
Hírek a József Attila Színházból

Kedves Közönségünk!

Ahogy Önök, úgy mi is nagy izgalommal várjuk az új évad kezdetét, hisz március óta 
tétlenségre vagyunk ítélve.

Szervezési osztályunk 2020. augusztus 3-tól várja Önöket már megváltott 
jegyeik cseréjére. Kollégáink 2020. augusztus 3. és 2020. augusztus 31. 
között, hétfőtől csütörtökig 10:00-18:00 óra, pénteken 10:00-17:00 óra között 
a bérletmegújítások kapcsán is állnak rendelkezésükre.
A tavasz folyamán elmaradt előadások időpontjait szeptemberi és októberi 
műsorunkban külön jelezzük. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy bizonyos 
darabok pótlása novemberre csúszik. Akinek a kijelölt időpont nem megfelelő, 
feltétlenül rendelkezzen a Színház Szervezési osztályán a fenti időszakban. 
A szeptemberi és októberi előadásokra a jegyértékesítés szeptember 
elsejétől indul azon nézőink számára, akik most kezdenének szemezgetni 
előadásaink között.

A kiadott műsorral ellentétben:
a Csizmás kandúr 03.11.pótlása szeptember 30. 10:00 óra. 
A 9-től 5-ig Szendrő bérlet 04.08., 04.19.pótlása  szeptember 
30. 19:00 óra.
9-től 5-ig Schütz bérlet 04.05.pótlása szeptember 25. 15:00 
óra.
Az Eldorádó 03.26, 04.04 és 04.27-i előadását október 21-én 
tartjuk.
 

Megköszönve eddigi támogatásukat, türelmüket, Színházunk úgy döntött: 
a 2020/2021-es évadban jegyáraink és az igénybe vehető kedvezmények 
nem változnak.

Nem úgy honlapunk, ami megújuló külsővel és bővebb tartalommal várja az 



érdeklődőket.
 

Az ősz igen sűrűnek ígérkezik. A márciusban elmaradt Patricia Resnick és Dolly 
Parton jegyezte 9-től 5-ig című musical bemutatójával indul az évad: 2020. 
szeptember 19-én.

Ezt követően bemutatkozik A Hang-villa titka című gyermek előadásunk, Simon 
Kornél rendezésében. A darab 0-99 éves korig ajánlott, hisz minden generáció 
megtalálja a maga történetét Alan Ayckbourn meséjében.

A 2020/2021-es évad első bérletes bemutatója Peter Shaffer Amadeus című 
színjátéka lesz, Fila Balázs és Tasnádi Bence főszereplésével, Koltai M. Gábor 
rendezésében.

A hónap közepén Fehér Anna és Pikali Gerda jutalomjátéka a soron következő 
premier: a Furcsa pár – női változata, Bozsó Péter rendezésében.
 

Ha kérdése van, Szervezési osztályunk rendelkezésére áll. Keresse bizalommal 
szervezőinket a szervezes@jozsefattilaszinhaz.hu e-mail címen.
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Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató


