
Megjelenés ideje Címe Média Link

2020. június 10.
Hetven éve nyílt meg a Nagyerdei Szabadtéri 

Színpad
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/hetven-eve-nyilt-meg-a-nagyerdei-

szabadteri-szinpad-4105860/

2020. július 3.
Szabadtéri színház is lesz a virágkarneváli héten a 

debreceni Nagyerdőben
Alon

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/szabadteri-szinhaz-is-lesz-a-

viragkarnevali-heten-a-debreceni-nagyerdoben

2020. július 3.
Idén is virágba borul a város: rendhagyó lesz a 

Debreceni Virágkarnevál 
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/iden-is-viragba-borul-a-varos-rendhagyo-

lesz-a-debreceni-viragkarneval/2020/07/03/

2020. július 3. Ilyen lesz idén a virágkarnavál dehir https://www.dehir.hu/videogaleria/ilyen-lesz-iden-a-viragkarnaval/

2020. július 4. Kiderült, milyen lesz idei virágkarnevál HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/kiderult-milyen-lesz-idei-viragkarneval

2020. július 4.
Többnapos buli lesz Debrecenben: mutatjuk, mit 

tartogat a virágkarneváli hét a Nagyerdőben
hellovidek

https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/07/04/tobbnapos-buli-lesz-

debrecenben-mutatjuk-mit-tartogat-a-viragkarnevali-het-a-nagyerdoben

2020. július 7. Debrecenbe visszatér a fesztiválhangulat Ripost
https://ripost.hu/eletmodi/debrecenbe-visszater-a-fesztivalhangulat-

2489596/

2020. július 6. Debrecenbe visszatér a fesztiválhangulat turizmus.com
https://turizmus.com/desztinaciok/debrecenbe-visszater-a-

fesztivalhangulat-1170700

2020. július 16.
Kihagyhatatlan sztárprodukciók várják ismét a 

Nagyerdőre látogatókat
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/kihagyhatatlan-sztarprodukciok-varjak-

ismet-a-nagyerdore-latogatokat/2020/07/16/

2020. július 21. Ingyen lehet utazni a debreceni nyári színházba Cívishír
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/ingyen-lehet-utazni-a-debreceni-

nyari-szinhazba-

2020. július 21.
Ingyen utazhatnak a debreceniek a Nagyerdei 

Szabadtéri Játékokra
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/ingyen-utazhatnak-a-debreceniek-a-nyari-

szinhazi-estekre/2020/07/21/

2020. október 2.
2020-ban is felejthetetlen színházi élményekkel 

gazdagodtunk a Nagyerdei Szabadtéri Játékokon
Denagy

https://denagy.hu/kiemelt/2020-ban-is-felejthetetlen-szinhazi-

elmenyekkel-gazdagodtunk-a-nagyerdei-szabadteri-jatekokon/

Apolló Kertmozi

2020. május 28. Kertmozi lesz az Apolló Haon https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/kertmozi-lesz-az-apollo-4074144/

2020. május 29. Kertmozi lesz a debreceni Apolló dehir
https://www.dehir.hu/kultura/kertmozi-lesz-a-debreceni-

apollo/2020/05/29/

2020. május 30. Kertmozi lesz a debreceni Apolló travelo
https://www.travelo.hu/rendezveny/20200530-magyarorszag-debrecen-

kertmozi-lesz-az-apollo.html

2020. június 1. Kertmozi nyílik Debrecenben! kultúraonline.hu https://kulturaonline.hu/kertmozi_nyilik_debrecenben_10492

2020. június 5.
Hétfőtől újra mozizhatunk Debrecenben, de 

egyelőre csak a szabadban
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/hetfotol-ujra-mozizhatunk-debrecenben-

de-egyelore-csak-a-szabadban/2020/06/05/

2020. június 5. Ismét kertmozizhatunk Debrecenben dehir https://www.dehir.hu/videogaleria/ismet-kertmozizhatunk-debrecenben/

2020. június 5. Hétfőtől indul az Apolló Kertmozi HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/hetfotol-indul-az-apollo-kertmozi

2020. június 9.
Vissza a jövőbe: igazi klasszikussal indult a kertmozi 

Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/vissza-a-jovobe-igazi-klasszikussal-indult-a-

kertmozi-debrecenben/2020/06/09/

2020. július 28.
Tökéletes randifilmet láthatnak a debreceniek a 

Nagyerdőben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/tokeletes-randifilmet-lathatnak-a-

debreceniek-a-nagyerdoben/2020/07/28/

Móricz Zsigmond Színház | 9-TŐL 5-IG (július 19.)

