
 
Kedves Nézőink!

 
Ismét eltelt egy hónap, és egy év, hogy ezzel a pandémiás helyzettel kell együtt élnünk.

Elképzelhetetlen volt ez mindenki számára, de bízunk abban, hogy most már kevesebb van
előttünk, mint amin már túl vagyunk.

És hogy ez a hátralévő idő se teljen el új előadás nélkül, ezért április hónapban a Jövőre,
Veled, Itt! című előadást ajánljuk figyelmükbe J

 
A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az

emberiség megváltásának ünnepe.
Húsvét vasárnap (április 4.)egy klasszikus operett előadásunkat a Marica grófnőt láthatják

három alkalommal.
 

A hónap második felére is készülünk előadásokkal, melyről hamarosan tájékoztatom
Önöket.

 
Természetesen továbbra is él a meghirdetett 10 % kedvezmény      online előadásainkra.
Amennyiben élni kíván a lehetőséggel e-mail címemen várom a jelentkezéseket a

kedvezménykódokért, kérdés esetén állok szíves rendelkezésére! J
 
 

Április havi online műsorunk:
 

Április 3. 19:00 Marica grófnő
Április 4. 15:00 Marica grófnő
Április 4. 19:00 Marica grófnő

 

 
Szereposztás:

Marica grófnő – Lukács Anita
Tasziló gróf – Vadász Zsolt
Liza, a húga – Széles Flóra

Báró Zsupán Kálmán – Dénes Viktor
Cecília hercegnő – Papadimitriu Athina

Dragomir Populescu Moritz herceg – Langer Soma
Kudelka, főkomornyik – Altasach Gergely
Mihály, öreg huszár – Bardóczy Attila

Manja, cigánylány – Süle Dalma
Dombossy Ilka – Mészáros Edina

Berkó – Gombai Szabolcs
 

Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket - Gyönyörű ének,csodálatos dallamok, látványos
táncjelenetek egy eredeti magyar operett-mulatságban. Kálmán Imre egyik legkedveltebb
operettje a művészet minden szintjén garantálja a magas színvonalú szórakozást. Egyrészt
Shakespeare-re emlékeztető nem várt fordulatokkal teli a szövevényes történet, ahol a saját

maguk gyártotta hazugságok hálójában vergődnek a szerelmes fiatalok. Másrészt egy
romantikus, viharos, és gyönyörű dallamokban gazdag zenemű, energiával teli

táncjelenetekkel. A mozgalmas darabot ki más rendezhetné, mint a Kossuth-díjas koreográfus,



Bozsik Yvette. A műhöz méltó mesés atmoszférát impozáns színpadi látvány és kifinomult,
korhű jelmezek teremtik meg.

 
 

ÚJDONSÁG!
Április 9. 19:00 Jövőre, Veled, Itt!
Április 10. 22:00 Jövőre, Veled, Itt!
Április 11. 15:00 Jövőre, Veled, Itt!

 

 
Szereposztás:

Doris  – Janza Kata
George – Szabó P. Szilveszter
Takarítónő  – Ullmann Zsuzsa

 
Adott egy nő. Adott egy férfi. Van gyerek - szám szerint hét. Adott egy hotelszoba. Adott a

házasság köteléke is. Csak épp nem egymással.
Szeretni azt, aki igazán soha nem lehet a miénk, mert családja van, és adott esetben a

családját választja a saját boldogsága helyett.
- Mi marad? Lopott percek, órák? Egy ellopott februári hétvége. Minden évben csak ennyi.
Adott tehát két ember, aki az idők során szőröstül-bőröstül megismeri egymás rezdüléseit,

életét.
- Kit csalnak meg? A feleségüket? A férjüket? A gyerekeiket? Saját magukat! Egy abszurd

szerelem gyönyörű története.
Nézzék meg! Érdemes!

 
 

 
Március havi online műsorunk:

 
Március 12. 19:00 Tajtékos Dalok – Boris Vian revű

 

 
 

Szereposztás:
Michelle – Kékkovács Mara

Paul – Pálfalvy Attila
Ursula – Széles Flóra

Boris – Cseh Dávid Péter
 

Francia életérzés, elsöprő virtus, ’50-es évek Párizsa. Ide repít minket Boris Vian, élet és
halál határmezsgyéjén egyensúlyozó, fékezhetetlen polihisztor zseni, a 20. század európai

irodalmának egyik legeredetibb figurája a Tajtékos dalok sanzonjaiban. A négy színészre és
kis-zenekarra komponált előadás Vian mozgalmas éveit, sorsának főbb fordulatait, nehezen

