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Csoportterápia 
(mjuzikelkámedi) 

 
 

 Rendező: 
 
 

Az előadás időpontja: 

- 2018.06.01.   
péntek -19 óra 

 

 
 

Jegyár (Ft/db.): 
- 1 500 Ft 

 

  
 
 
 

 
 
A Madách Színház közelmúltbeli musicalpályázatának díjnyertes darabjában három 
férfi és három nő érkezik csoportterápiára. Kezdetét veszi az analízis, ám fontos 
kérdések merülnek fel mindjárt a kezdet kezdetén. Vajon az az orvos, akit annak 
hiszünk, vagy valaki más? Egy üldözési mániával súlyosbított testképzavaros lány 
leginkább saját maga elől menekül. Van, akinek látszólag semmi keresnivalója ezen 
a helyen, de záros határidőn belül kiderül, hogy esetében az amnézia speciális 
esetével állunk szemben: másfél óra alatt legalább négyszer mutatkozna be, ha 
egyáltalán tudná a nevét. Szerepel a történetben rajtuk kívül táncos, krónikus 
hazudozó, megrögzött hipochonder, aki elveszett testvérét keresi, valamint egy 
lány, aki őrületes lelki problémákkal küzd: a plázában képtelen leparkolni a 
dzsipjével... 

(forrás: www.gyoriszinhaz.hu) 

http://www.gyoriszinhaz.hu/


Audi Hungária Független Szakszervezet 

Színházjegyek 
 

Audi Hungária Független Szakszervezet 
 

Az Audi Hungária Független Szakszervezet, a színházzal történt előzetes 
egyeztetés után, a bérletszüneti napokon lévő előadásokból tud választani. A 
júniusi műsor program alapján a,  

 

2018.június.01-én, péntek -19 órakor  
megrendezésre kerülő, 

„Csoportterápia” színműből  
vásárolt jegyekből lehet igényelni.  

 

Az igénylések leadhatók, május 16-án (szerda):  
- délelőtt 0920 és 1100 között, 
- délután 1320 és 1420 között.  

 

A jegyek darabszámának a színházból beszerezhető jegyek mennyisége szab 
határt. Ha több igény érkezik, mint amennyi jegyet a színház biztosítani tud 
részünkre, akkor nem mindenkinek tudjuk most biztosítani a színházi előadásra 
való eljutást. 

 

Az igénylés szabályai: 
 

- Az igénylések csak a +36-96/661-162  telefonszámon adhatók le! 
- Az e-mailen beérkezett igénylések nem kerülnek rögzítésre! 
- Egy tag, egy előadásra maximum 4db jegyet igényelhet. 
- A regisztrálás során kizárólag az igénylő igénylését tudjuk rögzíteni. 
- Amennyiben egy színdarab többször is megrendezésre kerül, az ismételt 

előadásokra csak azok igényelhetnek jegyet akik az előző előadásokra még 
nem igényeltek. 

- Igényléskor a következő adatok megadása szükséges: név, törzsszám, 
telefonos elérhetőség, jegyek darabszáma, átvétel helye (G1, vagy G70). 

 

A színházi előadásokkal kapcsolatosan bővebb infó kérhető: 
- Horváth Zoltán:  +36-30/767-1186.   

 
 


