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Kedves Egyesületi Tagunk, Barátunk! 
 

 Tájékoztatjuk, hogy a FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében elő-

szilveszter céllal 2011. december 30-án (péntek) du. 17 órakor a helyi 

autóbuszmegállókban, illetve a Városháza előtti gyülekezéssel, indulunk különjárati 

autóbusszal Hatvanon át a Budapesti Operettszínházba (VI. Nagymező utca 17. Telefon: 

472-2030) Claude – Michel Schönberg: Miss Saigon című musicalt megnézni.  

 

 Az előadás 19 órakor kezdődik, vége 21 óra 50 perc, várhatóan 23 órára érkezünk 

haza. 

„"A musical, amely már legenda" - hangzott a Newsweek kritikája alig néhány héttel az 

1989-es premier után. S valóban, nem tévedtek, Claude-Michel Schönberg műve több 

tízezerszer ment szerte a világon. "Musicalek jönnek és mennek, de ez a darab maradandó" - 

írta a Sunday Times, s az újságírónak igaza lett, hiszen a Miss Saigon a tíz leghosszabb ideje 

játszott zenés előadás között van. 

Magyarországon is a műfaj történetének egyik legfontosabb állomása az 1994-es szegedi 

szabadtéri, majd operettszínházi bemutató - Kerényi Miklós Gábor-KERO® rendezésében a 

musicalnek itthon is kultusza alakult ki. A 17 esztendővel ezelőtti produkció alkalmával a 

jogtulajdonos, Cameron Mackintosh úgy mutatta be egy televíziós interjúban a Budapesti 

Operettszínház jelenlegi főigazgatóját, mint az alkotót, aki a legjobb Miss Saigont rendezte. 

Ebben az előadásban lép először egy színpadra, egy produkcióban két musicalsztárunk: 

Christ, az amerikai katonát Dolhai Attila, míg jó barátját, Johnt Feke Pál alakítja, mellettük 

legkiválóbb művészeink láthatók a Miss Saigonban, többes szereposztásban. Mindemellett 

érdekesség, hogy most is az 1994-es kreatív csapat, köztük a rendező, KERO® hozza létre a 

produkciót. 
A Miss Saigon Giacomo Puccini Madama Butterfly - Pillangóasszony című operája alapján 

készült, s azon rockoperák-musicalek közé tartozik, melyek a lenyűgöző látvány, a különleges 

- Puccini idézetekkel teli - muzsika, a remek hangzás és a fölfokozott szórakozás mellett igazi 

zenedrámák.” 

                                                                          

Az előadásra jegyet 4200,- Ft/db, az úti költséget 1700,- Ft/fő, összesen 5900,- Ft/fő. 
 

Jelentkezni december 10-ig Tóth Tibornál 30-3373336 vagy este a 57-422-871 telefon 

számokon, vagy napközben személyesen a Rimóczi-kastélyban lehet.               

                                                               

A jelentkezetteknek jó szórakozást kívánok. 

                                                                                   
Jászfényszaru, 2011. november 05.  
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