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Megjelenés Cím Média Link

2018.03.08 Nézőcsúcsot dönthet a Nagyerdei Szabadtéri Játékok dehir.hu https://www.dehir.hu/videogaleria/nagyerdei-szabadteri-szinpad-nagyerdo-szinhaz/
2018.03.08 A század eleji Mexikóról, s a jelenlegi csodakorról haon.hu http://www.haon.hu/a-szazad-eleji-mexikorol-s-a-jelenlegi-csodakorrol/3789651

2018.03.08 Hétfőtől már lehet early bird jegyeket venni az idei Nagyerdei 
Szabadtéri Játékokra

szoboszloinap.hu http://szoboszloinap.hu/helyi/2018/03/08/hetfotol-mar-lehet-early-bird-jegyeket-venni-az-idei-nagyerdei-szabadteri-jatekokra/

2018.03.08 Negyven előadással várja a nézőket az idei évadban a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpad – videóval

dehir.hu https://www.dehir.hu/szinhaz/negyven-eloadassal-varja-a-nezoket-az-idei-evadban-a-nagyerdei-szabadteri-szinpad/2018/03/08/

2018.03.09 Menjen olcsóbban a Nagyerdei Szabadtérire! civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/03/menjen-olcsobban-a-nagyerdei-szabadterire

2018.03.09 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: minden, ami fontos és érdekes hajdupress.hu http://www.hajdupress.hu/cikk/nagyerdei-szabadteri-szinpad-minden-ami-fontos-es-

2018.03.10 Debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad 2018-as programja 
és jegyek itt!

kulturaonline.hu http://kulturaonline.hu/debreceni_nagyerdei_szabadteri_szinpad_2018as_programja_es_jegyek_itt_7846

2018.04.18 Nyáron is színház: már kaphatók a jegyek a szabadtéri 
előadásokra

dtv.hu https://dtv.hu/kultura/nyaron-is-szinhaz-mar-kaphatok-a-jegyek-a-szabadteri-eloadasokra/2018/04/18/

2018.05.17 Negyven előadás az idei Nagyerdei Szabadtéri Játékokon magyaridok.hu https://magyaridok.hu/kultura/negyven-eloadas-az-idei-nagyerdei-szabadteri-jatekokon-3107452/

2018.05.17 Sztárparádéra számíthatnak a debreceni nézők ezen a nyáron 
is – fotókkal, videóval

dehir.hu http://www.dehir.hu/debrecen/sztarparadera-szamithatnak-a-debreceni-nezok-ezen-a-nyaron-is-fotokkal/2018/05/17/

2018.05.17 Fénylő csillagok a szemünk előtt, a fejünk fölött haon.hu http://www.haon.hu/hamarosan-nyit-a-szabadteri-szinpad/3863677

2018.05.17 40 előadás láthatunk az idei Nagyerdei Szabadtéri Játékokon szinhaz.org https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-videk/2018/05/17/az-idei-debreceni-szabadteri-jatekokon/

2018.05.17 Idén is rengeteg élmény várja a közönséget a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon

hajdupress.hu http://www.hajdupress.hu/cikk/iden-is-rengeteg-elmeny-varja-a-kozonseget-a-nagye

2018.05.17 Negyven előadás az idei Nagyerdei Szabadtéri Játékokon hajdupress.hu http://www.hajdupress.hu/cikk/negyven-eloadas-az-idei-nagyerdei-szabadteri-jatek

2018.05.17 Sztárparádéval vár egész nyáron a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad

szoboszloinap.hu http://www.szoboszloinap.hu/kultura/2018/05/17/sztarparadeval-var-egesz-nyaron-a-nagyerdei-szabadteri-szinpad/

2018.05.17 Élménytengerben lubickolhatunk Debrecenben civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/05/elmenytengerben-lubickolhatunk-debrecenben

