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Az Elfújta a szél főszereplőit többfordulós castingon választották ki, több mint ötszáz jelentkező
közül - mondta el a sajtótájékoztatót levezénylő Lőrinczy György, a Pentaton ügyvezetője, a
darab magyarországi jogtulajdonosa. Végül a rendező és alkotótársai három musical-színész
generációt "hoztak" össze Scarlett O'Hara történetének megelevenítéséhez: a "régi nagyok", a
középgeneráció sztárjai, és reményteljes ifjú tehetségek állnak majd egy színpadon, az új
Presgurvic-darabban.

  

A magyar musical színészek "nagy generációját" képviseli Belle Watlingként Janza Kata, Rhett
Butlerként 
Szabó P. Szilveszter 
és 
Gérald O'Haraként 
Szomor György
. A középgeneráció csillagai közt ott van 
Scarlett O'Haraként 
Vágó Zsuzsi
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, 
Serbán Attila
, aki az eredeti történetben nem pontosan így szereplő, új karaktert, a 
Forradalmár fiút
kelti életre, 
Bíró Eszter
, aki 
Melanie Hamiltont 
alakítja, valamint  
Mammy
szerepében 
Nádasi Veronika
. A legifjabb generációból 
Brasch Bence
, 
Scarlett férje, Frank Kennedy
szerepében látható, 
Veréb Tamás
Ashley-t 
alakítja, 
Gubik Petra
pedig Vágó Zsuzsi mellett, szintén 
Scarlett O'Hara 
lesz.

  

  

      

 Az Elfújta a szél július 26-án debütál a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Gerard Presgurvic
művét Somogyi Szilárd rendezi, a produkció művészeti vezetője KERO®, zenei vezetője és
karmestere Balassa Krisztián. Az Elfújta a szél minden szempontból többgenerációs darab lesz:
musical-színészek három generációja áll majd a színpadon, és a jól ismert történet zenés
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változata a remények szerint a nézőtérre is több korosztályt csábít majd.

 Kerényi Miklós Gábor, a Budapesti Operettszínház főigazgatója szerint a Rómeó és Júliához
hasonlóan Presgurvic fülbemászó zenéje mellett, az Elfújta a szél sikerének kulcsa is a
klasszikus történetben van, amelyet mindenki ismer, és amelyből a szerző a legdrámaibb és
legizgalmasabb részeket ragadta ki. "Létezik a zenés színháznak olyan válfaja, a musical,
amely egyformán hat korosztályokra, különböző érdeklődésű emberekre - ez a zenés színház
csodája" - tette hozzá az Operettszínház főigazgatója,
egyben az előadás művészeti vezetője. A direktor elárulta azt is, a Rómeó és Júliához
hasonlóan az Elfújta a szél című produkcióból is saját verziót készíthet az Operettszínház
kreatív csapata. Az alkotógárda ugyanis szabad kezet kapott Gerard Presgurvic-tól a darab
színpadra állításához. A musical magyar versszövegeit Kerényi Miklós Gábor és a rendező,
Somogyi Szilárd közösen írták.

  

www.operett.hu

  

jegyek, információ: www.szegediszabadteri.hu
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