Nyári Zenés Esték
2013
Velence, Északi strand – Rendezvénysátor
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zenés bohózat három felvonásban az Éless-Szín előadásában
NYERTES ZSUZSA
TÓTH ROLAND
KAUTZKY ARMAND
KONCZ GÁBOR

BORBÁTH OTTÍLIA
MADÁR VERONIKA
KERTÉSZ PÉTER
VALLER GABRIELLA

BOLDIZSÁR TÜNDE
ÉLESS BÉLA
PLASZKÓ ÉVA

„Tudja, én egy kicsit félénk vagyok a nőkkel szemben. Találtam egy lányt, gazdag és kedves
is volt velem. Nem mertem szerelmet vallani neki, úgyhogy gyerekkori barátomat, Ivánt
kértem meg, beszéljen vele” – mondja a szeretetre méltó, ám félszeg Péter. „Három napig
éjjel-nappal beszélgettek, s végül a lány az ő menyasszonya lett!” A Balaton partján
vagyunk, a múlt század 30-40-es éveiben. De lehetnénk a Riviérán is, olyan színes, érdekes
a vendégsereg a kellemes szállodában.
Félreértések, kacagtató helyzetek, igazi bohózati bonyodalmak.
Vaszary János, a szerző a francia bohózatok komikus helyzeteit jó érzékkel helyezi át
magyar környezetbe és szerez nézőinek egy vidám estét.

Jegyek kaphatóak 2800 és 2500 Ft-os áron elővételben
a velencei Tourinform irodában (telefon: 22/470-302),
a gárdonyi Tourinform irodában (telefon: 22/570-078),
valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Amennyiben a Velencei Nyári Zenés Esték négy előadására egyszerre váltja meg a jegyét, az árából
előadásonként 500 Ft kedvezményt adunk.
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musical két részben a Magyarock Dalszínháza előadásában
LAKLÓTH ALADÁR
CSENGERI ATTILA
KUCZMANN ÁGNES
FÉSÜS NELLY

BALOGH ATTILA
BARABÁS KISS
ZOLTÁN
VIKIDÁL GYULA

MÁSIK LEHEL
VÉGH EDINA
ORBÁN VIKTOR

továbbá: Tihanyi Dániel, Gombás Ádám, Takács Emil, Kollárik Péter, Szakács
Tibor, Zalka Norbert, Szilicsán Antal, Vizeli Ágota, Sós Gabriella.
Közreműködik: a MAGYAROCK DALSZINHÁZ társulata
Rendező: BAKÓ GÁBOR, VIZELI CSABA

Philippe Gonzague bérgyilkosokkal megöleti Philippe Nevers hercegét, Franciaország harmadik
leggazdagabb nemes urát, hogy elvehesse annak özvegyét, a szép Aurore Caylust, és ezzel rátehesse kezét
Nevers hatalmas vagyonára. A merénylet sikerül, a házasság is. A halott barát, a herceg lányát, a csecsemő
Aurore-t azonban a tisztaszívű Henri Lagardére lovag – az egykori vívósegéd – megmenti, így a gaz
Gonzague herceg nem lehet a lányra eső örökrész birtokosa.
A történet 17 év elteltével Párizsban folytatódik. A gazdasági konjunktúrát kihasználó Gonzague, „a
harmadik Philippe” kastélyát jó pénzért üzletkötők rendelkezésére bocsátja. Köztük tűnik fel a titokzatos
púpos, akiről idővel kiderül, hogy azonos az Aurore Nevers-t hetedhét határon túl felnevelő és a már
felserdült, 18 éves lányba immár beleszerető Lagardére-rel. Lagardére lovag története a számos
filmfeldolgozás után a musicalszínpadot is meghódította. Generációk nőttek fel Paul Féval romantikus,
kalandos történetén, melyben az élni akarás és gyilkosság, szerelem és gyűlölet, barátság és ármány, a jó és
a gonosz vetélkednek egymással, hogy végül a jó elnyerje jutalmát, és a gonosz meglakoljon. Nagyszabású,
látványos táncjelentekkel és izgalmas vívójelentekkel tarkított, nagyívű dallamokkal átszőtt musical.

