
2020. KEDVEZMÉNYES PROGRAMAJÁNLAT 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/ 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Jegyek igényelhetők a kiválasztott előadás napjának megjelölésével a 

brezovszki.valeria@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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Táncoló filmkockák - Táncoló ikonok 
Lakatos János előadás - sorozata  
Nemzeti Táncszínház - Kisterem 
2020. március 09. hétfő 19:00 
 

Ebben a részben közelebbről megismerkedünk a legnagyobb táncos legendákkal a 40-es 50-es 

évekből. Fedezzük fel, hogyan változtatta meg a táncos mozit Fred Astaire eleganciája, Gene 

Kelly sármja, vagy a villámlábú Nicolas testvérek azóta is utánozhatatlan technikája! Víz alá 

merülünk, hogy megcsodáljuk Esther Williams sellőtáncát. Kiderül, miért köszönhette Fred 

karrierjének 10 évét egy balesetnek, vagy, hogy hogyan kerül egy síró szépségkirálynő a 

zongora alá, és kinek biztosították a lábait 5 millió dollárra. Minőségi táncok, rengeteg 

kulisszatitokkal 110 percben! 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tancolo-filmkockak-tancolo-ikonok/943 

Árkategória: 2500 Ft - 10% 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/
mailto:brezovszki.valeria@tancszinhaz.hu
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/tancolo-filmkockak-tancolo-ikonok/943


 

 

 

 

Mirror 
kortárs tánc (1 felvonás 60 perc) 
Duda Éva Társulat 
Nemzeti Táncszínház - Nagyterem 
2020. március 09. hétfő 19:00 
 

A jubileumi évfordulóját ünneplő Duda Éva Társulat MIRROR című produkciója az együttes 

elmúlt évtizedének összefoglaló előadása. A tíz év emblematikus momentumaira visszatekintő 

produkció válogatott szemelvényeket mutat be az együttes eddigi munkáiból két újdonsággal 

is kiegészülve. 

A progresszív kortárs táncelőadások mellett az akrobatikus, újcirkuszi és néptánc elemeket 

ötvöző produkciók és multidiszciplináris, nagy volumenű élőzenés táncszínházi projektek is 

színesítik a társulat palettáját. Az elmúlt években Duda Éva saját koreográfiái mellett a társulat 

számára hazai és külföldi vendégalkotók is készítettek munkákat, tovább szélesítve az 

egyedülálló repertoárt. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-10-eves-a-duda-eva-tarsulat-

mirror/893 

 

Árkategória: 3500-4100 Ft  - 10 %     

 

 

 

 

 

 

Antigoné 
drámai táncjáték két részben (2 felvonás 110 perc) 
Bozsik Yvette Társulat 
MÜPA - Fesztivál Színház  
2020. március 11. szerda 19:00 
Videós összeállítás: https://www.youtube.com/watch?v=4BjA8yaKFIk 
 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-10-eves-a-duda-eva-tarsulat-mirror/893
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-10-eves-a-duda-eva-tarsulat-mirror/893
https://www.youtube.com/watch?v=4BjA8yaKFIk


Az Antigoné, az Oidipusz királyhoz hasonlóan a thébai mondakört dolgozza fel. Szophoklész 

drámájában, mely alapján a zenemű készült, Antigoné fivérei egymás keze által halnak meg, 

a király egyiküket árulónak kiáltja ki, de Antigoné a parancs ellenére el akarja őt temetni. Az 

ókori görög történetben az erkölcs csap össze a hatalommal, a testvéri szeretet és a 

szerelem próbál felülkerekedni a törvényeken, de a történet végül tragédiába torkollik. 

A mű a jog és az erkölcs konfliktusának megrázó erejű bemutatása. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/antigone/919 

Árkategória: 2200 - 3100 - 3800 Ft  - 20 %     

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseppkánon - hogy vagy, Hérakleitosz? 
koncert, tánc és színház interferencia (1 felvonás 70 perc) 
Artus - Goda Gábor Társulata 
MÜPA - Fesztivál Színház  
2020. március 12. csütörtök 19:00 

 

Az előadás magában hordozza az Artus ars poeticájának, szellemiségének esszenciáját.  

A koncert: egy elhangolódott rozoga zongora, egy olvadó jégtömb csepegése és egy 17 tagú 

kórus hangáradata. A tánc: a Tai Chi Chuan művészete – az áramlás, a nyugalom, az ellentétes 

minőségek tiszta, éles szembefordítása és kiegyenlítése. A színház: képzeletbeli Hérakleitosz 

– Goda dialógus – Artus - nyelven. A három műfaj interferenciája: egyetlen mozdulat, egyetlen 

hang, egyetlen kép folyamatos átalakulásban.  

