
Kedves Nézőink!

A Színházi Világnapot 1962 óta ünneplik március 27-én. Célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet -
és tágabb értelemben a kultúra - fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a
közönség szeretetét  és  támogatását.  A  jelen  helyzetben talán  fontosabb az  összetartozás érzése,  mint
valaha.

A  Nemzetközi  Színházi  Intézet  felkérésére  minden  évben  a  szakma  egyik  kiemelkedő  művésze  vagy
alkotója  megfogalmazza  üzenetét  a  színházkedvelők  számára.  Idén  ez  a  megtisztelő  feladat Helen
Mirren Oscar-díjas színésznőre jutott, akinek üzenetét a Budapesti Operettszínház képviseletében a Csillag-
díjas Nádasi  Veronika és  a Jászai  Mari-díjas Homonnay  Zsolt tolmácsolásában  hallhatják  a  nézők  az
online-előadás közvetítése előtt.

Gyönyörű daljátékkal készül a Budapesti Operettszínház az idei Színházi Világnapra.
  Március 27-én 19:30-tól ingyenes online-előadásként lesz látható a János vitéz. A címszerepben György-

Rózsa Sándor.
Bozsik Yvette rendezésében egy igazi Petőfi-mesevilág tárul elénk!

 

 

Legyen részese Ön is a közös ünneplésnek a színház Youtube-csatornáján, ahol akár üzenhet élő chatben



kedvenc művészeinek az előadás közben!

 

Nagy örömmel osztjuk meg Önökkel áprilisi online műsorunkat, mely számos újdonságot tartalmaz!

JEGYVÁSÁRLÁS ITT     (https://online-operett.jegy.hu/#/event)

 

Marica grófnő

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.

Főbb szerepekben: Lukács Anita; Vadász Zsolt; Széles Flóra; Dénes Viktor

Online premier: 2021. április 03. 19:00 – 23:00
További időpontok: 2021. április 04. 15:00 – 19:00; 2021. április 04. 19:00 – 23:00

Jövőre, Veled, Itt!

Főbb szerepekben: Szabó P. Szilveszter; Janza Kata; Ullmann Zsuzsa
Online premier: 2021. április 09. 19:00 – 23:00
További időpont: 2021. április 10. 22:00 – 02:00; 2021. április 11. 15:00 – 19:00

Anne Frank naplója

A német megszállók elől családjával együtt Amszterdamban bujkáló zsidó kislány, a tizenhárom éves Anne 
Frank 1942. június 1-jén kezdett el naplót vezetni. Terve az volt, hogy feljegyzései alapján könyvet ír a 
háborúról, hű képet festve benne a hollandiai német megszállás éveiről. A könyv soha nem készült el, Anne 



Frank nem sokkal tizenhatodik születésnapja előtt a bergen-belseni koncentrációs tábor poklában életét 
vesztette. Naplója örök érvényű, megrendítő olvasmány, amely mindazokhoz szól, akik szeretnék jobban 
megérteni, mi történt a bujkáló családokkal a hitleri vészkorszakban. A többféle feldolgozást is megélt 
alapművet most Grigori Frid egyszemélyes operaváltozatában ismerhetik meg a Budapesti Operettszínház 
nézői.

Főszerepben: Süle Dalma

Online premier: 2021. április 16. 19:00 – 23:00

 

Csárdáskirálynő

A Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója először rendez operettet, méghozzá a 
világ leghíresebbét. Kálmán Imre halhatatlan remekműve, a Csárdáskirálynő - a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpad előbemutatója után - 2019 szeptemberétől került a Budapesti Operettszínház repertoárjára, 
mégpedig hármas szereposztásban. A különlegesen gazdag kiállítású produkció visszanyúl a sok 
átdolgozást megélt mű eredeti, 1916-os, Gábor Andor-féle magyar változatához. A darab főúri, bohém 
szereplőivel, szerelmi bonyodalmaival és fülbemászó dallamaival maga volt és lett a könnyedség 
emlékműve, ugyanakkor megjelennek benne a történelmi Magyarország, az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlásának viharfelhői is.

Főbb szerepekben: Fischl Mónika; Vadász Zsolt; Szendy Szilvi; Laki Péter; Frankó Tünde; Csuha Lajos

Online időpontok: 2021. április 23. 19:00 – 23:00; 2021. április 24. 22:00 – 02:00; 2021. április 25. 15:00 – 
19:00

La Mancha lovagja – új szereposztással

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 álmodott egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, hogy 
valóban létezik.

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

Főbb szerepekben: Németh Attila; Serbán Attila; Nádasi Veronika; Bálint Ádám; Pálfalvy Attila; Magócs Ottó

Online premier: 2021. április 30. 19:00 – 23:00

JEGYEK ITT VÁSÁROLHATÓK



A Budapesti Operettszínház immár harmadik alkalommal hívta munkára a diákokat rajzpályázat 
keretében! Az idei felhívásunk az "ISKOLÁNK ONLINE SZÍNHÁZBA MEGY" nevet kapta.

A vírushelyzet sem akadályozhatta meg, hogy eljuttassuk a diákokhoz a színház szeretetét és a színházi 
élményt. Nagy örömünkre online diákelőadásainkat eddig több száz iskolai csoport tekintette meg, ezt 
meghálálva Zártkörű Diákprogramunk keretében az online előadásainkra csoportos jegyet váltó osztályok 
tanulói számára rajz- és esszépályázatot hirdettünk.

A gyerekek szív melengetően jó rajzokat küldtek nekünk! Most az Önök segítségét kérjük a beérkezett 
pályaművekkel kapcsolatban. 
Facebook oldalunkon szavazhatnak, hogy kié legyen a közönségdíj! 

A képekre EBBEN AZ ALBUMBAN tudnak szavazni like formájában.

Azon kisdiák, aki a legtöbb közönségszavazatot kapja, meghívást nyer családja körében egy általa választott
"élő" előadásunkra, amelyet kiemelt VIP páholyunkból tekinthetnek meg!

A szavazás utolsó napja 03.31.

 

Jó szórakozást kívánunk!

 


