
Kedves Nézőink!

Bár az időjárás mostanában sajnos nem sokszor mosolyog ránk, reméljük, hogy novemberi
és decemberi műsorunkkal sikerül jókedvre derítenünk mindenkit!

Változatos, érdekes, ünnepi, rendkívüli előadásokkal készülünk a téli hónapokra, minden
korosztály számára.

        

2022. 09.27-ÉN 10 ÓRÁTÓL KIZÁRÓLAG ARANYKLUB TAGJAINK TUDNAK
VÁSÁROLNI, 2022.09.28-ÁN 10 ÓRÁTÓL PEDIG A NAGYKÖZÖNSÉG RÉSZÉRE IS

MEGNYÍLIK A LEHETŐSÉG.

JEGYVÁSÁRLÁS:
http://operett.hu/index.php?

inc=musor&menuId=3&ev=2022&honap=11&helyszin=&repertoar=

Aranykártya még váltható: http://www.operett.hu/index.php?
inc=cikk&cikkId=47&menuId=24

   

A régi kedvencek mellett néhány meglepetéssel is készülünk:

Novemberben elhunyt szeretteinkre emlékezünk, így tesz az Operettszínház is, november
negyedikén

Andrew Lloyd Webber Requiem című művével tisztelgünk az elhunytak emlékének. 
Az előadás második felvonásában az ünnephez méltó musical-gálát láthatnak kedves

nézőink. Az előadás főszereplői: Fischl Mónika, Nádasi Veronika, N.D.H. Long, Polyák Lilla,
Homonnay Zsolt, Szomor György

Nagy örömünkre visszatér Nagyszínpadunkra a Szépség és a Szörnyeteg, amit nem csak
gyerekeknek ajánlunk. Családi Disney musicalünk igazi mesevilágba repít mindannyiunkat.

Majd jön Mágnás Miska a "vazsmegyei gyerek" és tenyeres-talpas asszonykája, Marcsa,
akik erről a "Cintányéros cudar világról" mesélnek nekünk.

Itt lesz még Abigél is, akinek a segítségével felkészülhetünk az adventi időszakra,
elsuttoghatjuk titkos kívánságainkat, és együtt várhatjuk a Megváltót.
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Advent első hétvégéjén egy csodálatos ünnepi gálával készülünk: AVE MARIA címmel. A
tavalyi évben nagy sikert aratott gála főszereplői a színház utánozhatatlan énekkara és

zenekara mellett Peller Anna, Gubik Petra, Dolhai Attila Fischl Mónika, Vadász Zsolt, Lukács
Anita...

Kis-színpadjainkon Lili bárónő és Jövőre, Veled, Itt : két-két alkalommal látható, valamint
folytatjuk a KÖZELEBB Zenés kávéházi beszélgetéseket Lukács Anitával és Vadász

Zsolttal.

   

November 16-án 19:00 órától indul az István, a király blokkunk, összesen hét
alkalommal tekinthető meg az előadás.

November 16-án a Nagymező utcában "királyi" meglepetéssel készülünk.
November 16-án minden István, minden Koppány, minden Sarolt, minden Gizella,

minden Réka, minden Torda, vagyis MINDENKI EGYÜTT A SZÍNPADON, csakis
egyetlen alkalommal, hiszen November 16-án elérkezünk a

100. ISTVÁN A KIRÁLY ELŐADÁSUNKHOZ!
Sajnos csak 900 db jegyünk van, érdemes sietni a jegyvásárlással.

Tehát: November 16!!!!        

         

A december is tartogat ínyencségeket!

A Hegedűs a háztetőn előadással nyitjuk a hónapot, majd Csárdáskirálynővel táncolunk
tovább,egészen addig, amíg meg nem érkezik újra Diótörő, hogy csodával töltse meg a

karácsonyi készülődést, majd pedig az ünnepeket.
A Kálmán Imre Teátrumban forró hangulattal várja Önöket a Veszedelmes

viszonyok szereplőgárdája (Gubik Petra, Sándor Péter, Peller Anna, Széles Flóra, Polyák
Lilla, Kocsis Dénes), majd folytatódik a KÖZELEBB, Zenés kávéházi beszélgetések,

ezúttal Fischl Mónika és Homonnay Zsolt közreműködésével.



December 23-án egy nagyszabású gálával ünnepeljük színházunkat:
100 ÉVES AZ OPERETTSZÍNHÁZ - Centenáriumi Operett Gála

Ritka pillanat a művészek és a közönség életében, hogy megünnepelhetik színházuk
100 éves évfordulóját! A gálán a színház TELJES TÁRSULATA részt vesz.

Önök se maradjanak le!

ÉS MI MÁSSAL ZÁRHATNÁNK A 2022-ES ÉVET, MINT...

EGY CSODÁLATOS ÜNNEPI GÁLAMŰSORRAL!

Az év utolsó napján is tartsanak velünk, hiszen 15:00 és 19:00 órától is Szilveszteri
Gálával várjuk Önöket, a fergeteges hangulatról színházunk sztárjai gondoskodnak!

JEGYVÁSÁRLÁS: személyesen jegypénztárainkban, vagy online:
http://operett.hu/index.php?

inc=musor&menuId=3&ev=2022&honap=11&helyszin=&repertoar=

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
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