
22 |  23
BÉRLETEK 2022 | 2023
VÍGSZÍNHÁZ BÉRLET | 4.000 – 13.700 Ft
3 előadás a hét bármelyik napjára és vasárnap délutánra

PESTI SZÍNHÁZ BÉRLET | 7.000 – 11.000 Ft
3 előadás a hét bármelyik napjára és vasárnap délutánra

KOMBINÁLT BÉRLET | 15.000 – 24.000 Ft
3 előadás a Vígszínházban és 3 előadás a Pesti Színházban a hét bármelyik napjára

VASTAPS BÉRLET | 15.000 – 18.000 Ft
4 szabadon választott előadás bármelyik színpadunkon

IFJÚSÁGI BÉRLET ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK (6. OSZTÁLYTÓL)
A Pál utcai fiúk | Kinek az ég alatt már senkije sincsen | Toldi  | 7.900 – 13.900 Ft

IFJÚSÁGI BÉRLET KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (9. OSZTÁLYTÓL)
A Pál utcai fiúk | Az öreg hölgy látogatása | Lóvátett lovagok  | 8.900 – 13.900 Ft

JEGYINFORMÁCIÓK
Színházjeggyel, bérlettel kapcsolatos információért

hívja a színház ingyenes zöld számát: 06 80 204 443

Szervezési Iroda
1136 Pannónia u. 8.  Telefon: 329 39 20, 329 39 21       Nyitvatartás: minden hétköznap 10.00 – 18.00

Vígszínház | jegypénztár
1137 Szt. István krt. 14.  Telefon: 329 23 40       Nyitvatartás: minden nap 11.00 – 19.00

Pesti Színház | jegypénztár
1052 Váci utca 9.  Telefon: 266 55 57       Nyitvatartás: minden nap 15.00 – 19.00

Vígszínház | előcsarnok
Jegyvásárlás az előadások ideje alatt, a földszinti előcsarnokban kialakított jegyárusító helyen.

Jegyinformáció: szervezes@vigszinhaz.hu

További érdekességekért iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bérleti
tájékoztatóv igsz inha z.hu
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VÍGSZÍNHÁZ
MARY CHASE  BARÁTOM, HARVEY
vígjáték

rendező | VALLÓ PÉTER
bemutató | 2022. április 9.

Mary Chase groteszk vígjátékának címszereplője egy több mint két méter magas, nagy fehér nyúl, akit Harvey-
nak hívnak. Ez a Harvey, Elwood legjobb barátja, egyesek szerint nem is létezik, csak az ő fejében, de a való-
ságban mégis sok galibát és félreértést okoz.
Irigyléssel figyeljük Elwood hétköznapjait, mert néha nekünk is jól jönne egy olyan barát, mint Harvey, aki fel-
oldja a magányt, segít elviselni a csalódásokat és a többi embert, vagyis összességében az életet. Mert Harvey
udvarias, kedves, megértő, nagyon vicces és szórakoztató… 

főszerepben | Rudolf Péter, Balázsovits Edit, Szilágyi Csenge,
Brasch Bence és Kőszegi Ákos

FRANZ KAFKA  A KASTÉLY
elkafkásodás egy részben álszünettel

rendező | BODÓ VIKTOR
bemutató | 2022. október 8.

Egy sötét, havas téli éjszakán K, a földmérő megérkezik a faluba, ami fölött Westwest gróf kastélya tornyosul. 
K-t földmérési munkákra rendelték oda, de bármennyire is igyekszik feljutni a kastélyba, nem sikerül kapcso-
latba lépnie a megbízóival, csak a helyiekkel, akik viszont gyanakodva fogadják. Lehet, hogy a kastély nem is 
létezik, de talán K sem földmérő, bár másnap jelentkezik nála két segéd… Kafka regényét Bodó Viktor állítja 
színpadra a tőle megszokott abszurd fantáziával és groteszk humorral.

főszerepben | ifj. Vidnyánszky Attila, Hegedűs D. Géza, Méhes László,
Orosz Ákos, Kovács Patrícia és Radnay Csilla

WILLIAM SHAKESPEARE  SZEGET SZEGGEL
dühös vígjáték

rendező | RUDOLF PÉTER
bemutató | 2022. december 9.

Bécs városa az erkölcsi romlás útjára lépett. Virágzik az alvilág, szaporodnak a bordélyházak, terjed a korrupció 
és a prostitúció… Vannak ugyan szigorú törvények, de se nem alkalmazzák, se nem tartják be őket. Az ural-
kodó tehetetlen, úgy dönt, egy időre átengedi a hatalmat egy tiszta erkölcsű, nemes lelkű férfiúnak, hogy 
állítsa ő helyre a morális rendet. Shakespeare utolsó, cseppet sem felhőtlen vígjátéka nagy politikai játszmá-
val, őrült vágyakkal, balfácánokkal és sok-sok szerelemmel.

főszerepben | Kőszegi Ákos, Stohl András, Wunderlich József, Márkus Luca,
Seress Zoltán, Hegyi Barbara, Fesztbaum Béla és Ötvös András

PESTI SZÍNHÁZ
NICK PAYNE  INKOGNITÓ
színmű

rendező | SZŐCS ARTUR
bemutató | 2022. október 22.

„Az intelligencia valódi jele nem a tudás, hanem a képzelet. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot…”
Ahogy feltérképezzük a kozmoszt, úgy térképezzük fel az emberi agyat, és próbáljuk felfedni titkait.
És kinek az agya lenne kutatásunkra alkalmasabb, mint a XX. század talán legnagyobb géniuszáé, Albert Einsteiné,
mely 1955-ben eltűnt a boncasztalról és bizarr utazásra indult…

játsszák | Nagy Ervin m.v., Kovács Patrícia, Márkus Luca és Horváth Szabolcs

HUBAY MIKLÓS – VAS ISTVÁN – RÁNKI GYÖRGY
EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA
zenés dráma

rendező | IFJ. VIDNYÁNSZKY ATTILA
bemutató | 2022. december 17.

Mese hiénákról és sakálokról, az elveszett Atlantiszról, háborúról, halálról, Bálintról és Júliáról. Förtelmek és 
tünemények, és egy „résnyi ragyogás”, az ifjúság.
A Radnóti Miklós tragikus sorsa által ihletett mű ma már igazi nagy klasszikusnak számít. Különös hangzású, 
költői betétdalai az idők során népszerű slágerekké váltak.

főszerepben | Kern András, Lukács Sándor, Hegedűs D. Géza, Nagy-Kálózy Eszter,
Hirtling István, Orosz Ákos, Ertl Zsombor és Varga Járó Sára e.h.

TENNESSEE WILLIAMS 
MACSKA A FORRÓ BÁDOGTETŐN
dráma

rendező | VALLÓ PÉTER
bemutató | 2023. március 11.

Egy házasság éppen szétesőben, egy család már romokban, de a macska természetű Maggie még foggal-
körömmel kapaszkodik a reménybe, hogy mindent helyre lehet hozni, hogy kiábrándult férjével talán még 
vissza tudnak találni a szerelemhez és a boldogsághoz. Maggie bármire képes a házasságáért: talpon marad 
a jég hátán is vagy a forró bádogtetőn…

főszerepben | Szilágyi Csenge, Brasch Bence, Hegedűs D. Géza, Igó Éva,
Radnay Csilla és Telekes Péter


