
Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját 

CINDERELLA 
Családi mesemusical az elveszett cipellőről és a megtalált boldogságról  

IDŐPONTOK: 

2018. június 8. péntek 19:30  

2018. június 9. szombat 15:00  

2018. június 9. szombat 19:30  

2018. június 10. vasárnap 15:00  

2018. június 10. vasárnap 19:30  

A Cinderella egy gyermekekhez szóló örökmese és egyben egy nagyszerű családi mesemusical-színház 
is. Garantáljuk, hogy nemcsak a kicsiknek, de a szülőknek is maradandó élményt nyújt az ExperiDance 
legújabb szuperprodukciója. 

Az ismert Hamupipőke történet ezúttal ősi tartalmi formájában, de az ExperiDance saját felfogásában, 
tánc- és mesemusicalként kel életre. Az alkotók visszalépnek az eredeti történethez, kiegészítve az 
együttesre jellemző színpadi különlegességekkel, rendkívüli látványelemekkel. 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

RICHARD BONA & MANDEKAN CUBANO GROUP 

Koncert  

2018. június 15. péntek 20:00  

Díjaival, turnéival és sok évtizedes pályafutással a háta mögött Richard Bona mára generációjának 
egyik legkeresettebb zenészévé vált. Zenei világának reneszánszaként útjára indított afro-kubai 
projektje, a Mandekan Cubano 2018-ban Fertőrákoson is bemutatkozik.  

Fellépők: 

Richard Bona - basszusgitár, ének / Kamerun - USA 

Ludwig Afonso - dob / Kuba - USA 

Rey Alejandre - harsona / Mexikó 

Dennis Hernandez - trombita / Spanyolország 

Osmany Paredes - zongora / Kuba - USA 

Luis Quintero - ütős hangszerek / Venezuela 

Roberto Quintero - ütős hangszerek / Kuba – USA 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 



 

 

THE MAGIC OF RHYTHM 

tHUNder Duo / She-e Wu / Chris Deviney / Rolando-Morales Matos 

Közreműködik a Sopron Balett 

2018. június 16. szombat 20:00 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

BILLY COBHAM BAND 
Koncert 

2018. június 17. vasárnap 20:00  

A történelem során mindössze néhány alkalommal illettek zenészeket olyan jelzővel, mint 
"hangszerének mestere". Billy Cobham ezen kevés művészek egyike. Már több, mint 30 éve 
világklasszis dobosnak számít. Az egyik legmeghatározóbb fúziós jazz dobos, elképesztő erejű, 
észbontó technikájú, ugyanakkor rendkívül érzéki művész és zeneszerző. Groove-jai egyediek és 
összetéveszthetetlenek, játsszon akár jazzt, swinget, fusiont, vagy funkot. 

Billy ugyanúgy tud dobolni jobb és bal kézzel, ún. "open handed" technikát alkalmaz, azaz nem kell 
kereszteznie a kezeit játék közben, amikor a lábcint és a pergőt üti. Cobham az elsők közé tartozott, 
akik több, mint három lábdobot és/vagy pergőt, illetve még ennél is több lábcint használtak. Élőben 
külön show-elemnek számít, amikor kézzel dobol, vagy egyszerre négy verővel játszik. Referenciáit 
figyelembe véve - Miles Davis, Mahavishnu Orchestra, George Duke, Peter Gabriel és még sokan mások 
- könnyen felismerhető, hogy ő is egyike a zenei élet legfontosabb szereplőinek. 

 

 Fellépők: 

Billy Cobham – dobok 

Emilio Garcia – gitár 

Christian Galvez - basszusgitár 

Steve Hamilton – billentyű 

Camelia Ben Naceur - billentyű 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

 



Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját: 

NAGYIDAI CIGÁNYOK 
2018. június 22. péntek 20:00  

2018. június 23. szombat 20:00  

Csóri vajda, a vándorcigányok vezére cigányország felemelkedéséről és dicsőségéről álmodik. A csúf 
valóságban viszont ő és kis közössége Nagyida várában rekedt, melyet az osztrák seregek ostromolnak. 
A magyar védők az éj leple alatt menekülnek a reménytelen helyzetből, sorsára hagyva Csórit és népét. 
Mit is tehetnének hát az örökké vidám cigányok? Örömünnepet rendeznek, esznek-isznak, táncolnak, 
hiszen ehhez értenek a legjobban! Nagy vigasságukban még ez ellenséget is sikerül elijeszteniük, ám 
sajnos a szerencse forgandó… 

