
Kedves Partnereink! 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy velünk tartottak a HÓDÍTÁSOK ÉVADÁBAN. 

Bízunk benne, hogy sok különleges percet szereztünk Önöknek! 

 

2018/19-es évadunk a „Magyar szerzők, magyar történetek, legendás nagy magyarok” 

éve lesz. 
 

A nyári szünetünk előtt fogadják szeretettel szeptemberi – októberi műsor előzeteseinket, 

néhány kiemelt ajánlatunkkal együtt. (Műsor a mellékletben) 

 

A jegyeket 2018. június 13-án, szerdán 10:00-tól vásárolhatják meg! 

 

Elsőként a Zikkurat Színpadi Ügynökséggel koprodukcióban megvalósuló  

Apáca Show (a nagy sikerű Whoopi Goldberg film alapján készült) bemutatójára kerül 

sor – Szente Vajk rendezésében, szeptember 8-tól.  

 

Ezt követően Szörényi Levente és Bródy János 

kultikus rockoperája, az István, a király érkezik a 

Nagyszínpadra, Székely Kriszta rendezésében. 

Visszatérőként köszönthetjük a musicalek világába 

Dolhai Attilát, Koppány szerepében. 
 

A magyar történelemnek az a pillanata, amiről a 

darab szól, „egy rendkívül sűrű és komoly 

dilemmákkal teli időszak, ami azóta is elkíséri az országot és történelmét, ezért az előadás 

komoly dolgokról, mélyen tud beszélni” 

 

Semmelweis 

A következő évadban is folytatódik az együttműködés a 

miskolci Bartók Plusz Operafesztivállal. A Semmelweis 

Ignác életét feldolgozó Semmelweis című operát, melyet 

az alkotók „oratorikus kórképként aposztrofálnak”,  

szeptember 28-tól láthat majd a közönség a 

Raktárszínházban. 

 
 

A számos új és izgalmas kihívások mellett nem feledkezünk meg meglévő 

„gyöngyszemeinkről” sem. 
 

Ősztől is várjuk Önöket repertoáron lévő előadásainkra: 

 

Nők az idegösszeomlás szélén – Átrium – Film Színházban / 

2. ker. Margit krt. 55./ 

  

A musicalben jóakarók, ellenségek és nők minden mennyiségben, hol 

gyalog, hol taxival kergetik érzelmeiket, háttérben a reklámfilm-forgatások 

kaotikus világa, rögzítőkön hagyott telefonüzenetek sora, na meg nyugtatók a turmixgépben. 

Temperamentumos, latinos zene és igazi mediterrán életérzés a színpadon. 



 

Macskadémon musical a Kálmán Imre Teátrum 

 

Karafiáth Orsolya és Bella Máté fergetegesen mulatságos 

darabjának főhősnője, Orsi új albérletbe költözik. Egy 

különös ház, különös lakóival - na meg egy macska … 

valóban ő szórja a rontást? Kiderül, ha eljönnek hozzánk! 

 
 

Mágnás Miska  

Szatirikus, mulatságos történetének köszönhető, másrészt 

Szirmai Albert és Gábor Andor pompás, örökzöld 

számainak.  

Hogy csak néhány jól ismert slágert említsünk: A nő szívét 

ki ismeri, Úgy szeretnék boldog lenni vagy Cintányéros cudar világ! 

 

A víg özvegy - Lehár Ferenc tollából; 

Két, talán túlságosan is szép, magabiztos, büszke és hiú ember 

magára és egymásra találásának meséje ez, melynek hátterében 

megjelenik a politika és a pénz világa is. 

 

 

 
Kicsiknek és nagyoknak is szeretnénk 

kedveskedni…  

Jöjjenek el hozzánk gyermekeikkel is! 

 

Musicalmesék 

 

A családi zenés varázslat, különleges látvánnyal, három 

tündér művésznőnkkel - Janza Katával, Kékkovács 

Marával és Polyák Lillával, akik népszerű 

mesemusicalekből énekelnek kicsiknek és nagyoknak. 
 

A következő évadra szóló bérletvásárlásra is van még lehetőségük. 

Bérlet kínálatunkat itt megtekintheti: 

 http://operett.hu/index.php?inc=cikk&cikkId=34&menuId=24 

A következő szezonban bemutatkozó produkcióink a következők lesznek: 
István, a király, Maya,, Marica grófnő (felújítás),Molnár Ferenc klasszikusából, a Liliomból 

íródott Carousel, Semmelweis, és A Pendragon legenda. 
 

Nagy szeretettel és izgalommal várjuk jegyigényeiket - Szekszárdi Tímeánál a 30/2806758-as 

telefonszámon, valamint a szekszardi.timea@operett.hu e-mail címre, telefonos 

elérhetőségeik megjelölésével. 
 

Tartsanak velünk a következő évadban is!!! 
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