
 
Tisztelt Partnereink!

 
Április elsejétől tizedikéig, 15 alkalommal látható a világhírű Jekyll és

Hyde musical a Budapesti Operettszínház Nagyszínpadán!

Hol húzódik a határ a jó és a rossz között? Meddig és hogyan juthatunk el
személyiségünk megismerésében, ha a sötét oldal titkait kutatjuk? Dr. Jekyll

merész megoldást talál: önmagán próbálja ki kísérleti szérumát és az
eredmény…

Kaland, gyilkosság, káosz, egy pörgő, szenvedélyes és lenyűgözően látványos
produkcióban, fülbemászó, csodálatos dallamokkal.

 
Főbb szerepekben Dolhai Attila, Nádasi Veronika, Fekete-Kovács Veronika,

Bálint Ádám, Kerényi Miklós Máté
 

Művészeink olyan népszerű dalokkal várják Önöket, mint
az ELJÖTT AZ ÓRA, a FOGADJ EL  ,   a   CSILLAGOK  

IDEJÉN  ,   a PÁRBAJvagy a FÉRFI KELL! 
 

Bevezető ajánlatunk keretében, most 10% kedvezménnyel tekinthetik meg az
április 4-i előadásunkat. A nagy érdeklődésre tekintettel a kód, az első 100 db

jegyvásárlás erejéig érvényesíthető.
 

Jegyvásárlásért kattintson ide
 

Kedvezménykód: Jekyll110
(Középpáholyos helyekre nem érvényesíthető)

 
Exkluzív játék lehetőség a közösségi médiában

Játékra hívjuk kedves Nézőinket a Budapesti Operettszínház 2021/22-es évadának
leglátványosabb musical előadása kapcsán.

Megvan már a jegye? Mindhárom szereposztásra? Ha a válasz igen, játsszon velünk!
A játék fődíja: 3 szerencsés nézőnk páros belépőjegyet nyer a Jekyll és Hyde premierjére

(04.01. 19:00), illetve részvételi lehetőséget az előadás utáni exkluzív premier partyn, ahol az
előadás szereplőivel és alkotóival is koccinthat.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen mindhárom szereposztásra
szóló jeggyel, illetve az alábbi fotót és szöveget megossza a saját Facebook és/vagy Instagram

oldalán a következő szöveggel:
A világhírű JEKYLL ÉS HYDE musical április 1-től 10-ig 15 alkalommal látható a

Budapesti Operettszínház Nagyszínpadán!
Én már mindhárom szereposztásra vettem jegyet, Veled mikor találkozunk?

#JekyllésHyde #BudapestiOperettszínház

https://operett.jegy.hu/program/jekyll-es-hyde-122870/666858
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=276636&N=401&L=269&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=276636&N=401&L=268&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=276636&N=401&L=267&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=276636&N=401&L=267&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=276636&N=401&L=279&F=H
https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=276636&N=401&L=270&F=H


Itt még elcsípheted a saját jegyed: http://operett.hu/index.php?
inc=musor&menuId=3&ev=2022&honap=4&helyszin=&repertoar=

 

 
Megosztás után, kérjük, hogy küldje meg üzenetben a három szereposztásra szóló jegyét és a

megosztott poszt linkjét az Operett-szervezés Facebook-oldalára.
(https://www.facebook.com/operettszervezes)

 
Sorsolás: 2022.03.26-án a Jekyll és Hyde közönségtalálkozóján!
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