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NEKÜNK NYOLC?!
játék egy félidőben
JULCSI • KOVÁTS DÓRA
KARESZ • BARSI MÁRTON
LINDA • MAGYAR CECÍLIA
SZILVI • MIKITA ZSUZSANNA LILLA
BORI • KÁTAI KINGA
ROBI • ZSÍROS VIKTOR
BENCE • NAGY PÉTER JÁNOS
ANNUS NÉNI • CZEGŐ TERÉZ
LAJOS BÁCSI • WELLMANN GYÖRGY Aase-díjas
ZOLI BÁCSI • BAJ LÁSZLÓ
TIBI BÁCSI • ANDICS TIBOR
DIRI BÁCSI • BELLUS ATTILA
JULCSI ANYUKÁJA • DEBREI ZSUZSANNA
SÁRA NÉNI • KOVÁCS OLGA
Dramaturg: MADÁK ZSUZSANNA
Díszlet- és jelmeztervező: BERZSENYI KRISZTA
Világítás: GIBÁRTI TIBOR
Rendezőasszisztens: PETE ZSUZSANNA
RENDEZŐ:
NASZLADY ÉVA
Nekik nyolc?
Hát persze, hiszen még csak nyolcadikosok.
Dehogy, hiszen már nyolcadikosok.
Nekik nyolc?
Hát persze, hiszen fogalmuk sincs arról, mi a jó nekik.
Dehogy, hiszen pontosan tudják, hogy mit akarnak.
Nekik nyolc?
Hát persze, honnan sejthetnék, mi az a szerelem?
Dehogy, hiszen most élik át az elsőt.
Nekik nyolc?
Hát persze, hiszen még róluk döntenek.
Dehogy, ők már magukról akarnak dönteni.
És hogy kik ők? A nagykapornaki kosársuli lakói, heten a nyolcadikból. Élükön Julcsival, aki hajlamos átrendezni
maga körül a világot, de amikor már azt hinné, hogy készen van, a világ gondol egyet, és újra összekuszálja Julcsi
életét: a legjobb barátnője külföldre költözik, Karesz, a szerelme, hallani sem akar róla, kedvenc pótnagyija kórházba
kerül, és még egy pokróc stílusú edző is megkeseríti a mindennapjait. Mit tehet ilyenkor egy 14 éves? Hazamenekül
a kollégiumból az anyukájához? Hisztizik és morog reggeltől napestig? Ránt egyet a vállán, és azt mondja, hogy neki
aztán nyolc? Vagy rájön, hogy mégsem az, és elkezdi kibogozni az összekuszált szálakat?
TURBULY LILLA
A zalai származású szerző, Turbuly Lilla Kosársuli és Viszlát, kosársuli! című regényeit írta át színpadra
színházunk számára. A cselekmény helyszíne a nagykapornaki kosársuli, amely számos ZTE kosaras pályafutásának
első állomása volt.
Az előadást általános iskola 4. osztálytól ajánljuk.
támogató:

