
 

 

Zakkant 

A Rév Színházi és  Nevelési  Társulat sz ínházi előadása Will iam Shakespeare és  

Tom Stoppard drámái alapján 

 

"Pirkadat elő t t i  sápadt ég. Egy férf i 
nyeregben, ver i az ablakszárnyakat… 
és a neveinket k iáltozza… Emlékszem 
már, az a férf i ébresztett  minket. 
Hívattak minket!" 
 
De hova és miért? Ki ez a két f ickó, 
akik azt sem tudják, hogy mi a saját 
nevük? Miért ennyire fontosak ők? Mit 
tehetnek annak érdekében, hogy 
mihamarabb kiderül jön számukra az 
igazság?  

 

 

Barátság, árulás, manipuláció, önvád, 
segítő  szándék, a hatalom kiszolgálása,  
k iszolgáltatottság – Zakkant című  
színházi játékunk ezen motívumok 
mentén kalauzolja a nézőket W il l iam 
Shakespeare Hamlet jének vi lágába. Az 
eredet i mű  mellett  Tom Stoppard 
Rosencrantz és Guildenstern halott  
című  drámája is alapja előadásunknak.  

 

 

Díjak: 
•  Antré Feszt ivál 1.0 – Szakmai díj  

•  Balassagyarmat i Madách Imre Irodalmi 
és Színjátszó Napok  

– A Nemzetközi Visegrádi Alap díja  

“A Zakkant c. produkció igényes és 
kidolgozott színpadra ál l ításáért”  

– Színészi különdíj  – “Varju Nándornak a 
Színészkirály megformálásáért” 

Játsszák: 

Rosencrantz -  Nagy Zsolt  
Gui ldenstern -  Bal la Richárd  
Színész -  Szántó Dánie l  
Színésznő  -  Bál in t  Bernadet t   
Színészk irá ly -  Var ju Nándor   
 
Rendező :  

 Korányi  Bál int   



 

 
 

Meghívások: 
•   fórum ’14 – színházi nevelési szakmai találkozó – a Káva Kulturál is 

Műhely és a MU Színház szervezésében  

•  VI. Kaposvár i Nemzetközi Gyermek- és I f júsági Színházi ASSITEJ 
Biennálé – OFF program  

•  Színkavalkád Színházi Feszt ivál,  Inárcs  

•  FESZT – FEST – Magyar Színjátékos Szövetség, MU Színház, 
Budapest  

•  Debreceni Egyetemi Színjátszó Találkozó II .  

•  Színház, dráma, nevelés 2014 – Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Budapest 

 

 

Lukovszki Judit a DESZTII-rő l  és Zakkantról: 
 

„… utólag visszatek intve,  az utolsó előadás tényleg a koronát tette fel a 
DESzínház 2014-es nagyrendezvényére.  A győr i RÉV Társulat Shakespeare 
és Stoppard szövegét összeszőve, Zakkant címmel egy olyan Hamlet  
adaptációt adott elő ,  melyben Rosenkrantz és Gui ldenstern épp olyan súllyal 
van jelen, mint maga Hamlet vagy a trónbitorló k irály és királyné. A 
végletekig lecsupaszított ,  eszköztelen előadás erős szerkezetével,  és 
kivételes színészi performanszával mély nyomokat hagyott e sorok írójában.” 

Holdkat lan. I .  év fo lyam 12.  szám - 2014.  44. hét  

 



 

 

 

 

Az aktuális előadásról 
 

 

 

Időpont:  2015.  feb ruár 17.  18:00 

Helyszín:  Rómer Ház (Győr,  Telek i  u.  21.)  

Jegyfoglalás:  szerveze s@imime.hu 

(Minden esetben szükséges!)  

 

Jegyárak :   

•  diák  -  1000 HU F 

•  felnőtt  1500 HUF 

•  támogatói  2000 HU F 

 

Az előadás időta rtama 80 perc,  szünet  nélkül .  

 

Szeretettel  várjuk az érdeklődőket!  

 


