
KEDVES KÖZÖNSÉGÜNK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Budapesti Operettszínház márciusi és áprilisi előadásaira 

január 20-án, hétfőn, 10 órakor 
megkezdjük a jegyértékesítést.

Belépőiket megválthatják személyesen és online is a színház weboldalán, valamint az Interticket
országos hálózatában.

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS ITT /január 20-tól/

OPERETT ARANYKLUB KÁRTYÁVAL  RENDELKEZŐ KEDVES TÖRZSVÁSÁRLÓINK
ELŐVÉTELI JOGUKKAL MÁR 2020.JANUÁR 17-ÉN 10 ÓRÁTÓL ÉLHETNEK, A

VÁSÁRLÁSHOZ SZÜKSÉGES LINKET HAMAROSAN KÜLDJÜK.

Sokszínű tavaszi zsongás jellemzi műsorkínálatunkat, fogadják szeretettel. 

Nagyszínpadi előadásaink:

a Menyasszonytánc, az Elfújta a szél, János vitéz, Luxemburg grófja, Ének az esőben, Mágnás
Miska, Carousel, Csárdáskirálynő, La Mancha lovagja, és nagy visszatérőnk a Viktória. 

Raktárszínházunk előadásai:

Anne Frank naplója/Képfaragó, Jövőre veled itt, Lili bárónő, Régi nyár, Szegény Dzsoni és Árnika,
Virágot Algernonnak

Kálmán Imre Teátrum színpadán:

Dorian Gray, Pendragon-legenda, Amerikai komédia, Swingoperett és a Tajtékos dalok

                Március 10-én a Tajtékos dalok című előadás premierjét láthatják kedves Nézőink

                                                                          

„Boris Vian a huszadik század európai irodalmának egyik legeredetibb figurája, egyéni hangvételű regényei óriási példányszámban fogynak, a fiatal 
korosztály egyik meghatározó szerzője. Ebben a játékban megelevenednek Vian életének főbb helyszínei, az arisztokratikus gyerekkor, a fiatalkori 
szerelmek őrülete, a Szabványügyi Hivatal, a németek által megszállt Párizs, a földalatti mulatók világa, a romokon újjáinduló élet, Sartre és köre, majd a 
jazz, Duke Ellington és Miles Davis, a Saint-Germain pezsgő éjjeli világa. Élőzenés bárok és házibulik, Tajtékos napok című regényének hangulata. 
Féktelen képzelet, életszomj és önfeledtség, egy vészjóslóan zörgő szív „árnyékában". 
Az est során tizenkét Boris Vian-sanzon szólal meg - magyarul először, neves költők, műfordítók tolmácsolásában. Földes Tamás, Gubik 
Petra és Kocsis Dénes főszereplésével .

 

              Március 20-án debütál színházunk új szuperprodukciója, a La Mancha lovagja

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=157&L=13&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=157&L=107&F=H


                                                        

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."

 

                               Április 10-től újra látható nagysikerű Viktória című operettünk

                                     
Rátóti Zoltán, Fischl Mónika, Dolhai Attila, Peller Anna és Peller Károly játszák a főbb szerepeket

„Meséje az I. világháború idején játszódik. Koltay kapitány, tisztiszolgájával, Jancsival a szibériai hadifogolytáborból Japánba érve az Egyesült Államok 
követségén kérnek menedéket. Ott derül ki, hogy a nagykövet, John Cunlight felesége, Viktória grófnő a magyarországi Dorozsmáról nem más, mint 
Koltay kapitány egykori szerelme..."

Március 27-én Huszka Jenő, április 30-án Lehár Ferenc előtt tisztelgünk egy-egy nagyszabású 
gálaműsorral, színházunk sztárjainak főszereplésével

       

       Április 24-én és 25-én Bársony Bálint és zenekara szórakoztatja a SWINGOPERETT nézőit
                                  (Fischl Mónika, Laki Péter, Dancs Annamária és Homonnay Zsolt közreműködésével)

                                                                     

            MÉG LEHET CSATLAKOZNI  AZ OPERETT ARANYKLUBHOZ!

                          

Operett Aranyklub tagjaink exkluzív ajánlatokat fognak kapni tőlünk a jövőben, akár 50%-os jegyvásárlási kedvezményt is.
Kulisszajárásokat hirdetünk kizárólag kártyatulajdonosaink részére.



Újdonságainkról, kedvezményes jegyvásárlási lehetőségeinkről értesülhetnek, sőt már a műsor meghirdetése előtt élhetnek 
elővételi jogukkal, erről mindig e-mailben fogjuk tájékoztatni klubtagjainkat.
A kártya ára 2000 forint. 

Bővebb információ és kártyavásárlás az Operettszínház jegypénztáraiban, illetve Szabó Nikolettnél (telefon: 06/30-2767974, e-
mail: szabo.nikolett@operett.hu)

AKTUÁLIS KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAINK  (kizárólag Operett Aranyklub Törzsvásárlói kártyával érhetőek el) :

- 20% kedvezménnyel vásárolható belépőjegy a január 26. 11 órakor kezdődő Isten pénze című 
előadásunkra (korlátozott  darabszámba )

- 30% kedvezménnyel vásárolható belépőjegy a február 05. 19 órakor kezdődő Menyasszonytánc című 
előadásunkra (korlátozott  darabszámban)

- 50% kedvezménnyel vásárolható belépőjegy a február 02. 19 órakor kezdődő Luxemburg grófja című 
előadásunkra (korlátozott  darabszámban)

                                                  
A kedvezmény a kártya számának megadásával érvényesíthető, január 31-ig.

Az Operett Aranyklub tagjai az akcióval érintett extra kedvezményes jegyeket csak korlátozott darabszámban érhetik el.

Az akciós jegyek értékesítését követően további igényeket kielégíteni sajnos nem tudunk.

mailto:szabo.nikolett@operett.hu

