
Kedves Partnereink! 
 

Üdvözöljük Önöket a 2018-as, Új Esztendőben! 

Bízunk benne, hogy kellemesen teltek az ünnepek és újult erővel indulnak az új - évnek.  

 

Továbbra is szeretettel várjuk minden kedves nézőnket színházunkba számtalan érdekes és 

szórakoztató produkcióira. 

 

Márciusi – áprilisi műsorunk jegyeit 2018. január 11-én 10:00-tól vásárolhatják. 

 

Ahogy már megszokhatták, szeretném a figyelmükbe ajánlani újabbnál - újabb műsorunkat, 

néhány visszatérő produkciót és kacagtató operettjeinket. 

 

Új produkcióink a Kálmán Imre Teátrumban 
 

Dorian Gray 

Mit vagyunk képesek megtenni az „örök fiatalságért”?!  

 

A vad szenvedélyekkel és tomboló érzékiséggel 

átitatott, misztikus történetből 1990-ben a zeneszerző 

Várkonyi Mátyás és az író-rendező Ács János és Gunar 

Braunke készített megrendítő musicalt. 

 

 

Főbb szerepekben: Kocsis Dénes, Homonnay Zsolt, Csengery Attila, Gubik Petra, Janza Kata, 

Kalocsai Zsuzsa. 

 

Árkategóriák: 3.500Ft, 5.900Ft, 6.900Ft, 7.900Ft 

 

Macskadémon - Karafiáth Orsolya és Bella Máté fergetegesen mulatságos horror 

vígmusicalje testet ölt nálunk a Kálmán Imre Teátrumban. 

 

Főszerepekben: Szemenyei János, Homonnay Zsolt, Oszvald Marika, Faragó András, Peller 

Anna és Bálint Ádám. 

 

Árak: 4.000Ft, 5.000Ft, 6.000Ft 

 

Levelek otthonról – Jávori Ferenc szerzői zenés estje 
A hazai klezmer zene nagy képviselőjének saját estje. 

Árkategóriák: 3.500Ft, 4.500Ft, 5.800Ft 

 

Amerikai komédia című musicalünk immár 

nem az Átrium Film – Színház színpadára tér vissza, 

hanem az újonnan megnyílt Kálmán Imre 

Teátrumba.  
 

Lehengerlő amerikai humorával, történetével és 

fergeteges amerikai zenéjével, igazi kikapcsolódást 



biztosít. 

 

Jegyárak: 3.500Ft, 5.900Ft, 6.900Ft, 7.900Ft 

 

Visszatérő előadásaink a nagyszínpadon 
 

Én és a kisöcsém 

A darab történetét egy mondatban is össze lehet foglalni, 

miszerint: Kató, a gazdag tápszergyáros ábrándos, 

aluszékony lánya férfinak öltözve az itáliai Velencéig 

szalad, hogy megleckéztessen egy nagyképű, nőgyűlölő 

fickót. 

 

A fergeteges humorral megírt fordulatos történet, visszatér színpadunkra, olyan szellemes 

szövegű örökzöld slágerekkel megfűszerezve, mint például az „Én és a kisöcsém, fütyülünk a 

nőkre az idén”, "Egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon...“, a "Pá kis aranyom, pá...“ és a  

"Mia bella Signorina“ 

 

Jegyárak – hétköznap 2.000Ft, 2.700Ft, 3.300Ft, 3.600Ft, 4.600Ft, 6.000Ft, 8.000Ft 

hétvégén: 2.200Ft, 2.900Ft, 3.600Ft, 4.000Ft, 5.000Ft, 7.000Ft, 9000Ft 

 

Elfújta a szél 

Scarlett O'Hara és Rhett Butler szívtépő, fájdalmasan szép 

szerelmének története visszatér a Budapesti Operettszínház 

színpadára. Minden idők egyik legsikeresebb irodalmi 

alkotása, előbb filmen, majd a 2000-es évektől színpadi 

adaptációként járja a világot. 
 

