
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
  

 
 Az alábbiakban szeretnénk megismertetni Önökkel a Fővárosi Nagycirkusz év végéig 

hátralévő programjait: 

Atlantic Flight – Nagy cirkuszi utazás című műsorunk nagy sikere után szeptemberben zárva 

tartunk, felújítjuk a manézst és környékét. Október elején a Cafe Budapest Kortárs Művészeti 

Fesztivál jegyében három, egyedi szimbolikával rendelkező kísérleti produkció kap helyet a 

repertoárunkban. 

Október 1-én és 2-án 16:00 órától a látható a manézsban. Uray Péter által Rómeó & Júlia 

rendezett 70 perces előadásunk a cirkuszművészet és a fizikai színház eszközeivel jeleníti meg 

William Shakespeare maffia környezetbe helyezett történetét. Az ismert drámát, mely során a 

címszereplő pár megjárja a Mennyet és Poklot, szöveg nélkül, gesztusokkal, akciókkal, 

párosokkal, tömegjelenetekkel és magukkal a mutatványokkal meséljük el. 

Október 4-én és 5-én 16:00 órától a Sziget Fesztiválon sikert aratott Rengeteg – Looking Out 

előadást mutatjuk be, mely a Fővárosi Nagycirkusz, a Baross Imre Artistaképző, valamint a 

világhírű The 7 Fingers kanadai újcirkusz társulat együttműködésében jött létre. A Samuel 

Tétreault által rendezett előadásban egy belső utazásnak lehetünk tanúi, amelynek 

központjában az emberi lelket szimbolizáló erdőben és iskolában egyaránt elveszett egyéné a 

főszerep.  

Előadás hossza: 70 perc 

Október 8-án és 9-én 16:00 órától pedig az tekinthető meg, melyet Egyenes Labirintus 

Hegymegi Máté rendező – koreográfus rendezett. Az előadást Pilinszky János Egyenes 

labirintus című verse ihlette, zenei háttérként pedig Yonderboi azonos című hanganyaga 

szolgál alapjául, új jelentést adva a klasszikus cirkuszi számoknak. Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Szép Ernő, Shakespeare, Karinthy Frigyes és Ady Endre költeményei szólalnak meg 

az impresszív zenei válogatásban, melyek emlékeket, asszociációkat hívnak elő egy idősödő 

clownban, akinek a szemén keresztül betekintést nyerhetünk egy párkapcsolat különböző 

állomásaiba.  

Előadás hossza: 50 perc 

 

 

 



Amennyiben mindhárom előadásunkra jegyet vásárolnak, jelentős kedvezményt biztosítunk, 

előadásonként 1500 Ft helyett 1000 Ft-ért adjuk a jegyeket. Ezekre a speciális ár- képzésű 

előadásainkra az igen kedvezményes árak miatt nem érvényes a partner kedvezmény.  

 

Október 10- től október 19-ig az év végi gála műsorunkra történő felkészülés és a próbák 

miatt zárva leszünk.  

 

 

Október 20-án indul premierrel a  

 

„ SZIKRA MANÓK – KARÁCSONYI KALANDOK A CIRKUSZBAN” 

 

című hagyományos év végi ünnepi műsorunk, melyben klasszikus cirkuszi számokkal (artisták, 

zsonglőrök, állatszámok- gyönyörű tigrisek, oroszlánok, kutyák- bohócok) varázsoljuk el 

látogatóinkat. Év végi műsorunk december 31-ig lesz látható majd szokásos műsorrendünkkel, 

árainkkal, helykategóriáinkkal, és a korábbi partner kedvezményekkel.  

 

 

 

 

Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal! 
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