A XVI. századi magyar monda alapján készült tánckomédia a Magyarországon élő cigányok kincset érő 
kultúráját mutatja be a mozdulatok nyelvén. Román Sándor koreográfiája nem csak a cigány 
néptáncokat szőtte bele a nagyidai mulatozásba, de azokat a táncokat is, melyekkel a cigányság 
vándorlása során találkozott. Török, perzsa, indiai és egyiptomi elemek teszik teljessé ezt a mulatságos 
történetet. 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

NYÁRI TÁNC VIRÁGPORBAN 
Válogatás az autentikus néptánckincs remekeiből és színpadi néptáncfeldolgozásokból 

2018. június 24. vasárnap 18:00  

Közreműködik: Maros Művészegyüttes (Marosvásárhely), Sopron Táncegyüttes, Zalai Néptáncegyüttes 
(Zalaegerszeg) 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

FEKE PÁL - MOVIE SONGS 
A Soproni Petőfi Színház produkciója 

2018. július 1. vasárnap 20:00  

Feke Pál legújabb élő nagykoncertje, melyen megszólalnak a legismertebb filmzenék, a zenei szakma 
kiválóságaiból álló rock- és szimfónikus zenekar, vokál és sztárvendég közreműködésével. A “Disney” 
megszólalású, különleges látványvilágú show egy egyedülálló produkció, melynek bemutatója az 
ország egyik legkülönlegesebb színházi helyszínén, a Fertőrákosi Barlangszínházban lesz 2018. július 1-
jén. 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 



ROSSINI: A SEVILLAI BORBÉLY 

Vígopera  

A Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciója 

2018. július 6. péntek 20:00  

2018. július 7. szombat 20:00 

Rossini A sevillai borbély című, 1816-ban komponált műve a vígopera műfajának legismertebb, 
legtöbbet játszott darabja. Beaumarchais vígjátéki trilógiát épített Figaro, a furfangos borbély, 
Almaviva gróf és Susanna, a gróf szerelme, későbbi felesége személye köré. A kiváló vígjátéki 
karakterek és a mulatságos helyzeteket teremtő cselekmény Beaumarchais színpadi tehetségét, a 
szellemes, energikus – egyébként mindössze két-három hét alatt komponált – muzsika Rossini 
zsenialitását dicséri.  

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

GIUSEPPE VERDI: FALSTAFF 
Vígopera olasz nyelven Jiří Menzel rendezésében  

A Kassai Állami Opera előadása 

2018. július 13. péntek 20:00  

2018. július 14. szombat 20:00  

2018. július 15. vasárnap 20:00  

I. helyár: 10.000 Ft / II. helyár: 8.000 Ft 

 

 

SING SING SING 
Masters Musical Show 

2018. július 19. csütörtök 20:00  

2018. július 20. péntek 20:00  

2018. július 21. szombat 20:00  

2018. július 22. vasárnap 20:00  

2018. július 26. csütörtök 20:00 

2018. július 27. péntek 20:00  

2018. július 28. szombat 20:00 



2018. július 29. vasárnap 20:00 

A produkció Magyarország legsikeresebb és legtöbbet játszott Musical Show-jának nevezhető, amely 
a barlangszínházi előadásra kiegészül európai sztárokkal is. Kétszer bő egy órában a magyar-, az 
európai- és Broadway musical-irodalom legnagyszerűbb és legsikeresebb számai hangzanak el. A show 
nagy színpadra termett, amelyhez a legnagyszerűbb helyszín nem is lehetne más, mint a 
Barlangszínház. 

A SingSingSing Masters Musical Show fellépő művészei többek között: 

Joël Wood (London)  

Stéphanie Schlesser (Párizs) 

Vincent Bueno (Bécs) 

Feke Pál  

Vastag Tamás 

Füredi Nikolett 

Buch Tibor 

valamint a show tánckarának tagjaiból és a Sopron Balett csapatából összeállt közel 20 fős tánckar. 

 

Rendező-koreográfus: Szakál Attila 

Jelmeztervező: Kis Katalin 

Rendezőasszisztens: Simon Andrea 

Világításterv: Horváth Gergely 

Látványterv: Szakál Attila és Pálffy Zoltán  

Koreográfus asszisztens: Csernus Anita 

Díszlettervező: Szakál Attila 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

