
#nemzetiadiakokert

info: jegy@nemzetiszinhaz.hu

János vitéz
Csongor és tünde

tóth ilonk a

Fekete ég -

A fehér felhő

A #nemzetiadiakokert programunkban szereplő négy előadás megtekintése 

diákcsoportok és kísérőtanáraik számára ingyenesen megtekinthető.

Kérjük, részvételi szándékát (a létszám, az iskola és a megtekinteni kívánt 

előadást megnevezve) személyesen a Nemzeti Színház jegyirodájában

(1065 Andrássy út. 28.) vagy e-mailben a jegy@nemzetiszinhaz.hu címen jelezze!



diákcsoportok           

 részére
info: jegy@nemzetiszinhaz.hu

éden Földön egri Csillagok

Bánk Bán

szentivánéJi

áloM

-40%

„Színház-játék”

Általános- és középiskolai csoportoknak ajánljuk játékos, színházpedagógiai foglalkozásainkat!

A maximum 16 fős csoportok az előadás előtt a színpadi mű befogadását, azt követően pedig a látottak 

mélyebb megértését segítő foglalkozásokon vehetnek részt. A legkisebbeknek az éden földön,

a negyedik-hatodik osztályosoknak a jános vitéz, az általános iskola végzős osztályainak, illetve a 

középiskolásoknak a Csongor és tünde, csak középiskolásoknak a Szentivánéji álom előadásokhoz 

kapcsolódó, fiatal színházpedagógusok által vezetett programjainkat ajánljuk.

helyszín: egyeztetés szerint az iskolákban vagy a színházban.

Időtartam: kb. 50 perc foglalkozásonként.

Információt Pintér Szilvia drámapedagógustól kérhetnek a  

szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu e-mail címen.

iFJúsági prograMok a neMzeti színházBan

 1. kölYöknapok a neMzetiBen
Minden hónap egy-egy vasárnapján, ünnepekhez, 
eseményekhez kapcsolódóan szervezzük ingyenes 
Kölyöknapjainkat, ahova az óvodás és kisiskolás gyer-
mekeket a szüleikkel együtt várjuk! A Kölyöknapokon 
a színjátszáshoz kapcsolódó kézműves-programok, 
színházi előadás vagy koncert várja vendégeinket!

2. ádáMok és évák
Az immár országos mozgalommá vált ÁDÁMOK ÉS 
ÉVÁK ÜNNEP-én középiskolás színjátszó csoportok – 
minden évben új témát kapva – munkájukat, tanára-
ik és a színház mentorai által segítve, minden év janu-
árjában színházi gálán mutatják be a Nemzeti Színház 
Nagyszínpadán.

3. neMzetiszínháztörténeti
VeTélKeDő
A négyfordulós vetélkedő során négy fős, középisko-
lás csapatok mérik össze tárgyi tudásukat, kutatóké-
pességüket, kreativitásukat. Az első három forduló az 
interneten zajlik, a döntőre – értékes nyereményekért 
– a színházban kerül sor. Az elmúlt évek vetélkedői-
nek feladatai és azok megoldásai a nemzetiszinhaz.hu/
vetelkedo oldalon hozzáférhetők.

S z í N h Á z   –   i f j ú S Á g   –   N E V E l É S

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

szilvia.pinter@nemzetiszinhaz.hu

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



#nemzetiadiakokert
Négy előadásunkat: a János vitézt, a Csongor és Tün-
dét, a Tóth Ilonkát és a Fekete ég – A fehér felhő című 
darabokat diákcsoportok (és kísérőtanáraik) számára 
ingyenessé tettük. Célunk, hogy a magyar irodalom-
történet fontos műveit és a magyar történelem sors-
fordító pillanatait megidéző előadásainkat a lehető 
legtöbb diák számára elérhetővé tegyük.

diákBérletek
A diákbérletek bármely előadásra beválthatóak.

Csoportos diákkedvezMénY
Mértéke 40% mindegyik színpadunkon, mindegyik 
székünkre. igénybevételéhez legalább 20 diák rész-
vétele szükséges, kísérő(ik)nek 200 forintos jegyet 
biztosítunk.

pedagógUs JegY
játszó- és ülőhelytől függetlenül a jegyár-kedvez-
mény mértéke 40%. Pedagógusigazolvánnyal egy 
előadásra két jegy vásárolható!

A diákbérletek és diákjegy-kedvezmények igénybevételére,
valamint az ingyenes előadásokra történő jelentkezés, regisztráció: jegy@nemzetiszinhaz.hu

8. kUlisszaJárás
A csoportos iskolai színházlátogatások alkalmával, az 
előadás előtt nyílik rá lehetőség. Mintegy negyven 
perces séta közben bemutatjuk a színház működését, 
a színpadokat, az öltözőket és egyéb „háttérérdekes-
ségeket” is. Egyszerre legfeljebb harminc diákot tu-
dunk fogadni. A programra legalább két héttel az elő-
adás előtt kell jelentkezni!

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 látot-
tak mélyebb megértését segítő, egy-egy órás foglal-
kozást tart színházpedagógusunk. 

5. Bánk- Misszió (tantermi előadás)
Katona József drámája 60 percben, tanteremben elő-
adható formában. Könnyítettünk és rövidítettünk az 
eredeti nyelvezeten, ám a dráma szerkezetét meg-
őriztük, nem marad ki egyetlen szereplő és egyet-
len történetszál sem. A diákok közvetlen közelében, 
a tantermük díszletei között elevenedik meg a hata-
lomról 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 dramaturg-
ja és/vagy rendezője mintegy negyven perces be-
vezető beszélgetést tart az iskolai csoportnak. A rá-
hangoló után a diákok felkészültebben ülnek be az 
előadásra, felfigyelhetnek összefüggésekre és érde-
kes részletekre is. A programra legalább két héttel az 
előadás előtt kell jelentkezni!

7. közönségtalálkozó
Az előadás után a színészek és az előadás dramaturg-
ja találkoznak az iskolai csoportokkal, és beszélget-
nek a darabbal kapcsolatos élményekről. A mintegy 
harminc perces találkozón közös fotózásra, dediká-
lásra is alkalom nyílik. A programra legalább huszon-
öt 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

Jelentkezés a kulisszajárásra:
latogatas@nemzetiszinhaz.hu

diákJegYek, diákkedvezMénYek

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


