
 

 

KEDVES KÖZÖNSÉGÜNK!
 

Különleges ajánlatunkat küldjük most Önöknek, amit limitált darabszámban, kizárólag
Törzsvásárlóink vehetnek igénybe, a készlet erejéig!

Kapcsolódjon ki egy fantasztikus színészi játékkal átszőtt Molnár Ferenc darab megtekintésével a Budapesti 
Operettszínházban, és látogasson el a Magyar Nemzeti Cirkusz 25 éves jubileumi előadására Nagytéténybe.

Egy fő részére a kombinált jegy csupán 3.500 forint.

Carousel - Liliom előadások ( Dolhai Attila felejthetetlen alakításával) 2019.10.18-án és 10.20-án este 19 
órától.

Cirkuszi előadások 10.18-tól 11..10-ig, hétvégeken 15 és 18 órai kezdéssel.

A jegyek kizárólag személyesen vásárolhatók meg szervezési irodánkban, a készlet erejéig.
Jegyinfo: Szabó Nikolett Tel: 06/30-2767974, E-mail: szabo.nikolett@operett.hu

Molnár Ferenc Lilioma, a vagány, de az élet dolgaiban nehezen eligazodó hintáslegény és a feltétel nélküli 
szerelemmel szerető kis cselédlány története a magyar drámairodalom egyik legmeghatóbb és legmegrendítőbb 
darabja.

Nem véletlen, hogy a művet korábban Puccini és Gershwin is szerette volna megzenésíteni, ám a jogokat az író 
csak később, amerikai emigrációja idején adta oda a New York-i Broadway  egyik legendás szerzőpárosának. A 
zeneszerző Richard Rogers és a librettista Oscar Hammerstein 1945-ben írt musicalt a jólelkű de 
meggondolatlan városligeti csibész életéről, haláláról és túlvilági kalandjairól.

Bár a zenés változat alkotói a mesét egy észak-amerikai tengerparti kikötővárosba helyezték át, a címszereplőt 
Závoczki Endréről Billy Bigelowra keresztelték, és néhány szereplő karaktere is átalakult, cselekményében és 
szellemiségében hiánytalanul hűek maradtak az eredeti prózai műhöz, a 2019-es operettszínházi változat alkotói
- Béres Attila rendező, Lőrinczy Attila és Závada Péter fordítók - pedig finoman megpróbáltak visszacsalni 
valamennyit Molnár Ferenc briliáns nyelvezetéből.

mailto:szabo.nikolett@operett.hu


A Carousel több mint hetven éves története során újra meg újra sikerrel hódította meg a világ nagy zenés 
színpadait; a Time magazin 1999-ben a huszadik század legjobb musicaljének választotta, s kivételes 
népszerűségének különös példája, hogy a mű legnagyobb slágere, a You'll Never Walk Alone" nem csak a 
végzős amerikai egyetemistákat köszönti minden diplomakiosztón, de a Liverpool futballcsapatának fanatikus 
szurkolótábora is himnuszául választotta, és a csapat valamennyi mérkőzése előtt több tízezer ember énekli teli 
torokból.

Csatlakozzon a szervezés Facebook oldalához, ahol újdonságainkról, akcióinkról, játékokról, híreinkről 
értesülhet első kézből. Hamarosan egy 2 személyes hévízi kuponért lehet játszani :)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CSATLAKOZOM  

               SZERETETTEL VÁRJUK SZÍNHÁZUNKBAN !

2018. május 25-én Magyarországon is hatályba lépett az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR (General Data Protection Regulation),
amely minden uniós országban kötelezően alkalmazandó.

A Budapesti Operettszínház a rendelkezésére álló adatokat a rendelet elvárásainak megfelelően kezeli. A fentiekre tekintettel 2018. május 25-i hatállyal módosítottuk az
adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkat, amely IDE kattintva érhető el. A korábban megadott adatait ennek megfelelően kezeljünk mindaddig, amíg másképp nem

rendelkezik.

Amennyiben nem szeretne a továbbiakban híreket, információkat kapni a Budapesti Operettszínház előadásairól, programjairól most lehetősége van töröltetni az adatait
rendszerünkből a következő linkre kattintva:

ADATOK TÖRLÉSE

 

 

Budapesti Operettszínház

 

 

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=117062&N=129&L=2&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=117062&N=129&L=4&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=117062&N=129&L=87&F=H

