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A Miskolci Nemzeti Színház a megye, a régió színháza. 
És, hogy ez valóban így legyen vidéki nézőink számára az alábbi kedvezményes bérletekkel kedveskedünk. 
 
Az előadások kezdési időpontja a nem Miskolcon élő nézőink igényeihez igazodik, valamint a bérletek rendkívül 
kedvező árával szeretnénk utazási költségeikhez hozzájárulni. 
 

Vasárnapi bérlet 
 
A 16 órakor kezdődő négy Nagyszínházi előadást tartalmazó bérletünk a 2012/2013-as évad legkedveltebb zenés 
és prózai darabját tartalmazza kiegészítve a 2013/2014-es évad hasonlóan sikeresnek ígérkező előadásaival.  
 
A Vasárnapi bérlet előadásai: Lili bárónő (operett), A tanítónő (színmű), Én és a kisöcsém (vidám társasutazás 
zenével), Úri muri (dráma) 
A bérlet teljes ára I. kategóriában 5000.- Ft, II. kategóriában 4400.- Ft, III. kategóriában 4000.- Ft 
Diák és nyugdíjas nézőinket további 10 % kedvezmény illeti meg. 
 

Családi bérlet 
 
A családoknak összeállított bérletünk előadásai szintén vasárnap, de délelőtt 11 órakor kezdődnek. Ezzel a 
bérlettel a szülőket, nagyszülőket és gyermekeiket, unokáikat várjuk színházunkba. 
 
A Családi bérlet előadásai:  Holdbeli csónakos (mesejáték), A négyszögletű kerekerdő (mesejáték), A padlás 
(félig mese, félig musical) 
A bérlet ára teljes áron: 3300.- Ft, kedvezményes áron: 2400.- Ft. 
Nagycsaládosok további kedvezménye, hogy a harmadik gyermek ingyen nézheti az előadást (bérlet váltása 
ebben az esetben is szükséges) 
 

Csiky bérlet kedvezménnyel 
 
Azon nézőinknek, akik megszokták és szeretik színházunk hagyományos bérleteit a Csiky bérletünket ajánljuk 
kedvezményesen. A Csiky bérlet megszokott szombat 19 órás kezdési időpontját vidéki nézőink kedvéért 17 
órára módosítottuk, valamint a bérletet a meghirdetett árhoz képest 1000.- Ft kedvezménnyel vásárolhatják meg. 
 
A bérlet előadásai: Lili bárónő (operett), A tanítónő (színmű), My fair lady (musical), Kézről kézre (vígjáték), 
Don Giovanni (opera) + 1 szabadon választható előadás a Játékszín vagy a Csarnok repertoárjából.  
A bérlet ára vidéki nézőinknek teljes áron I. kategóriában 6920.- Ft, II. kategóriában 6200.- Ft, III. kategóriában 
4820.- Ft, kedvezményesen (diák és nyugdíjas) I. kategóriában 5480.- Ft, II. kategóriában 4820.- Ft, III. 
kategóriában 4100.- Ft 
 
Bízunk benne, hogy ajánlatunkat valóban az Önök igényei szerint állítottuk össze, és egyre több számunkra oly 
fontos vidéki nézőt köszönthetünk színházunkban, így a Miskolci Nemzeti Színház nem csak Miskolc, hanem az 
egész megye és régió színháza lehet.  
 
Ajánlatunk zártkörűen meghirdetett, ezért amennyiben kérdése, kérése van, vagy bérletet vásárolna az alábbi 
elérhetőségek egyikén teheti meg: 

Bencze Tünde 
telefon:  20 569 69 75 

e-mail: tbencze@mnsz.eu 
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