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A Gárdonyi GézA Színház jeGy- éS bérlet váSárláSA eSetén
Az Alábbi utAlványokAt- éS kártyákAt foGAdjA el:

●    Erzsébet kultúra utalvány

●  Ticket kultúra- és sportutalvány

●  Erzsébet kártya

●  OTP szép kártya

●  K&H szép kártya

●  bankkártya (MasterCard, Maestro, visa, visa electron)  

bérleteS előAdáSok pótláSA 
Amennyiben a bérletes előadásának napján akadályoztatás miatt nem tud megjelenni, 

lehetőséget biztosítunk az előadás pótlására az alábbi feltételekkel:

●  az évadon belül 2 előadás pótlása lehetséges

●  a bérletes előadás időpontja előtt kérjük, hogy a bérlet leadásával egyidejűleg jelezze a 
szervező iroda felé, hogy nem tud részt venni az előadáson

●  a lemondás időpontjában kérjük, jelölje meg az új időpontot, amikor meg tudja 
nézni ez előadást

●  pótlásra a nézőtéren, csak korlátozott számban, illetve pótszéken van lehetőség

továbbrA iS MŰSoron

Örkény istván: 

kulCSkereSők  tragikomédia    

fekete Sándor:

lenkey tábornok   történelmi dráma

fotók: Gál Gábor

Szigligeti ede-Mészöly dezső-Aldobolyi nagy György:

lilioMfi 
cselvígjáték

www.gardonyiszinhaz.hu

bérletek éS jeGyek válthAtók
A Gárdonyi GézA Színház SzervezőirodájábAn!

Eger, Széchenyi u. 5.
tel.: 36/518-347

e-mail: szervezes@gardonyiszinhaz.hu

bérletáruSítáS: 2019. MájuS 20-tól!
jegyek a bérletes előadásokra is válthatók!

A Színház A MŰSorváltoztAtáS joGát fenntArtjA!
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Blaskó Balázs
színész-rendező
a Gárdonyi Géza Színház igazgatója

Kedves Közönség! Mélyen tisztelt Publikum!
Az Önök érdeklődése, szeretete, ragaszkodása, jelenléte ad értelmet, tartalmat, célt hivatásunk, a 
színházművészet gyakorlásához. Nagy és megtisztelő felelősséget jelent ez színházunk, társulatunk 
minden tagja számára, a színészektől a műszaki dolgozókon át személyemig.  E megtisztelő és felemelő 
felelősségérzet munkál bennem mindig, amikor évadhirdető műsorfüzetünk ajánló sorait fogalmazom.

Vajon tetszeni fog-e Önöknek az a program, amit munkatársaimmal összeállítottunk, amelyet 
megálmodtunk az Önök számára? Megtalálja-e minden kedves nézőnk repertoárunkban a számára 
vonzót, érdekeset? Vonz-e új bérleteseket, megtartja-e a régieket a felkínált bemutatósorozat? Megannyi 
kérdés merül fel, de megnyugtató választ majd csak az új évad – reményeink szerint – sikeresen teljesült 
programja adhat.
A 2019/2020-as színházi évad is, ahogyan az előzőek mindegyike, kap tematikus elnevezést: „Varietas 
delectat”- a változatosság gyönyörködtet.

Magyar és külföldi szerzők művei, sokféle műfaj kerül majd színpadra: társadalmi dráma, operett, 
daljáték, táncelőadás, krimi, vígjáték és mese szerepel kínálatunkban. Reményeink szerint gyermek- 
és ifjúsági nézőink, s a felnőtt korosztályok is megtalálhatják tartalmas és szórakoztató élményeiket 
következő évadunkban. Megszokott, változatos bérletkonstrukcióink, kedvezményeink továbbra 
is rendelkezésükre állnak, hogy ki-ki elvárásai szerint, színházba járási szokásainak megfelelően 
látogathassa előadásainkat.

Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket a 2019/2020-as színházi évadban is!
Tartalmas élményeket, s örömteli szórakozást kívánok mindannyiuknak!
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G. Bernard Shaw:

WARRENNÉ MESTERSÉGE
társadalmi dráma

A nagy vagyonok körül gyakran titkok lappanganak, de mint tudjuk, nehéz akármit örökre titokban 
tartani, a rejtélyekre rendszerint fény derül. 

