
 

  
  

Színházi közvetítések az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
Theatrical broadcastings in Uránia Nemzeti Filmszínház 

 

Audiencia 
The Audience 

by Peter Morgan 

A londoni Gielgud Theatre előadása felvételről, 180 perc 

Theatre performance from the Gielgud Theatre of London, 180 min 

 

Az előadást angol nyelven, angol felirattal vetítjük! 

In English with English subtitles! 

Rendező/Director: 

Stephen Daldry 

Író/Writer: 

Peter Morgan 

Látványtervező/Designer: 

Bob Crowley 

Szereplők/Cast: 

II. Erzsébet – Helen Mirren, Istállómester – Geoffrey Beevers,  

Harold Wilson – Richard McCabe, Az ifjú Erzsébet – Nell Williams, 

David Cameron – Rufus Wright, Margaret Thatcher – Haydn Gwynne, 

Gordon Brown – Nathaniel Parker, Winston Churchill – Edward Fox 

 

Kérjük, az előadás alatt mobiltelefonját kapcsolja ki. 

Please make sure your phones are switched off during the performance. 

 

 

 

A Tony-díjjal jutalmazott Audiencia című produkció főszerepében az Oscar-díjas 

Helen Mirren (A királynő) látható, aki II. Erzsébet királynőt alakítja. 

 

A londoni West Enden 2013-ban zajló eredeti közvetítés tér vissza ezúttal a 

mozikba világszerte, a National Theatre Live tizedik születésnapja alkalmából. 

 

Uralkodásának hatvan éve alatt II. Erzsébet királynő összesen tizenkét 

miniszterelnökkel találkozott heti rendszerességgel. Ezeket a találkozókat hívják 

audienciának, de hogy miről esik szó ezeken a megbeszéléseken, azt senki, még a 

miniszterelnök-feleségek sem tudhatják. 

 

Winston Churchilltől Margaret Thatcheren, a Vaslady-n át David Cameronig terjed 

a sor. A királynő közügyekben és magánügyekben is megnyilatkozik 

miniszterelnökei előtt, az audienciák alatt pedig egy villanásra megmutatkozik egy 

asszony a korona mögött, egy monarchia történetének igaz tanúja. 

 

Academy Award®-winner Helen Mirren (The Queen), plays Queen Elizabeth II in 

the Tony Award®-winning production of The Audience.  

Captured live from London’s West End in 2013, the original broadcast returns to 

international cinemas to mark National Theatre Live’s 10th birthday.  

For 60 years, Queen Elizabeth II has met with each of her 12 prime ministers in a 
private weekly meeting. This meeting is known as The Audience. No one knows what 

they discuss, not even their spouses.  

From the old warrior Winston Churchill, to Iron Lady Margaret Thatcher and 

finally David Cameron, the Queen advises her prime ministers on all matters both 

public and personal. Through these private audiences, we see glimpses of the 
woman behind the crown and witness the moments that shaped a monarch. 
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