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Hihetetlen, de igaz!!!

Törtarany felvásárlás a legjobb áron:
14 K: 6000,-Ft/g, 18 K: 7000,-Ft/g.

Törtezüst felvásárlás:150 Ft/g,
Beszámítás: 500,-Ft/g.

Lizy ékszer

9.500Ft/g.

Használt, megunt ékszerét most

értékben beszámítjuk új aranyékszerek 
vásárlása esetén, az új ékszer árába!

A legszebb ékszerek, a legjobb áron, a legnagyobb választékban várják Önöket!

Szirtes Balázs a Karinthy Színház egyik legjobban fog-
lalkoztatott művésze. A fiatal színész négy darabban is 
felbukkan: a Büszkeség és balítélet, a Hyppolit a lakáj, az 
Eredeti helyszín és a Szegény Dániel című előadásokban 
egyaránt a színpadon láthatjuk.

- Mi alapján döntött úgy, hogy elvállalja a szereplést ezek-
ben a darabokban?

- Nem volt kérdés, mindegyik nagyon színvonalas és 
jó darab. Ráadásul olyan művészekkel játszom együtt, 
akikkel nagy öröm dolgozni. A munka szempontjából 
egyaránt fontosnak tartom a színdarabot és a kollégák 
személyét is. Egy jó társasággal azért kínszenvedés lenne 
egy rossz darabot létrehozni, de egy jó darabot is elront-
hat, ha a szereplők nem igazán jók. Talán a csapat egy 
kicsit fontosabb, mert olyat már láttunk, hogy egy gyen-
gébb darabból is jó előadás születik, mert a művészek a 
tehetségükből adódóan annyit tudtak hozzáadni.

- Melyik darab áll leginkább közel a szívéhez?
- Nem tudnám ezt megmondani. Az az izgalmas eb-

ben a pályában, hogy sokfélét lehet alakítani. Ez most 
megadatott nekem a Karinthy Színházban.

- Melyik darab a legnagyobb kihívás?

- Nem érzem egyiket se nagyobb kihívásnak a többihez 
képest. Az Eredeti helyszínben gyakorlatilag az utolsó 1 
percet kivéve végig ott vagyok a színpadon. A Hyppolit-
ban az a nehézség, hogy az emberek emlékezetében él az 
eredeti szereposztás, a Kabos-Csortos féle film. Nem lenne 
jó, ha csalódással távozna a néző. A Szegény Dánielben, 
a krimiben a pontosság az, ami fontos, hogy a néző ne 
essen ki abból a folyamatból, amibe bevezetjük. A Büsz-
keség és baletéletben pedig úgy próbálunk egy 18. száza-
di történetet eljátszani, hogy közben egy pici színpadon 
vagyunk, mégis el kell érni, 
hogy megszülessen az a 
nagy romantikus mese.

Minden műfajban kipróbálhatja magát 

A színház aktuális műsoráról a www.karinthyszinhaz.hu 
internetes oldalon tudhatnak meg többet.
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