Furcsamód meggazdagodott családok felnőtté váló sarjai előtt előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik, 
miből telt szüleiknek házra, nyaralóra, luxusterepjárókra, külföldi taníttatásra, hogy miből lett a 
vagyon, s milyen módokon tartható fenn a gazdagság. Be lehet állni a haszonélvezők közé, lehet 
folytatni mindazt, amit a törvény ugyan megenged, s nem tilt a jog, csupán a lelkiismeret és az 
emberi erkölcs berzenkedik. Vagy más utat választani… 

Természetesen lehet nemet mondani, csak rendkívül nehéz, és igen kellemetlen következményekkel 
jár: tisztességes, becsületes, mindennapi munkából kell megélni!

Shaw bízik a fiatalságban, hisz a változtathatóságban, s megfogalmazza abbeli reményét, hogy 
helyes erkölcsi alapállással és szilárd kitartással hátat lehet fordítani hitvány és galád társadalmi 
beidegződéseknek. Sajnos égetően aktuális mélyen elgondolkodnunk a dráma gondolatiságán, 
morális üzenetén.

Rendező: Blaskó Balázs
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Fényes Szabolcs – Békeffy István:

RIGÓ JANCSI
operett

Azt tartják, hogy az operett azért nem állja meg a helyét, mert nincs köze a valósághoz. Nos, én 
most egy olyan operettet ajánlok a figyelmükbe, amely valóságalapokon nyugszik. Egy élet-
operettet: a Rigó Jancsi-t. Süteményként számtalanszor találkozhattak már ezzel a névvel, de 
kevesen tudják, hogy ez egy híres cigányprímás neve. Pákozdon született. Ötévesen már hegedült. 
Húrokat a tanárától lopott hozzá. Huszonnégy éves volt, amikor saját zenekarával elindult a 
nagyvilágba szerencsét próbálni. Párizsban, Chimay herceg és felesége, egy amerikai milliomos 
lánya, Clara Ward hallotta játszani. Az asszony beleszeretett a fiatal prímásba, és elhagyta érte a 
férjét. A szerelem közel tíz évig tartott. Ezalatt több mint NYOLC millió dollárt szórtak el. Ezután 
Klára elhagyta Jancsit. Rigó Jancsi évekig bolyongott Európa nagyvárosaiban. Egykori szerelme, 
a szintén cigány származású Barcza Mariska megpróbálta visszacsalogatni, de nem járt sikerrel. 
Jancsi szegényen, lezüllötten és elfeledetten halt meg. „Utoljára egy levitézlett színésznővel járta a 
lebujokat, és hegedűjén keserves magyar nótákat játszott.”

Élet, vagy operett? Döntsék el Önök. Mi előadjuk. Sok humorral, s olyan dallamokkal, mint a 
„Van-e szerelmesebb vallomás”, vagy a „Szeretni bolondulásig”, az „Álmaimban valahol már jöttél 
felém”, a „Túl szép, amit te adsz”… s ha „Kellene ma éjjel egy kis hacáré-hacacáré”, akkor jöjjenek el 
megnézni. Várjuk Önöket!

Szeretettel ajánlom figyelmükbe!

Rendező: Moravetz Levente



Agatha Christie: AZ EGÉRFOGÓ krimi

Agatha Christie minden idők egyik legolvasottabb írója, az ő könyveit fordították le a világon a 
legtöbb nyelvre. Több mint nyolcvan detektívregényt írt. Egérfogó című drámája a színháztörténet 
leghosszabb ideje műsoron lévő darabja: 1952 óta játsszák. 2018. szeptember 18-án megünnepelték 
a huszonhétezer ötszázadik (27.500!) előadást.

