Kedves Bartha Kata!
Engem az a megtiszteltetés ért, hogy a FŐNIX Színházi Műhely igazgatója a Bicskei Kiss
László igazgató úr felkért arra, hogy legyek a színház által játszott darabok műsorszervezője.
Nagy örömömre szolgált amikor olvashattam hogy az országban elsőként vitték színdarabra
Wass Albert: A funtineli boszorkány írását. Nagy megtiszteltetésként vennénk ha az Ön által
szerkesztett oldalon lehetőségünk lenne és bemutathatnánk a darabot és sokan tudomást
szereznének erről. Egy pár sorban engedje meg hogy bemutassam a színházat és a darabot.
Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a FŐNIX Színházi Műhely előadásait,
azonbelül Wass Albert: A funtineli boszorkány c. drámáját.
A társulat mottója - Tűzzel játszunk! - meghatározója az előadásoknak is. A szenvedéllyel
átélt, magas szakmai színvonalú színészi játék éppúgy jellemzi a fiatal társulatot, mint a
szívből jövő "vox huma FŐNIX Színházi Műhely több, mint tízéves műhelymunkája során
számtalan tehetséges, mára kőszínházakban is szerződéssel rendelkező színészt nevelt és
indított útjára. A FŐNIX és a köréje szerveződött élő színházi közösség néhány éve Budapest
egyik meghatározó független társulata, amely évadonként átlagban nyolcvan előadással amelynek egyharmada tájelőadás - és három-négy új bemutatóval lép a közönség elé.
A kezdetektől Bicskei Kiss László - egykori nemzetis, győri, valamint egri, a Magyar Kultúra
Lovagja kitüntetésre is érdemesült színész és rendező - által igazgatott társulat. mottója Tűzzel játszunk! - meghatározója az előadásoknak is. A szenvedéllyel átélt, magas szakmai
színvonalú színészi játék éppúgy jellemzi a fiatal társulatot, mint a szívből jövő „vox
humana”, az őszinte emberi hang. Az előadások aktuális üzenete gyakran állít szembe múló
divatirányzatokat évezredes emberi értékekkel.
Wass Albert: A funtineli boszorkány c. drámája apolitikusságával, XIX. századi, mélyen
humanista, ma is érvényes mondanivalójával, s főképpen a színpadi változat, vagy inkább
átirat nemes egyszerűségével és bravúros tömörségével segít minden nézőnek abban, hogy a
mindennapi politikai szólamokon túl meglássa és megértse a művészet divatirányzatok fölött
álló erejét. Az előadások aktuális üzenete gyakran állít szembe múló divatirányzatokat
évezredes emberi értékekkel.
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