
RÓMEÓ ÉS JÚLIA  
(musical) 
 

 

FELHÍVÁS SZEREPLŐVÁLOGATÁSRA 

 
Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum kórusa, legutóbbi, nagyszabású produkciója után, a 2018—2019-

es évadban is színpadra állítja a magyar és egyben nemzetközi musicalirodalom egy ismert darabját.  

❗ FIGYELEM ❗ Az előző évhez hasonlóan, a szervezők és alkotók ismét megnyitják a musical-játszás 

képzeletbeli kapuit az iskola falain kívül tevékenykedőknek is, így BÁRKI számára lehetővé téve a készülő 

musicalben való szereplést. Más iskolákból és már végzettek köréből is szívesen látnak jelentkezőket! 

2019 nyarán a modern magyar musical-játszás talán legismertebb műve, Gérard Presgurvic szerzeménye, 

kerül bemutatásra, melynek címe:  

RÓMEÓ ÉS JÚLIA 

ℹ A tervezett, kolozsvári előadás alkotói: Lovassy Cseh Tamás, @elcsété (rendező), Szabadi Ildikó (zenei 

vezető), Jakab Melinda (koreográfus), Gábor Zsófia (díszlet- és jelmeztervező), Kiss Tünde 

(rendezőasszisztens) 

Bár a tervezett bemutató pontos, júliusi időpontja még nem ismert, az alkotók már most megkezdik a 

szereplőválogatást a SZÓLISTA SZEREPEKRE.  

Szereplőválogatás időpontja:  

🚩 Első dátum: 2018. szeptember 25., 16.00-20.00 óra között az Apáczai Csere János Elméleti Líceum 

földszinti, A07-es termében 

🚩 Második dátum: 2018. szeptember 26., 16.00-20.00 óra között az Apáczai Csere János Elméleti Líceum 

földszinti, A07-es termében 

❗ A szereplőválogatásra kizárólag e-mailben lehet jelentkezni 💢 SZEPTEMBER 24-én 23 óra 59 percig 💢 

– az apaczaimusical@gmail.com címen. A jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében osztják be a szervezők 

a két nap valamelyikére!  

❗ FIGYELEM A castingra jelentkezőknek SZEPTEMBER 24-én 15.30-tól zenei felkészítőt tartanak az iskola 

A07-es termében. A részvétel opcionális! 

➡ A jelentkezési e-mailben kérik feltüntetni a következőket: teljes név, életkor, rövid bemutatkozó 

szöveg, az esetleges színpadi tapasztalatok feltüntetésével együtt, a megpályázni kívánt szerep/szerepek 

megjelölése, a zenei felkészítőn való részvétel igényét, valamint szükséges egy portré- és egy egész alakos 

fotó csatolása. Ugyanezen e-mail címen igényelhető a felkészüléshez szükséges szövegkönyv és zenei alap.  

mailto:apaczaimusical@gmail.com


RÓMEÓ ÉS JÚLIA  
(musical) 
 

A szereplőválogatáson a következő szerepekre keresnek szólistákat:  

• Rómeó; Júlia; Capuletné; Capulet; Benvolio; Mercutio; Tybalt; Páris; Dajka; Montague-né; Lőrinc 

barát; Escalus, Verona hercege 

➡ A szereplőválogatáson résztvevőknek javasoljuk: ne csak egy szereppel készüljenek! 

❗ FONTOS ❗ A szereplőválogatáson résztvevőknek ismerniük kell William Shakespeare Rómeó és Júlia 

című művét – az alábbi linken elérhető fordításban:  

http://old.szinhaz.net/pdf/drama/2003_05_drama.pdf 

❗ FIGYELEM ❗ Az énekkarba és a tánckarba jelentkezők számára későbbi időpontokban szervezünk 

meghallgatást! 

A szereplőválogatás követelményei 

SZEREP KÖVETELMÉNY 

 
RÓMEÓ 

 

 
Kötelező dalok: Miért fáj?; Szívből szeretni VAGY Mindenség; Lehetsz király 
Kötelező szöveg (kívülről): Rómeó-monológ a megadott fordításból (9. oldal) 
 

„De csönd – ott fény gyullad egy ablakon! 
Az ott kelet, és Júlia a nap! 

(…) 
Bár lehetnék kesztyû azon a kézen, s érinteném!” 

 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 
+ 1 választott prózai/dramatikus monológ (kívülről) VAGY egy választott vers 
(kívülről) 
 

 
JÚLIA 

 
Kötelező dalok: Júlia halála; Szívől szeretni VAGY Mindenség; Méreg 
Kötelező szöveg (kívülről): Rómeó-monológ a megadott fordításból (22. oldal) 
 

„Ég áldjon. Isten tudja, látlak-e? 
Hideg borzongás fut az ereimben, 

(…) 
Rómeó, Rómeó, Rómeó! Igyunk! Terád iszom!” 