A behavazott, a világtól teljesen elvágott fogadóba, a fiatal Ralston-házaspár panziójába öt vendég 
érkezik: Mr. Wren, a hóbortos építész, Mrs. Boyle, a zsémbes, öreg hölgy, Mr. Metcalf, az elegáns 
őrnagy, a különc Miss Casewell és a rejtélyes, váratlan vendég, Mr. Paravicini. Végül sítalpakon 
becsúszik a fiatal Trotter nyomozó is - a havazás miatt a világtól elzárt ház már csak sítalpakon 
megközelíthető -, aki azért érkezik, hogy megakadályozzon egy gyilkosságot. „Gyilkos van önök 
között! – közli – és megint lecsapni készül!” Mindenki gyanús. A telefonzsinór elvágva. Aki olvasott 
már Agatha Christie-krimit, sejtheti, hogy a Monkswell-ház lakóinak mindegyike titkol valamit… 

Az egérfogót Londonban lassan 70 éve játsszák megszakítás nélkül. A Big Ben és a Tower-híd után a 
darabnak otthont adó St. Martin’s Theatre a leghíresebb londoni turistalátványosság.

A Gárdonyi Géza Színházban eddig már két nagysikerű darabot rendezhettem (Black Comedy, Két 
úr szolgája), most nagy örömmel várom az Agatha Christie-vel való találkozást.

Rendező: Kiss  József4
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Bakonyi Károly, számos nagy sikerű operett-
librettó szerzője Kacsóh Pongrácz zeneszer-
zőt kérte fel a János vitéz megkomponálásá-
ra. Kacsóh a munkát 5 hónap alatt végezte el. 

„Bakonyi 1903 tavaszán, szűk baráti körben 
hozta szóba először, hogy Petőfi János vité-
ze színpadra alkalmazásának gondolatával 
foglalkozik. Ez azonban meglehetősen ne-
héz feladatnak ígérkezett, hiszen a „verses 
népmese” nagyon sok olyan elemet tartalma-
zott, amelyek színpadra alkalmatlanok vol-
tak. Végül két cselekmény-motívum maradt 
meg számára: Iluska és Jancsi szerelmének 
kezdeti- és a halált legyőző csoda árán végül 
is elért boldogsága, illetve a törökverő-fran-
ciamentő hadikaland. A daljáték harmadik 
felvonásának librettója mintegy „továbbírta” 
Petőfi meséjét, amelyben eredetileg „A tün-
dérnemzetség gyönyörű körében / S kedves 
Iluskája szerető ölében / Mai napig János vi-
téz őkegyelme / Szép Tündérországnak bol-
dog fejedelme.” Ezzel ellentétben Bakonyiék 
úgy döntöttek, hogy Bagó furulyaszavának 
vonzására Jancsi hazaindul, majd, némi té- 
továzás után Iluska is követheti. Lehull róla 
a tündérruha, s a végre egymásra lelt fiatalok 
megérkeznek a rég elhagyott faluba, új ott-
honukba.”

(Részlet Székely György tanulmányából)

Rendező: Halasi Imre

Kacsóh Pongrác – Heltai Jenő – Bakonyi Károly:

JÁNOS VITÉZ
daljáték

A Petőfi-mű ihletettségében készült daljáték már az ősbemutatón óriási sikert aratott, s egymás után száz-
hatvanötször játszották el. Erre a magyar színházi életben korábban nem volt példa. Alig fél szezon alatt két-
százezren látták, kottájából félmillió, szövegéből egymillió példány fogyott el. Néhány hónapon belül huszon-
kilenc vidéki színház vette meg a darab előadási jogát. A János vitéz az első magyaros témájú zenés színpadi 
játék, amelynek 1904-es bemutatása a magyar öntudat ápolására való igényt elégítette ki, amit a pesti polgár 
akkorra már a színháztól is elvárt. 
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Maurice Ravel: BOLERO táncjáték

A GG Tánc Eger a korábbi produkciókhoz hasonlóan (Bartók: A fából faragott királyfi, a 
Mikrokozmoszra koreografált Játszótér, a Liszt Ferenc műveire készült Magyar rapszódia) ismét 
rangos, értékes és népszerű zenedarabot választott nagyformátumú táncbemutatójához. Az 
Érdemes művész címmel idén kitüntetett Topolánszky Tamás tagozatvezető, koreográfus ezúttal 
Maurice Ravel francia zeneszerző mágikus ritmusú, hipnotikus hatású Bolerójára komponálja új 
bemutatóját. 

