
A Nemzeti Színház iskoláknak szóló programjaira az iskola@nemzetiszinhaz.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
Munkatársunk minden kérdést, időpontot, részletet egyeztet az érdeklődőkkel!

DIÁKJEGYEK,
DIÁKKEDVEZMÉNYEK

#nemzetiadiakokert
Négy előadásunkat: a János vitézt, a Csongor és 
Tündét, a Tóth Ilonkát és a Fekete ég – A fehér 
felhő című darabokat diákcsoportok (és kísérőta-
náraik) számára ingyenessé tettük. Célunk, hogy 
a magyar irodalomtörténet fontos műveit és a 
magyar történelem sorsfordító pillanatait meg-
idéző előadásainkat a lehető legtöbb diák szá-
mára elérhetővé tegyük.

DIÁKBÉRLETEK
A diákbérletek bármely előadásra beválthatóak.

CSOPORTOS DIÁKKEDVEZMÉNY
Mértéke 40% mindegyik színpadunkon, mind-
egyik székünkre. Igénybevételéhez legalább 20 
diák részvétele szükséges, kísérő(ik)nek 200 fo-
rintos jegyet biztosítunk.

PEDAGÓGUS JEGY
Játszó- és ülőhelytől függetlenül a jegyár-ked-
vezmény mértéke 40%. Pedagógusigazolvány-
nyal egy előadásra két jegy vásárolható!

IfJúSÁGI PROGRAMOK A NEMZETI SZíNhÁZBAN
 1. KÖLYÖKNAPOK A NEMZETIBEN
Minden hónap egy-egy vasárnapján, ünnepek-
hez, eseményekhez kapcsolódóan szervezzük in-
gyenes Kölyöknapjainkat, ahova az óvodás és 
kisiskolás gyermekeket a szüleikkel együtt vár-
juk! A Kölyöknapokon a színjátszáshoz kapcsoló-
dó kézműves-programok, színházi előadás vagy 
koncert várja vendégeinket!

2. ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK
Az immár országos mozgalommá vált ÁDÁMOK 
ÉS ÉVÁK ÜNNEP-én középiskolás színjátszó cso-
portok – minden évben új témát kapva – munká-
jukat, tanáraik és a színház mentorai által segít-
ve, minden év januárjában színházi gálán mutat-
ják be a Nemzeti Színház Nagyszínpadán.

3. NEMZETISZíNhÁZTÖRTÉNETI 
VETÉLKEDŐ
A négyfordulós vetélkedő során négy fős, közép-
iskolás csapatok mérik össze tárgyi tudásukat, 
kutatóképességüket, kreativitásukat. Az első há-
rom forduló az interneten zajlik, a döntőre – ér-
tékes nyereményekért – a színházban kerül sor. 
Az elmúlt évek vetélkedőinek feladatai és azok 
megoldásai a nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo oldalon 
hozzáférhetők.

8. KULISSZAJÁRÁS
A csoportos iskolai színházlátogatások alkalmával, 
az előadás előtt nyílik rá lehetőség. Mintegy negy-
ven perces séta közben bemutatjuk a színház mű-
ködését, a színpadokat, az öltözőket és egyéb „hát-
térérdekességeket” is. Egyszerre legfeljebb har-
minc diákot tudunk fogadni. A programra legalább 
két héttel az előadás előtt kell jelentkezni!

SzíNhÁz – IfJúSÁg – NEVElÉS

4. SZíNhÁZPEDAGÓGIAI 
fOGLALKOZÁSOK 
Előadásainkhoz ajánljuk két- és háromlépcsős 
színházpedagógiai foglalkozásainkat. Tizenhat fős, 
általános és középiskolás csoportoknak az előadás 
előtt a színpadi mű befogadását, utána pedig a lá-
tottak mélyebb megértését segítő, egy-egy órás 
foglalkozást tart színházpedagógusunk. 

5. BÁNK- MISSZIÓ (tantermi előadás)
Katona József drámája 60 percben, tanteremben 
előadható formában. Könnyítettünk és rövidítet-
tünk az eredeti nyelvezeten, ám a dráma szerke-
zetét megőriztük, nem marad ki egyetlen szereplő 
és egyetlen történetszál sem. A diákok közvetlen 
közelében, a tantermük díszletei között elevenedik 
meg a hatalomról és szerelemről, hazaszeretetről, 
hűségről és árulásról, a politika természetrajzáról 
és a bosszút felülíró kegyelemről szóló klasszikus 
mű. Az előadást ingyen adjuk elő az iskolákban.

6. RÁhANGOLÓ
Az előadás előtt egy órával a produkció drama-
turgja és/vagy rendezője mintegy negyven per-
ces bevezető beszélgetést tart az iskolai csoport-
nak. A ráhangoló után a diákok felkészültebben ül-
nek be az előadásra, felfigyelhetnek összefüggé-
sekre és érdekes részletekre is. A programra leg-
alább két héttel az előadás előtt kell jelentkezni!

7. KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Az előadás után a színészek és az előadás drama-
turgja találkoznak az iskolai csoportokkal, és be-
szélgetnek a darabbal kapcsolatos élményekről. A 
mintegy harminc perces találkozón közös fotózás-
ra, dedikálásra is alkalom nyílik. A programra leg-
alább huszonöt fős iskolai csoportok jelentkezését 
várjuk, legalább két héttel az előadás előtt!

A fenti programok mindegyikéről információ 
kérhető Pintér Szilviától, a Nemzeti Színház 

ifjúsági programfelelősétől:
szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

A fenti programok mindegyikéről információ 
kérhető Pintér Szilviától, a Nemzeti Színház ifjúsági 

programfelelősétől: szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

Jelentkezés a kulisszajárásra:
latogatas@nemzetiszinhaz.hu

A diákbérletek és diákjegy-kedvezmények 
igénybevételére, valamint az ingyenes 

előadásokra történő jelentkezés, regisztráció:
jegy@nemzetiszinhaz.hu