2018.05.18 Sztárparádéval vár egész nyáron a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad

debreceninap.hu http://www.debreceninap.hu/helyi/2018/05/17/sztarparadeval-var-egesz-nyaron-a-nagyerdei-szabadteri-szinpad/

2018.05.18
Krimi, vígjáték, bűnügyi komédia, jazzoperett, musical, kortárs 
táncjáték – színpompás nyarat ígér a Nagyerdei Szabadtéri 
Játékok idei évada!

debmedia.hu https://debmedia.hu/kultura/krimi-vigjatek-bunugyi-komedia-jazzoperett-musical-kortars-tancjatek-szinpompas-nyarat-iger-a-nagyerdei-szabadteri-
jatekok-idei-evada/

2018.05.18 A Nagyerdei Szabadtéri Színpad az ország egyik kulturális 
brandje lett

amdala.hu http://www.amdala.hu/a-nagyerdei-szabadteri-szinpad-az-orszag-egyik-kulturalis-brand-je-lett/

2018.05.18 Csillagok szem előtt fej fölött naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/helyi/2018/05/17/csillagok-szem-elott-fej-folott.naplo
2018.05.21 Színházi előadások a Nagyerdőben kultura.hu http://www.kultura.hu/szinhazi-eloadasok

2018.06.03 Néhány nap múlva újra a Nagyerdő fái alatt nézhetünk 
előadásokat

dtv.hu https://dtv.hu/kultura/nehany-nap-mulva-ujra-a-nagyerdo-fai-alatt-nezhetunk-eloadasokat/2018/06/03/

2018.07.16 A szabad ég alatt naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/helyi/2018/07/15/a-szabad-eg-alatt-2.naplo

2018.06.13 Váratlan vendéggel indított a szabadtéri színpad haon.hu http://www.haon.hu/fotok-varatlan-vendeggel-inditott-a-szabadteri-szinpad/3889931
2018.06.13 A várva várt Váratlan vendég naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/06/12/a-varva-vart-varatlan-vendeg.naplo

2018.06.18 Gyilkos garázdálkodott a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/gyilkos-garazdalkodott-a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon/2018/06/18/

2018.06.22 Ahol nem csak a vendég, de minden váratlan haon.hu http://www.haon.hu/ahol-nem-csak-a-vendeg-de-minden-varatlan/3900020
2018.06.25 Ahol nem csak a vendég, de minden váratlan naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/06/24/ahol-nem-csak-a-vendeg-minden-varatlan.naplo

2018.06.19 Fotók: Házassági leckék a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-hazassagi-leckek-a-nagyerdon/3895876
2018.06.19 Házassági leckék naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/06/18/hazassagi-leckek.naplo
2018.07.02 Ahol az igazság és a hazugság egyaránt fáj naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/07/01/ahol-az-igazsag-es-a-hazugsag-egyarant-faj.naplo
2018.07.02 Ahol az igazság és a hazugság egyaránt fáj haon.hu http://www.haon.hu/ahol-az-igazsag-es-a-hazugsag-egyarant-faj/3909466

2018.06.23 Pál utca lesz a Nagyerdei parkból civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/06/pal-utca-lesz-a-nagyerdei-parkbol

2018.06.26 Fotók: Nyár esti vidámság haon.hu http://www.haon.hu/fotok-nyar-esti-vidamsag/3903318
2018.06.26 Nyár esti vidámság naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/06/25/nyar-esti-vidamsag.naplo

2018.06.29
Legközelebb Carmen jön, aztán megérkeznek Szabó Győzőék 
is Debrecenbe

dehir.hu https://dehir.hu/szinhaz/legkozelebb-carmen-jon-aztan-megerkeznek-szabo-gyozoek-is-debrecenbe/2018/06/29/