2020. július 4.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 9-től 5-ig 

című musicalje Debrecenben is látható
nyiregyhaza.hu

https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-nyiregyhazi-moricz-zsigmond-szinhaz-

9-tol-5-ig-cimu-musicalje-debrecenben-is-lathato-2020-07-04

2020. július 21. Beindulnak a csajok HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/beindulnak-a-csajok

Orlai Produkciós Iroda - Nagyerdei Szabadtéri játékok | HOGY SZERET A MÁSIK (július 24.)

2020. július 21.
Göttinger Pál: ki vagyunk éhezve a hús-vér 

közönségre
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/gottinger-pal-ki-vagyunk-ehezve-a-hus-

ver-kozonsegre/2020/07/21/

2020. július 24.
Vígjátékkal folytatódik a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok – videóval
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/vigjatekkal-folytatodik-a-nagyerdei-

szabadteri-jatekok/2020/07/24/

2020. július 25.
„Megtekert” bohózat – A Hogy szeret a másik című 

előadásról
HajduPress

https://hajdupress.hu/cikk/megtekert-bohozat-a-hogy-szeret-a-masik-

cimu-eloa

2020. augusztus 10.
“Jó lesz most is nyitottabb keretek között színpadra 

lépni” – interjú Pataki Ferenccel
deszkavizio

https://deszkavizio.hu/jo-lesz-most-is-nyitottabb-keretek-kozott-szinpadra-

lepni-interju-pataki-ferenccel/

Orlai Produkciós Iroda | EGY APRÓ KÉRÉS (július 26.)

2020. július 26.
A vasárnapi esti zuhé miatt hétfőn lesz az Egy apró 

kérés 
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/a-vasarnapi-esti-zuhe-miatt-hetfon-lesz-az-

egy-apro-keres/2020/07/26/

2020. július 27. A veséjükbe látunk HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/a-vesejukbe-latunk

Csokonai Színház | A PADLÁS (július 29. és augusztus 26.)

2020. július 13.
A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon mutatják be a 

legendás musicalt
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon-

mutatjak-be-a-legendas-musicalt-4194755/

2020. július 13.
Ikonikus musicalt mutatnak be a Nagyerdei 

Szabadtéri Színpadon
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/ikonikus-musicalt-mutatnak-be-a-nagyerdei-

szabadteri-szinpadon/2020/07/13/

2020. július 14.
A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon mutatják be A 

padlást
Színhaz.org

https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/musical/2020/07/14/a-nagyerdei-

szabadteri-szinpadon-mutatjak-be-a-padlast/

2020. július 27. A szabad ég alatt is játszhatják A padlást Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-szabad-eg-alatt-is-jatszhatjak-a-

padlast-4226930/

2020. július 28. „Jó látni, hogy az embereknek hiányzik a színház!” dehir
https://www.dehir.hu/kultura/jo-latni-hogy-az-embereknek-hianyzik-a-

szinhaz/2020/07/28/

2020. július 29.
Minden jegy elkelt A padlás szabadtéri bemutatójára 

– videóval
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/minden-jegy-elkelt-a-padlas-

szabadteri-bemutatojara-videoval-4232048/

2020. július 30. A padlást mutatták be a Nagyerdőn Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlast-mutattak-be-a-nagyerdon-

4234322/

2020. július 31.
Meghálálták a visszatérést: így zúgott a vastaps a 

Csokonai színészeinek
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/meghalaltak-a-visszaterest-igy-

