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TISZTELT NÉZŐINK, KEDVES KÖZÖNSÉGÜNK!
Újra hívom, invitálom Önöket a Gárdonyi Géza Színház zsöllyéibe, közösségi tereibe!
Társas létünk lassan végre újraindul. A már oly régóta nélkülözött, élő, lüktető  
előadóművészeti életünk megpezsdül. Már tervezünk, lassan kitűzzük a zárt kapuk mögött 
bepróbált, az elnémult évad alatt elkészített előadásaink bemutatóinak időpontját.
Szinte biztosra vehető, hogy a veszélyhelyzet feloldásának végső fázisában kerülhet csak sor 
a nagy, zárt közösségi terek, így a színházak nézőtereinek megnyitására. Reálisan tervezve, 
augusztus végén az évadnyitó társulati üléssel megkezdhetjük a 2021/2022-es színházi 
évadot: egy már beharangozott, műsortervét közzétett, vidámra hangszerelt, szórakoztatóra 
komponált színházi szezont.
A tavaly szeptemberben megkezdett, de lényegében elmaradt 2020/2021-es évadot  
beharangozó műsorfüzetben leírt soraim minden gondolatának érvényessége felerősödött 
azóta, az eltolódott időben:
Felhőtlen, derűs jövő beköszöntében bízunk! 
Felhőtlen, derűs jövő, igen, erre van szükségünk mindannyiunknak, gyermekeknek,  
felnőtteknek egyaránt. 
A tematikus mottó, a tartalom, mely összefűzi kínálatunkat, amely örömet, reményt nyújtó 

összekötőkapocs lehet most mindannyiunk számára:

A „játék”
szín-játék  –  mese-játék  –  sors-játék  –  vég-játék  –  víg-játék
 
Játszani fogunk Önöknek, Önökkel együtt fogunk játszani!

Számítunk Önökre, figyelmükre, szeretetükre, kitüntető ragaszkodásukra, oly jóleső  
pártolásukra! 
Váltsák meg, újítsák meg bérleteiket, jöjjenek újra közösségi tereinkbe, úgy a nagy, mint 
stúdió nézőterünkre, s szóljon újra a taps a közös játék örömére!
Az előző évadra szóló, vissza nem váltott bérletek érvényesek 2021/2022-es évadunkra!
Sok szeretettel és már türelmetlenül várjuk Önöket, tisztelt közönségünket a Gárdonyi Géza 
Színházba!

Blaskó Balázs
színész-rendező

a Gárdonyi Géza Színház igazgatója
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William Shakespeare - Kulcsár Noémi: 
AHOGY TETSZIK

Shakespeare egyik legismertebb vígjátékában egymás ellen fordulnak testvérek, fiatalok szerelmesek lesznek egymásba, 
nevetnek és sírnak, álalakba bújnak, elvesztik majd újra megtalálják egymást, és felbukkan egy szomorú bohóc is, akinek 
mindenkiről megvan a véleménye. Ezt a klasszikus történetet dolgozza fel a tánc nyelvén a Harangozó-díjas Kulcsár 
Noémi, aki sajátos groteszk és abszurd humorával keres mai megfelelőket Shakespeare különc figuráinak, miközben 
a GG Tánc Eger táncosainak segítségével színpadra állítja a klasszikus komédiát, amelyben „színház az egész világ!”

Táncolják a GG Tánc Eger táncművészei 
Koreográfus: Kulcsár Noémi, Harangozó-díjas, a Kulcsár Noémi-Tellabor vezetője.



NAGYSZÍNPAD 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 félreér-
tést, 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 többek között Blaha Lujzának, Berky 
Lilinek, Honthy Hannának, Dajka Margitnak, Tolnay Klárinak is.