RAY COOEEY-JOHN CHAPMAN: KÖLCSÖNLAKÁS 

Vígjáték / Játékszín 

2018. augusztus 3. péntek 20:00 

Az elegáns londoni emeleti lakás Philipé és Johannáé. Hetek óta tart a renoválás, nagy a felfordulás. 
Philip és Henry sikeres gyermekkönyv-kiadók, irodájuk a földszinten található. Henry nagy nőcsábász. 
Amíg Philip a feleségével vendégségbe készül, addig Henry egy hölgy ismerősével randizna társa 
lakásában. Nem tudja, hogy felesége is erre készül újdonsült lovagjával. Van, amiről egyikük sem tud: 
a felújításon dolgozó belsőépítész is épp szerelmi légyottra készül a szobalánnyal. A teljes káosz 
közepébe érkezik meg váratlanul a meglehetősen prűd hírében álló híres mesekönyvíró, akire a kiadó 



már régóta fente a fogát… Nem véletlenül nevezik Ray Cooney-t az angol Feydeau-nak. A közel ötven 
éve, 1969-ben írt vígjátékuk folyamatosan szerepel a világ színházainak műsorán. Ez sem véletlen. 

 

Fordította: HAMVAI KORNÉL 

Átdolgozta: BÚSS GÁBOR OLIVÉR 

 

Philip Markham LENGYEL TAMÁS  

Johanna Markham LÉVAY VIKTÓRIA  

Henry Lodge DEBRECZENY CSABA 

Linda Lodge DOBÓ KATA  

Alistair Spenlow MOLNÁR ÁRON  

Sylvie ERDÉLYI TIMEA 

Tristan Pangbourne KLEM VIKTOR  

Miss Cook SZULÁK ANDREA / TAKÁCS KATALIN  

Miss Wilkinson SZABÓ ERIKA 

Dramaturg Búss Gábor Olivér  

Konzultáns Lőkös Ildikó 

Díszlettervező Horgas Péter  

Jelmeztervező Kovács Yvette Alida  

Ügyelő Laczkó Edit 

Súgó Sajben Anita  

Rendezőasszisztens Petyi János  

Rendező: KAPITÁNY IVÁN 

 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

MARC CAMOLETTI: HATAN PIZSAMÁBAN 
Vígjáték / Játékszín 

2018. augusztus 4. szombat 20:00 

Valahol, egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendégeket várnak egy kellemesnek 
ígérkező hétvégére. Az egyik vendég, Bernard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője. 
A másik vendég Brigitte, Bernard titkos szeretője. A ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha 



Brigitte Robert párja lenne, de mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szobalánnyal, akit 
szintén Brigitte-nek hívnak. És ha mindez nem lenne elég, hamarosan beállít egy "pusszancsra" a 
szobalány férje is, Bertrand... 

Sok-sok bonyodalom és - reményeink szerint - kétórányi szórakozás a nézőknek. Ezt kívánja a hat 
szereplő pizsamában és a rendező - felöltözve... 

 

Fordította: Szántó Judit 

  

Bernard HAJDU STEVE 

Jacqueline VÁNDOR ÉVA / SZŐLŐSKEI TÍMEA 

Robert CSONKA ANDRÁS 

Brigitte 1. FÁBIÁN ANITA 

Brigitte 2. LÉVAY VIKTÓRIA 

Bertrand BARABÁS KISS ZOLTÁN / DÓZSA ZOLTÁN 

  

Díszlettervező: Menczel Róbert 

Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida 

Ügyelő: Petyi János 

Súgó: Sajben Anita, Dobos Erika 

Rendezőasszisztens: Skrabán Judit 

Rendező: GÁLVÖLGYI JÁNOS 

 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

KÁLMÁN IMRE: A CHICAGÓI HERCEGNŐ 
Jazzoperett magyar (08.10. és 08.11.) és német (08.12.) nyelven  

A Budapesti Operettszínház előadása 

2018. augusztus 10. péntek 20:00  

2018. augusztus 11. szombat 20:00  

2018. augusztus 12. vasárnap 20:00  

A halhatatlan komponista 1928-ban Bécsben majd Budapesten bemutatott operettje méltatlanul 
elfeledett darabja Kálmán Imre gazdag életművének, jóllehet aktualitása aligha vitatható. 



A történet szerint Mary, az elkényeztetett amerikai milliomoslány, fogadást köt barátnőjével, az 
ugyancsak dúsgazdag Edith Rockefellerrel, hogy melyikük tud európai útjuk során valami olyan 
különlegességet vásárolni, ami pénzért talán nem is kapható. A tét egymillió dollár. Az utazás során 
Mary megismerkedik Borisszal, egy képzeletbeli kelet-európai kis ország, Sylvária attraktív 
trónörökösével, és viharos találkozásukkal kezdetét veszi a világrendszerek küzdelme.A gazdag 
amerikai lány megvásárolja és átrendezi a reménytelen adósságokkal küszködő Sylvária uralkodói 
palotáját, de titokban Borisz szerelmére pályázik, a férfi pedig önbecsülését és kulturális hagyományait 
igyekszik megőrizni a mindent elsöprő tengerentúli befolyással szemben. 