zugott-a-vastaps-a-csokonai-szineszeinek-4236302/

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

Sajtómegjelenések

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/hetven-eve-nyilt-meg-a-nagyerdei-szabadteri-szinpad-4105860/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/hetven-eve-nyilt-meg-a-nagyerdei-szabadteri-szinpad-4105860/
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/szabadteri-szinhaz-is-lesz-a-viragkarnevali-heten-a-debreceni-nagyerdoben
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/szabadteri-szinhaz-is-lesz-a-viragkarnevali-heten-a-debreceni-nagyerdoben
https://www.dehir.hu/kultura/iden-is-viragba-borul-a-varos-rendhagyo-lesz-a-debreceni-viragkarneval/2020/07/03/
https://www.dehir.hu/kultura/iden-is-viragba-borul-a-varos-rendhagyo-lesz-a-debreceni-viragkarneval/2020/07/03/
https://www.dehir.hu/videogaleria/ilyen-lesz-iden-a-viragkarnaval/
https://hajdupress.hu/cikk/kiderult-milyen-lesz-idei-viragkarneval
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/07/04/tobbnapos-buli-lesz-debrecenben-mutatjuk-mit-tartogat-a-viragkarnevali-het-a-nagyerdoben
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/07/04/tobbnapos-buli-lesz-debrecenben-mutatjuk-mit-tartogat-a-viragkarnevali-het-a-nagyerdoben
https://ripost.hu/eletmodi/debrecenbe-visszater-a-fesztivalhangulat-2489596/
https://ripost.hu/eletmodi/debrecenbe-visszater-a-fesztivalhangulat-2489596/
https://turizmus.com/desztinaciok/debrecenbe-visszater-a-fesztivalhangulat-1170700
https://turizmus.com/desztinaciok/debrecenbe-visszater-a-fesztivalhangulat-1170700
https://www.dehir.hu/debrecen/kihagyhatatlan-sztarprodukciok-varjak-ismet-a-nagyerdore-latogatokat/2020/07/16/
https://www.dehir.hu/debrecen/kihagyhatatlan-sztarprodukciok-varjak-ismet-a-nagyerdore-latogatokat/2020/07/16/
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/ingyen-lehet-utazni-a-debreceni-nyari-szinhazba-
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/ingyen-lehet-utazni-a-debreceni-nyari-szinhazba-
https://www.dehir.hu/debrecen/ingyen-utazhatnak-a-debreceniek-a-nyari-szinhazi-estekre/2020/07/21/
https://www.dehir.hu/debrecen/ingyen-utazhatnak-a-debreceniek-a-nyari-szinhazi-estekre/2020/07/21/
https://denagy.hu/kiemelt/2020-ban-is-felejthetetlen-szinhazi-elmenyekkel-gazdagodtunk-a-nagyerdei-szabadteri-jatekokon/
https://denagy.hu/kiemelt/2020-ban-is-felejthetetlen-szinhazi-elmenyekkel-gazdagodtunk-a-nagyerdei-szabadteri-jatekokon/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/kertmozi-lesz-az-apollo-4074144/
https://www.dehir.hu/kultura/kertmozi-lesz-a-debreceni-apollo/2020/05/29/
https://www.dehir.hu/kultura/kertmozi-lesz-a-debreceni-apollo/2020/05/29/
https://www.travelo.hu/rendezveny/20200530-magyarorszag-debrecen-kertmozi-lesz-az-apollo.html
https://www.travelo.hu/rendezveny/20200530-magyarorszag-debrecen-kertmozi-lesz-az-apollo.html
https://kulturaonline.hu/kertmozi_nyilik_debrecenben_10492
https://www.dehir.hu/debrecen/hetfotol-ujra-mozizhatunk-debrecenben-de-egyelore-csak-a-szabadban/2020/06/05/
https://www.dehir.hu/debrecen/hetfotol-ujra-mozizhatunk-debrecenben-de-egyelore-csak-a-szabadban/2020/06/05/
https://www.dehir.hu/videogaleria/ismet-kertmozizhatunk-debrecenben/
https://www.dehir.hu/kultura/vissza-a-jovobe-igazi-klasszikussal-indult-a-kertmozi-debrecenben/2020/06/09/
https://www.dehir.hu/kultura/vissza-a-jovobe-igazi-klasszikussal-indult-a-kertmozi-debrecenben/2020/06/09/
https://www.dehir.hu/kultura/tokeletes-randifilmet-lathatnak-a-debreceniek-a-nagyerdoben/2020/07/28/
https://www.dehir.hu/kultura/tokeletes-randifilmet-lathatnak-a-debreceniek-a-nagyerdoben/2020/07/28/
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-nyiregyhazi-moricz-zsigmond-szinhaz-9-tol-5-ig-cimu-musicalje-debrecenben-is-lathato-2020-07-04
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-nyiregyhazi-moricz-zsigmond-szinhaz-9-tol-5-ig-cimu-musicalje-debrecenben-is-lathato-2020-07-04
https://hajdupress.hu/cikk/beindulnak-a-csajok
https://www.dehir.hu/debrecen/gottinger-pal-ki-vagyunk-ehezve-a-hus-ver-kozonsegre/2020/07/21/
https://www.dehir.hu/debrecen/gottinger-pal-ki-vagyunk-ehezve-a-hus-ver-kozonsegre/2020/07/21/
https://www.dehir.hu/kultura/vigjatekkal-folytatodik-a-nagyerdei-szabadteri-jatekok/2020/07/24/
https://www.dehir.hu/kultura/vigjatekkal-folytatodik-a-nagyerdei-szabadteri-jatekok/2020/07/24/
https://hajdupress.hu/cikk/megtekert-bohozat-a-hogy-szeret-a-masik-cimu-eloa
https://hajdupress.hu/cikk/megtekert-bohozat-a-hogy-szeret-a-masik-cimu-eloa
https://deszkavizio.hu/jo-lesz-most-is-nyitottabb-keretek-kozott-szinpadra-lepni-interju-pataki-ferenccel/
https://deszkavizio.hu/jo-lesz-most-is-nyitottabb-keretek-kozott-szinpadra-lepni-interju-pataki-ferenccel/
https://www.dehir.hu/kultura/a-vasarnapi-esti-zuhe-miatt-hetfon-lesz-az-egy-apro-keres/2020/07/26/
https://www.dehir.hu/kultura/a-vasarnapi-esti-zuhe-miatt-hetfon-lesz-az-egy-apro-keres/2020/07/26/
https://hajdupress.hu/cikk/a-vesejukbe-latunk
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon-mutatjak-be-a-legendas-musicalt-4194755/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon-mutatjak-be-a-legendas-musicalt-4194755/
https://www.dehir.hu/kultura/ikonikus-musicalt-mutatnak-be-a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon/2020/07/13/
https://www.dehir.hu/kultura/ikonikus-musicalt-mutatnak-be-a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon/2020/07/13/
https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/musical/2020/07/14/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon-mutatjak-be-a-padlast/
https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/musical/2020/07/14/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon-mutatjak-be-a-padlast/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-szabad-eg-alatt-is-jatszhatjak-a-padlast-4226930/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-szabad-eg-alatt-is-jatszhatjak-a-padlast-4226930/
https://www.dehir.hu/kultura/jo-latni-hogy-az-embereknek-hianyzik-a-szinhaz/2020/07/28/
https://www.dehir.hu/kultura/jo-latni-hogy-az-embereknek-hianyzik-a-szinhaz/2020/07/28/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/minden-jegy-elkelt-a-padlas-szabadteri-bemutatojara-videoval-4232048/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/minden-jegy-elkelt-a-padlas-szabadteri-bemutatojara-videoval-4232048/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlast-mutattak-be-a-nagyerdon-4234322/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlast-mutattak-be-a-nagyerdon-4234322/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/meghalaltak-a-visszaterest-igy-zugott-a-vastaps-a-csokonai-szineszeinek-4236302/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/meghalaltak-a-visszaterest-igy-zugott-a-vastaps-a-csokonai-szineszeinek-4236302/