  

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/cseppkanon-hogy-vagy-herakleitosz/920 
Árkategória: 2200-2900-3200 Ft  - 10 %    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/antigone/919
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/cseppkanon-hogy-vagy-herakleitosz/920


 
 
 

 

 

 

Vágják az erdei utat… 
folklórelőadás 
Háromszék Táncegyüttes 
Nemzeti Táncegyüttes – Nagyterem 
2020. március 15. vasárnap 19:00 
 

A Háromszék Táncegyüttes legújabb folklórelőadása keserű-édes emlékezés, egy olyan 

táncos-zenés barangolás, amelyben a gyergyói, a küküllő-menti, a sajó-menti és az észak-

mezőségi tájegységek magyar, román, illetve cigány népzene és néptánc világába utaztatják a 

nézőt – száz évet vissza az időben. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapesti-bemutato-vagjak-az-erdei-utat/946 

Árkategória: 2900-3400 Ft  - 10 %    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lost 
kortárs táncelőadás 
Kovács Gerzson Péter-TranzDanz 
Nemzeti Táncegyüttes – Nagyterem 
2020. március 17. kedd 19:00 
 
Amikor a jelenben visszatérünk azokra az (időben) elveszett terekre, amelyek éppúgy lehetnek 

elképzeltek, mint valóságos helyek – úgy reális minden, hogy közben az egész mégis 

álomszerű. Egy még be nem következett időben való létezés víziójára ugyan ez érvényes.  Ez 

csak látszólag térprobléma, valójában az idő, vagyis az időbe vetett ember problémája. A 

látszólagos múlt-, jövő-idézés azonban óhatatlanul mégis csak a megtapasztaltakra, azaz a 

valóságra, vagyis annak emlékeire és a valóság, a személyes valóság részét képező vágyakra 

épül, miközben az igazit elfedi a játék, a mámor, a csoda érzéki élvezetének öröme és bánata. 

Itt, a fényutcában egyszerre élünk a jelen, a múlt és a jövő emlékeiben, az elképzeltnek vélt és 

a megtapasztaltnak tudott valóságban. 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapesti-bemutato-vagjak-az-erdei-utat/946


http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-lost-/947 

Árkategória: 2800-3200 Ft -20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üvöltő szelek 
kortárs balett 
Miskolci Balett 
MÜPA – Fesztivál Színház 
2020. március 24. kedd 19:00 
 

Az Üvöltő szelek a világirodalom nagy rejtélyeinek egyike. Gyűlölet és szerelem együttélését, 

egymást erősítő-romboló hatását Emily Brontë előtt talán senki, azóta is csak kevés alkotó 

érzékeltette ilyen elemi erővel. Catherine és Heathcliff sírig – és talán azon túl is – tartó 

szenvedélyes kapcsolata most a Miskolci Balett előadásában kerül színpadra. 

 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapesti-bemutato-uvolto-szelek/939 

Árkategória: 2200 - 3200 - 3800 Ft  - 20 %    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traviata 
táncszínházi előadás  (1 felvonás 80 perc) 
Kecskemét City Balett 
MÜPA - Fesztivál Színház  
2020. március 26. csütörtök 19:00 
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/traviata/918 
 

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/bemutato-lost-/947
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/budapesti-bemutato-uvolto-szelek/939
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/musor/traviata/918


A Traviata az idei színházi évad egyik legkülönlegesebb táncszínházi élményének ígérkezik. Az 

új bemutatót olyan meghatározó nevek jegyzik, mint Barta Dóra rendező – koreográfus és az 

általa vezetett Kecskemét City Balett, amely a közös kimagasló művészi munka kapcsán mára 

az egyik legmeghatározóbb vidéki táncműhellyé vált. A bemutatásra kerülő új műben Barta 

Dóra rendező – koreográfus az ifjabb Alexander Dumas regényét „A kaméliás hölgy” örök 

klasszikusát és Verdi csodálatos operáját egyesíti a tánc formanyelvével. Az operabetétek 

Edita Gruberova felemelő interpretációjában hallhatók. A tánc, a zene, a látványos színpadkép 

katartikus kortárs táncszínházi élményt ígér nemcsak az opera és a kortárs balett 

szerelmeseinek! 

Árkategória: 2400-3000-3800 Ft -20% 

 

 

 

 

Várjuk Önöket sok szeretettel! 

 

 

 