A zeneirodalom legerotikusabb műveként is aposztrofált alkotás véletlenszerűen született: 
Ida Rubinstein, a világhírű táncosnő arra kérte a mestert, hangszerelje meg számára Albeniz Ibéria 
című zongoraciklusát, ám Ravel önálló művet írt: "Egyszerű és közvetlen darab, amiben nyoma 
sincs a virtuozitásnak. Modern tánctétel, egyetlen rövid dallammal, harmóniával és ritmussal – ez 
utóbbit a dob szüntelenül jelzi.” 

Az alap C-dúrban felhangzó háromnegyedes dallam halk 
pianisszimóban szólal meg és negyedórán át alig észlelhető 
fokozatossággal hangosodik a szerző által kitalált 
brutális „fortissimopossibile”-ig (a lehetséges legnagyobb 
hangerőig). 

A minimalistának is bélyegzett műben a változatosság 
egyetlen eleme a zenekari crescendo alkalmazása. Ravel 
később tartózkodó önirónival jegyezte meg Honeggernek: 
„Csupán egyetlen mesterművet alkottam: a Bolerot. Abban 
meg sajnos, nincs zene…”

A műben a zseniálisan építkező hangszerelés és 
a vissza-visszatérően cirkuláló bűvös dallam a kozmosz 
törvényeit, a természet változásait, az ösztönélet ritmikáját, 
a társadalmi mozgások spirálját, vagy a keleti filozófiák 
meditatív körkörösségét modellálják – ez a nyitott szerkezet 
tág teret ad az értelmezési tartományoknak. Topolánszky 
Tamás a Bolero mellett más Ravel-művek zenei motívumait 
(La Valse - A Keringő, Pavane egy infánsnő halálára, 
Spanyol rapszódia) is felhasználja szuverén értelmezésű új 
tánckompozíciójában.

Koreográfus: Topolánszky Tamás
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Csiky Gergely: A NAGYMAMA vígjáték

Csiky Gergely, a XIX. század utolsó harmadának legjelentősebb magyar drámaírója. Az ő sikerei 
adtak bátorságot fiatal íróknak, hogy a korabeli társadalmat vigyék színpadra, de bátorságot adtak 
az igazgatóknak is, hogy velük szerencsét próbáljanak, és igen sok tekintetben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a közönségnek a magyar daraboktól való idegenkedését megszüntessék.

A régi színházi világban, ha egy direktor biztos, garantált kassza- és közönségsikert akart elérni, 
műsorra tűzte A nagymamát. E kedves vígjáték manapság is időről-időre feltűnik budapesti 
és vidéki színházaink repertoárjában, hiszen a négy szálon futó szerelmi történet rendkívüli 
szereplehetőségeket kínál fiatal, s idősebb művészek számára egyaránt.

Csiky bravúros meseszövése elismerésre méltó. A bájos történet a kibontakozásig, a boldog 
befejezésig számtalan kacagtató félreértést, megható fordulatot, bonyodalmat tartogat. Hogy 
végül sikerül-e kibogoznia a nagymamának a múltból gyökerező, bonyolult szálakat, s hogy végül 
ki kivel lesz boldog, erről mesél a darab.

A bemutatón, 1891-ben Prielle Kornélia játszotta a Nagymamát, később hálás szerepet jelentett töb-
bek között Blaha Lujzának, Berky Lilinek, Honthy Hannának, Dajka Margitnak, Tolnay Klárinak is.