2018.06.30 Fotók: Carmen - balett a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-carmen-balett-a-nagyerdon/3907599
2018.06.30 Carmen - balett a Nagyerdőn naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/06/29/carmen-balett-a-nagyerdon.naplo
2018.07.03 Halálos szenvedély táncban elbeszélve haon.hu http://www.haon.hu/halalos-szenvedely-tancban-elbeszelve/3910802
2018.07.04 Halálos szenvedély táncban elbeszélve naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/07/03/halalos-szenvedely-tancban-elbeszelve.naplo

2018.06.29
Legközelebb Carmen jön, aztán megérkeznek Szabó Győzőék 
is Debrecenbe

dehir.hu https://dehir.hu/szinhaz/legkozelebb-carmen-jon-aztan-megerkeznek-szabo-gyozoek-is-debrecenbe/2018/06/29/

Carmen (június 29.)

Kellemes húsvéti ünnepeket! (július 1. és 2.)

Nagyerdei Szabadtéri Játékok (május 1. - szeptember 9.)

Váratlan vendég (június 12. és 13.)

Házassági leckék középhaladóknak (június 18. és 19.)

A Pál utcai fiúk (június 23.)

Egy, kettő, három (június 25. és 26.)



2018.07.03 Fotók: Egy igazi francia komédia a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-egy-igazi-francia-komedia-a-nagyerdon/3909942
2018.07.03 Egy igazi francia komédia a Nagyerdőn naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/07/02/egy-igazi-francia-komedia.naplo
2018.07.06 Ahol semmi nem az, aminek látszik haon.hu http://www.haon.hu/ahol-semmi-nem-az-aminek-latszik/3914476
2018.07.07 Ahol semmi nem az, aminek látszik naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/07/06/ahol-semmi-nem-az-aminek-latszik.naplo

2018.07.10 Fotók: Hazudj inkább, kedvesem! haon.hu http://www.haon.hu/fotok-hazudj-inkabb-kedvesem/3917406
2018.07.10 Hazudj inkább, kedvesem naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/07/09/hazudj-inkabb-kedvesem.naplo
2018.07.16 Nagyon vigyázz, hogy mit is kívánsz! haon.hu http://www.haon.hu/nagyon-vigyazz-hogy-mit-is-kivansz/3923113
2018.07.16 Nagyon vigyázz, hogy mit is kívánsz! naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/07/15/nagyon-vigyazz-hogy-mit-is-kivansz.naplo

2018.07.17 A hazugságnál csak az igazság volt veszélyesebb a Nagyerdei 
Szabadtérin

dtv.hu https://dtv.hu/kultura/a-hazugsagnal-csak-az-igazsag-volt-veszelyesebb-a-nagyerdei-szabadterin/2018/07/17/

2018.07.24 Fotók: Komédiázás a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-komediazas-a-nagyerdon/3930240
2018.07.24 Nagyerdei komédiázók naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/helyi/2018/07/23/nagyerdei-komediazok.naplo

2018.07.24 A chicagói hercegnőt is láthatják a debreceniek dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/a-chicagoi-hercegnot-is-lathatjak-a-debreceniek/2018/07/24/
2018.07.27 Hercegnőt várnak Debrecenbe civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/07/hercegnot-varnak-debrecenbe
2018.07.28 Fotók: Dzsesszoperett a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-dzsesszoperett-a-nagyerdon/3934533
2018.07.28 Dzsesszoperett a Nagyerdőn naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/07/27/dzsesszoperett-a-nagyerdon.naplo

2018.07.30 Új táncstílussal találkozhattunk Debrecenben: nagy siker volt a 
charleston

dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/uj-tancstilussal-talalkozhattunk-debrecenben-nagy-siker-volt-a-csarleston/2018/07/30/

