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Tisztelt Partnerünk! Kedves Néző! 

 

Szeretettel küldjük a Nemzeti Táncszínháznovemberi programajánlatát, melyre jegyek 

igényelhetőka kiválasztott előadás napjának megjelölésével a 

brezovszki.valeria@tancszinhaz.hue-mail címen. Megrendelését e-mailben véglegesítjük. 

 

Telefonos jegyrendelés:  

Mobil: +36 30 815 3582 

 

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

utalvány és kártya, Edenred Ajándékkártya és Edenred Kultúra és Sport kártya. 

JEGYIRODÁINK: 

- Nemzeti Táncszínház Értékesítési Csoport 

Városmajor Passzázs Irodaház 

1122 Budapest Városmajor u.13. III. em.  

Hétfő-csütörtök 9.00-16.30, péntek 9.00-15.00. Szombat, vasárnap zárva. 

- ALLEE Bevásárlóközpont II. emelet Kultúra Szigete 

Kedd-péntek 11.00-19.00, szombat 10.00-18.00. Vasárnap, hétfő zárva. 

- Dalszínház utcai jegyiroda  

1061 Budapest Dalszínház u. 10. 

Hétfő-csütörtök 10.00-18.00, péntek 10.00-17.00. Szombat, vasárnap zárva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatójához Bartók és Kodály után ismét a magyar 

zeneművészetből, ezúttal Liszt Ferenc munkásságából merít ihletet.  

A Liszt-mozaikok három tematikai pillérre épül. Mindhárom közvetlenül Lisztet idézi ugyan - 

életművének emblematikus jelei: Liszt, a magyar; Liszt, a pap; Liszt, a virtuóz -, de legalább 

annyira hozzánk, 21. századi emberekhez is szól. 
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A tánckoncertben - mind a zene, mind a mozdulatok nyelvén - Liszt művei mellett 

megszólalnak az azokhoz ihletforrásként szolgáló nemzeti romantikánk legkiválóbb darabjai, 

a gregoriánig visszanyúló egyházzenei előzmények, valamint a Lisztre hatást gyakorló 

kortársak, Paganini és Chopin szerzeményei is. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/568 

Árkategóriák: 2900-3200-3500-3900-4500 Ft -10% partneri kedvezmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulója alkalmából Az ember törékeny lény, 

képes elveszni az ismeretlenben ésjelentéktelenné válni. Olyanná, mint csepp a tengerben. 

Boldogságát megtöri a hatalomvágy, az uralkodásért mindent feláldoz, csakhogy erősnek 

érezhesse magát. Az érzékelésünk eltorzul, nem látunk a sötétségtől, nem hallunk a 

csendtől. Ami számunkra fontos volt, hogy újra és újra átéljük, még akkor is, ha nem akarunk 

emlékezni. Megpróbáljuk legyőzni a pusztító szenvedést, megnyitjuk magunkat a remény 

felé, így talán építhetünk egy jobb világot. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/564/582 

Árkategóriák: 2300-3900-4900 Ft -20% partneri kedvezmény 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bambuszerdő, mint labirintus. Elszigeteltség. Túlélés. 

A fizika törvényein túlra, a lélek dimenzióiba pillant Frenák Pál új koreográfiája, mely 

Japánban, a Villa Kujoyama koreográfusi díjasaként szerzett élményeiből és Alain Resnais 

kultikus filmjéből (Szerelmem, Hirosima) inspirálódik. Ahogy a film, úgy Frenák is emberi 

kapcsolatokon keresztül vizsgál társadalmi és globális problémákat. Felelősen bánunk-e 

világunkkal? Van-e remény, vagy az emberiség újra és újra felfalja önmagát? 

 

 



Oldal 3 / 3 
 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/511/511 

Árkategóriák: 2500-3200-3900 Ft -10% partneri kedvezmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci Balett minden évadban műsorra tűz egy olyan produkciót, amely a közönség 

számára ismert történetet dolgoz fel. A negyedik évében járó társulat most a filmtörténet 

talán legnagyobb alkotását, a Casablancát viszi színpadra. Kozma Attila koreográfus-rendező 

szerint ez az előadás képes arra, hogy valóban minden korosztályt megszólítson. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/531/536 

 

Árkategóriák: 2200-3200-3800 Ft -20% partneri kedvezmény 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket! 


