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A 2015/2016-os évAd Bérletkonstrukciói

Váltson bérletet a 2015/2016-os éVadra is!

Válasszon hagyományos bérleteink közül előadások és ülőhelyek alapján. Idén újra élvezheti a szabad bérlet és a 
„félszabad” bérlet előnyeit is: Ön válogathatja össze az előadásokat vagy azok egy részét.  Kombinált bérleteinkben 
nagyszínpadi és stúdiószínházi előadások vegyesen szerepelnek. Bérleteinket kedvező áron, a napi jegyárnál 30%-kal 
olcsóbban vásárolhatja meg, a diákok speciális kedvezményben részesülnek. 

nAGYsZÍnPAdi Bérletek
1. tolnaY Klári bérlet – szabadbérlet 5 előadásra

Bármely repertoáron léVő nagyszínpadI előadásra érVényes

I. kategória zsöllye 13.300 Ft

II. kategória balkon 10.500 Ft

III. kategória karzat 7.400 Ft

2. eGressY Gábor  bérlet – szabadbérlet 4 előadásra:

I. kategória zsöllye 10.700 Ft

II. kategória balkon 8.400 Ft

III. kategória karzat 5.900 Ft

3. sZiGliGeti ede  bérlet – 4 előadásra

don QuIjote, KÖrhInta, Cyrano de BergeraC, szIndBád

I. kategória zsöllye 10.700 Ft

II. kategória balkon 8.400 Ft

III. kategória karzat 5.900 Ft

4. sinKoVits iMre bérlet – 3 előadásra

szentIVánéjI álom, éjjelI menedéKhely, szarVasKIrály

I. kategória zsöllye 8.000 Ft

II. kategória balkon 6.300 Ft

III. kategória karzat 4.400 Ft
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1. lUKáCs MarGit bérlet – szabadbérlet 4 előadásra

Bármely repertoáron léVő stúdIószínpadI előadásra érVényes

 7.300 Ft

2. néMetH antal bérlet – 3 előadásra

Isten ostora, CsaládI Kérdés - Befejezetlen szImfónIa, árnyország

 5.500 Ft

3. HeVesi sándor bérlet – 3 előadásra

mesés férfIaK szárnyaKKal, CsaládI Kérdés – Befejezetlen szImfónIa, Brand

5.500 Ft

1. MésZáros áGi bérlet – szabadbérlet 5 előadásra

Bármely repertoáron léVő 3 nagyszínpadI és 2 stúdIószínpadI előadásra érVényes

I. kategória zsöllye 11.600 Ft

II. kategória balkon 9.900 Ft

III. kategória karzat 8.000 Ft

2. JásZai Mari bérlet – 4 előadásra

Bármely repertoáron léVő 2 nagyszínpadI és 2 stúdIószínpadI előadásra érVényes

I. kategória zsöllye 8.900 Ft

II. kategória balkon 7.800 Ft

III. kategória karzat 6.100 Ft

stÚdiósZÍnPAdrA sZóló Bérletek
(gobbi hilda színpad, Kaszás attila terem, rendhagyó nagyszínpadi nézőtér)

veGYes  Bérletek
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diÁkBérletek
1. bUbiK istVán diákbérlet – 4 előadásra

szentIVánéjI álom, ahogy tetszIK, don QuIjote, Cyrano de BergeraC

I. kategória zsöllye közép 7.600 Ft

II. kategória balkon közép 6.000 Ft

III. kategória karzat 4.200 Ft

2. KasZás attila diákbérlet – 3 előadásra

jános VItéz, VItéz léleK, Csongor és tünde

I. kategória zsöllye közép 5.700 Ft

II. kategória balkon közép 4.500 Ft

III. kategória karzat közép 3.200 Ft

3. latinoVits Zoltán diákbérlet – szabadbérlet 3 előadásra

Bármely repertoáron léVő nagyszínpadI előadásra érVényes

I. kategória zsöllye közép 5.700 Ft

II. kategória balkon közép 4.500 Ft

III. kategória karzat közép 3.200 Ft

4. soÓs iMre  diákbérlet – szabadbérlet 3 előadásra

Bármely repertoáron léVő stúdIószínpadI előadásra érVényes 

3.600 Ft

MecénÁs Bérlet _ Bérlettel a premierre!

5 nagyszínpadI Bemutatóra érVényes

A MECÉNÁS bérletből a Nemzeti Színház mindössze 50 darabot bocsát 
ki a zsöllye középüléseire. A MECÉNÁS bérlettel rendelkező nézőinket 
szeretettel várjuk a bemutatót követő zártkörű premier bankettre.

25.000 Ft
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eGYéB inForMÁciók
Választható előadások listája

naGYsZÍnPad

stÚdiÓsZÍnPadoK (gobbi hilda színpad, Kaszás attila terem, rendhagyó nézőtér a nagyszínpadon)

a bérletek a stúdiószínpadokon nem helyreszólóak, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik!

a bérletek nem érvényesek a madách Imre nemzetközi színházi találkozó (mItem) előadásaira és a premierekre 
(kivéve a korlátozott számban váltható meCénás bérletet).

Pedagógusok és diákok figyelmébe ajánljuk!

a csoportos diákjegynél is kedvezőbben, 50%-os engedménnyel vásárolhatnak a diákok és a pedagógusok is diákbérletet.

Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy a bérletek egy évadra érvényesek és csak a megadott előadásokon használhatók fel. 

diákbérlet vásárlásához igazolvány bemutatása szükséges! 

a szabadbérletek automatikus belépésre nem jogosítanak, ezért kérjük, időben foglalják le és vegyék át jegyeiket. 
a jegyek a bérletszelvény ellenében a nemzeti színház jegypénztárában, vagy a jegyirodában vehetők át.

a műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Budapest, 2015. május 7.

tamási áron: VitéZ léleK

arthur honegger – paul Claudel: JoHanna a MáGlYán,

W. shakespeare: aHoGY tetsZiK

petőfi sándor: János VitéZ

W. shakespeare: sZentiVánéJi áloM

FeKete éG - molnár ferenc: A Fehér Felhő

isten ostora (Bánffy miklós: a nagyúr)

makszim gorkij: éJJeli MenedéKHelY

sarkadi István –fábri zoltán – nádasy lászló: KörHinta

Cervantes – Verebes ernő: don QUiJote

továbbá az évad folyamán érkező vendégjátékok

galambos péter – Kovács-Cohner róbert: 
boldoGsáGlabirintUs

szergej medvegyev: Fodrásznő

adam long – daniel singer – jess Borgeson:   
sör – shakespeare összes rövidítve (angol nyelven)

földes lászló hobo: ballada a Két sebZett HattYÚrÓl

földes lászló hobo: tUdod, HoGY ninCs boCsánat

 földes lászló hobo: a FöltáMadás sZoMorÚsáGa

a. p. Csehov: három nőVér

a. p. Csehov:  eGYFelVonásos KoMédiáK

juhász ferenc: sZarVassá VáltoZott FiÚ

szénási miklós – oleg zsukovszkij – lénard Ödön: 
Mesés FérFiaK sZárnYaKKal

Örkény István: tÓtéK

William nicholson: árnYorsZáG

zelei miklós: Zoltán ÚJrateMetVe

petőfi sándor: a HelYséG KalaPáCsa

Csiky gergely: Ingyenélők

henrik Ibsen: brand

márai sándor: Családi Kérdés – beFeJeZetlen 
sZiMFÓnia

továbbá az évad folyamán érkező vendégjátékok



”Meghívjuk
           egy utazásra! “