2020. augusztus 1. A padlás telis-tele van lélekkel Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlas-telis-tele-van-lelekkel-

4238627/

2020. augusztus 17. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadra érkezik A padlás szinhaz.online https://szinhaz.online/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadra-erkezik-a-padlas/

2020. augusztus 24.
Az egyik legnépszerűbb hazai musical slágerei 

csendülnek fel Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/az-egyik-legnepszerubb-hazai-musical-

slagerei-csendulnek-fel-debrecenben/2020/08/24/

Pannon Várszínház | HAIR (augusztus 4.)

2020. július 8. Jön a Hair Debrecenbe Cívishír https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/jon-a-hair-debrecenbe

2020. augusztus 4. Örökzöld dallamok a Nagyerdő lombjai alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/orokzold-dallamok-a-nagyerdo-

lombjai-alatt-4246463/

Vojtina Bábszínház | A CSIZMADIA, A SZÉLKIRÁLY ÉS A NYÚLPÁSZTOR ESETE (augusztus 9.)

2020. augusztus 6.
Elragadó darabbal hódítja meg a Vojtina a szabadtéri 

színpadot
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/elragado-darabbal-hoditja-meg-a-

vojtina-a-szabadteri-szinpadot-4252517/

Madách Színház | PÁRATLAN PÁROS (augusztus 12. és 13.)

2020. augusztus 11. Páratlan páros érkezik a Nagyerdőre Cívishír
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/08/paratlan-paros-erkezik-a-

nagyerdore

2020. augusztus 13. Páratlan páros: sztárparádé a Nagyerdő fái alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/paratlan-paros-sztarparade-a-

nagyerdo-fai-alatt-4266935/

2020. augusztus 14. Fájna az igazság - Páratlan páros című előadásról HajduPress
https://hajdupress.hu/cikk/fajna-az-igazsag-a-paratlan-paros-cimu-

eloadasrol

Madách Színház | LILIOMFI (augusztus 16. és 17.)