Rendező:  
Blaskó Balázs  
Jászai-díjas



Kálmán Imre - Julius Brammer - Alfred Grünwald:
MONTMARTRE-I IBOLYA

operett

Montmartre, századforduló. Makacs álmodozók, kültelki  
énekesnők, kóbor múzsák, csupaszív végrehajtók, felfedezés 
előtt álló művészek és fanyar mecénások...a párizsi bohémvilág.  
Raoul, Florimond és Henry montmartre-i padlásszobájukban a  
világhírről, vagy éppen a holnaputáni reggeliről álmodnak, ám  
csupán tehetségesen reménytelen kísérlet nem éhen halni.  
Raoul szakít Ninonnal – aki szerelmét feláldozza a színpadért 
–, s barátaival befogadja az árva Violettát. 1851-ben jelent meg  
Párizsban Henri Murger Bohémvilág című regénye,  
amely megihlette Puccinit a Bohémélet írásakor, később pedig  
a világhírű Kálmán Imrét is. A darabot 1930. március 21-én  
mutatták be Bécsben, ahonnan elindult világhódító útjára.  
Budapesten 1935-ben játszották először, Szenes Andor  
fordításában.
„Bájos élet ez és rémes élet, amelynek megvannak a győztesei és 
vértanúi, és amelybe csak az léphet be, aki aláveti magát a „jaj, a 
legyőzötteknek” kérlelhetetlen törvényének.”

Henry Murger
 

Rendező:  
Halasi Imre
Jászai-díjas, érdemes művész



Neil Simon:  
PLETYKÁK

bohózat

Neil Simon, a Napsugár fiúk, a Furcsa pár, a Mezítláb a park-
ban és megannyi sikeres vígjáték szerzőjének Pletykák című  
komédiáját 1988-ban mutatták be a Brodwayn, hatszáz  
teltházas előadást futott. Azóta világszerte állandóan repertoáron tartják.
A Hudson folyó partján fekvő egyik New York-i elővárost  
bankárok, orvosok és ügyvédek, neves sztárok, befolyásos  
közéleti emberek lakják. Mindenki gazdag, elegáns, jó illatú.  
Remek villákban élnek, drága autókon közlekednek. Elit negyed.
Ott él New York alpolgármestere és felesége, akik tizedik házassági 
évfordulójukat ünneplik. A legjobb barátaikat hívták meg a partyra.  
A négy házaspár mindegyike sikeres ember, karrierje  
csúcspontján. Számukra döntő az anyagi és hatalmi siker, a házasságuk  
látszatboldogságának fenntartása, de nem fontos az értékrend.  
S mert tulajdonképpen üres az életük, amint a rendezett külcsín  
megzavarodik, hirtelen gyámoltalanná válnak.  
Egy váratlan esemény mindannyiuk karrierje számára veszélyes  
lehet. A várható botrány elkerülése érdekében a valóságot  
különféle kitalált történetekkel, pletykákkal: hazugsággal  
igyekeznek eltakarni. Egymásban se igen bíznak, ezért egymást is 
kitalációkkal traktálják. Végül teljes káoszt teremtenek. Ismerős?
Mi az igazság? Szeretné-e ezt egyáltalán tudni a néző, aki 
két órán át remekül szórakozott a szellemes pletykákon?

Rendező:  
Frigyesi András



Friedrich Dürrenmatt:
A FIZIKUSOK

komédia

A barátod az életedre tör, a nők, akiknek bókolsz, azt fontolgatják, 
feljelentenek zaklatás ürügyén, a gyerekek fejét már meg sem mered 
simogatni, egy különös vírus miatt már nincs se kézfogás, se ölelés, 
se csók. A világ előbb absztrakttá vált, most már abszurd is. Komédia.
Dürrenmatt: „...az események anélkül mennek végbe, hogy  
bárki felelős lenne értük egyénileg... Közös a bűnünk...  
inkább szerencsétlenek vagyunk, mint bűnösök. A komédia illik  
tehát hozzánk. Világunk éppúgy a groteszkbe vezetett el, mint az 
atombombához… az apokaliptikus vízió lett groteszkül reális.”
A világ paradox. A színdarab központi figurája, Möbius, a  
zseniális fizikus sem veszi észre, hogy miközben igyekszik  
elrejteni veszélyes tudását, rászabadítja azt az emberiségre. 
Mi ez a darab? Moralitás, példázat, abszurdba hajló  
komédia, a mi tudományba kapaszkodó, istentelen világunk  
ijesztően mulatságos látlelete. „Groteszkül reális apokaliptikus 
vízió.”
Orvosnak látszó betegek. Tudós hülyék. Kétbalkezes James Bondok.  
A  puskát fordítva tartó   mesterlövészek.A valamikor gyönyörű,   
fiatal  Európa mára púpos, meddő, eszelős, bosszúálló  
öregasszonnyá vénült…

