MEGHÍVÓ
A Nemzetiségi Színházi Társulat
jótékonysági emlékelőadására

“Éljen a szerelem!”- emlékelőadás, a tragikus
körülmények között elhunyt
Gergely László tiszteletére
A Nemzetiségi Színházi Társulat jótékonysági előadást tart a
Bethlen Téri Színházban
2016. október 5-én 20 órai kezdettel.
Az “Éljen a szerelem!” című operett előadás az elhunyt
rendező első közös munkája az általa életre hívott Nemzetiségi
Társulattal.
A Csárdáskirálynő eredeti meséje, zenéje átível a
monarchiakori operett és mai rejtett álmaink között: bohém és
könnyűvérű mű, egyben az újkori arisztokrácia és a monarchia
rekviemje. (http://www.bethlenszinhaz.hu/event/eljen-aszerelem-nemzetisegi-szinhazi-tarsulat/)
Az előadás megtekintésén túl a támogatás másik lehetősége a
kizárólagos jegyvásárlás, mely nem kötelez az előadás
megtekintésére. Ezen támogatói jegyek különböző árkategóriái
a https://www.jegy.hu/oldalon olvashatók, illetve a Bethlen
Téri Színház pénztárában igényelhetők.
Meghívásunk a kollégáknak, a média munkatársainak és az
általuk elérhető közönségnek szól nemzetiségre való tekintet
nélkül.
A jegyekből befolyt teljes összeget a Társulat Gergely László
családjának ajánlja fel.

Mindenkit szeretettel várunk!
Nemzetiségi Színházi Társulat

Gergely László
(1952 – 2016)
Gergely László 1952. július 25-én született Budapesten. A Színház- és
Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán 1984-ben
diplomázott. A 80-as évek közepétől rendezőként dolgozott a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, a veszprémi Petőfi Sándor
Színházban, a debreceni Csokonai Színházban és a budapesti
Nemzeti Színházban. 1989-től a békéscsabai Jókai Színházban volt
rendező, majd ügyvezető igazgató. 1996 és 1998 között az Újvidéki
Színház művészeti vezetőjeként tevékenykedett. 2000-től Szarvason,
előbb a Weöres Sándor Regionális Színházban, majd az abból
létrejött CervinusTeatrum szlovák nemzetiségi színházban (Szarvas)
dolgozott alapító művészeti vezetőként. Alapítója és megbízott
vezetője volt a 2009-ben megnyílt kézdivásárhelyi Városi Színháznak.
2015-ben megbízott ügyvezetőként a Magyar Cirkusz és Varieté
Nonprofit Kft-t is vezette.
A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetségnek 2010-es
megalapításaóta elnöke volt.
A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi
nemzetiségi színjátszás sokszínűségére alapozva összehangoltan
léphessen fel a magyarországi nemzetiségi színházi kultúra
fejlesztése és megőrzése érdekében.
Gergely László az elmúlt években sokat dolgozott a Nemzetiségi
Befogadó Színház megalapításán, mely a magyarországi kisebbségi
színjátszás bástyájaként egységesen adna otthont a tizenhárom
nemzetiség rendszeres megmutatkozásának. Fontos küldetése volt,
hogy a hazai kisebbségi színjátszás megtalálja az összes olyan
megjelenési formát, mellyel magyar és nem magyar közönségét
egyaránt meg tudja szólítani. Célja volt, hogy a nemzetiségi
színjátszás a magyar kultúra szerves részeként minél több emberhez
eljusson - hangsúlyozták a közleményben, kiemelve, hogy Gergely
László nevéhez kötődik a Jelen/Lét fesztivál, a Nemzetiségi Színházak
Találkozója, valamint a Nemzetiségi Színházi Fórum és Kollokvium
megszervezése is.
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