Rendező: Blaskó Balázs
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Rendező: Baráth Zoltán
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Szamuil Marsak:

TIZENKÉT HÓNAP
mesejáték

 a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

A mesének több földolgozása is ismert, népenként, országonként eltérő történetvezetéssel, kislánnyal, 
anyóval, fiatal legényekkel. A mesének szlovén, görög, szlovák, orosz és magyar változata is van, több játékfilm 
és mesefilm is földolgozta a tizenkét hónap témáját. Előadásunkban azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen 
fontosak a természet szabta szabályok, hogyan és miként tudjuk magunkat erősítve fölhasználni az évszakok 
váltakozásából eredő, szokásainkat, hagyományainkat is meghatározó betartható rendet. Arra keressük a 
választ, hogy miért látja meg a tavasz szépségében az újjászületés lehetőségét, a nyár melegében a szabadságot, 
az ősz színességében a gazdagságot és a tél melegében a család összetartó erejét az egyik, és miért jelentenek a 
fenti dolgok pusztán hideget, esőt, hőséget és kiszámíthatatlanságot a másik ember számára? És a megfejtés…
reméljük nem marad el!
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 Rendező: Baráth Zoltán

Csukás István:

SÜSÜ, A SÁRKÁNY
mesejáték

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

Vajon miért szeretjük annyira ezt a kedvesen esetlen, csupaszív sárkányt, akitől csak akkor rettegnek az 
emberek, ha nem ismerik fel benne a hatalmas, mindent fölülíró szeretetet? 

Csukás István mesealakja, vagy ha úgy tetszik, mesehőse az egyfejű, bumfordiságában is bájos sárkány, 
aki ellentmond minden korábbi elképzelésünknek arról, hogy miként kell kinéznie és viselkednie egy 
tüzet okádó szörnyetegnek. Süsü nem a félelmeinket, hanem azokat az érzelmeket testesíti meg, amelyek 
mások megértéshez és elfogadásához feltétlenül szükségesek!  Olyan megható szeretet árad belőle, ami 
visszautasíthatatlan, és ami nélkül mindannyian kevesebbek lennénk!

Színpadra vinni a sokak által jól ismert mesét nem könnyű feladat, szeretnénk a magunk színházi eszközein 
keresztül visszaadni a történet humorát, és a különleges sárkánylétből fakadó varázslatos bájt.
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STúDIÓSZÍNPADSzőke Andrea: 

FORRÓ VIZET A KOPASZRA!
mesejáték

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

A kismalac és a farkasok c. népmese nyomán

Zord, vadregényes erdő közepén, egy napsütötte tisztáson áll egy ház. Egy malac lakik benne, békés 
boldogságban, az érintetlen erdő csöndjében, míg arra nem téved két ordas farkas. Az ordas farkasok, mint 
tudjuk, arról kapták a nevüket, hogy feketés, barnás szőrzetük van, ami mesénkben arra utal, hogy különleges 
képességekkel rendelkező, rettentő gonosz farkasokról van szó, az élen a vasagyaras falka vezérével, Ordas 
Bandival! Egyetlen céljuk, hogy megszerezzék a zsákmányt, a kukoricát főzőcskéző Röfikét! Azonban a mi 
malacunkat nem olyan fából faragták, aki bármilyen jöttment bandának könnyen adná a csülkét!
Így a fortyogó kukoricalevet egészen másra használja fel…

Rendező: Baráth Zoltán



1111

I & T I M E
Koreográfia és koncepció: Frenák Pál

Frenák Pál örömmel fogadta el Topolánszky Tamás felkérését a GG Tánc Egerrel való közös munkára, 
hiszen a fiatal, nyitott társulat nagyon tág repertoárban mozog egy olyan közegben, melynek adottságai 
inspiratívan hatnak, és gyümölcsözően fuzionálhatnak a Frenák-koreográfiák egyedi kifejezési formáival. 
Az InTimE legendás előadása örökérvényű, ma is aktuális. Az emberi viszonyrendszereket elemző és széles 
perspektívában megmutató előadás gazdag, magas technikai tudást igénylő, sűrű, erőteljes mozgásanyagával 
kiváló keretet adhat az egri társulat számára az organikus mozgásnyelv elsajátítására. Egy új csapattal való 
találkozás a Frenák-metodika révén azonnal átlényegíti a koreográfiát, hiszen az előadás mindig szorosan a 
benne táncoló táncosok alkatából és személyiségéből, testi adottságaiból épül, így az I&TIME egészen a GG 
Tánc Eger sajátjává válik a közös munka során.

