Tisztelt Magyar Rendvédelmi Kar Tagsága, kedves cirkusz
Barátok!
Színes műsorokkal, változatosság kavalkádjával várjuk őszi –
téli előadásainkra!
A Fővárosi Nagycirkusz továbbra is sok szeretettel várja a Magyar Rendvédelmi Kar
Tagságát előadásaira kivételesen kedvező árakon, 25% kedvezmény érvényesítési
lehetőséggel.

Áttekintés az őszi - téli előadásainkra:
Jelenleg még csak az októberi műsorokra lehet foglalásokat leadni!
· Októberi műsorunkban – amelyet elsősorban az általános és középiskolás korosztály
számára állítottunk össze –, egy-egy meghatározó alkotás szerepel a magyar és világirodalom
témaköréből. Fazekas Mihály Lúdas Matyija, valamint Shakespeare Rómeó és Júliája a
cirkuszművészet eszközeinek segítségével elevenedik meg a Fővárosi Nagycirkusz porondján,
s az előadásokhoz kapcsolódóan minden napra tervezünk egy-egy különleges, interaktív
rendhagyó órát a diákoknak. (A rendhagyó órákon a részvétel ingyenes!)
2017.10.02 – 2017.10.23.
·

November – decemberi műsorunkban – klasszikus cirkuszi előadást láthat majd a Közönség.
2017.11.04– 2017.12.31

·

XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál - A világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti
seregszemléje. A legjobb, legsikeresebb cirkuszi produkciók a világ minden pontjáról. A
szakma legkiválóbb képviselői, cirkuszigazgatók, művészeti vezetők egy helyen
2018. január 8-14

Rómeó és Júlia
maffiatörténet szerelemmel és bukással
2017. október 2-6.

Előadás időpontok:
Október 2. 15.00
Október 3. 15.00
Október 4. 15.00
Október 5. 15.00
Október 6. 15.00

Rómeó & Júlia * Rendhagyó órák rendje:
(A rendhagyó órákon a részvétel ingyenes!)

Előadás dátuma

2017.október 2.hétfő
2017.október 3.kedd
2017.október 4.szerda
2017.október
5.csütrötök
2017.október 6.péntek

Előadás témája

Előadó

Öröm halála-drogprevenció
Shakespeare Romeo és Júliája saját korában és
ma
shakespeare-i kor, kapcsolatok és viszonyok,
rendeződi tapasztalatok
shakespeare-i kor, kapcsolatok és viszonyok,
rendeződi tapasztalatok
Arany és a fordítás Shakespeare

Maros Antal
Kállay Géza
Kiss József
Nádasdy
Ádám

Lúdas Matyi a cirkuszban
2017. október 11-23.

Előadás időpontok:
10.11. szerda
10.12. csütörtök
10.13. péntek
10.14. szombat
10.15.vasárnap
10.18. szerda
10.19. csütörtök
10.20. péntek
10.21. szombat
10.22. vasánap
10.23. hétfő

15.00
15.00
15.00
11.00 15.00 19.00
11.00 15.00
15.00
15.00
15.00
11.00 15.00 19.00
11.00 15.00
15.00

Lúdas Matyi a cirkuszban * Rendhagyó órák rendje:
(A rendhagyó órákon a részvétel ingyenes!)

Előadás dátuma

Előadás témája

Előadó

2017.október 11.szerda
2017.október 12 . csütörtök
2017.október 13.péntek
2017.október 18.szerda

megbocsátás és erények
népmese, népmesei hősök és a humor
Matematika a porondon
Házi állatok

2017.október 19.csütörtök

Házi állatok

2017.október 20.péntek

Házi állatok

Fekete Péter
Méhes Csaba
Számadó László
K.né Boldizsár
Gizella
K.né Boldizsár
Gizella
K.né Boldizsár
Gizella

Klasszikus
November-decemberi hónapokban klasszikus cirkuszi előadás lesz majd látható.
2017.11.04 – 2017.12.31

Előadásaink rendje:
•
•
•
•

hétfő - kedd: szünnap
szerda-péntek: 15.00
szombat: 11.00, 15.00 és 19.00
vasárnap 11.00 és 15.00

Kedvezmény mértéke:
Hétköznap, hétvégén és ünnepnap: 25%

Kedvezmény érvényessége:
Prémium (sárga) az I.-es(piros) és II.(kék) - es kategóriában foglalt helyekre

Fizetőeszközök:
Készpénz
Bankkártya
Szép kártya (Csak a tulajdonos használhatja,)
Erzsébet/Sodexo kultúra-ajándék utalvány.

Az egyéni jegyvásárlás menete:
1. Kiválasztják a megtekinteni kívánt előadás dátumát.
2. Jegyrendelő nyomtatvány kitöltéséhez az alábbi linkre kattintsanak (legkésőbb minden péntek 13h
– ig): http://goo.gl/forms/8QwpzriHNw
3. A jegyrendelést követően értesítést kapnak a jegyfoglalás sikerességéről, foglalási sorszám
kerül vissza küldésre.
4. A vásárló a jegypénztárban fizetheti ki és veheti át az igényelt jegyeket. Pénztár: H -V: 10
– 18 óráig;

Az ajánlatunk a szabad helyek erejéig érvényesek. A kedvezmény kizárólag előzetes igénylés, regisztráció után
érvényesíthető.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

