Ismert hazai alkotó-, és előadóművészek
komoly előkészítő munkájával megszületett
az első gypsy musical, a Somnakaj, melyet
a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében
mutattak be 2014 áprilisban a Művészetek
Palotájában.

országos körútra indult, hogy megmutassa,
hogy a közös munka,és együttgondolkodás
révén hogyan épül „híd” a nemzetiségek és
a többségi társadalom tagjai között.

Az előadás koncert és

színház, tánc és

irodalom,

képzőmüvészet,

hagyományőrzés valamint modern kifejezési
formák találkozása.

A produkció
célja a roma
mint

életre
kultúra

hívásának legfőbb
bemutatása volt,

a nemzeti és az európai kultúra

része, illetve

A produkció 2015 évben 10 állomásos

tradicionális

A Somnakaj igazi cross over. Valóságos
örömzene.

olyan

magas művészi

színvonalú kulturális élmény

biztosítása,

mely alkalmas lehet a diszkrimináció terén
történő szemléletváltás

beindítására a

társadalomban.

Ezzel egyidőben elkészült a darab koncert
verziója is, amely az előadás csökkentett
létszámú, de ugyanolyan zenei élményt
biztosító változata.

A darab új felfogásban folytatja életútját.

szerencsét próbálni a fővárosba. Példát

Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében humor

mutat arra, hogy a hovatartozás vállalása

szövi át a jeleneteket, miközben drámai

mellett is megvalósítható a tanulás általi

konfliktusok jelzik a nemzetiségek és a

kitörés.

többségi

társadalom

egymástól

eltérő

konklúzió

szokásait, világnézetét.

történet

A darab az identitás vállalásának, a tehetség
kibontakoztatásának kérdéseit járja körbe,

A cselekmény egy létező, Alsószentlélek

miközben általános

településen

feszeget, egyéni sorsokon próbál rámutatni

Somnakaj

játszódik.

Egy

roma lány,

meséli el családja és saját

a

személyes

emberi

felelősségre,

kérdéseket

sorsunk

történetét. Sorsának állomásai elevenednek

irányíthatóságát tekintve.

meg, reális képet festve a cigányságról.

Megkérdőjeleződnek az általánosításokban

A lány, családja ellenkezése ellenére elindul

megmutatkozó előítéletek sztereotípiák.

Somnakaj – Si jekh shej
Az előadást és a koncertet is, a romákra
jellemző sokszínűség és kirobbanó érzelmi
gazdagság jellemzi. A különböző kulturális
közegekből, szinterekről érkező

alkotók,

előadók

kultúra

jól

tükrözik a

roma

Somnakaj – Árva madár
Somnakaj – O bijav

sokszínűségét. A darab sorra veszi azokat
az érintkezési pontokat, ahol a kulturális
befogadás társadalmi

attitüdje

gazdag

kölcsönhatásokat eredményez.

A megszólaló dallamok számos zenei
műfajt érintenek, széles panorámát mutatva
a cigány folklórtól egészen a közelmúlt

A fellépők itthon és világszerte elismert

zenei hatásait is integráló átdolgozásokig,

énekesek, zenészek. Közös vonásuk, hogy

stílusbeli újításokig. Első helyen kell

fáradhatatlanul

említeni a cigány folklórból merítő

keresik

a

zenei

fúzió

lehetőségét és a zenei hagyományokat a

népdalokat, de megjelenik az úgynevezett

kortárs

“kávéházi”, avagy városi cigányzene is

művészet

értelmezik.

szerves

részeként

modern feldolgozásban.

A 2015/2016-os, illetve a 2016/2017-es évadban a Nemzeti Színház repertoárján.
Korábbi előadások
2014. április 4.
2014. május 4.
2014. május 28.
2014. június 23.
2014. október 18.
2014. október 27.
2014. november 15.
2015. január 5.
2015. május 31.
2015. június 6.
2015. augusztus 19.
2015. augusztus 30.
2015. szeptember 6.
2015. szeptember 11.
2015. szeptember 20.
2015. október 11.
2015. november 22.

