
MEGHÍVÓ CIVILSZERVEZETEK MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA 

ELVESZETTEK: A HIÁNYZÓ PILLANAT 
– RÉSZVÉTELI SZÍNHÁZ CIVILEKNEK A CSELEKVÉS LEHETŐSÉGÉRŐL – 
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA, PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 17. 
 
 

A Káva 2012 óta dolgozik az AnBlokk társadalomkutatóival és roma fiatalokkal egy olyan részvételi színházon, 
amelyben egy-egy város civilszervezetei, valamint a helyi sajtó munkatársai és helyi középiskolások dolgoznak 
fel aktuális politikai témákat. Korábban az iskolai szelekcióval foglakoztunk, ebben az évadban a menekültekkel 
kapcsolatos tapasztalatok végiggondolására teszünk kísérletet – a nézőkkel közösen, Szegeden és Pécsen. 

 
2016 február 28-án délután pécsi civilszervezetek munkatársai számára tartunk részvételi színházi előadást a Civil 
Közösségek Házában. A történet szerint egy fiatal társaság épp karácsonyra készül, míg kint hatalmas hóvihar 
tombol. A ház előtt váratlanul menekültek bukkannak fel, akiknek a fiatalok - magától értetődő módon - segíteni 

szeretnének. A segítségnyújtásban azonban valami akadályozza őket. MI AKADÁLYOZZA ŐKET ÉS MIBEN? 
 
A színház közönsége által felmutatott „hiányzó pillanatok” aktív lehetőséget kínálnak annak végiggondolására, 
hogy „mi a passzivitás?” Mit tekintsük azonnali cselekvési felelősségnek?” Mit jelent az „akadály”? Melyek a 
cselekvés megfelelő és elmulasztott pillanatai?  
 
Másnap két középiskolás osztályt látunk vendégül a színházban. Ezeken a 
foglakozásokon a civilek megfigyelőként vehetnek részt. A civileket arra 
invitáljuk, hogy összehasonlítva a saját színházi élményüket a fiatalok 
játékának megfigyelőjeként szerzett tapasztalatokkal, hétfő este, az 
előadások után a társulattal és helyi újságírókkal közösen vitassák, hogy 
melyek azok a bizonyos „hiányzó pillanatok”. Miként térnek el a városban 
dolgozó felnőtt civilek és a helyi középiskolások válaszai a fenti 
kérdésekre? Azt reméljük, hogy e színház alapú részvételi kutatás 
izgalmas riporttémát ad a helyi sajtó számára is. 
 

 2016. február 28. du. 14.00 – 17.00: Színházi előadás 

civilszervezetek számára 

   2016. február 29. de. 9.00 – 12.00 és du. 14.00 – 17.00: Színházi 

előadás középiskolák számára 

    2016. február 29. 18.00 – 19.00: sajtófórum. A középiskolásoknak 

és a felnőtt civileknek szóló előadások felelevenítése, az 
élmények összehasonlítása, a különbségek vidám elemzése 
a darab szereplőivel és a helyi sajtó munkatársaival 

 
REGISZTRÁCIÓ: http://goo.gl/forms/HDvFTk7F25 
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