
 

 

MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ  

2021. szeptember 8-12. 
Győr - Marcalvárosban a szokott helyen 

2021. szeptember 15-19. 
Mosonmagyaróvár - Itatónál 

 
 

A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja vadonatúj műsorát: 

THE SHOW MUST GO ON - A Műsornak mennie kell tovább 

 

- Nyitány - Balett vágtázó lovak hátán 

- Trambulinon az Adrenalin Csoport - Először Magyarországon az Ukrán csapat 

 - Stevie Caveagna - Cirkuszunk kiváló komikusa Olaszországból 

- A görkorcsolya parkett ördögei - Dorottya és Gergő 

- Egzotikus állatok a porondon - Elővezeti Ifj. Richter József  

- Stevie és Jones Caveagna - Olaszország híres komikusai 

- Yves Nicols - Fantasztikus zsonglőr produkciója 

- Stevie Caveagna - Fontos a jókedv, humorral fűszerezve! 

- Crazy Wilson - A legendás halálkeréken Kolumbiából a Monte-Carloi Nemzetközi Cirkuszfesztivál       

Ezüst Bohóc-díjas művésze 

15 perc szünet 

  

- Az Adrenalin Csoport - Orosz Hinta produkciója 

- Stevie és Jones Caveagna - Méhecske invázió 

- Ovidiu Tell - Románia íjmestere különleges produkciót mutat be 

- Újra a porondon a Richter csoport lovas akrobaták legújabb produkciója 

- Finálé - Búcsúzik a Nemzeti Cirkusz teljes társulata! 

 

(A műsor szünettel együtt kb. 2 óra hosszú.) 

 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az AHFSZ szakszervezeti tagok és családtagok 

számára! 

 

Kedvezményes jegyárak az A szektor-ban 3500 Ft helyett: 

szerda 18:00-csütörtök 18:00-vasárnap 11:00 2750 Ft/fő 

péntek 18:00-szombat 15:00 és 18:00-vasárnap 15:00 3000 Ft/fő 

Csoportos kedvezmény: 

20-50 fő esetén 2500 Ft/fő 

50 fő felett 2250 Ft/fő  

 

 

 

 

 

 



 

 

Előadások kezdési időpontja: 

Szerda-Csütörtök-Péntek: 18:00 

 Szombat: 15:00 és 18:00 

Vasárnap: 11:00 és 15:00 

 

A kedvezmény igénylése 

 Kérjük jegyigényét e-mailben küldje el Brezovszki Valéria részére:  audicirkusz@gmail.com 

 24 órán belül válaszlevélben érkezik a foglalás visszaigazolása, amit kinyomtatva kell átadni 

a jegypénztáros munkatársunknak. 

Nyomtatvány (voucher) nélkül a kedvezményt nem tudjuk biztosítani! Megértését 

köszönjük! 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

 

 

 

Regisztrációt követően, a kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás alatt elővételben is 
megvásárolhatók, de legkésőbb előadás kezdése előtt 50 perccel korábban.  
Jegypénztárunkban készpénzes és OTP Szép kártyás fizetésre van lehetőség.  

OTP Szép kártyával az előadás kezdetét megelőző óráig van lehetőség fizetni. 

 

 

Elérhetőség: 

Brezovszki Valéria 

mobil: +36 (70) 381 8324|e-mail:  audicirkusz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.magyarnemzeticirkusz.hu 
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