
2020. JANUÁR-FEBRUÁR 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), Erzsébet-Plusz 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.01.25. szombat 19.00 

 

A HA DÔ - hullámmozgás című butoh előadást Tadashi Endo Brazília és Németország után 

Magyarországon mutatta be a 25 éves Bozsik Yvette Társulat előadásában. A közös bemutató 

egy 3 éves együttműködés végeredménye Tadashi Endo és a Bozsik Yvette Társulat között, 

melyet több intenzív butoh workshop előzött meg Budapesten. Az előadás a modernkori 

háborúk szenvedőinek és halottainak mementója. 

Tadashi Endo 

A németországi Göttingenben élő és dolgozó Tadashi Endo az egyik legnagyobb ma élő butoh 

táncos és koreográfus, mesterei a butoh tánc megalapítói és ikonikus alakjai, Tatsumi Hijikata 

és Kazuo Ohno voltak. 25 éve vezeti a göttingeni MAMU butoh központot. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/ha-d/870 

 

Extra kedvezmény: 1000 Ft/jegy 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/
mailto:jegy@tancszinhaz.hu
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/ha-d/870


 

 

 

 

 

2020.01.29. szerda 19.00 

 

PianoPlays – etűdök Liszt és Wagner műveire (részlet) 
A Győri Balett társulata az est folyamán részleteket ad elő PianoPlays – etűdök Liszt és Wagner 
műveire című nagysikerű balettjéből. 
 
A PianoPlays a Müpa és a Győri Balett közös produkciója. 
 
Romance 
Velekei László 2013-ban dolgozott először Kodály Zoltán műveire, így született meg a 
nagysikerű KODÁLY című darab. Ezt újragondolva alkotta meg a világhírű zeneszerző 
munkásságának minden szegletéből hasító Romance című koreográfiáját, tisztelegve ezzel a 
magyar zenetudós, zeneoktató és népzenekutató előtt. 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/pianoplays-8211-etudok-liszt-es-wagner-muveire-reszlet-

romance/875 

Árkategória: 2300 – 3900 - 4900 Ft -10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.01.31. péntek 19.00 

A Varidance előadását Georges Bizet halhatatlan operája ihlette. Műsorunk azonban nem 

Sevillában játszódik, a történelmi múltban, hanem Magyarországon a jelenben. Mondjuk egy 

vidéki kisközségben. Itt egy igazán zárt közösség szereplői népesítik be ezt a szenvedélyes, 

magával ragadó históriát, élükön Kármennel, a szemrevaló cigány lánnyal. Bizet fantasztikus 

zenéjét a Karaván Famíliafeldolgozásában hallhatjuk. A darabban magyar és cigány táncok 

keveredése látható, amelyek vérpezsdítő zenék és táncok együttállásával mutatkoznak meg 

a színpadon. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/karmen/879 

Árkategória: 3500 - 4200 Ft -20% 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/pianoplays-8211-etudok-liszt-es-wagner-muveire-reszlet-romance/875
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/pianoplays-8211-etudok-liszt-es-wagner-muveire-reszlet-romance/875
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/karmen/879


 

 

 

 

 

 

 

2020.02.03. hétfő 19.00 

 

A Nemzeti Táncszínház népszerű előadás-sorozata szórakoztató formában mutatja be a film- 

és táncművészet közös történetét Lakatos János nívódíjas koreográfus, a Magyar 

Táncművészeti Egyetem tanárának multimédiás előadásában.  

Ebben a részben végig követjük egy kulturális robbanás történéseit 1920-1930 között, 

melynek hatásai mind a mai napig tetten érhetőek a táncfilmek világában. Számtalan izgalmas 

dolgot tudhatunk meg erről a fantasztikus korszakról, filmekről, alkotókról és táncosokról. 

Találkozunk egy időutazóval 1928-ban, megismerkedünk a legfiatalabb Oscar-díjassal, 

belepillantunk az expresszív tánc megszületésébe, és kiderül az is, hogy mi köze egy első 

világháborús tüzérhadnagynak a kaleidoszkóphoz és a videoklipekhez. Fotóritkaságok, 

felejthetetlen filmrészletek, meglepő történetek 110 percben! 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tancolo-filmkockak-1920-1930-megujul-a-tanc-megujul-

a-mozi/901 

 

Árkategória: 2500 Ft - 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.02.14. péntek 19.00 
 
Mi az hogy tangó? Szerelem? 
Az előadás talán majd megadja a választ. 
A mindig megújuló előadás fellépő művészeinek közvetítésével megismerjük a tangó mai, élő 
arcát, lehetőségeit, kapcsolódásait, stílusait. A napjainkban is táncolt klasszikus forma mellett 
láthatunk nuevo tangót, neotangót, kortárs tangót - mint ahogyan a zenék is a klasszikustól 
Piazzolla művein át ívelnek a jelen tangózenéjéig. A táncok és a dalok lendülete, sokszínűsége 
segít bemutatni, hogy a tangónak van jövője. Kitár egy kaput, amelyen belépve megtalálhatjuk 
a tangó lelkét. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tancolo-filmkockak-1920-1930-megujul-a-tanc-megujul-a-mozi/901
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tancolo-filmkockak-1920-1930-megujul-a-tanc-megujul-a-mozi/901


http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tango-no-tango/895 
Árkategória: 2050 – 3600 – 4500 Ft -10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.február 15. szombat 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/the-gate-of-wind/907 
Árkategória: 3000 - 3500 Ft -10% 

 

 

 

 

 

 

Várjuk Önöket sok szeretettel! 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tango-no-tango/895
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/the-gate-of-wind/907