2020. augusztus 10.
Legénybúcsún mulató férfiakkal és Liliomfival is 

találkozhatunk Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/legenybucsun-mulato-ferfiakkal-es-

liliomfival-is-talalkozhatunk-debrecenben/2020/08/10/

2020. augusztus 17. Trükkös románc a Nagyerdő fái alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/trukkos-romanc-a-nagyerdo-fai-alatt-

4279433/

2020. augusztus 17. Mindenhol megállja a helyét a népszerű színész Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/mindenhol-megallja-a-helyet-a-

nepszeru-szinesz-4277426/

2020. augusztus 18.
A színház mindent megold – A Liliomfi című 

előadásról
HajduPress

https://hajdupress.hu/cikk/a-szinhaz-mindent-megold-a-liliomfi-cimu-

eloadasro

Nagyerdei Szabadtéri Játékok | EGYÜTT 100 (augusztus 20.)

Győri Balett | ANNA KARENINA (augusztus 24.)

2020. augusztus 21.
Az egyik legszebb orosz klasszikust hozza el 

Debrecenbe a Győri Balett
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/az-egyik-legszebb-orosz-klasszikust-hozza-el-

debrecenbe-a-gyori-balett/2020/08/21/

2020. augusztus 24. Anna Karenina drámáját táncolták el a Nagyerdőn Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/anna-karenina-dramajat-tancoltak-el-

a-nagyerdon-4296227/

2020. augusztus 25.
Libbenő szoknyák és kecses mozdulatok mesélték el 

Anna Karenina történetét a debreceni Nagyerdőn
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/libbeno-szoknyak-es-kecses-mozdulatok-

meseltek-el-anna-karenina-tortenetet-a-debreceni-

nagyerdon/2020/08/25/

Játékszín | MENOPAUZA (augusztus 29. és 30.)

2020. július 23.
DUPLÁZIK a Menopauza musical 2020-ban a 

debreceni Nagyerdei Szabadtérin
kultúraonline.hu

https://kulturaonline.hu/duplazik_a_menopauza_musical_2020ban_a_debr

eceni_nagyerdei_szabadterin_jegyek_itt_10600

Játékszín | LEGÉNYBÚCSÚ (szeptember 1. és 2.)

2020. augusztus 10.
Legénybúcsún mulató férfiakkal és Liliomfival is 

találkozhatunk Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/legenybucsun-mulato-ferfiakkal-es-

liliomfival-is-talalkozhatunk-debrecenben/2020/08/10/

2020. augusztus 31. Legénybúcsúval indul a szeptember Debrecenben dehir
https://www.dehir.hu/kultura/legenybucsuval-indul-a-szeptember-

debrecenben/2020/08/31/

2020. szeptember 4.

Egy megismételhetetlen este margójára – a nyarat 

Debrecenben nem is lehetett volna fergetegesebb 

darabbal búcsúztatni…

HajduPress
https://hajdupress.hu/cikk/egy-megismetelhetetlen-este-margojara-a-

nyarat-deb

L'art pour l'art Társulat | EMBER A FALVÉDŐRŐL (szeptember 7.)

2020. szeptember 2.
Besenyő Pista bácsi és családja hamarosan 

Debrecenben borzolja a kedélyeket
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/besenyo-pista-bacsi-es-csaladja-hamarosan-

debrecenben-borzolja-a-kedelyeket/2020/09/02/

2020. szeptember 7. Abszurd humor a Nagyerdő fái alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/abszurd-humor-a-nagyerdo-fai-alatt-

4331597/

Orlai Produkciós Iroda | KAKTUSZVIRÁG (szeptember 14.)

2020. szeptember 1.
Szúrós és vicces kaktuszvirág érkezik Debrecenbe, a 

Nagyerdei Szabadtéri Színpadra
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/szuros-es-vicces-kaktuszvirag-erkezik-

debrecenbe-a-nagyerdei-szabadteri-szinpadra/2020/09/01/

2020. szeptember 14.
Az idei utolsó alkalomhoz érkezik a nyári színház 

Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/az-idei-utolso-alkalomhoz-erkezik-a-nyari-

szinhaz-debrecenben/2020/09/14/

2020. szeptember 15. Megvalósuló hazugságok HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/megvalosulo-hazugsagok

2020. szeptember 15.
Vidám, retró hangulatú előadással zárult a Nagyerdei 

Szabadtéri Játékok sorozata
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/vidam-retro-hangulatu-eloadassal-zarult-

a-nagyerdei-szabadteri-jatekok/2020/09/15/

Vojtina Bábszínház |A LIBAPÁSZTORLÁNY (szeptember 18.,19. és 25.)