Főbb szerepekben, többek közt: Vágó Zsuzsi, Gubik Petra, Szabó 

P. Szilveszter, Szerényi László, Nádasi Veronika, Füredi Nikolett, 

Prescsák Zita, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Janza Kata, Szulák 

Andrea és még sok fantasztikus művészünk.  

 

Áraink - hétvégén: 2.800Ft, 4.300Ft, 5.700Ft, 6.500Ft, 7.200Ft, 9.000Ft, 11.000Ft; 

hétköznap: 2.600Ft, 3.900Ft, 5.200Ft, 5.900Ft, 6.500Ft, 8.000Ft, 10.000Ft 

 

Mágnás Miska 

A magyar operett-irodalom egyik legsikeresebb és 

legismertebb műve Szirmai Albert tollából. Talán 

ez a műfaj egyetlen olyan darabja, melynek a 

komikus figura a címszereplője, Miska, a 

talpraesett lovászfiú, valamint tenyeres-talpas 

párja, Marcsa, akikkel humoros véletlenek 

történnek. 

 

Főszerepekben: Peller Károly, Peller Anna 

 

Árkategóriák: 2.000Ft, 2.700Ft, 3.300Ft, 3.600Ft, 4.600Ft, 6.000Ft, 8.000Ft 



Családoknak, kicsiknek és nagyoknak is ajánljuk 

 

Oszi a Boszi a repülő nagyanyó 

Varázslatos összeállításunkban, népszerű művészeink 

elődásásában A dzsungel könyve, az Annie, a Bűbáj, az 

Oliver, az Oroszlánkirály és a Süsü, a sárkány slágerei 

hangzanak el Offenbach, Mozart, Kacsóh Pongrác, 

Huszka Jenő, Szirmai Albert és Kálmán Imre világhírű 

melódiáival "fűszerezve", valamint Oszvald Marikával a 

főszerepben, segítői lesznek Zábrádi Annamária, Vágó 

Zsuzsi vagy Simon Panna, Gömöri András Máté vagy 

Veréb Tamás és nem utolsó sorban Peller Károly vagy Laki Péter. 

Jegyeink 1.600Ft, 1400Ft, 1300Ft, 1200Ft, 500FT-os árakon már elérhetők. 

 

Erdei kalamajka  

Kavarodás; izgalom; vérbő humor; gyerekek és felnőttek 

fantáziájára építő, kreativitást fejlesztő játékok, a 

legkülönbözőbb stílusú zenékkel: poppal, rockkal, dzsesszel, 

blues-zal, no meg egy kis rappel - ezek jellemzik az 50 perces kis 

produkciónkat, valamint Papadimitriu Athina vagy Siménfalvy 

Ágota, Jenes Kitty vagy Simon Panna, Veréb Tamás, Farkas Tamás vagy Cseh Dávid és 

három rabló - Diring, Dorong és Durung főszereplése... 

 

Egységesen 500Ft -os áron. 

 

Szegény Dzsoni és Árnika  

A történetből megtudhatjuk, hogy hol lakik a jóságos Hétfejű 

Tündér, érdemes-e jónak lenni, és egymásra találhatnak-e azok, 

akiket maga a Százarcú Boszorkány átkozott meg, de a 

kacsakirály és kacsa-királykisasszony tanulságos históriájából 

kiderül az is, hogy az önzetlen szeretet csodákra képes. Aki nem 

hiszi, járjon utána a Budapesti Operettszínház 

Raktárszínházában! Mindezt Kocsis Dénes vagy Horváth 

Dániel, Gubik Petra, Ottlik Ádám vagy Pálfalvy Attila és a 

boszorkány szerepében Papadimitriu Athina színre vitelében láthatják. 

 

Hétköznapi ár, egységesen 1200Ft 

 

Reméljük felkeltettük érdeklődésüket, hiszen izgalmas két hónap vár ránk. 

Tartsanak velünk! 
 

Műsorunkat egészében olvashatják, csatolmányként megnyitva. 

 

Érdeklődésüket nagy örömmel várom az alábbi elérhetőségeken, 30/2806758-as 

telefonszámon, valamint a szekszardi.timea@operett.hu e-mail címen /hétköznapokon 10 és 

17 között/ 

mailto:szekszardi.timea@operett.hu

