
30%-os kedvezményes jegyvásárlási  lehetőség a  
KARMELITA BEETHOVEN-TEREMBE 

 
 

A kedvezmény a KARMELITA2023 kuponkód felhasználásával 
online érvényesíthető a karmelitakoncertek.jegy.hu oldalon FEBRUÁR 02-ig. 

 
(A kuponkód mezőt a jegyek kosárba helyezése után találják meg.) 

A kedvezményes jegyek korlátozott számban érhetők el. 
 

Amennyiben személyesen szeretné megvásárolni a koncert előtt, foglalási szándékát a 

jordanov.eniko@varkapitanysag.hu email címen február 01-ig várjuk. A visszaigazolt jegyeket 

2023. február 02-ig tudják átvenni és kifizetni a kijelölt pénztárakban. 
 

BonBon Matiné - Fehérlófia 

2023. február 11. szombat, 11.00 
Karmelita Beethoven-terem (1014 Budapest, Színház u. 1.) 
 
Jegyár: 2.500 Ft 
Kedvezményes: 1.750 Ft 

„A Fehérlófia az egyik legismertebb és egyben legarchaikusabb magyar népmese” – vallják az 
előadás alkotói, Dobszay-Meskó Ilona kortárs zeneszerzőnő és Tarr Ferenc szövegíró.  
 
„Évszázadok óta adódik szájról szájra, hiszen olyan sok bölcsességet, tudást rögzít, ami koroktól 
függetlenül érdekes és érvényes mindenki számára.” Ezért is döntöttek úgy, hogy ezt a csodálatos 
mesét modern hangzású zenejátékként hozzák közelebb a gyerekközönséghez. 
 
Mindebben pótolhatatlan partnerük lesz Tarr Ferenc, aki a műsor elején röviden bemutatja a 
darabban szerepet játszó hangszereket. Az alkotók üzenete jelzi, hogy a Fehérlófia éppúgy képes 
magával ragadni a gyerekeket, mint az előadásra velük együtt érkező felnőtteket: „A felnőtté váló, 
sok kalandot megjáró hős története reményeink szerint nemcsak a fejlődni akarás, a küzdés, az 
önfeláldozás értékeit mutatja majd be, hanem azt is, hogy a kortárs zenétől nem érdemes félni!” 
 
Életkor: 4-99 éves korig ajánljuk. 
 
Műsor: 
Dobszay-Meskó Ilona – Tarr Ferenc: Fehérlófia (kortárs zenei mesejáték) 
 
Közreműködik: 
Ventoscala Sinfonietta 
 
Szerkesztő-műsorvezető:  
Tarr Ferenc 
 
JÓ TUDNI! 

A Karmelita épületegyüttes a magyar kormányfő és legközelebbi hivatali szervezete 
munkahelyeként szolgál, ezért a Beethoven-teremben rendezett nyilvános koncerteken a 
résztvevőknek jegyvásárláskor egy regisztrációs nyilatkozatot kell kitölteniük személyes adataik 
megadásával, amelyben egyúttal tudomásul veszik, hogy a jegy személyre szól, ezért nem 
átruházható. A részletes adatkezelési tájékoztató a karmelitakoncertek.hu/adatkezeles oldalon, 
valamint az Információs pontokon nyomtatott formában is elérhető.  

Jegyvásárlás indításakor kor a személyi igazolványukon szereplő adatok megadásával tudnak 
tovább lépni. Minden egyes jegyhez külön név és valós adatok megadása szükséges. 

A belépés rendjéről bővebben >>>. 

https://karmelitakoncertek.jegy.hu/program/pusker-julia-es-a-liszt-ferenc-kamarazenekar-koncertje-a-magyar-kultura-napjan-137972
http://www.karmelitakoncertek.hu/adatkezeles
https://www.karmelitakoncertek.hu/belepes

