
KEDVES KÖZÖNSÉGÜNK!

A Budapesti Operettszínház szeptembertől újra megnyitja kapuit és a 2020/2021-es évadra nagy örömmel 

várja nézőit, 

hogy az oly sokáig üresen álló nézőtér ismét megteljen szikrázó élettel, felgördüljön a függöny 

és megkezdődjön a várva várt csoda a színpadon, örömet szerezve vele Önöknek és az alkotóknak is.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Budapesti Operettszínház szeptemberi, októberi, 

novemberi és decemberi előadásaira 

június 15-én, hétfőn, 10 órakor
megkezdjük a jegyértékesítést.

Belépőiket megválthatják személyesen és online is a színház weboldalán, 

valamint az Interticket országos hálózatában.

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS ITT /június 15-től/

JEGYINFO: 06/1-3532172, jegy@operett.hu

Szeptember 11-én debütál színházunk új szuperprodukciója, a
LA MANCHA LOVAGJA



                                          
Főbb szerepekben Szabó P. Szilvesztert, Kerényi Miklós Mátét, Serbán Attilát, 

Sándor Pétert, Peller Annát és Dancs Annamarit láthatják.

„A Szent Inkvizíció börtönébe új rabot hoznak. Neve Miguel de Cervantes, foglalkozása író, színész és adószedő.

Amíg a fogoly kihallgatásra vár, cellatársai – rablók, gyilkosok, utcalányok – elkobozzák kéziratait, és saját rögtönítélő bíróságuk 

elé állítják. Hogy meggyőzze őket ártatlanságáról, Cervantes előad egy történetet, és a színjátékba a börtönlakókat is bevonja. 

A mese Don Quijotéról, a búsképű lovagról szól, aki addig álmodozott egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, 

hogy valóban létezik.”

November 10-én HUSZKA Jenő, november 11-én LEHÁR Ferenc előtt tisztelgünk 
egy-egy nagyszabású gálaműsorral, színházunk sztárjainak főszereplésével

   

Október 10-től közkívánatra visszatér ABIGÉL

Szabó Magda regényklasszikusának színpadi adaptációja új aspektusból közelít a csodálatos szívet melengető, sírós-nevetős

 történethez. Az egész Gina, a tizenéves gimnazista lány egy drámai pillanatban történő visszaemlékezése, 

életének egy meghatározó korszakának újra élése. A fordulatos regény lehetőséget ad egy eddig nem látott színpadi adaptációra!



                                    

Főbb szerepekben: Kardffy Aisha, Simon Panna, Földes Tamás, Pálfalvy Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Vágó Zsuzsi,

Siménfalvy Ágota, Kékkovács Mara                  

Októberben is készülünk egy premier előadással, amely egy régről visszatérő 

operettünk lesz, a MARICA GRÓFNŐ

A történet kicsit romantikus, de viharos. Nehéz lenne aktuálisabb történetet találni, hiszen sokan gondolják ma azt, hogy a 

hazugságok szekerén haladva könnyebb az élet! Szép példája a darab, hogy lehet egyre inkább csak belegabalyodni a 

saját maguk által szőtt hálóba. Marica és a "gazdatiszt" sok-sok konfliktuson, szenvedésen kell, hogy átessenek, míg legyőzik 

önmagukat, mert végül így győzedelmeskedhet minden operett központi témája, a szerelem. 

A Marica grófnő éppen ezért szép bizonyítéka annak, hogy a szerelmünkért, a vágyainkért akkor is küzdeni kell, 

ha előtte szinte helyrehozhatatlan hibákat követtünk el!

Főbb szerepekben: Fischl Mónika, Lukács Anita, Lévai Enikő, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Homonnay Zsolt, Szendy Szilvi, 

Bojtos Luca, Széles Flóra, Laki Péter, Erdős Attila, Dénes Viktor



Október 30-án és 31-én DOLHAI ATTILA szórakoztatja közönségünket.
A 10.30-i koncertre a korábban vásárolt (05.12-re szóló) jegyek érvényesek.

                                            

NOVEMBERTŐL VISSZATÉR A NAGYSIKERŰ DINNER SHOW, ÚJ KÖNTÖSBEN, 
ÚJ SZEREPLŐKKEL, FANTASZTIKUS ARTISTA PRODUKCIÓKKAL, 

VACSORÁZÁSI LEHETŐSÉGGEL! RÉSZLETEK HAMAROSAN.

                     
          

December 7-én és 8-án Bársony Bálint és zenekara szórakoztatja a 
SWINGOPERETT nézőit

                                 

                                                                                      

 Karácsonykor újra DIÓTÖRŐ!  
  



            

Szilveszteri programunkról később adunk tájékoztatást.

Válogassanak kedvükre, mellékletben küldjük a műsort.
Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 06/1-3532172-es telefonszámon.

Ügyfélfogadási  idő:
Pénztár H-P: 11-19, Szo-V: 13-19

Szervezés: H-P : 9-17
Pavilon: H-P : 10-18

                                                   

2020.06.11-TŐL BÉRLETEINK IS MEGVÁSÁROLHATÓAK,
20 FÉLE KONSTRUKCIÓT KÍNÁLUNK, AZ IFJÚSÁGI BÉRLETEKTŐL 

KEZDVE A MEGSZOKOTT ÉS KEDVELT CSALÁDOS, FELNŐTT 
ÉS A LEGÚJABB OPERETT ARANYKLUB TAGOKNAK 

SZÓLÓ BÉRLETEKEN ÁT EGÉSZEN A NYUGDÍJAS BÉRLETEKIG.

      SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET 
SZÍNHÁZUNKBAN!