érkező sikerét és a minden nehézségen felülkerekedő életörömet idézi meg regényeinek
szereplői és a kortársak emlékei alapján. A Tajtékos dalok egy szertelenül csapongó színpadi

mese, magyarul első ízben felcsendülő dalokkal. A történet - Vian alakjának megfelelő
bizarrsággal - a ravatalnál indul, hiszen élete egy gyerekkori szívbetegség miatt mindvégig a



halál árnyékában telt. Tudta, hogy keveset fog élni, ezért gyorsan élt. Lázasan, türelmetlenül.
Szíve egy moziban állt meg, harminckilenc évesen. Különleges színpadtechnikával, LED-

világítással és tükrökkel hozza játékba a rendező a zseni életének főbb helyszíneit, a fiatalkori
szerelmek őrületét, a Szabványügyi Hivatalt, a németek által megszállt Párizst, a földalatti

mulatók világát, a romokból újjáépülő életet, Sartre-ot és körét. Aztán a jazz, Duke Ellington
és Miles Davis, a Saint-Germain pezsgő éjjeli világába nyerünk betekintést. Féktelen képzelet,

életszomj és önfeledtség, egy vészjóslóan zörgő szívvel a fiatal mellkasban.
 
 
 

Március 13. 19:00 János vitéz
Március 15. 19:00 János vitéz

 
 

 
Szereposztás:

János vitéz – György Rózsa Sándor
Iluska – Lévai Enikő
Bagó – Pete Ádám

A francia király – Jantyik Csaba
Francia királykisasszony – Lukács Anita

Mostoha – Papadimitriu Athina
Strázsamester – Langer Soma

Csősz- Pálfalvy Attila
 

A Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján született daljáték 1904-es, Király színházbeli 
ősbemutatóján a darab elsöprő sikere még az alkotókat is meglepte. A színpad hol felpezsdült,
hol megnyugtató vidámságot árasztott, a közönség derült, nevetett, majd Bagó meghatóan 
szép dala alatt már a sírás kerülgette a nézőket. A dal befejeztével újrázást követeltek, de az 
ismétlés egy kicsit váratott magára, mert a Bagót alakító Papp Mihálynak is könnyek peregtek
az arcán. Kukorica Jancsi és Iluska megindító szerelmi története, a csodás magyar népmesei 
motívumokban bővelkedő daljáték, mely híven követi az eredeti művet - és amely több mint 
száz éve visszatérő sikerdarabja a hazai és határon túli színpadoknak - negyven év után ismét 
látható a Budapesti Operettszínházban.
 
 

ÚJDONSÁG!
Március 19. 19:00 La Mancha lovagja

 
 

 
Szereposztás:

Don Quijote/Cervantes – Homonnay Zsolt
Sancho – Kocsis Dénes

Aldonza/Dulcinea – Peller Anna
Herceg/Carrasco/Tükörlovag – Angler Balázs
Kormányzó/Fogadós – Dézsy Szabó Gábor

Atya – György Rózsa Sándor



Házvezetőnő – Vásári Mónika
Antónia- Fekete-Kovács Veronika
Borbély- Czikora István László

Pedro- Illés Zoltán
Kapitány- Lenchés Márton

 
Vajon tényleg be vagyunk zárva saját elménk, gondolataink börtönébe? Színházunk legújabb

nagyszínpadi előadása úgy gondolkodtat el ezen, hogy közben szórakoztat. Az absztrakt
közegben megelevenedő mese Don Quijotéról, a búsképű lovagról szól, aki addig álmozott
egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, hogy valóban létezik. Érdekesség, hogy az eredeti

musical 1965. november 22-én debütált a washingtoni Square Színházban, majd három
esztendő múlva a Martin Beck Színházba költözött a produkció, mely összesen 2328 előadást

élt meg. Az első európai bemutatót Madridban tartották, a magyar ősbemutatót pedig a
Budapesti Operettszínházban, 1971-ben, Darvas Ivánnal a címszerepben. Hosszú évtizedek

után most újra színpadunkon az előadás, melyet szöveg- és kottahűen, ám modern
eszközökkel, gondolatisággal és látvánnyal, lenyűgöző jelmezekkel, parádés szereposztással

mutatunk be nézőinknek szeptember 11-én. A főbb szerepekben többek között Homonnay
Zsoltot, Németh Attilát, Nagy Lórántot, Serbán Attilát, Sándor Pétert, Kocsis Dénest, Kerényi
Miklós Mátét, Peller Annát, Nádasi Veronikát és Dancs Annamarit láthatják majd, a rendező-

koreográfus Vincze Balázs.
"Tudnod kell, Sancho barátom, hogy én az égnek rendelése szerint avégre születtem, hogy
ebben a mi vaskorunkban - amint mondani szokták - újólag feltámasszam az aranykort.”

 
 

Jegyvásárlás az alábbi linken:
 

https://online-operett.jegy.hu/#/event
 

 
Reméljük hamarosan nézőink sorában üdvözölhetjük Önöket!

 

Jó szórakozást!
 

 
 
Üdvözlettel:
 

Mári Andrea | Szervező
 
Telefonszám: 353-2172
Mobil: 06-30/297-9122

Email: mari.andrea@operett.hu


