Nyáron szárnyra kel a Fővárosi Nagycirkusz!
Repülőcirkusz a világhírű Kristóf Krisztián rendezésében!
A nemzetközileg elismert, többszörös fesztiválgyőztes, Hortobágyi Károly-díjas és Guinnessrekorder magyar artistaművész, Kristóf Krisztián a „Dumbó” című mozifilm által inspirált
rendezése lesz látható idén nyáron a Fővárosi Nagycirkusz porondján: a Repülőcirkusz.
A 2019. április 20-án bemutatásra kerülő előadásban világszerte ismert és elismert
nemzetközi artistaművészek lenyűgöző produkciói kápráztatják el a közönséget. Közülük
többen is feltűnnek a 2019. március 28-tól a mozikban látható „Dumbó” című Disneyklasszikusban, amelyben Kristóf Krisztián is szerepet kapott, valamint ő koreografálta és
rendezte a cirkuszi jeleneteket.
A Fővárosi Nagycirkusz nyári előadása, a Repülőcirkusz gyermekkorunk legszebb cirkuszi
műsorait eleveníti fel: a látványos csillárszám mellett handstand-, zsonglőr-, Washington
trapéz-, golyó-, handafond-, ugrálókötél-, kutya- és repülőprodukciók várják a közönséget!
Magyarországon először lép porondra a világ leghíresebb bohóca, Fumagalli is, aki a
2001-es Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon az Ezüst Bohócdíjat nyerte el, 2015-ben
pedig ugyanezen az eseményen az Arany Bohócdíjat bátyjával, Darisszal.
Kristóf Krisztián így nyilatkozott az előadásról:
„A cirkusz időtlen idők óta a káprázat, a csoda és a
megvalósult fantázia egyvelegét jelenti a gyermekek
számára. A felnőttek szívében többnyire egy régi
emlék a felhőtlen nevetésről, melyet tavasszal újra
átélhetnek a Repülőcirkusz előadása közben. Hiszem,
hogy művészetünk képes hatni a felnőttek gyermeki
énjére és vissza tudja repíteni őket pár órára a
gondtalan
gyermekkor
legszebb
városligeti
emlékeihez. A felhőtlen nevetés csodákra képes!”

Szeretettel várjuk dolgozóikat és családtagjaikat előadásainkra, rendkívül
kedvezményes árakon, 25% kedvezmény érvényesítési lehetőséggel.
A kedvezmény kizárólag előzetes foglalás után érvényesíthető, a mellékletben csatolt jegyrendelő
nyomtatványon visszaküldött igényekre.

A kedvezmény az alábbi napokra nem érvényesíthető :

Április 21-22; Május 1; Június 8-9-10; Augusztus 17-1819-20!
A Fővárosi Nagycirkusz szerdától péntekig 15:00 (június 26-tól szerdán és csütörtökön 17.00),
szombaton 11.00, 15:00 és 19:00, vasárnap pedig 11.00 és 15:00 órakor kezdődő előadásokkal várja
kedves nézőit.
(Az ünnepi időszakban az előadásrend változhat, a pontos műsorrend megtekinthető
weboldalunkon.)

ÁRAK A KEDVEZMÉNY FELTÜNTETÉSÉVEL
FELNŐTT

NYUGDÍJAS

GYEREK

Prémium kategória

4500 helyett 3375

3375 helyett 2531

3150 helyett 2363

I. kategória

3900 helyett 2925

2925 helyett 2194

2730 helyett 2048

II. kategória

3500 helyett 2625

2625 helyett 1969

2450 helyett 1838

III. kategória

1500

1500

1500

További információk:
A kedvezmény a Prémium, I. és II. kategóriában vehető igénybe. A foglalás fix helyre
szól.
4 éves kor alatti gyermeknek amennyiben ölben ül, nem szükséges jegyet vásárolni. A
kedvezmény a szabad helyek függvényében korlátlan számban igényelhető, akár több
alkalommal is.

Kérjük, a foglaláshoz/regisztrációhoz a kitöltött jegyrendelő nyomtatványt az alábbi
e-mail címre szíveskedjen elküldeni: vizeli.brigitta@maciva.hu

A regisztrációt követően az e-mailben kapott foglalási sorszámmal a jegyek átvehetők a
Fővárosi Nagycirkusz jegypénztáraiban, vagy az A28 Jegyirodában az Andrássy út 28. szám
alatt.
A kedvezményes jegyeket legkésőbb az előadás előtt 1 órával szükséges átvenni!
A megvásárolt jegyeket cserélni vagy visszaváltani sajnos nem áll módunkban.
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
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