
MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ 

VILÁGSZÁMOK A PORONDON 2017 

GYŐR – Marcalváros 2017. szeptember 13-24. 

MOSONMAGYARÓVÁR – Itatónál 2017. szeptember 27-október 01. 

 

Az egész világot bejáró produkciók...számtalan nemzetközi díjat elnyert művészek...a 

közönség legnagyobb kedvencei...egy helyen a Magyar Nemzeti Cirkusz porondján!  

2017 vadonatúj nemzetközi gálaműsorunk VILÁGSZÁMOK A PORONDON, melyet a 

Magyar Nemzeti Cirkusz 8 tagú fúvós zenekara kísér és a gyönyörű hangú afrikai 

énekesnőnk, Lady Masallah! 

 

Előadásunkban látható lesz többek között: 

 

 a Richter csoport legújabb produkciója „repülő emberek az orosz hintáról” 

valamint az Arany Pierrot díjas művészek lovas akrobata bemutatója, ami igazi 

Hungarikum 

 Rosi Hochegger és a Monte Carlo díjas kutyarevűje valamint komikus 

lóidomítása 

 a Spanyolországból származó The Michels bohóc csoport 

 a világ legnagyobb egzotikus állat száma és Richter József Jr. A produkció 

meghívást kapott a 2018-as Monte-Carlói Cirkuszfesztiválra 

 René Jr. Casselly 5 afrikai elefánttal egyszerre a porondon 

 Sky Fighters - Fmx motorosok extrém cirkuszi világszáma 

…és még sok-sok meglepetés! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az 

Audi Hungária Független Szakszervezet/AHFSZ számára, amit a szakszervezeti 

tagok és családtagok egyaránt igényelhetnek. 

 

 



 

Előadás dátumok: 

Hétköznap: 18.00 

Szombaton: 15.00 és 18.00 

Vasárnap: 11.00 és 15.00 

 

 

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK 

 

 szakszervezeti tagoknak és családtagoknak a B szektorban 2000 Ft/fő 

 

A kedvezmény igénylése egyszerű: 

 

 kérjük jegyigényét (dátummal és darabszámmal) emailben küldje el számunkra 

vagy telefonon jelezze a lent megadott elérhetőségeken, a AHFSZ-re 

hivatkozva! 

 24 órán belül emailben küldjük az Ön regisztrációját (voucher), amit kinyomtatva 

kell átadni a jegypénztáros kollégának. Amennyiben 24 órán belül visszaigazoló 

email nem érkezik meg, kérem, keressen telefonon! 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés! 

 létszámban nincs korlátozás! 

 

 

Visszaigazolásunkat követően a kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás alatt 

megvásárolhatók 9-19 óra között, de legkésőbb előadás kezdése előtt 40 perccel 

korábban. Bankkártyás és OTP Szép kártyás fizetésre is van lehetőség. 

 

További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

Kapcsolattartó:  

 

Brezovszki Valéria  

Mobil: +36 (70) 772-3202 

E-mail: szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu vagy 

brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu 
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