
KEDVES NÉZŐINK!
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2019/20-as évad szeptemberi és októberi előadásaira a
jegyértékesítés 2019.06.17-én 10 órától megkezdődik színházunkban.

                                                              JEGYVÁSÁRLÁS

A szeptemberi és októberi előadásainkra belépőiket és az új évadra szóló bérleteiket 
megválthatják személyesen és online is IDE KATTINTVA, valamint az Interticket 
országos hálózatában.

Szeptember 06-án a Csárdáskirálynő című produkcióval nyitjuk meg színházunkat a 
Nagyközönség előtt, majd a várva várt A Szépség és a Szörnyeteg című musical 
előadásunk lesz látható, szeptember 14-től.

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

       A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

A szeptemberi és októberi műsorban régi nagy kedvencekkel találkozhatnak: a 
Nagyszínpadon: Ének az esőben, Elfújta a szél, Carousel - Liliom, István a király, 
Operettgálák, illetve a Kálmán Imre Teátrumban A Pendragon legenda, a Levelek 
otthonról, az Amerikai komédia és egy újdonság: a HOSSZÚ AZ ÉJSZAKA...-
Eisemann Est (Peller Károly és Szendy Szilvi műsora) lesz látható, a Raktárszínházban 
pedig a megunhatatlan Lili bárónő mellett a Virágot Algernonnak is megtekinthető lesz.
A gyermekeket a felújított Musicalmesékkel, Oszi boszi a repülő nagyanyó kalandjaival, 
és a Szegény Dzsoni és Árnika című előadásunkkal várjuk.
Méltó módon megünnepeljük a Magyar Operett Napját is szokásosan nagyszabású 
gálaműsorunkkal, október 24-én.

A szokásos BROADWAY FESZTIVÁLUNK  idén szeptember 21-én  kerül 
megrendezésre. A rendezvény a színház előtt, szabadon látogatható. Műsorunkról 
honlapunkon olvashat részleteket, szeptember elején.

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=106&L=13&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=106&L=13&F=H


2019-ben is csatlakozunk a SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA rendezvényhez. A részletekről a
www.szinhazakejszakaja.hu weboldalon tájékozódhatnak. A rendezvényen kizárólag 
érvényes karszalaggal lehet részt venni. Karszalagok ITT kaphatók.

                      

NYÁRI NYITVATARTÁS:

Szervezési irodánk és pénztárunk 2019.06.28-ig a megszokott nyitvatartási időben várja 
kedves vásárlóit.
Nyáron (07.01-08.26-ig) a Nagymező utca Andrássy út sarkán lévő pavilonban tudnak 
bérleteket és jegyeket vásárolni, kollégáink hétköznapokon 10-18 óra között várják 
Önöket szeretettel. 

SZERVEZÉSÜNK FACEBOOK OLDALÁN ÉRDEKES 
HÍREKET OLVASHAT, JÁTÉKOKAT, KEDVEZMÉNYEKET  TALÁL, 
CSATLAKOZZON KIS KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ  ITT

POZSONYI PIKNIK         
Írják be naptárjukba: 2019.09.07-én találkozhatnak velünk a Pozsonyi Pikniken, ahol 
megtekinthetik műsorunkat, kedvezményesen vásárolhatnak belépőjegyeket 
előadásainkra, dedikálásokkal és meglepetésekkel várjuk Önöket.

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=106&L=88&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=106&L=87&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=106&L=86&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=106&L=6&F=H


                                       

KELLEMES NYARAT, NYUGODT PIHENÉST KÍVÁNUNK minden kollégánk 
nevében
AZ OPERETTSZÍNHÁZ SZERVEZÉSI CSAPATA: 

 Évi , Klaudia , Böbe ,  Nóri , Jarmila , Mariann , Zsuzsi , Márti , István , László

          SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE A KÖVETKEZŐ ÉVADBAN IS!

                                             


