Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Az alábbiakban megtalálják friss műsorajánlónkat;
A XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivállal és Győztesek Karneválja
című műsorainkkal indítjuk a 2018-as évet, amelyre
szeretettel várjuk a Magyar Rendvédelmi Kar tagságát is a Fővárosi
Nagycirkuszba!
A 2018-as esztendőt a cirkusz szakma legrangosabb eseményével kezdjük, a XII.
Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivállal, mely 1 hétig fog tartani. (01.08 – 01.14.)
A Fesztivál előadásaira sajnos nem vonatkozik kedvezmény, illetve más (emeltebb)
jegyárak lesznek érvényben.
A Győztesek Karneválja című produkciónkra (01.20 – 03.11.) már ismét igénybe
vehető a 25%-os kedvezmény, illetve erre a műsorra a megszokott jegyárak lesznek
érvényben.
Foglalást leadni a jegyrendelő nyomtatványon lehet!
MŰSORLEÍRÁSOK:

2018-ban az európai cirkuszművészet születésének 250. évfordulóját ünnepeljük.
A nemzetközi jubileumi év első és egyben egyik kiemelt eseménye január 8. és 14.
között a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, melynek a megújuló magyar
cirkuszművészet fellegvára, a Fővárosi Nagycirkusz ad otthont. A
rendezvénysorozat produkcióit nemzetközi, szakmai zsűri pontozza, mely értékelés
alapján a legjobbak nyerik el a Fesztivál díjait.

A Fővárosi Nagycirkusz megtalálta a módját annak is, hogy a
Cirkuszfesztivál legkiemelkedőbb produkcióit Magyarországon is minél többen
láthassák.
Intézményünkben ugyanis a 2018-as évad első műsoraként
január 20 és március 11-e között a Cirkuszfesztivál díjnyertes produkcióiból
összeállításra kerülő „Győztesek Karneválja a cirkuszban” előadás lesz látható.
Az egyedülálló, világszínvonalú műsor szerdától péntekig 15:00, szombaton 11.00,
15:00 és 19:00, vasárnap pedig 11.00 és 15:00 órakor kezdődő előadásokkal várja a
Fővárosi Nagycirkusz Nézőit.

Kérem, a foglaláshoz/regisztrációhoz a kitöltött jegyrendelő nyomtatványt
az alábbi e-mail címre szíveskedjen elküldeni:
karacsony.etelka@maciva.hu vagy az alábbi linkre kattintsanak:
http://goo.gl/forms/8QwpzriHNw
www.rendvedelmikar.hu
A regisztrációt követően az e-mailben kapott foglalási sorszámmal a kedvezményes
jegyek akár azonnal átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztárában
(1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/A). A kedvezményes jegyeket legkésőbb az előadás
előtt 1 órával szükséges átvenni!

Fizető eszközök: Készpénz, Bankkártya, SZÉPKÁRTYA,
Sodexo kultúra utalvány

Üdvözlettel:
Karácsony Etelka
Értékesítési menedzser / Közönségszervezés

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
Hungarian Circus and Variety Nonprofit Ltd.
1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a. – Hungary
E-mail: karacsony.etelka@maciva.hu
Mobil: 06-20/290-8469
www.fnc.hu

