivált,
kiállítást és vásárt, amely - a tervek szerint -
a jövő évezred színpadtechnikáját mutatja be
a nagyközönségnek és a szakmának, az
UNCUS Kft., a HUNGEXPO és az ITI
Magyar Központja szervezi. Érdeklődni
nálunk vagy: techshow@extra.hu
• Az edinburghi Fringe Fesztivált, a világ
legnagyobb független színházi fesztiválját
augusztus 8. és 30. között rendezik. Különle-
gesen gazdag programmal várják az érdek-
lődőket, óriási a választék gyerekelőadások-
ból, komédiákból és revükből. Zenei ínyenc-
ségekkel is szolgálnak: musicalek és operák
szerepelnek műsoron, valamint tánc- és moz-
gásszínházi előadások. Napi több száz
előadás lesz látható az úgynevezett szabad
programban; a főprogram meghívott előadá-
sait pedig szakmai zsűri válogatja egy teljes
éven át, s ez utóbbi valóban a legrangosabb
színházi bemutatókat sorakoztatja fel. Rész-
letes program irodánkban és a Színháztör-
téneti Múzeum és Intézet könyvtárában ta-
lálható. Tel.: 44 /131-226 5257,

e-mail: admin@edfringe
 Ha valaki lemaradna a fenti eseményről,
még mindig részt vehet egy kisebb társula-
tokat bemutató seregszemlén: a Ross-On-
Wye-on, ami szintén vegyes műfajú szín-
házi találkozó (augusztus 20-30.).
Tel.: 44/159-454 4446
 A XXXIl. PIF, vagyis a Nemzetközi Báb-
fesztivál Zágrábban augusztus 27-szeptem-
ber 2. közt kerül megrendezésre.
Tel.: 385/1-660 1626,
homepage: pubwww.srce.hr/pif-festival
 Két színházi fesztiválnak érdemes utá-
nanézni az Interneten: az egyik Bázelben
augusztus 19-szeptember 4. (tel.: 41/61-683
8181), a másik a finnországi Tamperében
(augusztus 10-15.).
e-mail: Theatre.festival@tt.tampere.fi ;
homepage: www.tampere.fi/festival/theatre/
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• Nemzetközi táncfesztivál lesz Berlinben
augusztus 16-tól 28-ig. Tizenkét táncszín-
házi előadás mellett workshopokat és pro-
fesszionális tréningeket is rendeznek.
Tel: 49/30 - 247 49 757,
e-mail: twb@bkv.org,
homepage: www.tanzwerkstatt.bkv.org
 XIX. Nemzetközi Tánckurzust tartanak a
belgiumi Bornemben (augusztus 21-25.). A

programban modern dzsessz, limon-modern
tánc, hip-hop szerepel. Tel.: 32/3 - 889 5333,
e-mail: info@terpsichore.be,
homepage: www.terpsichore.be
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 Az olaszországi Spoletóban La Mama
Umbria International címmel (augusztus 10-
23.) a legkülönfélébb kurzusokat rendezik:
A hang és a test; A lélegzet mint
munkaeszköz; Japán harcművészetek szín-
padon és filmen; Szöveg és színpad (e kur-
zust Grotowski munkatársa tartja).
e-mail: lamama@ lamama.org,
homepage: http://www.lamama.org
 Odin Week '99 címmel a dániai Odin
Szín-ház angol nyelvű tréninget tart,
Eugenio Barba közreműködésével ( augusztus
29-szeptember 5.).45/97 410 482
 Szintén az Odin Színházban szeptember
22. és 27. közt nemzetközi szimpóziumot
tartanak a no-színházról (XIV. század, Japán),
a gambuhról (XV. század, Bali), a sama-
nisztikus művészetről (XVI. század, Korea)
és a XVII. századi klasszikus balettről. Tel.:
45/97 424 777
e-mail: odinteat@post4.tele.dk
 Nemzetközi Commedia dell'Arte-work-
shop lesz Padovában (augusztus 9-szeptem-



ber 4.). A színészképzés témája: színpadi je-
lenlét, testtartás (póz) és egyensúly, komi-
kus elemek a gyakorlatban.
Tel.: 390/49 - 876 1831
 A skandináv színházról rendeznek nagy-
szabású konferenciát Finnországban (au-
gusztus 10-16.). Tel.: 358 / 9 - 135 7861, e-
mail: tinfo@teatteri.org
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Sok új darabot kaptunk a Samuel French
londoni kiadótól: Rony Robinson: No Love
Lost című romantikus komédiáját és egy
David Copperfield-adaptációt, valamint
Nick Warburton, Stephen King, George
Eliot, Patricia Robinson, Fiz Marcus, John
H. Newmwir, Mike Tibbetts, Carl Slotboom,
Adrian Hodges, Tudor Gates műveit, vala-
mint Bulgakov Kutyaszív című darabját
angol fordításban, a Szláv Kulturális Köz-
pont Kiadó gondozásában.

