
 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok, Szervezők! 

 

 

Bizonyára Önök is tapasztalták, és mi is jeleztük Önöknek, hogy a Lázár Ervin Program 

bevezetése, valamint a Covid-19 megjelenése és elhúzódása miatt a nagysikerű OperaKaland 

sorozatot nem tudtuk és immár nem is tudjuk a régi, megszokott formájában megszervezni. Most 

mégis úgy alakult, hogy ugyan kicsit másként, de október folyamán tudunk egy nagyobb szabású 

sorozatot kínálni az Önök és diákjaik számára.  

Ezúttal a Magyar Állami Operaház új művészeti központjába, az Eiffel Műhelyházba 

invitáljuk Önöket 

Henry Purcell: Dido és Aeneas 

című operájára.   

A választható időpontok: 

2022. október Kezdési időpontok Helyszín 

okt. 13. csütörtök 10:30; 12:30; 14:30 

Eiffel 

Műhelyház 

1101 Budapest, 

Kőbányai út 30. 

okt. 14. péntek 10:30; 12:30 

okt. 18. kedd 10:30; 12:30; 14:30 

okt. 19. szerda 10:30; 12:30; 14:30 

okt. 20. csütörtök 10:30; 12:30; 14:30 

okt. 21. péntek 10:30; 12:30; 14:30 

 

Az előadás hossza bevezetővel együtt kb. 75 perc. 

A programra elsősorban középiskolák jelentkezését várjuk, de amennyiben maradnak 

szabad helyeink, fogadunk általános iskola felső tagozatos csoportokat is.   

A jegyek ára egységesen: 300 Ft/fő 

Jelentkezés: 

https://forms.gle/3vmbkxZiCXcFqhGt7 

 

Jelentkezésüket 2022. szeptember 23-án 24:00 óráig várjuk 
 

 

https://forms.gle/3vmbkxZiCXcFqhGt7


 

A regisztráció feltétele iskolánként minimum 10 fő részvétele. A jelentkezéseket időrendi 

sorrendben tudjuk fogadni mindaddig, ameddig van szabad helyünk. A jelentkezéskor leadott 

létszámot véglegesnek tekintjük, így az alábbi e-mail-címen lemondásköteles. Helyjegyigényeket 

nem tudunk figyelembe venni.  

Az utazás szervezésében és költségeiben a MÁV esetében nem tudunk segíteni nyújtani, de 

tudomásunk szerint továbbra is él a múzeumok által biztosítható vasúti kedvezmény, így 

amennyiben az utazást összekötik egy múzeum meglátogatásával, élhetnek az ott kapott 

kedvezménnyel. Ez esetben az adott intézménytől kell befogadó nyilatkozatot kérniük.  A MÁV-

val történt egyeztetés alapján javasoljuk, hogy egy intézményből egy napon 100 főnél nagyobb 

létszámú csoportot ne hozzanak, annak érdekében, hogy a MÁV biztosan el tudja szállítani az 

utazni kívánó csoportokat. 

BKK-kedvezményre számítunk, visszajelzésüket várjuk. Erről a későbbiekben értesítjük 

Önöket.   

 

További információ:  

Magyar Állami Operaház, Művelődésszervezési és képzési osztály 

e-mail: operakaland@opera.hu 

telefon: 06 30 821 63 09 

 

Szeretettel várjuk Önöket! 

 

Budapest, 2022. 09. 12. 

mailto:operakaland@opera.hu

