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16 okokb6l egy orszagjar6 tune na

gyon  nagy  feladat,  sok  szervez6s
ig6nyel.  Amellett,  hogy  sck  feue
p6s van, szinhali el6adasok, pr6bal
vannak, az ember 6leteben van mi
menedzselni b6ven.  Term6szetese]
keszriltink  a  sziilet6snapi  koncert
tel egy budapesti allomasra is, a"
februal i4rfen, Valentin napon les
lathat6. Nagyon szeretn6nk ezen ki
viil  egy  8-io  aromasos  magyarol
szigi tum6t mtivel6d6si  bizakbar
Ehhez varjuk a megfelel6 partner€
ket. A k6z6us6g visszajelz6se is n€

gyonsokatszinit,holkivincsirfu
6t-hatszaz  ember  egy  este.  Ezck
m6rjth most fel,  addig pedig Mis
kolcon 6s Pesten vinink szeretett{
mindenkit.
I   Kissz6116son  musical6nekesk6i
tal6Ihozhatott ueled a hozbns6g , v
szont neked popaenei el6ad6k6ul
uc[rmi}cfeuc6rdseid,fela4atald.M
kor lesz folytatdsa az fi}szahai jt
rc[tnak? Terveael-e m6g CD-t?
- Term6szetesen, bar lemezanyi

got  rna  mar  kevesebb  el6ad6  ki
szit. in nagyon szel`etn6m, ha le]
ne egy,  ami az 6sszes eddigi  saj,
dalomat 6sszefoglalja. Tervek va}
nak.  Megjelenik majd t6bb  dj  d.
Ion is, els5kent a Szabad 61et, am
nek februar 8-an lesz a premier
Miskolcon.    Mar   nagyon-nagyt
varom. Honjdth romitja! kett{
k6szitetttik.  En  almodtam  meg
da]t, az 6n sz6vegem hallhat6 be
ne  az 6 hangszerel€s6vel.  Nagyt
izgalmas    fuzi6.    Nagyon-nagy{
valom  ezt  a  debutalast.   Ez  le
az  els6  olyan  sajat  dalom  egy6
kent, amiben a harm6niak,  a d;
1amok 6s a sz6veg is az eny6m. N

gyon varom, hogy nit sz6l hozz{;
k6z6ns6g.
}    A    mengrasszonuod    fdricos-A
reogr6fus.  Besegit  a koncertck,
szinpadi lf itodrg tervez6s6be?

- Termeszetesen igen. Van ugy
most  nit tervezniink b6ven.  Nor
sokara lesz az esktiv6nk. Arra is I

gyon     kesztiltink.     Term6szetes
mindenben  segrt  nekem.  Egy ig.
partner.  Igyeksztink egymas  tit
lenni a szinpadon is, nysvin ugy€
dgy, mint az 6letben. Az6r[ az n2
seSts6g, hogy ennyire ineszkedH
mi  pflyank.  6  cl6ad6mtiv6szk6
koreografuskent , tancmtiv6szk6n
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i  Hogyan  drezted magad a  szin~
padon?  Milyen  6lm6nyeket  visz:el
haza?
- Varazslatos volt a kez6ns6g. Na-

gyon  j61  6reztem  magam.  Lattam
Wfig6  Zsttzs{n  is,  hogy  felszaba-
dult. Viszonylag gyakran 16pink fel
eg)riitt, 6s azt 6reztiik mind a ketten,
hdgy  itt  nagyon  nagy  16lekkel  fo-

gadtck minket. Mindig van egy id6,
amikor  a  kez6us6g  felold6dik.  Azt
mindig meg hell vdmi tiirelemmel,
de most azt 6reztem, hogy az elej6-
tfl veltink 16legeztek, atvett6k a rez-
96seinket. Ha sikertil el6mi, hogy a
k6z6us6g ki tudja zami a kelviligot,
az nagyon j6 6rz6s.
I Az Operettszinhdeban j6tszol, de
hozben honcertcken is szeTepelsz. A
kissz6lldsi el6adds ely6n 6s u696n
is elhangzott dal a R6me6 ds Jfilta
el6addsb61,  viszont  R6me6k6nt  az
Ar6n6ban is  6nekelt61.  Menngiben
m6sikyenhalalmashelyenfell6phi,
mint sz{nhch mili6ben?
- Engem mindig lekesit az, ha mi-

n6l  nagyobb  k6z6ns6g  van  jelen.
Nem vagyok izgul6s tipus alapvet6-
en, igy mindig spannol, ha 6t-tize-
zer ember n6z minket. Ez szinomra
nem ijeszt6, inkabb emel6 61mchy.
Az  Arena  szinpadin  mindig  6riasi
6lm6nyfell6phi.Nagyonj6voltottis

jatszani, de nagyon j6 szinhazban is
egy6bkent. A Titanic szint6n j6 p6l-

da erre, amit Szegeden, nagyszinpa-
don mutattunk be, januirban pedig
Veszpr6mben jatszottunk. A veszp-
rfemi szinpad k6riilbeldi az egyhar-
mada a szegedi szabadt6rinck. Bra-
wiros megoldasckkal van  atemelve
a  diszlet,  minden jelenet  ds  egy6b
dolog. Nagyon kivancsian virtam az
el6ad&sokat.
I  Sz.ulet6sTiapi  nagykoncertre  ke-
sziiisz Miskolcon. Pfrl Dches szin-
tan misholei, 6 le szokta kett6z;ni a
bulikat. Ott is tart 6s Budapesten is.
Lesz-e esetedben f ou drosi el:6ad6s?

