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NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ KEDVEZMÉNYES PROGRAMAJÁNLATA 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/ 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Jegyek igényelhetők a kiválasztott előadás napjának megjelölésével a jegy@tancszinhaz.hu 

e-mail címen. Megrendelését e-mailben véglegesítjük, a jegyeket előadás előtt van lehetőség 

átvenni. 

 

Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, Szép kártya (OTP, MKB, K&H) Erzsébet-Plusz 

kártya (kultúra alszámla), Edenred Ajándékkártya és Edenred Kultúra és Sport kártya 

 

 

 

 

 

 
 
 
Antigoné 
drámai táncjáték két részben (2 felvonás 110 perc) 
Bozsik Yvette Társulat 
MÜPA - Fesztivál Színház  
2020. november 4. szerda 19:00 
 
Az Antigoné, az Oidipusz királyhoz hasonlóan a thébai mondakört dolgozza fel. Szophoklész 

drámájában, mely alapján a zenemű készült, Antigoné fivérei egymás keze által halnak meg, 

a király egyiküket árulónak kiáltja ki, de Antigoné a parancs ellenére el akarja őt temetni. Az 

ókori görög történetben az erkölcs csap össze a hatalommal, a testvéri szeretet és a 

szerelem próbál felülkerekedni a törvényeken, de a történet végül tragédiába torkollik. A mű 

a jog és az erkölcs konfliktusának megrázó erejű bemutatása. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/antigone/1110 

Árkategória: 2200 - 3100 - 3800 Ft  - 20 % 
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Bohémélet 

kortárs tánc egy felvonásban (60 perc) Korhatár: 12+ 

Inversedance - Fodor Zoltán Társulat 

Nemzeti Táncszínház – Nagyterem 

2020. november 6. péntek 19:00 

 

Az Inversedance Társulat legújabb bemutatójában az operairodalom egyik legszebb és 

legtöbbet játszott művét, Giacomo Puccini Bohémélet című operáját állítja táncszínpadra. 

Az előadás érdekessége, hogy az opera cselekményét helyenként megtöri egy-egy érzelmi 

állapot mélyebb kibontása, kiemelése, több aspektusból való ábrázolása. A koreográfia 

szimbólumrendszerekre épül, amelyekben keveredik a szürrealista és a klasszikus 

megjelenítés. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapest-bemutato-bohemelet/1113 

Árkategória: 2800 - 3200 Ft  helyett 1500 Ft 

 

 

 

 

 

 

Vuk 

mese egy felvonásban (60 perc) 

Inversedance - Fodor Zoltán Társulat 

MÜPA - Fesztivál Színház  
2020. november 7. szombat 11:00  

Videós összeállítás: https://www.youtube.com/watch?v=DDNxQaNCApU 

 
Fekete István Vuk című meséje ez idáig még sosem kelt életre táncszínpadon, most azonban 

mesejátékunkban megelevenednek a jól ismert figurák, Karak, Vahur, Tás, a „Simabőrű” és 

még számos mesebeli szereplő mellett természetesen Vuk, akinek játékos, eleven 

karakterében minden gyerek magára ismerhet. Csalafinta csínytevésein és kalandozásain át a 

gondoskodó szeretet segítségével fedezi fel az életet. 

 

Árkategória: 1500 Ft 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/vuk/1006 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapest-bemutato-bohemelet/1113
https://www.youtube.com/watch?v=DDNxQaNCApU
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/vuk/1006


 

 

 

 

 

 

 

 

Virtus 

kortárs tánc-cirkusz egy felvonásban (75 perc)  

Duda Éva Társulat 

Nemzeti Táncszínház – Nagyterem 

2020. november 10. kedd 19:00 

 

A Duda Éva Társulat VIRTUS című előadása az együttes egyik legnépszerűbb előadása, ami 

egyben az első olyan magyar produkció, amely a kortárs tánc és a cirkuszi világ ötvözéséből 

született, lendületes zenével, a színházi tér számos síkját kihasználva, sajátosan magyar ízzel. 