2018.08.01 Fotók: Könnyed nyáresti szórakozás a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-konnyed-nyaresti-szorakozas-a-nagyerdon/3937801
2018.08.01 Könnyed nyáresti szórakozás naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/07/31/konnyed-nyaresti-szorakozas.naplo
2018.08.03 Sass interjút fog adni, ha él, ha nem! haon.hu http://www.haon.hu/sass-interjut-fog-adni-ha-el-ha-nem/3941707
2018.08.04 Sass interjút fog adni, ha él, ha nem! naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/08/03/sass-interjut-fog-adni-ha-el-ha-nem.naplo
2018.08.04 Egy szereplő mindig hiányzik naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/08/03/egy-szereplo-mindig-hianyzik.naplo
2018.08.06 Mindenki más bőrébe bújt a Nagyerdőn dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/mindenki-mas-borebe-bujt-a-nagyerdon/2018/08/06/

2018.08.03 Frida: meghökkentő és látványos zenés produkció érkezik 
Debrecenbe

dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/frida-meghokkento-es-latvanyos-zenes-produkcio-erkezik-debrecenbe/2018/08/03/

2018.08.03 Színházi esték: Frida haon.hu http://www.haon.hu/szinhazi-estek-frida/3941547
2018.08.08 A világhírű festő sorsa a színen haon.hu http://www.haon.hu/a-vilaghiru-festo-sorsa-a-szinen/3946200
2018.08.08 A világhírű festő sorsa a színen naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/08/07/a-vilaghiru-festo-sorsa-a-szinen.naplo
2018.08.11 Kahlo életműve a Szabadtérin naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/08/10/kahlo-eletmuve-a-szabadterin.naplo
2018.08.01 Kahlo arcai felfedetlenül maradnak naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/08/10/kahlo-arcai-felfedetlenul-maradnak.naplo
2018.08.12 Kahlo arcai felfedetlenül maradnak haon.hu http://www.haon.hu/kahlo-arcai-felfedetlenul-maradnak/3948858

2018.08.10 Álomutazók – ifjú tehetségek estje a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/alomutazok-ifju-tehetsegek-estje-a-nagyerdon/3948853
2018.08.10 Fiatal tehetségek lépnek színpadra Debrecenben dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/fiatal-tehetsegek-lepnek-szinpadra-debrecenben/2018/08/10/
2018.08.11 Álomutazók – ifjú tehetségek estje a Nagyerdőn naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/programajanlo/2018/08/10/alomutazok-ifju-tehetsegek-estje.naplo

2018.08.10 Ballada mindenkinek haon.hu http://www.haon.hu/ballada-mindenkinek/3948504
2018.08.10 Ballada mindenkinek naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kulturtipp/2018/08/09/ballada-mindenkinek.naplo
2018.08.13 Fotók: Legendás örökzöldek a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-legendas-orokzoldek-a-nagyerdon/3950306
2018.08.15 Csak hullt, egyre hullt reánk az ezüst eső haon.hu http://www.haon.hu/csak-hullt-egyre-hullt-reank-az-ezust-eso/3953172
2018.08.16 Csak hullt, egyre hullt reánk az ezüst eső naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/08/15/csak-hullt-egyre-hullt-reank-az-ezust-eso.naplo

2018.08.14 Fotók: Pikáns komédia a fák alatt haon.hu http://www.haon.hu/fotok-pikans-komedia-a-fak-alatt/3951598
2018.08.15 Túl sok az egy főre eső viszonyok száma naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/08/14/tul-sok-az-egy-fore-eso-viszonyok-szama.naplo
2018.08.19 Túl sok az egy főre eső viszonyok száma haon.hu http://www.haon.hu/tul-sok-az-egy-fore-eso-viszonyok-szama/3952243

2018.08.15 Debrecenben lép színpadra a „magyar blueskirály” civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/08/debrecenben-lep-szinpadra-a-magyar-blueskiraly
2018.08.16 Fotók: Buli Deák Bill-lel haon.hu http://www.haon.hu/fotok-buli-deak-bill-lel/3953806
2018.08.16 Buli Deák Bill-lel naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/08/15/buli-bill-lel.naplo

2018.09.04 A világunk jobbá tehető, gyermeket csinálni érdemes, 
óbégatni felesleges

haon.hu http://www.haon.hu/a-vilagunk-jobba-teheto-gyermeket-csinalni-erdemes-obegatni-felesleges/3971613