Jegyek kaphatóak 2800 és 2500 Ft-os áron elővételben
a velencei Tourinform irodában (telefon: 22/470-302),
a gárdonyi Tourinform irodában (telefon: 22/570-078),
valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Amennyiben a Velencei Nyári Zenés Esték négy előadására egyszerre váltja meg a jegyét, az árából
előadásonként 500 Ft kedvezményt adunk.
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rockopera két részben a Sziget Színház előadásában
TÓTH ATTILA
MAKRAI PÁL
BÉKEFI VIKTÓRIA
PINTÉR TIBOR

BENCZE SÁNDOR
BERECZ GYÖRGY
MEZŐ MÁRIÓ
VÁRFI SÁNDOR

MEZŐ ZOLTÁN
ÉS BALOGH MÁTÉ

valamint
a Szigetszentmiklósi Sziget Színház tánckara és musical stúdiójának növendékei.
Rendező: PINTÉR TIBOR

Rozoga autóbusz áll meg az ősi romoknál valahol a sivatagban. Egy amatőr társulat tagjai
érkeztek, akik az ősi díszletek között akarják előadni minden idők legnagyobb történetét.
Az egyfajta modern misztériumjáték során megelevenedik Jézus Krisztus élete, bár az
előadás nem követi pontosan a bibliai eseményeket. Részesei lehetünk az általa véghezvitt
csodáknak, elárulásának, önkéntes áldozatvállalásának. Jézus, mint az élet, a szabadság és a
boldogság megtestesítője jelenik meg a fiatal nemzedék előtt.
Andrew Lloyd Webber leghíresebb rockoperája, amely a csodálatos film után a világ
minden táján színpadra került. Igazi világslágerekkel, lenyűgöző látványtechnikával
tökéletes szórakozást nyújt a rockopera rajongóinak.
Jegyek kaphatóak 2800 és 2500 Ft-os áron elővételben
a velencei Tourinform irodában (telefon: 22/470-302),
a gárdonyi Tourinform irodában (telefon: 22/570-078),
valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Amennyiben a Velencei Nyári Zenés Esték négy előadására egyszerre váltja meg a jegyét, az árából
előadásonként 500 Ft kedvezményt adunk.
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vérpezsdítő vámpír musical két részben a Hadart Művészeti Társulás előadásában
HÁDA JÁNOS
ZAKARIÁS ÉVA

GIELER CSABA
BLAZSOVSZKY ÁKOS

MADAY GÁBOR
JAKUS SZILVIA

Továbbá:
Fekete Réka, Zohara Sabra Bouhafs, Čarna Kršul, Vida Ádám, Matola Norbert

Díszlet: Borsos Mónika
Jelmez: Borsos Mónika
Koreográfus: Jakus Szilvia
Rendező: GIELER CSABA

Az öregnek nem akaródzik,
A fiatal még vakaródzik.
A grófnő meg csak epekedik
És a vágya cseperedik,
Hogy egy éjjel, rémes kéjjel
Rátörjön „egy férfias rémalak,
Ki nappal még néma, vak,
S mozdulatlan a kriptában fekszik…
De éjjel felmelegszik és
Sikeres, eres kalandokat keres.”
S, hogy lesz-e ebből lakodalom s vérnász?
Vagy tengernyi bonyodalom,
S rekeszizom-tornász pillanat?
Várj, míg eljő a pirkadat, s a vér...
Jegyek kaphatóak 2800 és 2500 Ft-os áron elővételben
a velencei Tourinform irodában (telefon: 22/470-302),
a gárdonyi Tourinform irodában (telefon: 22/570-078),
valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
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augusztus 17., szombat
19 óra

IX.Nemzetközi
Néptáncest
Közreműködik a
százhalombattai Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztivál
három külföldi vendégegyüttese.

augusztus 18., vasárnap

Velence Város
Születésnapi Vígassága
18.30 – RÁZENE Fúvószenekar
műsora
20.00 – NÁDOR DÁVID (The
Voice) műsora
20.35- ABBA Sisters műsora
21.35 – TŰZIJÁTÉK
21.45 – SMASH RETRO PARTY

Eső nem akadály!!! Fedett színpad és nézőtér.

A belépés ingyenes!

