MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ bemutatja
Aranybohóc a porondon
2018. szeptember 12-16. /GYŐR – Marcalvárosban a szokott helyen/
2018. szeptember 19-23. /MOSONMAGYARÓVÁR – Itatónál/

Európa egyik legizgalmasabb és legszínvonalasabb cirkuszműsorát mutatjuk be ebben az
esztendőben. A 42. Monte-Carloi Nemzetközi Cirkuszfesztiválon hatalmas sikereket elért és
az Arany Bohóc díjat megnyerve Ifj. Richter József és társulata lett a legelismertebb
cirkuszművész a világon. Vadonatúj nemzetközi gálaműsorunkon, a világ legveszélyesebb
levegőszámai, az Arany-díjas produkciók és a cirkuszművészet legnívósabb artistáinak
produkcióit láthatják.
Előadásunkat a Nemzeti Cirkusz zenekara kíséri és a különleges hangú afrikai énekesnőnk:
Lady Masallah.
Előadásunkról röviden:
• Európa I. számú oroszlánprodukcióját mutatja be Argentínából BRUNO RAFFO
• DON CHRISTIAN a Varsói Cirkuszfesztivál Aranydíjas bohócművésze
• RENÉ CASSELLY csodálatos állatrevüje 4 elefánttal és 4 lóval
• MERRYLU & RICHTER JÓZSEF és egzotikus állatai a porondon (tevék, zebrák, lámák,
zsiráfok)
• A világhírű GERLING CSOPORT Budapest, Moszkva, Kína és Monte-Carlo meghódítása után
Magyarországon! 7 személyes piramis a magasban, valamint hajmeresztő mutatvány: dupla
halálkerék először hazánkban
• SUPER SILVA JR. az igazi pókember Brazíliából
• RICHTER JÓZSEF JR. és lovas akrobatáinak új dzsigit produkciója
… és még sok-sok meglepetés!
(A műsor szünettel együtt kb. 2 óra 30 perc)
Elérhetőség/jegyrendelés:
Brezovszki Valéria
Mobil: +36 (70) 772-3202 (hétköznap 17.00-tól!)
E-mail: brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az Audi Hungária Független Szakszervezet
számára, amit a szakszervezeti tagok és családtagjai is igényelhetnek.
Győri előadások 2018. szeptember 12-16.
Mosonmagyaróvári előadások 2018. szeptember 19-23.
szerda-csütörtök-péntek: 18:00
szombat: 15:00 és 18:00
vasárnap 11:00 és 15:00
Kizárólagos kedvezmény az AHFSZ tagok számára a B szektorban 2000 Ft/fő.
(szakszervezeti tagok és családtagjai számára)
A kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás alatt elővételben is megvásárolhatók,
de legkésőbb előadás kezdése előtt 60 perccel korábban.
Bankkártyás és OTP Szép kártyás fizetésre is van lehetőség.
A kedvezmény igénylése:
• kérjük jegyigényét emailben küldje el a lenti levelezési címre!
• 24 órán belül küldjük az Ön regisztrációját (voucher), amit kinyomtatva kell átadni a
jegypénztáros kollégának. Amennyiben nem érkezik visszaigazolás, kérem, jelezze telefonon!
• 2 éves kor alatt ingyenes a belépés.
Fontos: levelében hivatkozzon az AHFSZ-re, jelezze az előadás dátumát, kezdési időpontját
és az igényelt jegyek darabszámát! Hétvégi jegyigényeket legkésőbb péntek 18.00 óráig
legyen kedves elküldeni.
További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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www.magyarnemzeticirkusz.hu

