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2013. december 28, este fél tizenegy. Az  Első Emelet frontembere a zenekar nevében
búcsúzik... Harminc év.  Ennyit kell lezárni. A szíve egyszerre dobog a torkában, a
mellkasában,  az erekben még lüktet a ritmus...
A színfalak mögött lassan lehűlnek a gondolatok, és a sűrített emlékezés kifeszíti az Időkaput...
Odaát  1986-ot írnak, és a Havanna lakótelep első emeleti lakásában néhány  fiatal srác
hifitornyot tákol a szombat esti bulihoz. A háttérben  Brinkmann professzor férfias orgánuma
zengeti a Videotont, a konyhában  szilvalekvár bugyog.
Neonszínű csajok esnek be a az ajtón, a kóla és a  vörösbor kapkodva házasságot köt, a
lemezjátszó huszadjára pörgeti a  Kisgenerációt, a plafonról diszkógömb szórja fényét
igazságosan az első,  a rutinos és a megunt csókokra.
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      Mi csavarja ki mégis ezt a  hamisítatlan, trabantos magyar idillt, ezt a szépségesenmegszokottnak  ígérkező szombatot a tengelyéből? Néhány váratlan tényező...Egy  amerikai szende, egy zaklatott alsószomszéd, két tanult őre a rendnek,  egy rózsadombielvtárs... és egy nulla. Igen, itt egy nullának is fontos  szerep jut.De hangban sem hagyunk hiányérzetet: Patkó Béla Kikit –  bármily meglepő – maga Patkó BélaKiki játssza, s a lakótelepi csinos  munkásasszonynak, Keresztes Ildikónak a makulátlan elvtársszerepében  Sasvári Sándor csapja újra a régi szelet...Vigyázat! A darabban az egy négyzetméterre jutó szerelmek száma gyanúsan meghaladja azországos átlagot!        Szereplők:  Patkó Béla (Kiki), Keresztes Ildikó, Sasvári SándorMikó István, Hűvösvölgyi IldikóSövegjártó Áron, Rárósi AnitaKurkó József, MAGYAR TÍMEA, Bódi BarbaraBregyán Péter, Boros Zoltán, Csere LászlóNyírő Bea, Bácsatyai Gergely TOPOLCSÁNYI LAURA, PÁSZTOR MÁTÉTébi Márta/Germán LíviaBorbély krisztina, Merk László  Zenei szerkesztő: Berkes GáborKoreográfus: Borbély KrisztinaDíszlet: KYDIJelmez: Darvasi IlonaA rendező munkatársa: Szabó Anikó  Rendező: Halasi Imre  További előadások:2014. március 02. (vasárnap) 15.00 Csepel Színház1215 Budapest, Árpád u. 1. Tel: 06 1 276 7733Jegyárak: 4.000 Ft és 3.000 Ft (helytől függően)Jegypénztár nyitva tartása: hétfőtől péntekig 16.00-18.00 óráig  2014. március 30. (vasárnap) 15.00 Ferencvárosi Művelődési Központ1096 Budapest, Haller u. 27. Tel: 06 30 562 2699Jegyár: 4.000 FtJegypénztár nyitva tartása: keddtől péntekig 15.00-18.00 óráig  Első Emelet Búcsúkoncert jeggyel rendelkezők  20%-kal olcsóbban válthatják meg jegyüketbármely márciusi előadásra,  amennyiben a vásárláskor felmutatják a koncertjegyet!  www.turayidaszinhaz.hu
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