Rendező:  
Kiss József  
Jászai-díjas



SISI, A MAGYAROK KIRÁLYNÉJA
romantikus táncjáték

Nehezen találnánk nemzeti történelmünk zivataros  
félmúltjában olyan legendás alakot, mint Wittelsbach  
Erzsébet királyné, az európai királyi udvarok leggyönyörűbb  
hölgye, akit a magyarok – bajor származása ellenére is – magyar-
nak tartottak, rajongó szeretettel öveztek és szívükbe fogadtak.
A magyarok Sisinek becézett szépséges királynője a Habsburg-ház 
embertelenül merev etikettjének szorításában vergődik: a birodalom 
súlyosbodó gondjaival foglalatoskodó férje elhanyagolja, anyó-
sa zsarnokoskodása tönkreteszi mindennapjait, gyermekeit nem  
nevelheti, s kedvenc kedvteléseinek sem élhet.  
Olaszországban és Magyarországon érzi otthon magát, tökéletesen 
megtanul magyarul, szoros személyes kapcsolatot ápol a magyar 
főrendekkel, legfőképp az Andrássy családdal és Deák Ferenccel.  
Számos történész egybehangzó véleménye szerint  
„Erzsébet női eszköztárával presszionálta az  
uralkodót a magyarokkal való kiegyezés előkészítésére”.
A Sisi életéről szóló romantikus regények és filmek után 
a GG Tánc Eger a 2020/2021-es évadban táncszínpadra  
fogalmazza a szerencsés csillagzat alatt született ifjú hercegnő, 
a kezdetben felhőtlenül boldog császárné és magyar királyné,  
szabadságra vágyó, mégis béklyóban vergődő, gondokkal terhelt, 
majd a Genfi tó partján váratlanul tragédiába torkolló életét...

Táncolják a GG Tánc Eger táncművészei
Koreográfus: Topolánszky Tamás 
Harangozó-díjas, érdemes művész



Tóth-Máthé Miklós: 
ARANYRANDEVÚ

romantikus retró-komédia 2 részben

Tóth-Máthé Miklós, az „Ady-arcú színész” – így emlegették 
őt, a későbbi írót színészberkekben a hatvanas években, mert  
kísértetiesen hasonlított a költőóriáshoz. A világot jelentő  
deszkákon eltöltött évtized után a színpadi jelmezt pennára  
cserélte, s nagyszerű író, drámaíró bontakozott ki a valamiko-
ri színészből. Történelmi drámáit sorra mutatták be színházaink,  
elsősorban a debreceni Csokonai Színház. Színészvérét, érzületét 
azonban egész életében megőrizte. Számtalan kacagtató novella őrzi 
színészéveinek vidéki teátrumokban szerzett tanulságos emlékeit. 
„Tapshoz kérem a szereplőket” című kötetében gyűjtötte egybe e  
témához kapcsolódó történeteit, melyek szereplői a színházi  
szereposztásokból kimaradhatatlan figurák, úgynevezett beszélő,  
jellemtükröző neveket kaptak: Törzstagi, Televényi és a „nagy  
színész”, Perc Adorján. Az Aranyrandevúban - melyet műfaját illetően  
romantikus retró-komédiának kereszteltem el - Perc Adorján, a „nagy 
jellemszínész” érzelmi hullámvasút-utazását kísérhetjük nyomon,  
néhány, valaha általa elhagyott és őt elhagyó szerelmi állomása  
között. Az epizodista, „kis színész” barát, Kopáros Döme  
asszisztálása mellett, több évtized után találkozik lakásán életének öt, 
meghatározó szerelmével - azonos időpontra megadott, hangulatos 
„aranyrandevú” keretében. A szórakoztató cselekmény kibontakozá-
sa során azt is megtudhatjuk, hogyan alakul ki a „nagy színház” Lear  
király - előadásának szereposztása…

