
Kedves Nézőnk! 

  

    Mellékelten küldjük 2011. márciusi műsorunkat.     Jegyek kaphatók jegypénztárunkban és 

közönségszervezésünkön, illetve kezelési költség mentesen internetes jegyvásárló 

felületünkön.            

Új bemuatató: Neil Simon - Pletykafészek - február 18-án 

Liptai Claudia és Bertalan Ági újra színpadon! 
     

 

"Minek az embernek ellenség, ha vannak barátai?" - szól a 

frappáns mondás, és milyen igaz! New York város 

alpolgármestere a tizedik házassági évfordulóját ünnepli. 

Érkeznek a szűk baráti kör tagjai, ám a személyzet eltűnt, a 

feleségnek nyoma veszett, és vajon hol lehet maga a 

nagyszerű barát és gondos férj? A szenzációra mindig éhes, 

de a botránytól irtózó vendégek kénytelenek szembenézni a 

valósággal... 

  

Az abszurdba hajló bohózat szereposztása parádés. A népszerű művészházaspár, Rudolf 

Péter és Nagy-Kálózy Eszter ezúttal már negyedik alkalommal vendégeskedik a Révay 

utcában. A színházszerető közönség sok év szünet után láthatja színpadon Liptai Claudiát. 

Éppen csak bemutatták a Cabaret című musicalt, de Básti Juli máris újra próbál - színpadi 

partnere ezúttal nem más, mint Scherer Péter. A további szerepekben pedig Simon Kornél, 

Bertalan Ági, Schmied Zoltán és Cserna Antal látható. 

     

Bemutató: 2011. február 18., 19:00 
További időpontok: 2011. február 19., 25. és 26. 

Az olvasópróbán készült képeket megtekinthetik a weboldalunkon. 

     

  

    Az évad utolsó Fekete Péter előadása - február 12-én      

  

Kedves nézőinknek érdemes igyekezniük, amennyiben az 

évadban még látni szeretnék a Fekete Péter című 

előadásunkat, ugyanis február 12-én, 15:00-kor játsszuk 

utoljára. Az ok örömteli: a produkció egyik közkedvelt 

színésznője, Gubás Gabi anyai örömök elé néz, a jelenlegi 

szereposztáson pedig a rendező nem kíván változtat-ni. 

Érdekesség, hogy Puskás Tamás tavasszal Győri Nemzeti Színházban állítja színpadra 

Eisemann Mihály örök-zöld operettjét. 

          Guppi előadás jeltolmácsolással     A 90 decibel elnevezésű projekt keretében egy új, 

országos kezdeményezés indult, amelynek célja, hogy az ország színházaiban az előadások ne 

csak egy-egy alkalommal, hanem rendszeresen, évadokon át hozzáférhetőek legyenek a siket 

és nagyothalló nézők számára. A projekt szervezőivel összefogásban először január 27-én a 

Mégis, kinek az élete? című előadáson biztosítottunk jelnyelvi tolmácsot. Február 14-én a 

Guppi című előadásunkat siketek és nagyotthallók számára is élvezhető. Az együttműködést 

a későbbiekben is folytatni kívánjuk. Kellemes szórakozást kívánunk mindenkinek!           

Elindult az első magyar színházi közösségi oldal, a 7óra7.hu      

Kövesse színházunkat, tudjon meg többet előadásainkról és színészeinkről, pontozza a 

látottakat, és írja meg miért tetszett - vagy miért nem - ami a színpadon, vagy azon kívül 

történt! A Centrál Színház itt elérhető a 7óra7.hu oldalon. 

http://centralszinhaz.jegy.hu/search.php
http://centralszinhaz.jegy.hu/search.php
http://centralszinhaz.hu/component/content/article/159
http://centralszinhaz.hu/index.php?option=com_simpleevents&view=program&id=52139&Itemid=2
http://www.90decibel.hu/?q=node/1
http://centralszinhaz.hu/eloadasok/program/52146/megis-kinek-az-elete
http://centralszinhaz.hu/index.php?option=com_simpleevents&view=program&id=52143&Itemid=2
http://7ora7.hu/szinhazak/central-szinhaz
http://7óra7.hu/


          Előadásainkkal kapcsolatos bővebb információt a www.centralszinhaz.hu című 

weboldalunkon talál.     Tisztelettel, 

Centrál Színház 

http://www.centralszinhaz.hu/