A Belga ITI Hírlevele átfogó információt
nyújt az elmúlt esztendők legfontosabb
színházi irodalmáról.
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 Francia nyelvű előadások nemzetközi
fesztiválját tartják Limoges-ban (szeptember
23-október 10.). A produkciók zöme Afri-
kából érkezik, s természetesen Kanadából
és Belgiumból is jönnek előadások.
Tel: 33 / 5 - 55 77 04 72;
e-mail: fifl@wanadoo.fr

 A Frankenstein - a színház szörnyetege
című színházi találkozó Weimarban, Európa
kulturális fővárosában lesz (szeptember 8-
25.). Kétszáz művész kilenc országból
nyolc új bemutatóval szerepel, valamennyi
Mary Shelley 1816-ban készült regényének

témáját dolgoz za fel. Tel: 39/ 43 - 81 99 509,
e-mail: presse@weimar1999.de
 Triangel címmel a Nemzetközi Gyermek-
és Ifjúsági Színházak találkozóját tartják a
Bodeni-tó mellett (szeptember 24-október
3.). Tel.: 41 / 242 0606; homepage:
www.triangel99.ch
 Olasz Fesztivál lesz Nagy-Britanniában
(szeptember 28-november 20.), London,
Edinburgh, Glasgow helyszínnel. Témája az
olasz kultúra és civilizáció.
Tel.: 44/171 - 603 46 00,
e-mail: italy@holt.co.uk
 Fedezzük fel Indiát! II. Globális Ifjúsági
Színházi Fesztivál (egyben szeminárium)
lesz az indiai Chandigarban 16-26 éves fiata-
loknak. Jelentkezési határidő: szeptember 6.
Tel.: 91 / 172 54 42 02,
e-mail: Coreprvchl@net.in
 IX. Nemzetközi Bábfesztivál (október 15-
31.) lesz Kelet-Jeruzsálemben. Várják a
jelentkezőket! Tel.: 972/ 2 - 6280 957, Fax:
972 / 2 - 627 6293
 Homo Novus kortárs színházi fesztivál
lesz Rigában (október 25-31.), mely a ren-
dezők szándékai szerint a „provokáció fesz-
tiválja". Fókuszban: szín, játék, szöveg, szó.
Tel.: 371/721 26 22,
e-mail: baiba@re-lab.lv
 Alternatív Fesztivál lesz Aberdeenben
(október 14-23.). Az előadó-művészet min-
den válfajában várják a jelentkezőket. Cím:
Aberdeen Alternative Festival, 15/17
Belmont Street, Aberdeen AB10 1JR
 Nemzetközi Workshop Fesztivál lesz
Londonban, a témák: Clowning (Derevo),
Butoh (Carlotta Ikeda), Kantor (Zofia
Kalinska), Post-Sztanyiszlavszkij (Anatolij
Vasziljev) (szeptember 6-október 8.). Tel.:
44 /171 924 7733 ,
e-mail: i-w-f@i-w-f.demon.co.uk

További információk Heindl Vera irodave-
zetőnél, az ITI Magyar Központjában kapha-
tók (Bp. Krisztina krt. 57. Tel.: 1 - 212 5247)
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The issue opens with István Nánay's account
of two recent festivals: the eleventh festival
of Hungarian ethnic minority theatres from
the neighbouring countries, always held at Kis-
várda, Eastern Hungary and the eighteenth
National Theatre Meeting, organized this
time at Győr, Western Hungary. After giving
an overall picture of both manifestations
that offered fifty-one performances by
thirtynine companies, Mr. Nánay expresses
his views about the future and opts for a
multiplication and thematic diversification
of festivals, in accordance with the changing
and more and more varied aspects of
Hungarian theatre.
The next group of contributions is devoted
to today's dance theatre. Lívia Fuchs shares
with the reader her impressions of the nation-
wide festival of modern dance and move-
ment theatre held at Veszprém; András For-
gách saw Midnight Marathon, a highly spe-
cial dance event organized at the marble
hall of the Budapest Ludwig Museum and
featuring the vibrant personality of dancer
Andrea Ladányi; and Katalin Lőrinc talked
to Ms. Ladányi herself.
Writer, playwright, translator Margit Gáspár
died four years ago, at the age of 89. The
eight years she spent between 1949 and
1956 as managing director of the Budapest
Operetta Theatre and which brought forth a
flowering period of this popular genre are
evoked in the first part of a hitherto unpub-
lished interview Sándor Venczel made with
her back in 1988.
In his column concerned with theatre re-
search, Géza Fodor introduces and publishes
a theoretical essay by German scholar
Manfred Brauneck concerned with come
fundamental aspects of theatre aesthetics.
After Margit Gáspár, another characteristi-
cal figure of the past emerges through the
recollections of Gyula Bakos who, from
1960 to 1964, held the then highly impor-
tant post of party secretary at Budapest's
National Theatre.
In the third part of his survey of today's
overall theatre situation in Hungary, István
Szabó this time analyzes composition,
choices, demands and priorities of the pub-
lic as estimated during the season 1997/98.
On the occasion of an exhibition of works
by Józef Szajna which the great Polish artist
honoured by his presence, we publish an
essay in which he himself sums up his aims
and experiences, an interview Patricia Pászt
made with him during his visít in our capi-
tal and Zbigniew Taranienko's comprehen-
sive study of the personality and signifance
of his illustrious fellow-countryman.
This month's playtexts are Surgery by
István Eörsi and In Rotation by János
Gosztonyi.
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