Rendező:  
Blaskó Balázs
Jászai-díjas



GYEREKEKNEK Grimm:
RIGÓCSOR KIRÁLYFI

mesejáték

Tolerancia trónörököse, Karakán királyfi nagy gondban van.  
Felséges édesapja nyugdíjba vonult, és ráhagyományozta koroná-
ját, valamint királysága legjavát (mint ahogy ez egy igazi mesebeli  
országban lenni szokott), ám e kegy mellé súlyos feltételt szabott: 
mire hazatér bergengóciai reumakezeléséről, a királyfi szerezzen egy 
feleséget maga mellé, ellenkező esetben visszaveszi az összes jogot!
Mi itt a probléma? – mondanák a hozzá nem értők. De mi  
tudjuk, hogy bizony nagy a baj! Karakán királyfi ugyanis – mint 
neve is sejteti – igen karakán, és nem lehet csak úgy ukmukfukk  
megnősíteni. Persze, ha lenne valami elbűvölő jelölt,  
egészen más lenne a helyzet… No, elbűvölő jelölt akad, ám 
akad egy kis bibi is. Rozella, Arrogancia királykisasszonya  
messze földön híres földöntúli szépségéről, és épp eladósorba került.  
Hol itt a bibi? – kérdeznék a naivok… Nos, hát Rozel-
la királykisasszony olyan rettenetes modorral rendelke-
zik, amit el nem viselhet senki emberfia! Szegény Karakán  
királyfi, hosszú utat kell még bejárnod, hogy boldogságra lelj! 
A sok-sok muzsikával, kacagtató helyzetekkel megtűzdelt mese 
hamisítatlan, klasszikus lelkületbe bújtatott, ám friss gondo-
latokkal átitatott világba röpíti a közönséget, ahol a váratlan  
fordulatok ellenére – mint már tudjuk – minden  jó, ha jó a vége…

Rendező: Baráth Zoltán 
A Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház 
közös produkciója

Illusztáció: Blaskó-Saárossy Zsófia



A széttáncolt cipellők a Grimm mesegyűjtemény egy 
klasszikus darabja. Tervezett előadásunk különlegessé-
gét az adja, hogy ötvözzük benne a gyermekszínházat a 
táncszínházzal, és e kettő elegyéből születik meg a mű, 
mely a mese lelkületéhez hűen csupa zene és tánc. Nehéz, 
ugyanakkor szép feladat ebből a meséből, izgalommal 
teli kísérletezés eredményeként valami újszerűt, egy mai,  
érthető, befogadható színházat csinálni. Olyan előadást, 
amit az óvodás és iskolás gyerekek egyformán megértenek, 
és ha más-más olvasatát is, de magukkal viszik az élményt, 
amit a színház, mint művészeti alkotás számukra adhat.
Reményeink szerint a GG Tánc Eger és a Babszem 
Jankó Gyermekszínház koprodukciója épp ilyen  
különlegességet kelt életre, a klasszikus gyermek-
színházi keretek között, de korunk formanyelvén.
Az előadás alapvető hangulati eleme és meghatározója 
a zene, a zenén belül pedig a tánc, amit majd Topolánsz-
ky Tamás Harangozó-díjas, érdemes művész álmodik  
színpadra. Váltakozva szólal meg benne a mazurka, a csár-
dás, a polka, vagy éppen a keringő. Ez az elképzelés jól 
illik abba a vonulatba, melyet a Gárdonyi Géza Színház  
közel tíz éve folytat, a gyermekelőadásokba tudatosan  
emelve be a klasszikus zeneirodalom egy-egy darabját, hogy 
azt egyféle színházi szimbiózisban tárja a közönség elé.