Igazi kelet-európai virtus magyar lelkületből: fellengzős érzelmek, hősködő ritmus, bánatos 

kesergés, dicső cirkusz, és mindez virtuóz táncokkal. 

 

Árkategória: 2800-3200 Ft -20% 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/virtus/1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyaralás 

kortárs tánc egy felvonásban (60 perc) 

Bozsik Yvette Társulat 

Nemzeti Táncszínház - Nagyterem 

2020. november 19. csütörtök 19:00 

 

Bozsik Yvette nemrég elhunyt szeretett keresztapja és gyerekkori balettmestere, Mozsonyi 

Albert tiszteletére és emlékére készítette legújabb produkcióját. A mű egyszemélyes vallomás 

emlékekből és álmokból, mely az élet és a halál körforgását ünnepli. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/virtus/1115


A koreográfia álomszerű, de egyben naturális világát az alkotók saját gyerekkori élményei, 

benyomásai is inspirálták, melyek a humor, a groteszk, az abszurd, a tánc, a színházi eszközök 

és az akrobatika dinamikus váltakozásából épülnek. 

 

Árkategória: 2800-3200 Ft -20% 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/nyaralas/1118 

 

 

 

 

 

 

Sárkánymese 

mese - néptánc egy felvonásban (60 perc) 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

Nemzeti Táncszínház – Nagyterem 

2020. november 22. vasárnap 11.00 

 
A mesében a három szegénylegény, a „táncoló csacsi”, a gonosz boszorkány és a 

legyőzhetetlennek tűnő háromfejű sárkány, a kedves erdei manó és a szépséges Napkeleti-

királykisasszony, valamint a pénzéhes kocsmáros és kapzsi lányai visszarepítenek bennünket 

azokba a tanulságos időkbe, amikor a jó (lehet, hogy nehéz küzdelmek árán), de ésszel és 

kitartó munkával végül elnyeri méltó jutalmát. 

Ajánljuk vidám mesénket kicsiknek és nagyoknak, mert hisszük, hogy régi értékeink ma is 

fontosak és érvényesek mindenki számára! 

Árkategória  1700 - 2000 Ft 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/sarkanymese/1027 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Napszédítő 

táncköltemény egy felvonásban (60 perc) 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

Nemzeti Táncszínház – Nagyterem 

2020. november 25. szerda 19:00 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/nyaralas/1118
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/sarkanymese/1027


A magyar néptánc a „Fölszállott a páva” című televíziós műsornak köszönhetően ismét nagy 

népszerűségnek örvend. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei alkotó munkájuk 

alapjának tekintették az eredeti tánc- és zenei hagyományaink megismerését és 

bemutatását. Műsorukkal olyan utazásra hívnak minket, amelynek során újra 

„felfedezhetjük” népművészetünk ragyogó viseleteit, népzenénk elbűvölő dallamait és 

táncaink utánozhatatlan virtuozitását.   

 

Árkategória: 2900-3400 Ft -20% 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/napszedito/1056 

 

 

 

 

 

 

 

Holle anyó 

egyfelvonásos táncjáték gyerekeknek (50 perc) 

Budapest Táncszínház 

Nemzeti Táncszínház – Nagyterem 

2020. november 29. vasárnap 11:00  

 

Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik szép és szorgos, a másik csúnya 

és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya volt. Minden 

munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a Hamupipőke a házban. Ott ült szegény 

napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából.” 

A Grimm testvérek kedves és tanulságos meséje emberi erényekről és az igazságról, 

amelyben mindnyájan bízunk. (Amely korunkban éppen olyan aktuális, mint generációkkal 

ezelőtt…) Sok tánccal és vidámsággal, ami a Budapest Táncszínház új programjában azzal az 

eltökélt szándékkal készült, hogy Magyarországon is időben megmutassák és megértessék a 

táncművészet értékeit és szépségeit a fiatal korosztállyal, hogy kultúra és művészet szerető 

felnőttek váljanak belőlük. 

Árkategória: 1700 – 2000 Ft 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/holle-anyo/1121 

 

 

 

 

Várjuk Önöket sok szeretettel! 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/holle-anyo/1121


 

 


