
A Városmajor Szabadtéri Színpad 30%-os kedvezményes ajánlata Ön és 
munkatársai részére a nyári évad alábbi előadásaira.  

Jegyvásárlás online a https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/ oldalon lehetséges a 
VAROSMAJOR30 kuponkód megadásával. A 30%-os kedvezményes kuponkód 

beváltása a jegy kosárba tétele után történik.  
Az ajánlat 2021. augusztus 1. éjfélig tart!  

ELŐADÁSAINK 18 ÉVES KOR FELETT CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LÁTOGATHATÓK! 

Személyes kapcsolattartó: Huszár Dóra  
Jegyiroda: 1052 Bp., Bárczy István u. 1.  

mobil: +36 30/699-2732 tel.: +36 1 301-0147 e-mail: huszar.dora@szabadter.hu 

JEGYVÁSÁRLÁS: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/ 

KUPONKÓD: VAROSMAJOR30 

Sue Fabisch: Anyatigrisek - 2021. július 1. csütörtök és 2. péntek 19:00 

Az elmúlt években hatalmas sikerrel játszott 
Menopauza rendezőjének újabb sikerdarabja a 
Városmajorban. Az év legizgalmasabbnak ígérkező 
musicalje könnyed kikapcsolódást ígér minden 
korosztály számára. 

Jegyárak: 6.400, 7.500, 8.900 Ft 

Jegyvásárlás: júl. 1. https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/sue-fabisch-anyatigrisek-
121706/711926 

júl. 2. https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/sue-fabisch-anyatigrisek-121706/711927 

Erik Sumo Band - 2021. július 3. szombat 20:00 

A 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar 
több stílust ötvöz: a blues, az elektronika, a barkács-
pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei 
egyaránt előfordulnak dalaikban. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/erik-sumo-band-koncert-
121636/710836 
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Neil Simon–Coleman–Dorothy Fields: Édes Charity - 2021. július 5. hétfő 19:00 

A korszakalkotó klasszikus Broadway musicalek 
hőskorában született Édes Charity egy rossz útra 
tévedt, mégis örökké optimista, igaz szerelemre 
áhítozó lány szórakoztató, egyúttal megható 
története. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/edes-charity-121792/712902 

A Catwalk Concert Productions és a Soharóza bemutatja: Dalok a 
Kamrából - 2021. július 7. szerda és 8. csütörtök 21:00 

Az előadás a Városmajori Szabadtéri Színpadon egy 
borkóstolóval fonódik egybe, ezáltal különleges 
kulturális, művészeti és gasztronómiai élményt nyújt 
a nézőknek. 

Jegyár: 4.200 Ft 

Jegyvásárlás: júl. 7. https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/halas-doranagy-fruzsinasoharoza-
dalok-a-kamrabol-122762/717606 

júl. 8. https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/halas-doranagy-fruzsinasoharoza-dalok-a-
kamrabol-122762/717608 
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Müller Péter Sziámi AndFriends - 2021. július 10. szombat 19:00 

Egy zenekar, aminek lassan negyven éves múltja és 
megkérdőjelezhetetlenül érvényes jelene van. A 
Sziámi AndFriends a hazai és az alternatív rockzene 
megkerülhetetlen formációja. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/muller-peter-sziami-andfriends-koncert-
121637/710838 

Simply the best / Horgas Eszter – Falusi Mariann és a ClassJazz Band 
koncertje - 2021. július 11. vasárnap 20:00 

Horgas Eszter és Falusi Mariann visszatérő fellépői a 
Városmajori Szabadtéri Színpadnak. A karantént 
követően a két művésznő úgy gondolta, hogy egy 
igazi szórakoztató „buli koncerttel’ lepik meg a 
közönséget. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/simply-the-best-horgas-eszter-falusi-
mariann-es-a-classjazz-band-koncertje-121638/710839 

Marc Camoletti: Boeing, Boeing - 2021. július 14. szerda 19:00 

Minden normális, modern férfinak három 
menyasszony az ideális, csak légiutas-kísérők 
legyenek, és menetrend szerint elkerüljék egymást… 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: 
https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/boeing-

boeing-121743/712325 
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Palya Bea – Életöröm - 2021. július 17. szombat 20:00 

2021 nyarán az énekes-dalszerző új, Élet című 
lemezével – a fájdalmasabb hangvételű Hazatalálok 
album után – tér vissza, amelyben az életörömöt és 
életigenlést köszönti. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: 
https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/eletorom-palya-bea-koncert-121639/710842 

Budapest, Te! – ősbemutató - 2021. július 23. péntek 19:00 

Nézze meg Budapestet éjjel, aluljáróérzés, 
újlipótvárosi szűkös utcák, budai zegzugok, 
galambok, tele van az nótával-zenével, sétahajó 
lágyan ring a Dunán, egy régi nótát hoz Budáról át a 
szél, ez a mi városunk. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/budapest-budapest-osbemutato-
121718/712115 

Second life – avagy Kétéletem – 2021. július 25. vasárnap 19:00 

Nincs olyan ember, aki ne játszana el a gondolattal, 
mi lett volna belőle, ha valami vagy ha minden 
másképp alakul az életében. Az előadás alkotói 
ezúttal ezt a játékot veszik komolyan. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/second-life-avagy-keteletem-
121721/712119 
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L’art pour L’art – Ember a falvédőről - 2021. július 28. szerda 19:00 

A fergeteges L’art pour l’art Társulat egyik legújabb, 
Ember a falvédőről című önálló színházi estjét most a 
Városmajor színpadán láthatja a közönség. 

Jegyárak: 3.700, 4.800, 5.800 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/lart-pour-lart-ember-a-
falvedorol-121641/710844 

Paolo Genovese: Teljesen idegenek - 2021. július 29. csütörtök 20:00 

Paolo Genovese 2016-os filmje szinte percek alatt 
hódította meg Európa mozijait, sőt több országban, 
így hazánkban is, a helyi remake-jét is leforgatták. 
Végre színpadon is látható ez a furcsa, egyszerre 
vicces és drámai történet. 

Jegyárak: 5.000, 6.900, 7.900 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/teljesen-idegenek-
121738/712314 

Kökény Attila Szimfonik - 2021. július 30. péntek 20:00 

A koncert kihagyhatatlan azoknak, akik szeretik 
Kökény Attila hangját és dalait, ezúttal az exkluzív 
élményt a teljesen egyedi szimfonikus hangzás 
garantálja. 

Jegyárak: 3.700, 4.800, 5.800 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/kokeny-attila-szimfonik-
121642/710845 
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Bolyki Balázs és a Bolyki Soul&Gospel Kórus – A csend után 

2021. július 31. szombat 20:00 

Mindenki arra számíthat, hogy valami egészen 
különleges és extra energia fog beragyogni mindent 
ezen az estén, amire már a koncert címe is enged 
következtetni… 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/bolyki-soul-gospel-korus-a-csend-
utan-121779/712819 

Karthago ,,Akusztik” 

2021. augusztus 1. vasárnap 20:00 

A Karthago most egy különleges akusztikus 
koncerttel készülnek a Városmajori Szabadtéri 
Színpadra, és kivételesen mély betekintést engednek 
valódi zenéjük alapjaiba. 

Jegyárak: 3.400, 4.200, 5.200 Ft 

Jegyvásárlás: https://varosmajoriszinpad.jegy.hu/program/karthago-akusztik-koncert-
121739/712319 
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