Rendező: Baráth Zoltán 

Grimm:  
SZÉTTÁNCOLT CIPELLOK

mesejáték

Illusztáció: Blaskó-Saárossy Zsófia
A Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház 
közös produkciója



A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS
kacagtató népi mese sok muzsikával

Járt-e már kend Rátóton? Nem? Akkor most itt az ideje!  
Érdemes ám a fáradozás, mármint az odautazás, merthogy  
nagyon híres egy falu ám az. Híresen virágos, híresen  
kacskaringós, no de a leghíresebb benne az, 
hogy olyan okos emberek lakják, hogy csak no!  
Olyan okosak, hogy még egy egyszerű úritököt is képesek  
vótak kikőteni… Ez mán valami, nem igaz?
És mi szökken ki belőle, na, mi?  - Hát egy mulatságos mese! 
A soha el nem kopó, az emberi gyarlóságot bemutató,  
fanyar társadalomkritikát sem nélkülöző történet  
mindenki számára jól ismert. A most színpadra kerülő  
adaptáció különlegessége abban rejlik, hogy két népmese  
összegyúrásával olyan komplex előadás létrehozására törekszik,  
melyben a fő szál mellé bekerül – s nem csak egy újabb  
önironikus mosolyként, hanem a történet kibontakozásáért  
felelősen – a Nő, bíró uram felesége is.  
Így sokkal személyesebb oldalról közelíthetjük meg 
Rátót falu problémáját (jelen esetben a tarthatatlan  
lóhiányt) –  mint ahogy ez általában lenni is szokott, ugyebár…
Hogy mi a vége a mesének? Természetesen kikel a csi-
kó a tojásból! Ám előtte –  mint ahogy ez egy interak-
tív játékban nem is meglepő mindenki meglovagolja!

Rendező: Baráth Zoltán
A Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház 
közös produkciója

Illusztráció: Blaskó-Saárossy Zsófia



STÚDIÓSZÍNPAD Jonathan Larson:
TIKK-TAKK... BUMM!

musical

Jonathan Larson Tikk-Takk... BUMM című, önéletraj-
zi ihletésű musicaljét az 1990-es években írta. Halála után 
hat évvel mutatták be a new york-i Off-Broadwayen hatalmas  
sikerrel, a Netflix filmadaptációját pedig 2021-ben mutatják be.
A 30. szülinapjához közeledő Jon felteszi magának az alapvető  
egzisztenciális kérdéseket: hol tart karrierjében? Mi-
kor fog már végre berobbani? Mikor fogja „megcsinálni”?  
Ez a feszültség rányomja bélyegét kapcsolatára barátnőjével Susannel,  
és Michaellel a legjobb barátjával. A darabban hármójuk történetét követ-
hetjük nyomon. Az előadás üzene még aktuálisabb, mint a 90-es években, 
hiszen a közösségi média megjelenésének köszönhetően  egész életünket 
meghatározza a magunkat másokhoz való hasonlítgatás, éppen ezért a mi 
feldolgozásunkban a jelen korra, saját magunkra adaptáltuk a darabot. Ez 
az előadás a mai 30-as korosztály, az „elveszett generáció” problémáit  
dolgozza fel. Velünk nem történt semmi rendhagyó, háború, éhinség vagy 
lázadások... Kényelemben nőttünk fel, mégis gyakran lebénít minket a  
félelem. Igazak ezek a félelmek, vagy csak a mi fejünkben léteznek? Miként 
érhetjük el, hogy ne a lemaradástól való rettegés határoza meg az életünket?
Ezekre a ki nem mondott kérdésekre keresi a választ előadásunk.

Na, kimondtam. Na, BUMM...

Rendező: Bánovits Ottó  
Illusztráció: Radvánszki Szabolcs



Ray Cooney:
PÁRATLAN PÁROS 2 - KLIKK!

komédia

A mű a szerző Páratlan páros című darabjának folytatása.  
Az emlékezetes események óta majd’ 18 év repült el. Gavin (John 
és Barbara fia) 16 éves, míg Vicki (John és Mary lánya) 15 éves. 
(Vigyázat! John ugyanaz a személy, és még mindig taxisofőr!)  
Vicki és Gavin megismerkedik az interneten, s a lány meghívja  
magukhoz a fiút. Mikor a közös apa tudomást szerez  
minderről, kétségbeesetten próbálja megakadályozni a találkozást.  
Stanley, a régi bútordarab házibarát természetesen ismét  
belekeveredik a bonyodalmak sodrába:  
John embert próbáló feladatokat bíz rá, hazugságokra  
kényszeríti, nevetséges helyzetekbe sodorja, s újabb övön  
aluli gyanúba keveri.   Ahogyan ez egy igazi jóbaráttól elvárható… 
S ha mindez nem lenne elég, az események csúcsán beállít Stanley 
szenilis apukája is…

