
Richter Flórián Cirkusz - 200 Éves Richter Család 
2021. november 04 – 07. 

GYŐR – Marcalváros – Cirkusz Tér 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Richter Flórián Cirkusz vadonatúj műsorában az elmúlt évek nagy kedvencei is visszatérnek, 
de különleges újdonsággal is készülnek kedves közönségük számára. 
 
Látható lesz többek között: 

 Richter Angelina legújabb műsorszáma magas iskola gyönyörű fríz lovon, amihez 
csatlakoznak a Zebrák és Tevék kavalkádja 

 Richter Kevin és csapata egy igazi hungaricummal lépnek porondra 

 Richter Flórián két különböző lovas szabadidomítás produkcióval is készül, amivel 
feleleveníti a Richter család tradícióját 

 Szandra az elefánt, aki cirkuszunk kabalája és közönségünk nagy kedvence. Mivel 
Magyarországon is betiltásra kerül a veszélyes állatok szerepeltetése a cirkuszokban, 
ezáltal Szandra az idei évben áll utoljára porondra. 

 A Porond Csillaga díjjal kitüntetett Richter Kevin és szenzációs, 10 fős 
akrobatacsoportja, akik ugródeszka segítségével elképesztő tripla és csavart szaltót 
ugranak a kupola alatt. 

 A Fővárosi Nagycirkusz porondja után a Richter Flórián Cirkuszban PomPom bohóc! A 
nagy repertoárral rendelkező, pantomim elemeket is felvonultató bohóc, aki 
rengeteget kommunikál a közönséggel ezáltal is megteremtve a humor és nevetés 
hangulatát. 
…és még sok-sok meglepetés, számos állattal a porondon!  

 
A 2 és fél órás előadást élő zenekarunk kíséri, fűtött sátorban. 

Védettségi igazolványt nem kérünk! 
 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az AHFSZ tagok és hozzátartozói számára! 
 
 

Előadások kezdési időpontja: 
Csütörtök - Péntek: 18:00 
Szombat: 15:00 és 18:00 
Vasárnap: 11:00 és 15:00 

 
 
 
 



Kedvezményes jegyárak a KÉK szektor - ban 3500 Ft helyett: 
 

csütörtök - péntek 18:00 - 2500 Ft/fő 
szombat 15:00 és 18:00, vasárnap 15:00 - 3000 Ft/fő 

vasárnap 11:00 - 2500 Ft/fő 
 
 
 

A kedvezmény igénylése 

 

 Kérjük jegyigényét e-mailben küldje el Brezovszki Valéria 

részére: audicirkusz@gmail.com címre. 

 Fontos: Jelezze az előadás dátumát, kezdési időpontját és az igényelt jegyek 

darabszámát!  

 24 órán belül e-mailben küldjük a visszaigazolást, amit kinyomtatva kell átadni a 
jegypénztáros munkatársunknak.   

 Jegypénztárunkban kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség. 

 A kedvezményes jegyeket kizárólag a kinyomtatott visszaigazolással, 

jegypénztárunkban tudja megvásárolni. Nyomtatvány nélkül a kedvezményt nem 

tudjuk biztosítani! Megértését köszönjük!  

 Pénztár nyitvatartás csütörtök - szombat: 09:00-12:00 és 13:00-19:00, vasárnap: 

09:00 - 15:00 óráig. 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

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