- Val6ban. Dininek voltam is mar

vendege  az estjein.  Nagyon hason-

tud segiteni, ez 6riasi dolog.
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Zsttzsf a hazai musicaljatszas egyik legn6pszerfebb kepvi-
APestiBroadwayStddi6egykorin6vend6keszamosszin-
!ereppel btiszkelkedhet. K6ztiik van t5bbek ktiz6tt a West
tory, a Valahol Eurdpaban, a R6mc6 6s Jdlia, az Abig61, a
Lydrinap6sazlstvin,akirtrycimtiel6adds.Kimagasl6tel-
6ny€t Marsallbot-dijjal ismertek el. A helyi k6z6ns6g RIs-
son talalkozhatott vele egy musicalest alkalmaval.

I elej6til olyan sze-
et   6vezte   az   es-
hogy t6nyleg nagy

}m volt itt  6nekel-
fell6pni.  A  v696-

igari  bulihangulat
:ekedett.„

-   Ha  vid6kre  megytink  fell6pni,

akkor valahogy mindig az els6 pil-
1anatban  eld61,  hogy  milyen  lesz  a
hangulat.  Meg6rezztik  a  n6z6lenek
az energidit,  a n6z6k szeretetet.  Itt
vala[ni  ck6peszt6en  nagyon  nagy
meleg  fogadtatdst  6reztthk.   REg-
ton az elej6tfl  olyan szeretet 6vez-
te az est6t, hogy t6nyleg nagy 6r6m
volt  itt 6nekelni,  fell6pni.  A wig6re

igazi  bulihangulat  kerckedett.  Fel-

pattantak  a  n6zck,  6s  veliink  6ne-
keltck 6s tdncoltak a szinpad el6tt.
Nagyon-nagyon  kds7.6n6m,  6s  na-

gyon j6les6 volt,  hogy eDnyire var-
tak minket, 6s ennvire szeretik ezt a
mfifajt, a musicalt.
+ Mdsfel 6utizede uagy a Budapes-
ti  Operettszinhazn6l, viszont  most
mar egg uid6ke helyszinen is sokhal
tobbetlathatt6gedahoz6ns6g.Ho-
gyanj6ttezafelk6T.6s?
- Szegeden jatszottuk a Titanicot

nyiron.  Hat telt  hazas  el6addsunk

„Egyszer csak a veszpr6mi szinhaz igazgat6ja,
Oberjha"fePd8felhivottminket,Tomitis6s
engem is, hogy befogadnck a Titanicot, 6s el-
vallalnank-e itt is a foszerepeket. Term6szete-
sen igent mondtunk."

volt.  Tulajdonkeppen  nem  tudtuk,
hogy mi ]esz a sorsa ennek a darab-
nak. Egyszer csak a veszprfemi sz{n-
hazigazgat6ja,OberfuaFTkPti[fel-
hivott minket, Tomit is 6s engem is,
hogy befogadnak a Titanicot, 6s el-
vallalnink-e  itt  is  a  foszerepeket.
Term6szetesen    igent    mondtunk.
Nagyon-nagyon     6rddink,     hogy
nincs v6ge,  a Titanic  nem  sullyedt
el v6glegesen, hanem megy tovibb,

Sz6ussiErike,V696Zsuzsi,VdrT{mea6sVer6bTcimds

6s bevihetthk k6szinhazba.  igy j6tt
a felkerds, es december 13-an be is
mutattuk Veszprfemben. Januarban

pedig 13-t61 17-ig lathattak a n6zlk
>Duettpari:nereddel,Ver6bTwirml
nemcsck a musical 6s ciz operett utldr

gakbtbsszetitdet,hanemegyvdros
is,Mishole.Michaismeritekegymdst?
-  Htha  (nevet).  Tomival,  azt  hi-

szem,  tizen6t  eve  kab6.   igy  van,
mindkettenmiskolciszdlet6sifekva-

gyunk. A sziileink meg mind a ket-
t6nknek Miskolcon 61nek~ Viszony-
laggyakranjaninkhaza,amermyire
id6nk engedi. Igen, nagyon erdekes,
hogy mi egy virosb61 szarmazunk.
IMilyenkthiu6sokudrnakaTitani-
con6sVesxpr6menttiJaeJjdrbe7]?

-  Az  Operettszinhazban  6n  foly-
laluiii   luvabb   a   munk6oo&gomQt.

Feldjitottuk  az  lsten  p6nz6t,  kara-
esonykor v6gig azt jatszottuk. Tava-
szi bemutat6  a  La Mancha lovagja
lesz. Ebben a darabban majd lathat-
nak engem is a kedves n€z6k.
V Az interjirban eddig sck-sok szin-
h6zi feladatr6l  besz6ltiink.  Rem6-
lem  azonban,  hogy  neked  is  uan
szabad id6d. Mivel szerated toitewi?
-Van,igen,bfrnemthlsck.Ilyen~

kor  igyeksz{ink  a  parommal,  for-
jemmel sckat egytitt lenni, picit el-
menni pihenni.  Kutyat s6taltatunk.
Szeretiinkmozibajini.Megpr6bal-
juktartalmasaneg)riittt6lteniasza~
bad id6t.

K6p-sz6veg: Pal ±6