   
Rendező:  
Kiss József  
Jászai-díjas



BÉRLET- ÉS JEGYÁRAK

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

Stúdiószínházi előadás jegyára: 1.700 Ft

A NAGYMAMA/MONTMARTRE-I IBOLYA/PLETYKÁK/A FIZIKUSOK/SISI/ARANYRANDEVÚ

Jegyárak az 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

6 ELŐADÁSRA ÉRVÉNYES FELNŐTT BÉRLETEK I. helyár II. helyár III. helyár
Megtakarítás 
a jegyárakhoz 

képest

Gárdonyi Géza bérlet (péntek, 19 óra) 14.000 Ft 12.000 Ft 11.000 Ft 25%

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 24%

Németh László bérlet (szerda, 19óra)

Bródy Sándor bérlet (csütörtök, 19 óra)
10.800 Ft 10.100 Ft 8.800 Ft 32%

Pedagógus bérlet (péntek, 19 óra) 10.800 Ft 10.100 Ft 8.800 Ft 32%

Egressy Béni bérlet (szombat, 15 óra)
Nyugdíjas bérlet 8.800 Ft 8.200 Ft 7.000 Ft 45%



FIATALOK SZÍNHÁZBÉRLETE

ÖN VÁLASZT...

IFJÚSÁGI BÉRLETEK

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

Stúdiószínházi előadás jegyára: 1.700 Ft

4 ELŐADÁSOS BÉRLET

MONTMARTRE-I IBOLYA/PLETYKÁK/FIZIKUSOK/SISI
A bérletek diákigazolvánnyal érvényesek!

Eszterházy Károly bérlet (szerda, 19 óra) 5.000 Ft 59 %

4 NAGYSZÍNPADI, VALAMINT 2 STÚDIÓELŐADÁS                                                               9.200 Ft

VÁLASSZON IDŐPONTOT!
Eldöntheti, hogy az alábbi 4 előadást mely napon szeretné megtekinteni:
MONTMARTRE-I IBOLYA/PLETYKÁK/FIZIKUSOK/ARANYRANDEVÚ

6.500 Ft

A Gárdonyi Géza Színház által színpadra állított előadásokra váltható be. A bérlet nem fix helyre szól. A kiválasztott előadás eseténben bármilyen szabad 
helyre -kivéve pótszék- beváltható személyesen. A bérlet az évad végéig váltható be.

A NAGYMAMA/MONTMARTRE-I IBOLYA/PLETYKÁK/FIZIKUSOK/SISI/ARANYRANDEVÚ

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

A bérletek diákigazolvánnyal érvényesek!

6 ELŐADÁSRA ÉRVÉNYES IFJÚSÁGI  
BÉRLETEK

I. helyár II. helyár III. helyár
Megtakarítás a jegyárakhoz 

képest

Dobó István bérlet (csütörtök, 18 óra) 

Madách Imre bérlet (szerda, 18 óra) 6.900 Ft 5.700 Ft 5.000 Ft 60%



GYEREKBÉRLETEK

A NAGYMAMA/MONTMARTRE-I IBOLYA/SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK/SISI

Jegyárak az egyes előadásokra
FÖLDSZINT: 2.300 Ft                                      ERKÉLY: 1.900 Ft

4 ELŐADÁSRA ÉRVÉNYES 
 IFJÚSÁGI BÉRLETEK

Földszint Erkély Megtakarítás a jegyárakhoz képest

József Attila bérlet (szerda, 15 óra) 4.400 Ft 4.000 Ft 49%

A NAGYMAMA/ MONTMARTRE-I IBOLYA/FIZIKUSOK/SISI

Ady Endre bérlet (kedd, 15 óra) 

