
2020. SZEPTEMBER  

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ 20% 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. 

 

 

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) Erzsébet-Plusz 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

2020. szeptember 22. kedd 19:00 

Árkategória: 2900-3400 Ft -20% 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/napszedito/1056 
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A Traviata az idei színházi évad egyik legkülönlegesebb táncszínházi élményének ígérkezik. Az 

új bemutatót olyan meghatározó nevek jegyzik, mint Barta Dóra rendező – koreográfus és az 

általa vezetett Kecskemét City Balett, amely a közös kimagasló művészi munka kapcsán mára 

az egyik legmeghatározóbb vidéki táncműhellyé vált. A bemutatásra kerülő új műben Barta 

Dóra rendező – koreográfus az ifjabb Alexander Dumas regényét „A kaméliás hölgy” örök 

klasszikusát és Verdi csodálatos operáját egyesíti a tánc formanyelvével. Az operabetétek 

Edita Gruberova felemelő interpretációjában hallhatók. A tánc, a zene, a látványos színpadkép 

katartikus kortárs táncszínházi élményt ígér nemcsak az opera és a kortárs balett 

szerelmeseinek! 

2020. szeptember 25. péntek 19:00 
Árkategória: 2400-3000-3800 Ft -20% 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/traviata/998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

2020. szeptember 25. péntek 19:00 
Árkategória: 2800-3200 Ft -20% 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/nyaralas/1058 
 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/traviata/998
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/nyaralas/1058


 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Budapest Táncszínház ezúttal akrobatikusabb, a cirkuszművészet eszköztárát felhasználó 

előadást hozott létre. Az együttes extrém helyzeteken keresztül hívja fel a figyelmet az 

emberek egymásra utaltságára, az együttműködés szerepére és a bizalomra, mely nélkül 

bénultan állnánk a kihívások előtt. Az inspirációt Pablo Servigne L’Entraide című könyve adta. 

Viszlát a levegőben! 

 

2020. szeptember 29. kedd 19:00 
Árkategória: 3200-3800 Ft -20% 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-viszlat-a-levegoben/1061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Balázs szenvedélyes és dinamikus táncnyelve kelti új életre William Shakespeare 

szerelmespárjának meséjét. A különleges látványvilágról Cziegler Balázs díszlettervező és Kiss 

Julcsi jelmeztervező kreatív fantáziája gondoskodik. A társulat alapfilozófiája – egyúttal 

sikereinek kiemelendő alkotóeleme –, hogy a koreográfiák a nagy klasszikusok mellett főként 

kortárs zeneszerzők műveire készülnek. A Rómeó és Júlia eredeti zenéjét - klasszikus 

inspirációkra - Riederauer Richárd írta.  

2020. október 4. vasárnap 19:00 
Árkategória: 3800-4500 Ft -20% 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/romeo-es-julia/1075 

 
 

 

Várjuk Önöket sok szeretettel! 

 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-viszlat-a-levegoben/1061

