2019-2020. DECEMBER - JANUÁR KEDVEZMÉNYES PROGRAMAJÁNLAT
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.
Telefonos jegyrendelés: Mobil: +36 30 815 3582
JEGYIRODÁK:
- ALLEE Bevásárlóközpont II. emelet Kultúra Szigete
Kedd-péntek 11.00-19.00, szombat 10.00-18.00, vasárnap-hétfő zárva.
- Nemzeti Táncszínház (Millenáris Park)
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
Minden nap 13.00-18.00, előadás napján 13.00-tól az előadás kezdetéig.
Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, Szép kártya (OTP, MKB, K&H), Kultúra Erzsébetutalvány és Erzsébet-Plusz kártya (kultúra alszámla), Edenred Ajándékkártya és Edenred
Kultúra és Sport kártya

2019.12.10. kedd 19.00
Az Ízek, Táncok, Érzések két részből álló est: egy portugál és egy francia koreográfus készítette
társulatunk számára a darabokat.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/izek-tancok-erzesek/821

Árkategória: 3200-3800 Ft-20%

2019.12.11. szerda 19.00
Számos kultúrában a Szél a világot és az embert mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem
látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül, mozdul meg az anyagi világ, felébred, él,
pusztul és megújul.
A „Szél kapuja” maga az ember, egy átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között. A Szél átjárja,
összeköti ezeket a világokat, egyben megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen van.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/a-szel-kapuja/822

Árkategória: 3000-3500 Ft -10%

2019.12.16. hétfő 19.00
A Badora Társulat elmúlt 10 éve alatt, Barta Dóra művészeti vezetése mentén az egyik
legmagasabb tánctechnikai minőségben működő együttese lett a hazai táncszcénának. Egy
független társulat életében 10 év igazán hosszú időt jelent, akár mérföldkőnek is tekinthető.
Az eddigi hazai orientációjú társulat ezzel az előadással kaput nyit a nemzetközi
együttműködések felé, napjaink legjelentősebb műhelyeiből, vezető táncegyüttesek neves
képviselőit vonja be alkotó- koreográfusként, erre a születésnapi happeningre.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/ten_net/780

Árkategória: 2200-3200-3800 Ft -20%

2019.12.20. péntek 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.
A darabban szereplő táncművészek jól felismerhető, tipikus karaktereket ábrázolnak, akik
valahol egy időben és térben találkoznak, majd elválnak útjaik. A különböző jelenetek és 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.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/nyaralas/847

Árkategória: 2800-3200 Ft -20%

2019.12.29. vasárnap 19.00
A Homokrajzok című táncszínházi estben három egyfelvonásoskortárs balettet láthat a táncot
kedvelő közönség. Az Egerházi Attila balettigazgató által táncverseknek is nevezett darabok
mindegyike olyan kérdésekről beszél a tánc nyelvén, amelyek sokunkat foglalkoztatnak.
Félhomály-Eltűnőben-Homokrajzok
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapesti-bemutato-homokrajzok/826

Árkategória: 3800-4500 Ft -20%

2020.01.15. szerda 19.00
Az előadás magában hordozza az Artus ars poeticájának, szellemiségének esszenciáját.
A koncert: egy elhangolódott rozoga zongora, egy olvadó jégtömb csepegése és egy 17 tagú
kórus hangáradata. A tánc: a Tai Chi Chuan művészete – az áramlás, a nyugalom, az ellentétes
minőségek tiszta, éles szembefordítása és kiegyenlítése. A színház: képzeletbeli Hérakleitosz
– Goda dialógus – Artus - nyelven. A három műfaj interferenciája: egyetlen mozdulat, egyetlen
hang, egyetlen kép folyamatos átalakulásban.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/cseppkanon-hogy-vagy-herakleitosz/848

Árkategória: 2200-2900-3200 Ft -20%

2020.01.16. csütörtök 19.00
A Magyar Állami Népi Együttes alkotóinak régi álma valósult meg, amikor Nikola Parov friss
hangzású, dinamikus, ősi motívumokat görgető populáris zenéjével találkoztak. A zeneszerző
különleges, szaxofont, dobot és rézfúvósokat is felvonultató etno zenéje mellé a magyar
néptánc legdinamikusabb, legerőteljesebb mozdulatait, valóságos táncvihart állítottak
színpadra.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/naplegenda/849

Árkategória: 2300-3900-4900 Ft -10%

2020.01.17. péntek 19.00
Frenák Pál koreográfus új előadása a bennünk és körülöttünk emelt falakról, határokról és
azok túllépéséről szól – legyenek ezek pszichológiai, történelmi, szociális vagy fizikai határok.
Az új kreációban a Frenák Pált hosszú évek óta foglalkoztató repülés-motívumon túl, Alan
Parker Birdy című filmdrámája, William Wharton amerikai író 1978-as, azonos című regénye,
valamint Raymond Depardon's San Clemente című dokumentumfilmje szolgál inspirációul a
koreográfus számára
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/birdie/850

Árkategória: 2500-3200-3900 Ft -10%

2020.01.21. kedd 19.00
Carmen a szabadság szimbóluma. Története az olthatatlan vad szerelem drámája.
Carmen érzékiségét megjeleníteni, érzelmeinek vad hullámzását táncban megfogalmazni
nagyszerű lehetőség. Ezt kívánja megjeleníteni a színpadon Vincze Balázs, a Harangozó-díjas
rendező és koreográfus.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/carmen/851

Árkategória: 2500-3200-3900 Ft -10%

Martin Maraton bérlet előadásai:
2020. január 7. Kalotaszeg
2020. január 14. Mezőség
2020. január 21. Bonchida háromszor (In memoriam Ökrös Csaba)
2020. január 28. Gyimes
2020. február 4. Szatmár
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/martin-maraton

Árkategória: 12.500 Ft és 14.500 Ft

Karácsonyi bérlet előadásai:
2020. január 25. Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Betyárvilág
2020. február 15. Győri Balett: Anna Karenina
2020. március 28. Feledi Project: Orfeusz/(Revenge) Elektra
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/karacsonyi-berlet

Árkategória: 6600-9450-11.250 Ft

Várjuk Önöket sok szeretettel!