Szabó Magda bérlet (kedd, 15 óra) 

Blaha Lujza bérlet (szerda, 15 óra)

4.400 Ft 4.000 Ft 49%

RIGÓCSŐR KIRÁLYFI/SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK/A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS

Jegyárak az egyes előadásokra
FÖLDSZINT: 2.300 Ft                                    ERKÉLY: 1.900 Ft

3 ELŐADÁSRA ÉRVÉNYES  
GYEREKBÉRLETEK Földszint Erkély Megtakarítás a jegyárakhoz képest

Lázár Ervin bérlet (kedd, 10 óra) 

Fazekas Mihály bérlet (kedd, 15 óra) 

Weöres Sándor bérlet (szerda, 10 óra) 

Molnár Ferenc bérlet (szerda, 15 óra)

3.200 Ft 2.800 Ft 64%



Szabó Lőrinc bérlet (csütörtök, 10 óra) 

Fekete István bérlet (csütörtök, 15 óra)
3.200 Ft 2.800 Ft 64%

A NAGYMAMA/FIZIKUSOK/SISI

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

Bérletek foglalására 2021. május 17-től, vásárlásra 2021. augusztus 01-től van lehetőség!

KEDVEZMÉNYEK

•	 Felnőtt bérletet vásárlóknak: 10% kedvezmény, amennyiben bérletét 2021. augusztusig 31-ig megvásárolja.  

(nyugdíjas és diák kedvezménnyel nem vonható össze)

•	 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!

A Gárdonyi Géza Színház jegy- és bérletvásárlása esetén az alábbi utalványokat és kártyákat fogadja el:

•	 OTP	szép	kártya	(mindhárom	alszámla)

•	 K&H	szép	kártya	(mindhárom	alszámla)

•	 Bankkártya	(MasterCard,	Maestro,	Visa,	Visa	Electron)



Fotók: Gál Gábor

BÉRLETES ELŐADÁSOK IDŐPONTJÁNAK CSERÉJE
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 3 nappal kérjük, hogy a bérlet leadásával egyidejűleg    

 jelezze a szervezőiroda felé, hogy nem tud részt venni az előadáson.

•	 A	lemondás	időpontjában kérjük, jelölje meg az új időpontot, amikor meg tudja nézni az előadást.

•	 Az	új	időpont tovább és vissza nem cserélhető.

•	 Amennyiben	nem	jelzi	előzetesen az időpontváltoztatási igényét és személyesen nem    

 történt meg a bérletleadás, az előadást megnézettnek tekintjük, későbbi pótlására már nincs lehetőség.

BÉRLETEK ÉS JEGYEK VÁLTHATÓK A GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ 

SZERVEZŐIRODÁJÁBAN!

Eger, Hatvani kapu tér 4

Tel.: 36/518-347

E-mail: szervezes@gardonyiszinhaz.hu

BÉRLETFOGLALÁS: 2021. május 17-től. BÉRLETÁRUSÍTÁS: 2021. augusztus 01-től!
Jegyek a bérletes előadásra is válthatók!

A SZÍNHÁZ A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA!

www.gardonyiszinhaz.hu



NAGYSZÍNPAD
Csiky Gergely:
A NAGYMAMA vígjáték
Kálmán Imre- Julius Brammer-Alfred Grünwald:  
MONTMARTRE-I IBOLYA operett  
Neil Simon: 
PLETYKÁK bohózat  
Friedrich Dürrenmatt: 
A FIZIKUSOK komédia 
SISI, A MAGYAROK KIRÁLYNÉJA romantikus táncjáték
Tóth-Máthé Miklós: 
ARANYRANDEVÚ romantikus retró-komédia
GYEREKEKNEK
Grimm: 
RIGÓCSŐR KIRÁLYFI mesejáték 
Grimm:  
A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK mesejáték 
A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS magyar népmese
STÚDIÓSZÍNPAD
William Shakespeare - Kulcsár Noémi 
AHOGY TETSZIK táncjáték
Jonathan Larson: 
TIKK-TAKK... BUMM musical
Ray Cooney:
PÁRATLAN PÁROS 2 - KLIKK! komédia


