Tisztelt Partnerünk! Kedves Néző!
A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központja. A Táncszínház közel negyven
magyar társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs
táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a
táncszínházba járó közönség érdeklődését.
Tizenhárom év után, elhagyva a Várszínház épületét, alternatív játszóhelyeken állítja színpadra
repertoárját. A Müpában rezidens intézményként évi száz nap táncelőadásait szervezi. Emellett a
MU Színház Stúdiószínpad, Bethlen Téri Színház valamint a Várkert Bazár színpadán láthatók
előadások. A Nemzeti Táncszínház a Millenáris Teátrum átépítésével kapja meg új, saját játszóhelyét,
amelyet a 2018/2019-es színházi évadban az intézmény rendelkezésére bocsájtanak. Egy modern,
európai minőségű, a tradicionális- és kortárs táncművészetünket őrző és reprezentáló 21. századi
tánccentrum valósul meg.

KIEMELT FEBRUÁRI-MÁRCIUSI PROGRAMAJÁNLATUNK:
Megrendelését e-mailben várom, visszaigazolásomat követően személyesen tudja átvenni a
belépőjegyeket jegyirodáinkban, igény esetén előadás előtt is átvehető, ha ezt előzetesen jelzi
levelében!
Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, Szép kártya (OTP, MKB, K&H), Kultúra Erzsébet-utalvány.
JEGYIRODÁK:
- Nemzeti Táncszínház Értékesítési Csoport
Városmajor Passzázs Irodaház
1122 Budapest Városmajor u.13. III. em.
Hétfő-csütörtök 9.00-16.30, péntek 9.00-15.00. Szombat, vasárnap zárva.
- ALLEE Bevásárlóközpont I. emelet
Kedd-péntek 11.00-19.00, szombat 10.00-18.00. Vasárnap, hétfő zárva.
- Dalszínház utcai jegyiroda
1061 Budapest Dalszínház u. 10.
Hétfő-csütörtök 10.00-18.00, péntek 10.00-17.00. Szombat, vasárnap zárva.

Brezovszki Valéria
E-mail: brezovszki.valeria@tancszinhaz.hu
Mobil: +36 30 815 3582
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,,Egy nyelvet beszélünk..."
Székesfehérvári Balett Színház-Súkroné Konzervatórium Kosice (SK)-Ballet Prague Junior (CZ) közös
produkciója. Az előadás a Nemzeti Táncszínház és a Magyar Turisztikai Ügynökség
eyüttműködésévben valósult meg, a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének
tiszteletére.
Helyszín: Várkert Bazár
Előadó: Székesfehérvári Balett Színház
2600-2900 Ft helyett 1500 Ft / jegy
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/534/547
Előadás időpont: 2018. Február 21. szerda 19.00

Ajtók kilincs nélkül – 1956
Kortárs magyar szerzőnőnk írja ’van egy ország’ című versében: (…) rajtam is múlt, rajtam múlt,
tegnap kezdődött a múlt, elkezdődött – vége van, borzalom és béke van.
A darab a megtorlás könyörtelen éveiben a rendszer feltáratlan ’fehér foltját’ követi.
Helyszín: Várkert Bazár
Előadó: Inversedance − Fodor Zoltán Társulata
2400-2600 Ft helyett 1500 Ft / jegy
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/486/473
Előadás időpont: 2018. Február 26. hétfő 19.00

Lajtha - Budapest Táncfesztivál
A Badora Társulat a Zeneakadémia és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója
Barta Dóra rendező-koreográfus, ezúttal nem a hagyományos utat járja: a Capriccio eredeti története
helyett a hangsúlyt a szerző, Lajtha László személyére helyezi. Az ő élete, belső világa elevenedik meg
a színpadon; a zenemű okot szolgáltat arra, hogy bepillanthassunk a mű születésének kulisszái mögé.
Helyszín: Pesti Vigadó - Díszterem
Előadó: Badora Társulat
2800 Ft helyett 1500 Ft / jegy
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/484/486
Előadás időpont: 2018. Március 01. csütörtök 19.00
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Kodály-Ligeti est
A mű élő zongora előadásra készült koreográfiájában szólót táncol a koreográfus, Bozsik Yvette, aki
hosszú kihagyás után egy évvel korábban, az Oidipusz főszerepében tért vissza a színpadra.
Helyszín: Müpa − Fesztivál Színház
Előadó: Bozsik Yvette Társulat
2500-3200-3900 Ft helyett 1500 Ft / jegy
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/521/543
Előadás időpont: 2018. Március 06. kedd 19.00

Emberi tragédia
A GG Tánc Eger idén is nagy kihívásnak néz elébe, amikor ezt a darabot műsorára tűzi. Amennyire
telített a mű súlyos gondolatokkal, legalább annyira színes formavilággal és vizualitással is.
Helyszín: Müpa − Fesztivál Színház
Előadó: GG Tánc Eger − a Gárdonyi Géza Színház Tánctagozata
2200-3200-3800 Ft helyett 1500 Ft / jegy
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/537/552
Előadás időpont: 2018. Március 13. kedd 19.00

Gyöngyhalász
Van a gyöngyhalász, aki lemerül az óceán mélyére, keresi, kutatja azt a kagylót. Hosszú percekig a víz
mélyén. Életét kockáztatja az értékért, ami másokat díszít majd. Van a gyöngyhalász, aki másfajta
gyöngyöt keres. Gyöngyét a léleknek. Lemerül a végtelen lélek óceán legmélyére, keresi, amiről tudja,
hogy csak az övé lesz. Lemerül érte. Kockáztat. Keresi az igazat, és ha megtalálja, felszínre hozza.
Létezik ilyen gyöngyhalász is.
Helyszín: Müpa − Fesztivál Színház
Előadó: Badora Társulat
2200-3200-3800 Ft helyett 1500 Ft / jegy
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/539/555
Előadás időpont: 2018. Március 20. kedd 19.00
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További előadásainkra 10% kedvezményt tudunk biztosítani (kivétel a Budapest Táncfesztivál egyes
előadásai), érdeklődés esetén kérem, keressen telefonon vagy levélben!

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar
Brezovszki Valéria
E-mail: brezovszki.valeria@tancszinhaz.hu
Mobil: +36 30 815 3582
Várjuk Önöket sok szeretettel!
www.budapesttancfesztival.hu
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