
RICHTER FLÓRIÁN CIRKUSZ 
Állati Extrém 2017 

 

A Richter Flórián Cirkusz ÁLLATI EXTRÉM című előadása egy igazi extrém szórakozás az 

egész család számára, ahol a tradíció és az új világ találkozik egymással. Magyarország 

leglátványosabb és legizgalmasabb cirkuszműsora, amit élőben cirkuszunk zenekara kísér 

Maka Attila vezetésével. 

Előadásunkban látható lesz többek között: 

 Diorios csoport 5 motoros szédült száguldása a 4,5 méteres átmérőjű 

halálgömbben. A gyengébb idegzetűek hunyják be a szemüket: a száguldás 

csúcspontján a halálgömb kettéválik! 

 Cirkuszunk szuperhőse a Lézerember, aki megmutatja a jövőt! Magyarországon 

először portugál vendégünk vezet be a futurisztikus illúziók elképesztő világába! 

Egy látványos lézer-show a porondon. 

 Lovas nemzet a magyar – Richter Flórián pedig a nemzet lovasa! Vadonatúj 

holland frízek és arab telivérek a lóidomítás nemzetközi nagymesterének keze 

alatt! A magyar cirkusztörténet egyetlen Monte-carlói Arany Bohóc díjasa, a 

magyar cirkuszolimpikon és négylábú sztárjai! 

 Kacagás nagy mestere! Joy Costa, a nagy nemzetközi cirkuszok ünnepelt bohóca, 

egyenesen Olaszországból érkezett, hogy első ízben találkozzék a magyar 

közönséggel. Életre kelnek egy többgenerációs olasz bohócdinasztia tradíciói 

modern változatban! Valódi, ízletes olasz humor a porondon!  

… és még sok-sok meglepetés! 

 

 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az 

EVDSZ számára, 

amit a szakszervezeti tagok és családtagok egyénileg igényelhetnek a lenti 

elérhetőségeken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előadás dátumok  Kecskeméten augusztus 30-szeptember 3. 

Szolnokon szeptember 6-10. 

 

Hétköznap 18:00 

Szombat 15:00 és 18.00 

Vasárnap 11:00 és 15:00 

 

KEDVEZMÉNY 

 egyénileg, családosan jegyárak a kék szektor - ban 4500 Ft helyett 2000 Ft/fő 

 csoportos kedvezmény a kék szektor – ban 1800 Ft/fő 

(a csoportjegyeket egyben, bármely előadásra, minimum 25 jegy vásárlása esetén van      

lehetőség megvásárolni.) 

 

A kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás alatt, visszaigazolásunk után 

elővételben is megvásárolhatók 9-19 óra között, de legkésőbb előadás kezdése előtt 40 

perccel korábban. Jegypénztárunkban kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség. 

 

A kedvezmény igénylése egyszerű: 

 

 kérjük jegyigényét emailben küldje el számunkra  

 24 órán belül emailben küldjük az Ön regisztrációját (voucher), amit kinyomtatva 

szükséges átadni a jegypénztáros kollégának. Amennyiben visszaigazoló email 

nem érkezik meg, kérem, keressen telefonon! 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés 

 

Fontos: levelében hivatkozzon az EVDSZ-re, jelezze az előadás dátumát, kezdési 

időpontját és az igényelt jegyek darabszámát!  

További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó:     E-mail: 

 

Brezovszki Valéria    szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu 

brezovszki.valeria@richterfloriancirkusz.hu   

Mobil: +36 (70) 772-3202   szervezes@richterfloriancirkusz.hu 
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