Előzetes tájékoztató a Hosz Fővárosi Nagycirkuszi
rendezvényéről

A Honvédszakszervezet hagyományaihoz híven ez év végén 2017. december 09-én
15 órai kezdettel ismét megrendezi a Fővárosi Nagycirkuszban tartandó rendezvényét
megköszönve ezzel Tagjainak az egész éves munkát…
Az előadás helye: Fővárosi Nagycirkusz
Műsor címe: Csodagömb – Cirkuszi Nagykarácsony
Klasszikus cirkuszi nagykarácsonnyal várják a közönséget, amelyben orosz és kínai rúd,
valamint akrobatamutatványok, gurtni-, diabolo- és zsonglőrprodukciók teremtik meg a
pezsgő hangulatot. Porondra lép a Maik Gärtner Family és bájos indiai elefántjuk, Rani, s a
sztyeppék végtelen világát idézi meg a minszki csoport dzsigit számával. A varázslat és mágia
birodalma lengi át a Csodagömb bűvös világát, a rejtélyes varázsló buborékjai lenyűgöző
produkciókat rejtenek, ám vigyázat, csalnak is! A lengyel bűvész trükkjeire érdemes
odafigyelni!
A légies könnyedséggel, súlytalan fesztelenséggel átszőtt produkciót Vincze Tünde, a Magyar
Légtornász Egyesület alapítója, légtornatanár, a Baross Imre Artistaképző munkatársa
rendezésében láthatja a közönség.
A műsor fellépői többek között:
Agustin Viglione – buborékszám, Argentína
Duo Supka – zsonglőrszám, Csehország
Kalashnikov Brothers – diabolo-szám, Oroszország
Las Bellas Chicas – kínai rúdszám, Kuba
Dzsigit szám – Fehéroroszország
Ilya Tufyaev – orosz rúdszám, Oroszország
Ilya Tufyaev – hand voltage, Oroszország
Maik Gärtner Family – elefántszám, Ausztria

Hametov Family – gurtni, Üzbegisztán
Rafal Walusz - bűvész, Lengyelország
Halasi Márk levegő- és hulahoppkarika-szám, Magyarország
Az előadás időpontja: 2017. december 09. (szombat) 15:00 óra
Kedvezményes jegyár: 2.000 Ft (LIGA tagnak és családtagjaiknak)
2.400 Ft (nem LIGA tagoknak)
A jegyek a Hosz központi irodában az Egység 2002 Kft. részére megküldött átutalási
igazolással, vagy készpénzes fizetés ellenében vehetők át 2017. november 13-tól az
irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b).
A jelentkezés és a fizetés határideje: 2017. december 04. (hétfő).
2017. december 05-én a jegyek visszaadásra kerülnek a Fővárosi Nagycirkusz részére,
ezért ettől az időponttól további megrendeléseket nem fogadunk be, a jegyek árusítása a
Honvédszakszervezet részéről megszűnik. A jegyek átvételét követően visszaadási és
visszavásárlási lehetőség nincs!
A jegyek megrendelhetőek a megrendelőlapon, melyet a Hosz e-mail címére
(iroda@hsz.hu) és központi fax számára (Városi: 061-450-0347, HM: 261-77) lehet
elküldeni, vagy az Egység 2002 Kft. e-mail címére (egyseg2002@hsz.hu).
Telefonon felvilágosítást ad az Egység 2002 Kft. részéről Gebri Júlia (Tel: +3670/3806417; Tel: 061/450-0346, HM: 261-73).
További információkat a Fővárosi Nagycirkusz honlapján (www.fnc.hu) találhatnak.

