
     
      

 

OPERA ÉRTÉKESÍTÉSI CENTRUM 

1061 Budapest, Hajós u. 13-15./fsz. I. 

90-es kapucsengő 

Telefon: +36 1 332 7914 

Nyitva tartás: minden hétköznap 10:00-17:00 

 

OPERA JEGYPÉNZTÁR 

1061 Budapest, Andrássy út 22.  

Telefon: +36 1 353 0170 

Nyitva tartás: mindennap 10:00-20:00 

ERKEL JEGYPÉNZTÁR 

1087 Budapest II. János Pál pápa tér 30.  

Telefon: +36 1 332 6150 

Nyitva tartás mindennap 10:00-20:00 

 

Giacomo Puccini: Turandot 
Opera három felvonásban, öt képben, olasz nyelven, 

magyar felirattal 

Orvosok operája 

1858. január 17-én közölte a frissen indult Orvosi Hetilap 

annak a cikksorozatnak első részét, amely egy bizonyos 

Semmelweis Ignác magyar orvos gyermekágyi lázzal 

kapcsolatos megfigyeléseit és javaslatait tartalmazta. Ehhez 

a magyar orvostörténetben kiemelkedő fontosságú dátumhoz 

kötődően invitálta az Erkel Színházba a különböző 

orvosszervezetek képviselőit, tagjait: a köztudomásúlag és 

hagyományosan a zenével legközelebbi viszonyt ápoló 

értelmiségi csoport töltse meg ezúttal – s innen még sok éven 

át mindig e napon – a hatalmas nézőteret. Indulásképp az 

Opera egyik büszkesége, Kovalik Balázs mára legendássá 

lett Turandot-rendezése kerül a doktorok elé.  

 

 

Három a rejtvény – egy a halál. „Jég, melytől lángra 

lobbansz, de lángodtól még hidegebb lesz. Fehér és sötét. Ha 

szabadon enged, rabjává válsz. Ha rabjává fogad, király 

leszel. Jöjj, idegen, ki sápadsz a rémülettől. Mi az a jég, 

mely lángra lobbant?” Turandot.  

Carlo Gozzi színműve a gyönyörű, rideg kínai hercegnőről 

sok művészt ihletett meg, többek közt Giacomo Puccinit is, 

akinek utolsó és talán legcsodálatosabb operája a Turandot, 

melynek befejezésében saját halála akadályozta meg. Az 

ősbemutatót vezénylő Arturo Toscanini Liù halála után 

leintette a zenekart és a közönség felé fordult: „Itt tette le a 

mester a tollat.”  
Az előadás helyszíne:  

Erkel Színház  

1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. 

A parkolás 18:00 után ingyenes! 
Megközelítés tömegközlekedéssel:  

M4 metró II. János Pál pápa tér megálló. 

 

Időpontja: 

2016.01.17. 19:00 

 

 

Karmester   Kovács János 

 

Szereposztás: 

Turandot   Rálik Szilvia 

Altoum császár   Róka István 

Timur    Fried Péter 

Kalaf    Kamen Chanev 

Liù    Létay Kiss Gabriella 

Ping    Kelemen Zoltán 

Pang    Megyesi Zoltán 

Pong    Kiss Péter 

Mandarin   Egri Sándor 

 

Alkotók: 

Zeneszerző   Giacomo Puccini 

Szövegíró   Giuseppe Adami, 

    Roberto Simoni,  

    Franco Alfano 

Magyar nyelvű feliratok  Romhányi Ágnes 

Rendező    Kovalik Balázs 

Díszlettervező   Szendrényi Éva 

Jelmeztervező   Jánoskuti Márta 

A gyermekkar vezetője  Gupcsó Gyöngyvér 

Karigazgató   Strausz Kálmán 

 

 

Jegyek igényelhetők a jegy@opera.hu e-mail címen, 

megrendelését visszaigazoló e-mailben véglegesítjük. 

Rendeléskor az üzenet tárgyában kérem, tüntessék fel az 

ORVOSOK OPERÁJA jeligét. A jegyek kiadása a 

rendelések beérkezésének sorrendjében történik. A belépők 

átvehetők minden jegyértékesítő pontunkon.  A 

kényelmesebb kiszolgálás érdekében jegyeiket kérem, 

vegyék át az előadást megelőző nap 17 óráig.  

 

Jegyárak: 1500 / 2900 / 3600,- Ft 

 

Orvosszervezetek képviselői, tagjai 

számára a fenti jegyárakból 20% 

kedvezményt biztosítunk.  

http://www.opera.hu/tarsulat/szemely/c99fa5ff41134d71a27d3d4081ff3972/
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