
Operett színház ajánlata

KEDVES NÉZŐINK!
 

Nagy örömmel köszöntjük Önöket a Budapesti Operettszínház 2019/20-as
évadában. Sok újdonsággal, izgalmas új bemutatókkal várjuk Önöket,

szeretettel.

A szeptemberi és októberi előadásainkra még vásárolhatók
belépőjegyek IDE kattintva. A novemberi és decemberi programunkat

várhatóan szeptember 20-tól tekinthetik meg honlapunkon, és a jegyek is
innentől lesznek elérhetőek (fogunk küldeni értesítést a pontos dátumról)

POZSONYI PIKNIK

2019.09.07-én 10 órától találkozhatnak velünk a Pozsonyi Pikniken.

Kollégáink egész nap akciókkal, dedikálásokkal, meglepetésekkel várják 
Önöket, a Színházak utcájában található standunknál.

A Szépség és a Szörnyeteg is tiszteletét teszi nálunk, akikkel közös fotót 
lehet készíteni.

                                       

12.45-től a nagyszínpadon művészeink, Szendy Szilvi és Laki Péter a
Csárdáskirálynő című operettből adnak elő részleteket, míg Gubik Petra és
Kocsis Dénes a Menyasszonytánc című előadásunkból nyújtanak egy kis

ízelítőt.

A Pozsonyi Pikniken a Budapesti Operettszínház az alábbi 
kedvezményekkel várja Önöket:

minden szeptemberi és októberi hétköznapi 
előadásunkra 10%kedvezményt biztosítunk

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=115&L=88&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=115&L=13&F=H


20% kedvezmény az alábbi előadásokra:

A Szépség és a Szörnyeteg (09.17, 18, 19, 22, 23)

Ének az esőben (10.03, 04)

Elfújta a szél (10.09, 10, 11, 13)

30% kedvezmény

a CAROUSEL - LILIOM című előadásra (10.18-19,20)

       

Dedikálások:

11.50-12.20 Gubik Petra és Kocsis Dénes

15.00-15.30 Peller Károly

16-17.00 Szépségek és a Szörnyeteg : Széles Flóra, Jenes Kitti, 
Szentmártoni Norman

17.00-17.30 Sándor Péter (és kutyusa)

                                                  

Önök értesülnek erről a hírről elsőként, nagyon boldogok vagyunk, hogy 
elmondhatjuk:

        NOVEMBERBEN BÜSZKÉN BEMUTATJUK:

 

PÁRIZSI RANDEVÚ

Volt egyszer egy Moulin Rouge - dinner show

Terített asztalok, látványos, színes showelemek, artistaprodukciók,

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=115&L=91&F=H


vérpezsdítő táncok, fantasztikus slágerek - a 2019-es téli szezon igazi
szenzációja! Volt egyszer egy Moulin Rouge - az eredeti, Párizsban.

Itt játszódik a Budapesti Operettszínház új produkciója, amely
természetesen az őt megillető helyen, a mai Kálmán Imre Teátrumban,

vagyis a hajdani pesti Moulin Rouge-ban kap helyet. A rendszerváltás előtti,
szürke szocialista nyolcvanas évekből a nézőket a fény városába repítő régi

szerelem története keveredik majd a mulatók csillogó, szabad világával. 

Előadásunk a gasztronómia és a minőségi szórakoztatás találkozása az
igazi francia életérzés jegyében, ahol a nézők akár mesterszakácsok

négyfogásos, pazar vacsoráját élvezhetik, miközben a párizsi Moulin Rouge
világhírű cirkuszművészei teszik felejthetetlenné az estét.

A jegy ára kategóriánként eltérő vacsoraszolgáltatást tartalmaz az alábbiak
szerint:

 VIP: ültetett négyfogásos exkluzív vacsora a teátrum különteremben, a
Somossy szalonban; Welcome drink; korlátlan alkoholmentes

italfogyasztás az este ideje alatt (üdítő, ásványvíz, kávé), az előadás
szünetben sós-édes aprósütemények.

 A VIP vendégek vacsorája 19 órakor veszi kezdetét.

 Kiemelt normál és normál: sós-édes aprósütemények; Welcome drink;
korlátlan ásványvíz és kávé fogyasztása.

 

JEGYVÁSÁRLÁS : ITT

Cégeknek évzáró rendezvényként is ajánljuk - keressenek minket egyedi ajánlatunkért !

  

MARADJANAK VELÜNK A KÖVETKEZŐ ÉVADBAN IS!

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=115&L=92&F=H

