
 
 

Talpra, magyar!  
 

2018. március 15. 19.00 - rockmusical ősbemutató az Arénában 

 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján látványos rockmusical a 

Papp László Budapest Sportarénában! Az új színpadi mű a magyar történelem 

sorsfordító eseményeit emberi sorsokon, szenvedélyeken és szerelmeken keresztül 

mutatja be. Március 15-e után a felbolydult, szabadságra, nemzeti függetlenségre vágyó 

Magyarországon már senki és semmi nem ugyanaz, mint előtte... A forradalom viharos 

hónapjai Kiss Ramóna, Oláh Ibolya, Xantus Barbara, Varga Miklós, Vastag Tamás és 

még sok más ismert művész előadásában elevenednek meg. 

 

A Talpra, magyar! ősbemutatója új megvilágításból tárja fel a 1948-49-es forradalom és 

szabadságharc eseményeit. A kétrészes rockmusical táncosokkal, hatalmas korhű díszletekkel 

és nagyívű dalokkal varázsolja elénk a történelemformáló pillanatokat. A grandiózus produkció 

a tánckarral és a zenekarral együtt közel száz szereplőt vonultat fel. 

 

Az első rész 1849. januárjától március 15-ig, a forradalom első évfordulójáig tart. A debreceni 

színházban játszódik. Jellasics és Windisch-Gratz elfoglalja Pestet, a kormány és a Nemzeti 

Színház társulata Debrecenbe költözik, menekül...  

 

A szegedi színházban játszódó második rész 1849 júliusának három hetét öleli fel. Az oroszok 

már Debrecent fenyegetik, Pest újra ostrom alatt. A kormány és a debreceni, pesti színészek is 

kénytelenek Szegedre tenni át székhelyüket... 

 



2018. március 15. csütörtök 19.00 

Papp László Budapest Sportaréna 

 

Jegyárak 20 % kedvezmény 

  Listaár/jegy Kedvezményes ár/jegy 

I. kat. 17 900 Ft 14 320 Ft 

II. kat. 12 900 Ft 10 390 Ft 

III. kat. 9 900 Ft 7 920 Ft 

IV. kat. 6 900 Ft 5 520Ft 

V. kat. 4 900 Ft 3 920 Ft 

 

A kedvezményes jegyigényeket a lenti levelezési címen várjuk: 

Brezovszki Valéria 

E-mail: valeria.brezovszki@outlook.com 

Mobil: 06/70-381-8324 hétköznap 17.30-20.00 között 

 

Visszaigazolásunkat követően, a belépőjegyeket jegyirodánkban veheti át személyesen, 

készpénzes fizetéssel vagy átutalással, amennyiben az utalási igényét előzetesen jelzi felénk.  

Az ülőhelyeket a személyes átvétel során tudja kiválasztani a szabad helyek függvényében. 

A nézőtér itt megtekinthető: 

https://www.jegy.hu/program/talpra-magyar-rockmusical-87459/409870 

 

A belépőjegyeket legkésőbb március 2. péntekig van lehetőség átvenni. 

Jegyiroda elérhetősége: 

Solstice Közhasznú Nonprofit Kft. iroda 

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/e.   

 

Hétfő-szerda 09-15 óra 

Csütörtök 09-18 óra 

Péntek 09-13 óra 
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