Művészetek Palotája, Budapest
(ősbemutató, Budapesti Tavaszi Fesztivál)
Művészetek Palotája, Budapest
Művészetek Palotája, Budapest
Művészetek Palotája, Budapest
Csokonai Színház, Debrecen
Művészetek Palotája, Budapest
Művészetek Palotája, Budapest
Művészetek Palotája, Budapest
Csiky Gergely Színház, Kaposvár
Zsolnay Kulturális Negyed - Pirogránit udvar, Pécs
(POSzT-OFF)
Kossuth tér, Debrecen
(Debreceni Virágkarnevál)
Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
(Vidor Fesztivál)
Szigligeti Színház, Szolnok
Győri Nemzeti Színház, Győr
Szegedi Nemzeti Színház, Szeged
Thália Színház, Budapest
(CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál)
Miskolci Nemzeti Színház, Miskolc

Index – Ványa bácsi
Ezt az előadást Önnek is látnia kell!
2015. okt. 12.
“A Somnakaj katartikus színházi élmény, a
roma musicalt látni kell, nincs kibúvó!”
“a Somnakaj az utóbbi évek egyik legfontosabb,
leginkább magával ragadó előadása. Páratlanul
gazdag zenei világ, libabőrző előadásmód,
elképesztő ösztönös tehetségek, és rutinos
vérprofik, a fizika törvényeinek hadat üzenő
táncjelenetek, a modern zenés
színház
hatásmechanizmusait eredeti cigánytáncokkal
megvalósító koreográfiák (Juhász Zsolt, Mihályi
Gábor, Farkas Zsolt). (…)
A zenekar valóságos örömzenét játszik végig
az egyetlen hosszú felvonás alatt, az öröm
pedig gyorsan ráragad a közönségre, amely az
előadás végén állva ünnepli a csodát. Mert a
Somnakaj előadásán megszületik a csoda, nem
vitás.
Hogy ez az előadás alkalmas-e beteljesíteni
misszióját, azaz a kultúrák békés együttélését,
azt nem tudjuk, de ami a színpadon született
romák és nem romák, férfiak és nők, fiatalok
és idősek, népzenészek és popzenészek,
színpadi és néptáncosok, cigány- és nem
cigány muzsikusok közös munkájával, az olyan
lett, hogy bárki büszke lehet rá.
A Somnakajt meg kell nézni.”

Népszava – Pokolra kell menni
Bóta Gábor
2015. jún. 09.
“ (…) A kórus olyan fájdalmas szépséggel
énekel, hogy az ember hátán futkos a hideg,
a Duna Művészegyüttes táncosai annyira
fergetegesen ropják, hogy már-már szemmel
alig követhető, a zenekar Szirtes Edina
Mókus
vezetésével
szilaj,
energikus,
bensőséges,
vagy
éppen
virtuózan
parádézó, mikor mire van szükség.
(..) Egy nép lelke, hite, lendülete, bánata, és
nagyot akarása jelenik meg ebben a
produkcióban.
A
közönség
tombolva
ünnepel.”

Sonline – Somnakaj, a bátor cigánylány
meghódította Kaposvárt
2015.jun.01. – Szűcs Tibor
“Viharos sikert aratott az első roma musical
Kaposváron (…).
- Rengeteg előadást láttam már, de ilyen
fantasztikusat
még sohasem - mondta
megkeresésünkre Bogdán Imre, a Napkerék
egyesület elnöke. (..) Tegnap nagyon jó volt
cigánynak lenni Kaposváron, de úgy láttam,
hogy aki ott volt a színházban, mindenki
nagyon élvezte az egyedülálló játékot.

Szerzők
Író: Müller Péter Sziámi
Zeneszerzők: Kovács Antal, Marco Markovic,
Szakcsi Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus,
tradicionális roma dalok
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Zenekar
Bede Péter – fúvós hangszerek
Csurkulya József – cimbalom
Kovács Máté – ütőhangszerek
Földes Gábor – basszusgitár
Kovács Ferenc – trombita
Horváth József – kanna, ütőhangszerek
Seres Vilmos – szaxofon
Szirtes Edina Mókus – hegedű
Vidák Róbert – gitár
Kórus
Balogh József, Dobi Matild, Farkas
István, Lakatos Béla, Szilvási István,
Tintér Gabriella
Tánckar
Duna Művészegyüttes táncosai
Roma tánc:
Bobo György Rommel, Barka Dávid,
Miklósi Zsolt, Bencze Balázs, Veres
Tamás, Máté Móric, Kele Kristóf, Kósa
Ruben, Kiss Norbert, Fekete Bence
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