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Kedves Bérlettulajdonos, Egyesületi Tagunk, Barátunk! 
 

 

 Tájékoztatjuk, hogy a FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2011. október 

4-én (kedd) 17 órakor a helyi autóbuszmegállókban, illetve a Városháza előtti gyülekezéssel, 

indulunk különjárati autóbusszal Budapestre József Attila Színház (1134. Budapest, Váci 

út 63.) Bánffy bérlet – 0. előadás Terminál – nemzetek táncai előadást megnézni. 

 

 A négy előadásra szóló 7.800,- Ft/bérlethez kaptak a bérlet tulajdonosok ingyen a 

fenti előadásra egy jegyet. Költségként így csak az autóbusz költséget 1.700,-Ft/fő kell 

fizetni. Kérem szeptember 20-ig (kedd) a +36/337-3336 mobil vagy este az 57-422-871 

vonalas telefonon visszajelezni, ha az október 4-i előadásra nem tud, jönni vagy nem 

tudja elajándékozni jegyét. 

 

 Az előadás 19 órakor kezdődik, vége 21 óra 15 perc, várhatóan 22 óra 15 percre 

érkezünk haza. 

Terminál - nemzetek táncai 

Repülőtér-terminál- utasok-népi együttesek- várakozás-önfeledt táncbemutatók…. 

Szereposztás 

Szereplők: 

ifj. Zsuráfszky Zoltán, Baranyai 

Balázs, György László, Bracha 

Bálint, Járay Anikó, Karvai Noémi, 

Kökény Róbert, Lendvay Zsóka, 

Linczenbold Maximilian, Marosi 

Erika, Rimár Iza, Szabó Dániel, 

Szabó Rubinka Anna, Szeverényi 

Barnabás 

 

Koreográfus:  ifj. Zsuráfszky Zoltán 

Társkoreográfus:  Baranyai Balázs, Nagy Tamás 

Zenei vezető:  Nagy Tamás 

Díszlettervező:  Szabolcs János 

Jelmeztervező:  Babós Marianna 

Világítás tervező:  Nagy Tamás 

 

Multikulturális fesztiválra érkező táncegyüttesek kálváriáját mutatja be a darab. A 

repülőtér terminálja technikai okok miatt elzárja a külvilágtól a táncosokat. Egy teljes 

napjukat kísérhetik végig a nézők. A bennragadt utasok szemszögéből mutatjuk meg a 

Terminál ezen arcát, és sokszínűségét. Ezen a napon egy fesztiválközponttá válik a repülőtér, 

megmutatva azt, hogy a tánc egy olyan közösségformáló erő, ami képes az ilyen helyzeteket 

szórakoztató formában átvészelni, megélni. 

Az előadásra a jegy árát 0,-Ft/fő, és az úti költséget 1700,- Ft/fő hozza magával, 

összesen 1700,- Ft/fő.     

http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/eloadasok.html?eloadas_id=5202
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=10710
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=7925
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=7925
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=9671
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11987
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11987
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11988
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11989
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11990
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http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11992
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11992
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11993
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=2864
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11994
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11995
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11995
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=10710
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=7925
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11985
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11985
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=7211
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11986
http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/hu/muveszek.html?szemely_id=11985


           

A bérlettulajdonosoknak jó szórakozást kívánok!     

                                                          

Jászfényszaru, 2011. szeptember 14. 

 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

                                                                                    Tóth Tibor 

                                                                                      szervező 

 