2018.08.14 A száz éve született zseni előtt tisztelegnek ezen a debreceni 
koncerten

dehir.hu https://www.dehir.hu/zene-kultura/a-szaz-eve-szuletett-zseni-elott-tisztelegnek-ezen-a-debreceni-koncerten/2018/08/14/

2018.08.15 Bernstein 100: a Kodály Filharmonikusok, Varnus Xavér és 
Balázs János estje

haon.hu http://www.haon.hu/bernstein-100-a-kodaly-filharmonikusok-varnus-xaver-es-balazs-janos-estje/3953436

2018.08.17 Bernstein 100 - ezt a koncertet ne hagyja ki! civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/08/bernstein-100
2018.08.19 Fotók: Centenáriumot ünnepeltek a Nagyerdőn haon.hu http://www.haon.hu/fotok-centenariumot-unnepeltek-a-nagyerdon/3956537
2018.08.21 Centenáriumot ünnepeltek a Nagyerdőn naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/helyi/2018/08/20/centenariumot-unnepeltek-a-nagyerdon.naplo

2018.08.20 Swing és dobshow a Nagyerdő vén fái alatt haon.hu http://www.haon.hu/swing-es-dobshow-a-nagyerdo-ven-fai-alatt/3957519
2018.08.21 Nyári dzsessz naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/cimlap/2018/08/20/nyari-dzsessz.naplo

Hazudj inkább, kedvesem! (július 9.)

Premierajándék (július 22. és 23.)

Francia rúdugrás (augusztus 13.)

Deák Bill 70 (augusztus 15.)

A chicagói hercegnő (július 27. és 28.)

Csoda korban élünk (július 31.)

Frida (augusztus 7.)

Álomutazók (augusztus 11.)

Gyöngyhajú Lány Balladája (augusztus 12.)

Hahó együttes koncertje (augusztus 16.)

Bernstein-100 (augusztus 18.)

Amerikai-magyar est (augusztus 19.)



2018.09.07
Gépészetet tanul, de a hiphop világában is otthon van a 15 
éves táncos lábú debreceni fiatal

dehir.hu https://www.dehir.hu/kultura/gepeszetet-tanul-de-a-hiphop-vilagaban-is-otthon-van-a-15-eves-tancos-labu-debreceni-fiatal/2018/09/07/

2018.09.08 Bolyongó kisfiúból új emberré táncolja magát haon.hu http://www.haon.hu/bolyongo-kisfiubol-uj-emberre-tancolja-magat/3977014
2018.09.11 #EASTSIDESTORY – Az ősbemutató capoeirahungria.com http://capoeirahungria.com/2018/09/11/eastsidestory-az-osbemutato/
2018.09.17 Utca, tánc és játék is volt a színpadon haon.hu http://www.haon.hu/utca-tanc-es-jatek-is-volt-a-szinpadon/3986673
2018.09.17 Utca, tánc és játék is volt a színpadon naplo.hu, Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/kultura/2018/09/16/utca-tanc-es-jatek-is-volt-a-szinpadon.naplo

2018.08.25 Élje át a kertmozizás élményét Debrecenben! civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/05/elje-at-a-kertmozizas-elmenyet-debrecenben
2018.05.30 Kinyitott a debreceni kertmozi civishir.hu https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/05/kinyitott-a-debreceni-kertmozi

Saját színházi bemutató videófelvételeinek internetre feltöltött linkje
2018.09.09 #EastSideStory https://www.youtube.com/watch?v=cjacbRzF4nA&feature=youtu.be Szigorúan bizalmas, nyilvánosan meg nem osztható, referencia-jellegű előadásfelvétel, mely kifejezetten e pályázati anyag részeként kerül 

benyújtásra.

Kertmozi-sorozat (május 29.-szeptember 4.)

#EastSideStory (szeptember 9.)