Vörös rózsákkal teleszórt, tiszta fehér tánctér, koromfekete falak. Ebben a térben találkoznak, fonódnak össze, 
vagy épp taszítják el egymást a kapcsolatok hálójába gabalyodott, botladozó, csábító, vágyakozó és vergődő 
figurák. Az emblematikus vörös kanapé mellett, körül, mögött.

Koreográfus: Frenák Pál
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A londoni átlagember, a londoni Kovács János, azaz John Smith egy hétköznapi taxisofőr. Semmi 
különös. Nem tűnik ki a tömegből, nem lakik fényűző palotában, nem ismeri a királynő, de még 
a kutya sem. Dolgozik, amennyi csak belefér, még akár azon túl is. Otthon várja csinos felesége. 
Minden a megszokott mederben csordogálna, ha egy este nem fordul fel minden fenekestül. John 
ugyanis hősként megvéd egy idős hölgyet két huligántól. Sajnos, a megmentett a megmentőt is 
fejbevágja a táskájával. Kórház. Egy rendőrfelügyelő viszi haza. De hova is? John más címet mondott 
be a rendőrségen és mást a kórházban. Megindul a kétségbeesett magyarázkodás, ráadásul a 
barát és a felső lakó is beszáll a kavarodásba. Az események lavinája elindul… És a mi hősünkről 
elképesztő dolgok derülnek ki: két lakása van, az egyikben Mary, a másikban Barbara, és mindkettő 
a felesége!...

Ray Cooney fergeteges komédiája a Madách Színházban több mint harminc évig ment, és több 
mint 900 előadás futott le! Prózai darab még sosem ért meg ennyi előadást Magyarországon. 
Ígéretes, nemde? 

Rendező: Kiss József
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FELNŐTT BÉRLETEK
WARRENNÉ MESTERSÉGE/RIGÓ JANCSI/ AZ EGÉRFOGÓ/JÁNOS VITÉZ/BOLERO/A NAGYMAMA

6 előadásra érvényes felnőtt 
bérletek I. helyár  II. helyár   III. helyár

Az Ön megtakarítása 
a jegyárakhoz képest 

bérletvásárlás esetén*

Gárdonyi Géza bérlet
(péntek, 19 óra) 14.000 Ft 12.000 Ft 11.000 Ft 34%

Latinovits Zoltán bérlet
(péntek, 19 óra)

Hevesi Sándor bérlet
(szombat, 19 óra)

Kelemen László bérlet
(szombat, 19 óra)

Illyés Gyula bérlet
(szombat, 19 óra)

12.000 Ft 11.400 Ft 9.800 Ft 42%

Németh László bérlet
(szerda, 19 óra)

Bródy Sándor bérlet
(csütörtök, 19 óra) 

10.800 Ft 10.100 Ft 8.800 Ft 42%

Pedagógus bérlet
(péntek, 19 óra) 10.800 Ft 10.100 Ft 8.800 Ft 42%

Egressy Béni bérlet
(szombat, 15 óra) Nyugdíjas bérlet 8.800 Ft 8.200 Ft 7.000 Ft 53%

      Stúdiószínházi előadás jegyára: 1.700 Ft

•	 Felnőtt bérletet vásárlóknak:  5 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2019. június 4-ig megújítja,vagy                                                  
10 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2019. május 15. – augusztus 31. között egy összegben kifizeti  
(a nyugdíjas és diák kedvezménnyel nem vonható össze)     

BÉRLET- ÉS JEGYÁRAK

JEGYÁRAK az egyes előadásokra
Zenés  I. helyár: 3.700 Ft     II. helyár: 3.500 Ft      III. helyár: 2.900 Ft

Prózai  I. helyár: 2.900 Ft     II. helyár: 2.600 Ft      III. helyár:  2.300 Ft

                             Választható produkciók a 6 előadásos bérlethez: 

      1 stúdióelőadás:  1.500 Ft/fő                            2 stúdióelőadás:  2.000 Ft/fő
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Zenés  I. helyár:  3.700 Ft     II. helyár: 3.500 Ft      III. helyár:  2.900 Ft

Prózai  I. helyár:  2.900 Ft     II. helyár: 2.600 Ft      III. helyár:  2.300 Ft
JEGYÁRAK az egyes előadásokra

