
 

 

 

     

              OPERETTSZILVESZTER 2019
Tisztelt Nézőink!                                 

December 31-én nagyszabású Operettszilveszterre invitáljuk Önöket! A nap folyamán két operett-musical 
gálaműsort is rendezünk, délután 15 és este 19 órai kezdettel.

Az előadások során Nagyszínpadunkon a legparádésabb operett- és musicalslágereket hallhatják majd 
színházunk sztárjainak tolmácsolásában. Színpadra lép többek között Bordás Barbara, Dolhai Attila, Fischl
Mónika, Gubik Petra, Homonnay Zsolt, Kocsis Dénes, Laki Péter, Lévai Enikő, Lukács Anita, Nádasi 
Veronika, Szendy Szilvi, Vadász Zsolt. Közreműködik továbbá a Budapesti Operettszínház Énekkara, 
Balettkara és Zenekara.

A jegyértékesítés 2019.10.22-én (kedden) 10 órakor kezdődik.
Személyesen jegypénztárainkban, és online is lehet jegyeket venni : ONLINE jegyvásárlás

https://hirlevel.neosoft.hu/operettszinhaz/link.php?M=114916&N=134&L=98&F=H


Jegyinfo: 06/1-3532172, jegy@operett.hu
Személyes jegyvásárlás: Budapest, VI. Nagymező utca 19. - szervezési iroda

                                            

NAGYSZÍNPAD (délután 15 óra)

Jegyárak: 1.750 – 2.900 – 4.800 – 6.700 – 7.700 – 8.700 – 11.500 – 13.500 Ft

A szünetben szeretettel várjuk egy pezsgős koccintásra.

A műsor kb. 17:30 óráig tart.

 

NAGYSZÍNPAD (este 19 óra)

19:00 - 21:30 óráig a Nagyszínpadon megtekinthető az OPERETTSZILVESZTER esti előadása.

 

A gálákra kétféle jegy váltható, VIP és normál.

VIP

mailto:jegy@operett.hu


A jegyár tartalmazza: ülőhely középpáholyban a Nagyszínpados műsor alatt, VIP különterem használata a 
szünetben (szendvicsek, üdítők, pezsgő, bor, ásványvíz fogyasztására van lehetőség), a Nagyszínpados 
előadás után ültetett vacsora a Kálmán Imre Teátrumban, a Somossy Szalonban    (21:30 órától), a 
PÁRIZSI RANDEVÚ című zenés revüműsor megtekintése (23:00 órától), a műsor után zene-tánc 
hajnalig.

A VIP jegy ára: 60. 000 Ft (korlátozott darabszámban /60fő/ kapható)

NORMÁL

A jegyár tartalmazza: az előadás megtekintését a Nagyszínpadon (19- 21:30 óráig)

A szünetben szeretettel várjuk egy pezsgős koccintásra.

A NORMÁL jegy ára: 3.500 – 5.800 -8.800 -11.600 -13.200 – 15.200 Ft

 

KÁLMÁN IMRE TEÁTRUM (este)

21:30 órától állófogadás (hideg és meleg ételek, üdítő, ásványvíz, kávé fogyasztása)

23:00- tól PÁRIZSI RANDEVÚ című zenés revü műsor megtekintése

A műsor után zene-tánc hajnalig.

Csak a TEÁTRUMBA szóló jegyek ára: 27.900 – 32.400 Ft (a Nagyszínpados előadás látogatására nem 
jogosít)

 



Lehetőség van kombinált jegyet váltani, ebben az esetben mindkét helyszínre jegyet kell vásárolni.

                  SZERETETTEL VÁRJUK SZILVESZTERKOR IS !  

               

                                   

 

                               

 

 

Budapesti Operettszínház


