
Fővárosi Operett Színház ajánlata 2022-2023-as évadra

Kedves Nézőink!

Fogadják sok szeretettel a Budapesti Operettszínház 2022/23-as évadának bérletes
konstrukcióit, illetve

Kiss-B. Atilla Főigazgató Úr köszöntőjét.
 

"Tisztelt Nézőink,
Kedves Barátaink!

A Budapesti Operettszínház társulata nevében köszönöm az irántunk tanúsított bizalmat,
kitartást, hűséget! Köszönöm, hogy a minőségi szórakozást választották!

Egy hosszan elhúzódó világjárvány mellé most fegyverek ropogása is társul. Sajnos egyre
gyakrabban jutnak eszembe Kálmán Imre szavai:„Nem tudok zenét szerezni akkor, amikor a

frontokon egymást öli a világ.” Lelki-szellemi táplálékra márpedig szükségünk van, tehát
a múzsáknak nem szabad hallgatniuk!

A Budapesti Operettszínház társulata megújult erővel tekint a centenáriumi évad elé. 1922
decemberében lett a Somossy-orfeumból színház, majd 1923 februárjában Operettszínház. A
jubileumi évfordulók alkalmából nagyszabású gálakoncertekkel tesszük emlékezetessé a jeles

napokat. Az ünnepi évad során a megszokottnál lényegesen több lesz az operettgála, több
mint egy tucat. Akár a gálák évadának is nevezhetnénk a centenáriumi szezont.

Kevesebb lesz viszont a bemutató, mint általában, hiszen oly sok értékes előadás jött létre a
pandémia időszakában, és kevésszer tudtuk őket játszani.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján, március idusán mutatja be a
Budapesti Operettszínház Huszka Jenő Mária Főhadnagy című nagyoperettjét. A nagy

formátumú ünnepi bemutató megalkotására a frenetikus sikerű Huszka-gála rendezőjét, a
Jászai Mari-díjas Homonnay Zsoltot kértem fel.

Centenáriumi évben a musical bemutatónk szerzője is magyar.
Színházunk nagyszerű közkedvelt művésze, Szomor György tollából született Monte Cristo

grófját már oly régóta várja a Budapesti Operettszínház közönsége. A szerzőt a címszerepben
is üdvözölhetik kedves nézőink.

A Budapesti bemutatót a La Mancha Lovagja és a nagysikerű Jekyll és Hyde alkotója, a
Harangozó Gyula-díjas Vincze Balázs érdemes művész rendezi.

Oly sok kibeszélni, megbeszélni valónk van. Közelebb címmel moderált, zenés kávéházi
beszélgetések keretében a Kálmán Imre Teátrumban havi egy-egy alkalommal színházunk
két-két sztárművészét ismerhetik meg közelebbről, miközben természetesen egy kis zene,

néhány dal is felcsendül.

Halottak napján és nagypénteken Andrew Lloyd Webber Requiemjét hallgathatják meg
kedves nézőink a Budapesti Operettszínház művészeinek, ének- és zenekarának előadásában.



Mint láthatják, bérletkonstrukciónkat is teljesen megújítottuk, mintegy adózva a nagy
elődöknek, és igyekezve minél jobban figyelembe venni kedves Közönségünk igényeit.

Bízom benne, hogy a Gálák évadában is a Budapesti Operettszínház lesz az a hely, ahol
elfeledik az élet gondját, baját, és feltöltődnek estéről estére!

Szeretettel várjuk Önöket!

Kiss-B. Atilla főigazgató"

A Budapesti Operettszínház a 2022/23-as évadban új bérleti konstrukciókkal várja kedves
Nézőit.

Ennek értelmében az eddigi gyakorlattal szemben az idei évadban nem lesz bérlet-
hosszabbítás, a korábbi bérletek megszűnnek, azonban a 2021/22-es évad bérlet-

tulajdonosai előnyt élveznek az új bérletek megváltásakor.

Nyugdíjas, Ifjúsági és Felnőtt-bérleteink mellett zártkörű bérleteket is kínálunk, a vásárlás
feltételeit az egyes bérleteknél jelöltük.

2022.06.02-án 10 órától 06.13-án 17 óráig kizárólag a régi bérleteseink vásárolhatnak az
új bérletekből személyesen Szervezési irodánkban és a jegypénztárban. ÚJ BÉRLET

VÁSÁRLÁSÁRA A RÉGI BÉRLET BEMUTATÁSÁVAL VAN LEHETŐSÉG!

2022.06.14-től pedig mindenki számára megnyílik a lehetőség, és online is elérhetőek lesznek
bérleteink (kivéve az igazolást igénylők).



Az igazolvánnyal vásárolható bérletek csak személyesen válthatók meg!

Kollégáink minden hétköznap 9-17 óráig állnak rendelkezésükre, válaszolnak a
felmerülő kérdésekre, és segítenek az új bérlet kiválasztásában.

Telefonszámunk: 06/1-3532172, e-mail címünk: operett@operett.hu

 

Szeretettel várjuk Önöket a 2022/23-as évadban is!




