
A MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ bemutatja 

Aranybohóc a porondon  

2018. május 9 – 13. /SZOLNOK – Abonyi úti Tesco mögött 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 42. Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Arany Bohóc-díjat nyert magyar csapat 

cirkuszműsorát mutatjuk be ebben az esztendőben. A hamisítatlan cirkuszi hangulatot a 

Magyar Nemzeti Cirkusz 8 tagú fúvós zenekara, valamint az igen jellegzetes hangú afrikai 

énekesnőnk Lady Masallah teszi teljessé. 

 

Előadásunkról röviden: 

 - BRUNO RAFFO Argentínából és csodálatos oroszlánjai 

- DON CHRISTIAN mert bohóckodás nélkül nincs cirkusz 

- RENÉ CASSELLY állatrevüje 4 elefánttal és 4 lóval 

- MERRYLU & RICHTER JÓZSEF JR., valamint egzotikus állataik a porondon (tevék, 

zebrák, lámák, zsiráfok) 

- A világhírű GERLING CSOPORT a magas dróton, 7 személyes piramis a magasban, 

valamint hajmeresztő mutatvány a dupla halálkeréken 

- SUPER SILVA JR. az igazi pókember Brazíliából 

- A Hungarikummá nyilvánított lovas akrobata szám, RICHTER JÓZSEF JR. és lovas 

akrobatáinak új produkciója… 

… és még sok meglepetés! 

 

(A műsor szünettel együtt kb. 2,25 óra hosszú.) 

Elérhetőség:  

 

Deák Zsuzsanna  

mobil: +36 (70) 701-9141 (munkanapokon 9-17 óra között, szombaton 9-12 óra között) 

e-mail: szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu  

 

 

mailto:szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu


Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít a munkatársak és családtagjaik, valamint 

csoportok számára! 

 

A „B szektor”- ban 4500 Ft helyett 2250 Ft/fő, páratlan számú jegyek igénylése is lehetséges. 

Csoportos kedvezmény 2000 Ft/fő (a csoportjegyeket minimum 25 jegy vásárlása esetén van 

lehetőség igényelni, bármely előadásra.) 

 

Szolnoki előadások időpontjai: 

 

május 9. szerda 18 óra   

május 10. csütörtök 18 óra 

május 11. péntek 18 óra 

május 12. szombat 15 és 18 óra  

május 13. vasárnap 11 és 15 óra  

  

A kedvezmény igénylése 

 Kérjük jegyigényét emailben küldje el: szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu 

 Fontos: levelében hivatkozzon az Ön cégére, az Ön nevére, jelezze az előadás 

dátumát, kezdési időpontját és az igényelt jegyek darabszámát! Ennek hiányában a 

kedvezményes jegyek regisztrációját nem tudjuk biztosítani. 

 24 órán belül emailben küldjük az Ön regisztrációját (voucher), amit kinyomtatva kell 

átadni a jegypénztáros munkatársunknak.  

 A kedvezményes jegy igénylésének határideje: a kiválasztott előadást megelőző nap 

17 óráig. Vasárnapi előadás esetén legkésőbb szombat délig.  

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

 

A kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitvatartás alatt elővételben is 

megvásárolhatók 9-19 óra között, de legkésőbb előadás kezdése előtt 40 perccel 

korábban. Bankkártyás és OTP Szép kártyás fizetésre is van lehetőség.  
 

További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

Elérhetőség: 

 

Deák Zsuzsanna  

mobil: +36 (70) 701-9141 
(munkanapokon 9-17 óra között, 

szombaton 9-12 óra között) 

e-mail: szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu 

www.magyarnemzeticirkusz.hu 
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