FIATALOK SZÍNHÁZBÉRLETE

4 ELŐADÁSOS BÉRLET

Eszterházy Károly bérlet
(szerda, 19 óra)

5.000 Ft 59%

ÖN VÁLASZT…
4 NAGYSZÍNHÁZI, VALAMINT 2 STúDIÓELŐADÁS                             9.200 Ft

A Gárdonyi Géza Színház által színpadra állított előadásokra váltható be. A bérlet nem fix helyre szól. 
A kiválasztott előadás esetében bármilyen szabad helyre –kivéve pótszék- beváltható személyesen vagy 
telefonon. A bérletet az évad végéig, 2020. május 31-ig válthatja be.

IFJúSÁGI BÉRLETEK

WARRENNÉ MESTERSÉGE/RIGÓ JANCSI/ AZ EGÉRFOGÓ/JÁNOS VITÉZ/BOLERO/A NAGYMAMA 

6 előadásra érvényes ifjúsági 
bérletek I. helyár II. helyár III. helyár

Az Ön megtakarítása 
a jegyárakhoz képest 

bérletvásárlás esetén*

Csokonai Vitéz Mihály bérlet
(kedd, 19 óra)

Dobó István bérlet
(csütörtök, 18 óra)

Petőfi Sándor bérlet
(csütörtök, 18 óra)

Madách Imre bérlet
(szerda, 18 óra)

6.900 Ft 5.700 Ft 5.000 Ft 66%

             Választható produkciók a 6 előadásos ifjúsági bérlethez: 
     1 stúdióelőadás:  1.500 Ft/fő            2 stúdióelőadás:  2.000 Ft/fő

Stúdiószínházi előadás jegyára: 1.700 Ft
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GYEREKBÉRLETEK

TIZENKÉT HÓNAP/SÜSÜ, A SÁRKÁNY/ FORRÓ VIZET A KOPASZRA

JEGYÁRAK az egyes előadásokra                                       Földszint:  2.300 Ft                       Erkély:  1.900 Ft

3 előadásra érvényes 
gyerekbérletek Földszint  Erkély

Az Ön megtakarítása 
a jegyárakhoz képest 

bérletvásárlás esetén*

Lázár Ervin bérlet
(kedd, 10 óra)

Mikszáth Kálmán bérlet
(kedd, 10 óra)

Fazekas Mihály bérlet 
(kedd, 15 óra)

Kormos István bérlet
(kedd, 15 óra)

3.200 Ft 2.800 Ft 64%

TIZENKÉT HÓNAP/JÁNOS VITÉZ/SÜSÜ, A SÁRKÁNY/ A NAGYMAMA 

JEGYÁRAK az egyes előadásokra                               Földszint:  2.300 Ft                       Erkély:  1.900 Ft

4 előadásra érvényes  ifjúsági 
bérletek Földszint Erkély

Az Ön megtakarítása 
a jegyárakhoz képest 

bérletvásárlás esetén*

József Attila bérlet (szerda, 15 óra) 4.400 Ft 4.000 Ft 50%

WARRENNÉ MESTERSÉGE/AZ EGÉRFOGÓ/JÁNOS VITÉZ/ A NAGYMAMA 

Ady Endre bérlet
(kedd, 15 óra)

Blaha Lujza bérlet
(szerda, 15 óra)

4.400 Ft 4.000 Ft 50%
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Weöres Sándor bérlet
(szerda, 10 óra)

Móricz Zsigmond bérlet
(szerda, 10 óra)

Molnár Ferenc bérlet
(szerda, 15 óra)

Janikovszky Éva bérlet
(szerda, 15 óra)

Szabó Lőrinc bérlet
(csütörtök, 10 óra)

Fekete István bérlet
(csütörtök, 15 óra)
Benedek Elek bérlet
(péntek, 10 óra)

3.200 Ft 2.800 Ft 64%

TIZENKÉT HÓNAP/AZ EGÉRFOGÓ/ JÁNOS VITÉZ

Jókai Mór bérlet
(kedd, 15 óra) 3.200 Ft 2.800 Ft 64%

KEDVEZMÉNYEK 

● Felnőtt bérletet vásárlóknak:  5 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2019. június 4-ig megújítja, vagy 

10 % kedvezmény, amennyiben bérletét 2019. május 15. - augusztus 31. között egy összegben kifizeti.