 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 
+ 1 választott prózai/dramatikus monológ (kívülről) VAGY egy választott vers 
(kívülről) 

http://old.szinhaz.net/pdf/drama/2003_05_drama.pdf
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CAPULETNÉ 

 
Kötelező dalok: Gyűlölet; Bűnös 
Kötelező szöveg (kívülről): A Színénsző monológja Molnár Ferenc A testőr c. 
darabjából VAGY egy választott prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
Ajánlott szöveg: 
 
Én nagyobb lánggal égek, ha meggyulladok. Igen is én színésznő vagyok. Ez vér 
dolga és idegrendszer dolga. Ez más hús, ez más vér, ez más agyvelő, ez más 
idegrendszer. És ha biztosabbra mentek nálunk, amikor utánunk vetitek 
magatokat, hát gyertek velünk uraim mindenhová! Bírni kell az iramot, a tempót, 
a magasságot. Ne csak azt az egyet választani ki, hogy velünk szabadabban lehet 
beszélni. Ha valaki szerelemmel közeledik, egy ilyen kiválasztott, sok mindent 
eldobott és megtagadott nőhöz, hát akkor az ne csodálkozzék, ha akkora lángot 
vetünk, ami nem fér be egy filiszternek a sparheltjébe. Nem vagyok én 
erkölcstelenebb, mint a maga hölgy-ismerősei, csak egy kicsit több ég el az 
életemből, ha engem méltóztatik felgyújtani. 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
CAPULET  

 

 
Kötelező dalok: Mi lesz az ár?; Lánykérés 
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából VAGY 
egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
Ajánlott szöveg:  
 
Megyek lefelé az utcán, papa. Megyek arra lefelé. A kutyák meg ugatnak. Ott van 
már a Banda Lajos bácsi, meg a Herda Pityu bácsi. Mondom nekik, hogy itt vagyok 
Lajos bácsi, hogy megyek én is dolgozni. Ahogy a papa is ment dolgozni, úgy. 
Ahogyan a többi emberek mennek, papa. Mert én nem vagyok hibás, papa. Én 
nem vagyok hibás. Én ilyen vagyok. Ez nem olyan, mint a betegség, papa. A mama 
azt mondta, hogy a papa arra várt, hogy majd elmúlik, ahogyan a kanyaró, 
ahogyan a piros foltok. Hogy egyszer azt mondhatja a papa, hogy a gyerek már 
nem hibás. De én nem vagyok hibás, papa, én nem, én ilyen vagyok. Megyek lefelé 
az utcán, ahogy a Lajos bácsi is dolgozni. A kutyák ugatnak, az a dolguk. A mama 
azt mondta, hogy a papa, úgy csinált, hogy ezt kinövi a gyerek, hogy azt mondta, 
hogy ne csináljad ezt gyerek, meg azt se csináljad gyerek, én meg nem tudtam 
nem azt csinálni, amit csináltam, mert én ilyen voltam, hogy azt kellett csinálnom. 
A papa meg mondta a mamának, hogy ne engedd, hogy olyan pofákat vágjon a 
gyerek, mintha bolond lenne, ne engedd, hogy azon a hangon röhögjön, mert 
akkor mindig olyan marad.  
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 



RÓMEÓ ÉS JÚLIA  
(musical) 

 
BEVONLIO 

 
 
 

 
Kötelező dalok: Hogyan mondjam el?; Lehetsz király  
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából 
(fentebb) VAGY egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
MERCUTIO  

 
Kötelező dal: Párbaj; Lehetsz király 
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából 
(fentebb) VAGY egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
TYBALT 

 

 
Kötelező dal: Ez a kéz utolér; Belém égett 
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából 
(fentebb) VAGY egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
PÁRIS 

 

 
Kötelező dal: Lánykérés; Téboly 
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából 
(fentebb) VAGY egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
DAJKA 

 

 
Kötelező dal: Ha-ha-ha VAGY Oh, magas ég!; Szeme tűzben ég 
Kötelező szöveg (kívülről): A Színénsző monológja Molnár Ferenc A testőr c. 
darabjából (fentebb) VAGY egy választott prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
MONTAGUE-NÉ 

 
Kötelező dal: Bűnös; Gyűlölet 
Kötelező szöveg (kívülről): A Színénsző monológja Molnár Ferenc A testőr c. 
darabjából (fentebb) VAGY egy választott prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 



RÓMEÓ ÉS JÚLIA  
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LŐRINCZ BARÁT 

 

 
Kötelező dal: Mit ér a hit?; Oh, magas ég! 
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából 
(fentebb) VAGY egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 
ESCALUS, VERONA 

HERCEGE 

 
Kötelező dal: Verona; Mi lesz az ár? 
Kötelező szöveg (kívülről): Monológ Háy János A Gézagyerek c. darabjából 
(fentebb) VAGY egy prózai/dramatikus monológ (kívülről) 
 
+ 1 választott dal (ha szükséges, a zenei alapot a jelentkező hozza magával USB-
adathordozón, MP3 formátumban) 
 

 

➡ A szereplőválogatás szempontjai: hangi adottságok, színészi képességek, egyéni előadásmód, 

kreativitás és instruálhatóság. 

➡ A válogatók fenntartják a jogot arra, hogy egy jelentkezőt többször is meghallgassanak 

(visszahívjanak), valamint az általa eredetileg elképzelt szereppel ellentétes szerepre osszák ki. 

➡ Az előadás végső szereposztása az alkotók közös megegyezésével válik véglegessé. 

ℹ Bármilyen további, esetleges kérdés feltehető az apaczaimusical@gmail.com címen.  

 

Sok sikert kívánunk! 

Az alkotók 

mailto:apaczaimusical@gmail.com