2020. szeptember 16.
Családi programra várja a Vojtina Bábszínház a 

debrecenieket
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/csaladi-programra-varja-a-vojtina-

babszinhaz-a-debrecenieket/2020/09/16/

Nagyerdei Szabadéri Játékok | TŰZLILIOM (eredeti terv: szeptember 11., elhalasztva: november 14.)

2020. szeptember 3.
Wass Albert regénye életre kel a debreceni 

Nagyerdőn
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/wass-albert-regenye-eletre-kel-a-debreceni-

nagyerdon/2020/09/03/

2020. szeptember 8. Elmarad a Tűzliliom debreceni bemutatója dehir
https://www.dehir.hu/kultura/elmarad-a-tuzliliom-debreceni-

bemutatoja/2020/09/08/

2020. szeptember 8.
Pozitív teszt az egyik stábtagnál, lefújták a Tűzliliom 

pénteki bemutatóját
haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/pozitiv-teszt-az-egyik-stabtagnal-

lefujtak-a-tuzliliom-penteki-bemutatojat-4333757/

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlas-telis-tele-van-lelekkel-4238627/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlas-telis-tele-van-lelekkel-4238627/
https://szinhaz.online/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadra-erkezik-a-padlas/
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/jon-a-hair-debrecenbe
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/orokzold-dallamok-a-nagyerdo-lombjai-alatt-4246463/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/orokzold-dallamok-a-nagyerdo-lombjai-alatt-4246463/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/elragado-darabbal-hoditja-meg-a-vojtina-a-szabadteri-szinpadot-4252517/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/elragado-darabbal-hoditja-meg-a-vojtina-a-szabadteri-szinpadot-4252517/
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/08/paratlan-paros-erkezik-a-nagyerdore
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/08/paratlan-paros-erkezik-a-nagyerdore
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/paratlan-paros-sztarparade-a-nagyerdo-fai-alatt-4266935/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/paratlan-paros-sztarparade-a-nagyerdo-fai-alatt-4266935/
https://hajdupress.hu/cikk/fajna-az-igazsag-a-paratlan-paros-cimu-eloadasrol
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https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/trukkos-romanc-a-nagyerdo-fai-alatt-4279433/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/trukkos-romanc-a-nagyerdo-fai-alatt-4279433/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/mindenhol-megallja-a-helyet-a-nepszeru-szinesz-4277426/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/mindenhol-megallja-a-helyet-a-nepszeru-szinesz-4277426/
https://hajdupress.hu/cikk/a-szinhaz-mindent-megold-a-liliomfi-cimu-eloadasro
https://hajdupress.hu/cikk/a-szinhaz-mindent-megold-a-liliomfi-cimu-eloadasro
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https://www.dehir.hu/kultura/szuros-es-vicces-kaktuszvirag-erkezik-debrecenbe-a-nagyerdei-szabadteri-szinpadra/2020/09/01/
https://www.dehir.hu/kultura/az-idei-utolso-alkalomhoz-erkezik-a-nyari-szinhaz-debrecenben/2020/09/14/
https://www.dehir.hu/kultura/az-idei-utolso-alkalomhoz-erkezik-a-nyari-szinhaz-debrecenben/2020/09/14/
https://hajdupress.hu/cikk/megvalosulo-hazugsagok
https://www.dehir.hu/debrecen/vidam-retro-hangulatu-eloadassal-zarult-a-nagyerdei-szabadteri-jatekok/2020/09/15/
https://www.dehir.hu/debrecen/vidam-retro-hangulatu-eloadassal-zarult-a-nagyerdei-szabadteri-jatekok/2020/09/15/
https://www.dehir.hu/kultura/csaladi-programra-varja-a-vojtina-babszinhaz-a-debrecenieket/2020/09/16/
https://www.dehir.hu/kultura/csaladi-programra-varja-a-vojtina-babszinhaz-a-debrecenieket/2020/09/16/
https://www.dehir.hu/kultura/wass-albert-regenye-eletre-kel-a-debreceni-nagyerdon/2020/09/03/
https://www.dehir.hu/kultura/wass-albert-regenye-eletre-kel-a-debreceni-nagyerdon/2020/09/03/
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