(a nyugdíjas és diák kedvezménnyel nem vonható össze)

● Részletfizetési kedvezmény  -  I. részlet (60%) átvételkor, II. részlet (40%) – 2019. november 30-ig.

● A nyugdíjasok és a diákok valamennyi bérletes előadásra kedvezményesen válthatják meg bérletüket, 

a nyugdíjas szelvény, illetve a diákigazolvány felmutatásával.

● Bérletvásárlás esetén a 30 km-nél távolabbi településekről utazó csoportok (30 fő fölött)

25 % kedvezményben részesülnek.

A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZEVONHATÓK!
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A Gárdonyi GézA Színház jeGy- éS bérlet váSárláSA eSetén
Az Alábbi utAlványokAt- éS kártyákAt foGAdjA el:

●    Erzsébet kultúra utalvány

●  Ticket kultúra- és sportutalvány

●  Erzsébet kártya

●  OTP szép kártya

●  K&H szép kártya

●  bankkártya (MasterCard, Maestro, visa, visa electron)  

bérleteS előAdáSok pótláSA 
Amennyiben a bérletes előadásának napján akadályoztatás miatt nem tud megjelenni, 

lehetőséget biztosítunk az előadás pótlására az alábbi feltételekkel:

●  az évadon belül 2 előadás pótlása lehetséges

●  a bérletes előadás időpontja előtt kérjük, hogy a bérlet leadásával egyidejűleg jelezze a 
szervező iroda felé, hogy nem tud részt venni az előadáson

●  a lemondás időpontjában kérjük, jelölje meg az új időpontot, amikor meg tudja 
nézni ez előadást

●  pótlásra a nézőtéren, csak korlátozott számban, illetve pótszéken van lehetőség

továbbrA iS MŰSoron

Örkény istván: 

kulCSkereSők  tragikomédia    

fekete Sándor:

lenkey tábornok   történelmi dráma

fotók: Gál Gábor

Szigligeti ede-Mészöly dezső-Aldobolyi nagy György:

lilioMfi 
cselvígjáték

www.gardonyiszinhaz.hu

bérletek éS jeGyek válthAtók
A Gárdonyi GézA Színház SzervezőirodájábAn!

Eger, Széchenyi u. 5.
tel.: 36/518-347

e-mail: szervezes@gardonyiszinhaz.hu

bérletáruSítáS: 2019. MájuS 20-tól!
jegyek a bérletes előadásokra is válthatók!

A Színház A MŰSorváltoztAtáS joGát fenntArtjA!
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BEmuTATÓK
2019-2020

BEmuTATÓK
2019-2020

MÉDIA az akciós utazások specialistája

 A  SZÍNHÁZ  A  MŰSORVÁLTOZÁS   JOGÁT  FENNTARTJA!   www.gardonyiszinhaz.hu
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NAGYSZÍNPAD
G.Bernard Shaw: WARRENNÉ MESTERSÉGE színjáték
Fényes Szabolcs-Békeffy István: RIGÓ JANCSI operett
Agatha Christie: AZ EGÉRFOGÓ krimi
Kacsóh Pongrác-Heltai Jenő-Bakonyi Károly: 
JÁNOS VITÉZ daljáték
Maurice Ravel: BOLERO táncjáték
Csiky Gergely: A NAGYMAMA vígjáték

GYEREKEKNEK
Szamuil Marsak: TIZENKÉT HÓNAP mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

Csukás István: SÜSÜ, A SÁRKÁNY mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

Szőke Andrea: FORRÓ VIZET A KOPASZRA! mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

STÚDIÓSZÍNPAD
I&TIME táncjáték

 Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS komédia

TOVÁBBRA IS MŰSORON
Szigligeti Ede-Mészöly Dezső-Aldobolyi Nagy György:
LILIOMFI cselvígjáték

Örkény István: KULCSKERESŐK tragikomédia 

Fekete Sándor: LENKEY TÁBORNOK történelmi dráma