Charleston vagy csárdás, pénz vagy monarchia, amerikai életstílus avagy európai tradíciók - ezek a 
darab alapkérdései, amelyek természetesen a mű zenei anyagában is megjelennek. A színpadon egy 
jazz- és egy népizenekar segítségével az amerikai jazz számok mellett klasszikus operettmelódiák 
éppúgy felcsendülnek majd, mint cigány- és népzenei ihletettségű dalok. 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját: 

SISSI 
A KIRÁLYNÉ, A GRÓF ÉS A CIGÁNYLÁNY 
Közreműködnek a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái. 

2018. augusztus 17. péntek 20:00  

2018. augusztus 18. szombat 20:00 

2018. augusztus 19. vasárnap 20:00  

 

A Sissiként ismert Erzsébet királyné, I. Ferenc József császár felesége 1854-ben, 16 éves korában vált 
az Osztrák Birodalom első asszonyává. A gyönyörű, érzékeny és vadóc nő egész életében a szerepével 
járó fullasztó kötöttségek elől menekült. A boldogságot és a szerelmet Magyarországon találta meg, 
ahol a nemesi udvar rajongott érte, különösen az ország legszebb férfijának tartott Gróf Andrássy 
Gyula. Vonzalmuk azonban soha nem teljesülhetett be… 

A legendás szerelem ihlette az ExperiDance Production táncosainak és a 100 Tagú Cigányzenekar 
szólistáinak közös produkcióját. A táncdráma hősei egy lázadó királyné, egy vakmerő gróf és egy 
csodaszép cigánylány, akik eltáncolják a soha be nem teljesülő szenvedély hol felfokozott, hol 
gyötrelmes pillanatait. 

A szerelmes találkozások és elválások egy pompázatos bálon történnek, ahol a 100 Tagú Cigányzenekar 
szólistái húzzák a talpalávalót. A zenekar, mely 2014 márciusától hivatalosan is hungarikum, vagyis 
magyar nemzeti csúcsteljesítmény, a táncosok mellett garancia a fergeteges színházi élményre. 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 



 

IFJ. JOHANN STRAUSS: EINE NACHT IN VENEDIG 
Német nyelvű előadás 
Soproni Petőfi Színház 

2018. augusztus 24. péntek 20:00  

2018. augusztus 25. szombat 20:00  

2018. augusztus 26. vasárnap 20:00  

2018. augusztus 31. péntek 20:00  

2018. szeptember 1. szombat 20:00 

Az operett aranykorának aligha akad más olyan műve, mint az  "Egy éj Velencében".  A szórakoztató 
zenés színház ezen mesterművében, a karneváli éjszakán egyedülálló összhangban találkozik keringő 
és tarantella, polka és canzonetta. A velencei komédia és a bécsi külvárosi bohózat határokat feszegető 
vígjátékban szövődik össze.  

I. helyár: 10.000 Ft / II. helyár: 8.000 Ft 

 

 

KÁLMÁN IMRE: DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN 

Nagyoperett német nyelven  
Az Operettvilág Együttes és a Soproni Petőfi Színház koprodukciója 

2018. szeptember 7. péntek 20:00  

2018. szeptember 8. szombat 20:00  

2018. szeptember 9. vasárnap 20:00 

Az Operettvilág Együttes 1993-ban, több mint 20 éve alakult, és több mint 20 éve képviseli sikeresen 
az operett műfajt hazánkban és külföldön egyaránt. Első bemutatójuk 1993 márciusában Kálmán Imre 
remekműve: „ A csárdáskirálynő”  volt a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával. Az előadás az eredeti 
mű szakavatott tolmácsolása. A bécsi rendező Robert Herzl lendületes, remek dialógusokkal készített 
mesterműve. Ez az előadás nagysikerű Ausztria, Svájc és németországi szilveszteri vendégjátéka után 
újra szerepel az Operettvilág repertoárján. A kiváló szólisták mellett közreműködik az Operettvilág 
Szimfonikus Zenekara, kórus és tánckara, valamint Johan János prímás és cigányzenekara. A 
főszerepekben az Együttes művészeti vezetői Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor is látható. 

I. helyár: 10.000 Ft / II. helyár: 8.000 Ft 

 

 

 



DEMJÉN FERENC ÉS CHARLIE 

"Barlangzáró" koncert 

2018. szeptember 15. szombat 20:00 

I. helyár: 7.500 Ft / II. helyár: 6.000 Ft 

 

 


