Tisztelt Partnerünk! Kedves Nézőnk!
Folytatólagosan küldjük kedvezményes (40%) kulturális ajánlónkat a Budapesti Nyári Fesztivál augusztusi
programjaiból! Szeretettel várjuk a jegyigényeket!
A kedvezményes jegyigénylés módjai:
E-mailben vagy telefonon, személyes átvétellel a Szabadtér Jegyirodákban.
Fizetési lehetőségek: készpénz, Szép-kártya vagy kultúra utalvány.
Visszaigazolásunkat követően a jegyeket a Szabadtér Jegyirodában személyesen veheti át.
Az elfogadott kultúra utalvány típusok: OTP Cafeteria kártya, Erzsébet utalvány Szabadidő, Kultúra és Ajándék,
Edenred kártya és kultúra utalvány, Interticket ajándék utalvány, Erzsébet plusz kártya, Posta Paletta utalvány,
Szép-kártyák.

JEGYRENDELÉS illetve további érdeklődés:
Brezovszki Valéria
E-mail: valeria.brezovszki@outlook.com
Mobil: +36 (70) 381-8324
Az ajánlat időtartama: 2017. július 20. – augusztus 10. A kedvezményes jegyek korlátozott számban állnak
rendelkezésre. A jegyek átvételének határideje: augusztus 10.
Elérhetőség: Szabadtér Jegyiroda (1065 Budapest, Nagymező u. 68.) Nyitva tartás: hétfőn 12-től 18 óráig, keddtőlpéntekig 10-től 18 óráig, hétvégén zárva. Visszaigazolást 24/48 órán belül küldünk Önöknek E-mailben.

Virtuózok: Öröm-ünnep - gálakoncert
2017. augusztus 20. (vasárnap) 20.00 - Margitszigeti Szabadtéri Színpad
A Budapesti Nyári Fesztivál a tehetséggondozás elkötelezettjeként örömmel
ad fellépési lehetőséget a pályájuk elején járó ifjú tehetségeknek. Ezért a
Szabad Tér Színház a Virtuózok immár hagyományos gálakoncertjével
köszönti a nemzeti ünnepet a Margitszigeten, aminek része a tűzijáték élő
közvetítése is. A világ első komolyzenei tehetségkutatójának harmadik
szériája idén tavasszal került képernyőre a magyar televízióban. Az augusztus
20-i ünnepi programban a Virtuózok újonnan felfedezett tehetségei és régi
kedvencei lépnek színpadra. Az est sztárvendége: Bogányi Gergely, Liszt-,
Kossuth- és Príma-díjas zongoraművész

Kedvezmény: 40%
http://szabadter.jegy.hu/program/virtuozok-orom-unnep-81355/384712

Magashegyi Underground: SZIMFONIKUS REMIX KONCERT nyárbúcsúztató koncert
2017. augusztus 24. (csütörtök), 20.00 - Margitszigeti Szabadtéri Színpad
A Magashegyi-dalok gondolatvilágából kiinduló új, dramatizált koncepció
mutatkozik be augusztusban a Margitszigeten. Az előadás gerince a négy
évszak, a négy őselem és az ember kapcsolatát járja körül a zenekar ismert,
illetve erre a koncertre készülő új átirataival. A Magashegyi Underground és
a nagy létszámú szimfonikus zenekar mellett gyerekkórus teszi még
egyedibbé a hangzást, az est sztárvendége Molnár Levente operaénekes lesz.
A Margitszigeti Szabadtéri Színpad nyárbúcsúztató koncertje különleges
élményt ígér.

Kedvezmény: 40%
http://szabadter.jegy.hu/program/magashegyi-underground-76862/368209

A Group'n'Swing bemutatja: Holdfény Mulató - koncertshow
2017. augusztus 4. és 5. (péntek, szombat) 20.00 - Városmajori Szabadtéri Színpad
Hogyan is érthetne egyet a férfi és a nő, ha mindkettő mást akar? A férfi a nőt, a nő pedig a férfit. Így van ez a Swing Streeten is,
valamikor a 30-as évek Amerikájában… A fergeteges sodrású, élőben játszott Group'n'Swing-dalokért Romhányi Áron, a United
Együttesből is ismert zeneszerző-zenei producer felel, rendező Kovács Gábor Dénes, közreműködik a Maffia Swing tánckar.

Kedvezmény: 40%
PÉNTEK: http://szabadter.jegy.hu/program/groupn-swing-holdfeny-mulato-79741/379273
SZOMBAT: http://szabadter.jegy.hu/program/groupn-swing-holdfeny-mulato-79741/379274

Canarro és Tcha Limberger: Swing manouche, jazz, Django koncert
2017. augusztus 6. (vasárnap) 20.00 - Városmajori Szabadtéri Színpad
A francia gypsy swinggel tradicionális magyar zenei ízeket és a jazzt ízlésesen ötvöző, nagysikerű Canarro zenekar, most a stílus
egyik legkiválóbb és legsokoldalúbb képviselőjével, Tcha Limbergerrel lép színpadra a Városmajorban.

Kedvezmény: 40%
http://szabadter.jegy.hu/program/canarro-es-tcha-limberger-magyar-gipsy-swing-koncert-78691/375764

Szőke Nikoletta és Takács Nikolas koncert
2017. augusztus 11. (péntek) 20.00 - Városmajori Szabadtéri Színpad
Szőke Nikoletta és Takács Nikolas különböző irányokból indultak, mégis egy helyre érkeztek meg. Közös produkciójuk így valódi
kuriózum a hazai zenei palettán. A két énekes között az első perc től megvolt az emberi és szakmai összhang, így nem volt nehéz
megtalálni azt az izgalmas zenei világot, amely hidat képez a jazz, a soul és a pop között.

Kedvezmény: 40%
http://szabadter.jegy.hu/program/szoke-nikoletta-es-a-takacs-nikolas-79742/379275

Molnár Dixieland Band – Gájer Bálint – Koós Réka – Lázár István: Ez tényleg Prima!
2017. augusztus 12. (szombat) 20.00 - Városmajori Szabadtéri Színpad
A Molnár Dixieland Band és zenész sztárvendégei idén nyáron egy valódi zenei ínyencséggel készülnek a Városmajor
közönségének. Kivételes tematikus koncertjükön nemcsak Louis Prima , Grammy-díjas amerikai zenész muzsikáit dolgozzák fel,
hanem a számok között végigkövethetjük az énekes, színész, dalszerző és trombitás izgalmas és rejtélyekkel teli életútját is.

Kedvezmény: 40%
http://szabadter.jegy.hu/program/ez-tenyleg-prima-molnar-dixieland-bandgajer-balintkoos-rekalazar-istvan-79670/379072

Szalóki Ági: Csak egy nap a világ koncert
2017. augusztus 20. (vasárnap) 19.00 - Városmajori Szabadtéri Színpad
Csak egy nap a világ… Szalóki Ági megújult műsorában Karády Katalint, Edith Piafot és Amália Rodriguest idézi meg, hogy
elénekelje, amit a dívák a szerelemről, vágyakozásról, büszkeségről, kacérságról, csalódásról és beteljesülésről tudtak. A
harmincas, negyvenes és ötvenes évek lüktető magyar swing-slágerei, a francia chanson és a portugál fado parázsló dallamai két
fantasztikus hangszeres-zeneszerző, Bacsó Kristóf szaxofon- és Juhász Gábor gitárművész feldolgozásában hangzanak el a
színpadon.

Kedvezmény: 40%
http://szabadter.jegy.hu/program/szaloki-agi-csak-egy-nap-a-vilag-79256/377926

A NAGY ÉRDEKLŐDÉS MIATT JEGYEK MÉG RENDELHETŐK:
Giuseppe Verdi: A trubadúr - opera, olasz nyelven, magyar felirattal
2017. július 28. (péntek) és 30. (vasárnap) 20.00 - Margitszigeti Szabadtéri Színpad
A Budapesti Nyári Fesztivál idei nagy operabemutatója Verdi egyik
legnépszerűbb romantikus operája, A trubadúr, amely Vámos László
hagyományos rendezésében kerül színre. A főbb szerepekben olyan külföldi
operasztárok mutatkoznak be, akik először lépnek fel Magyarországon.
Leonora szerepében a fiatal azeri szoprán, Dinara Alieva látható, Manricóként
pedig az ismert olasz tenor, Riccardo Massi mutatkozik be a közönségnek.
Azucena szerepében a világszerte elismert mezzo-szoprán, Komlósi Ildikó lép
színre, Luna grófot a nemzetközi hírű bariton, Kálmándy Mihály ebben a
rendezésben először alakítja.

Kedvezmény: 40%
PÉNTEK:
VASÁRNAP:

http://szabadter.jegy.hu/program/a-trubadur-76859/368203
http://szabadter.jegy.hu/program/a-trubadur-76859/368204

Cirque Éloize: Saloon - zenés western-cirkusz
2017. augusztus 4. és 5. (péntek, szombat) 20.00 - Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Lökje be a Saloon ajtaját, és hagyja, hogy magával ragadja a country folk
muzsika energiája és a páratlan attrakciók. A világszerte népszerű kanadai
cirkusz-színház, a Cirque Éloize a legújabb produkciójával érkezik Budapestre,
hogy elbűvölje a család apraja-nagyját. A western világát megidéző
akrobatikus krimi alaphangját Johnny Cash és Patsy Cline dallamai adják,
miközben életre kel a hírhedt Wild Wild West. A zenés vígjáték mitikus
világában a színház és a cirkusz találkozik össze: hihetetlen i ntenzitással,
eredeti koreográfiákkal, sok humorral és látványos akciókkal. Csatlakozzon ön
is az őrült utazáshoz! A társulat először lép fel a Margitszigeten.

Kedvezmény: 40%
SZOMBAT:
VASÁRNAP:

http://szabadter.jegy.hu/program/cirque-eloize-saloon-77410/370073
http://szabadter.jegy.hu/program/cirque-eloize-saloon-77410/370074

A kedvezményes jegyigénylés módjai:
E-mailben, személyes átvétellel
Visszaigazolásunkat követően a jegyeket a Szabadtér Jegyirodában személyesen veheti át. Az elfogadott kultúra
utalvány típusok: OTP Cafeteria kártya, Erzsébet utalvány Szabadidő, Kultúra és Ajándék, Edenred kártya és kultúra
utalvány, Interticket ajándék utalvány, Erzsébet plusz kártya, Posta Paletta utalvány, Szép-kártyák.
JEGYRENDELÉS: valeria.brezovszki@outlook.com

JEGYPÉNZTÁRAINK:
-

1065 Budapest, Nagymező u. 68. H:12-18, K-P: 10 - 18
1007 Budapest, Margitsziget H-V: 11 – 19
1122 Budapest, Városmajor HRSZ 6835/17. H-P:15 – 19, Sz-V: 13 – 19, Gyerekelőadások alkalmával nyitás:
9.30-kor

