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Néhány nappal A nagy Gatsby amerikai-ausztrál film magyarországi  bemutatója után egy
fergeteges partira invitál Budapesten az Orfeum.A 20-as  évek izgalmas, vad és erkölcstelen,
dekadens világában játszódó romantikus dráma  ugyanis az Orfeumot is megihlette. Az Orfeum
Jay Gatsby-je
nem más,  mint 
BERKES OLIVÉR
, aki művésztársaival egy féktelen partira készül a  pesti mulatóban. 

Látványos táncok, szexi ruhák, kiváló énekesek  garantálják, hogy egy estére mindenki Jay
Gatsby titkos világában érezze magát.  A dalok mind-mind a „cigarettafüstös”, de mégis oly
csalogató időkbe  kalauzolnak. „Egy este, amikor mindent szabad, ahol minden lehetséges, és
semmi  sem tilos…”
Berkes Olivér, Gondi Helén és Kállai-Kiss Zsófi szólói és  duettjei mellett a színpad az Orfeum
táncosaié, akiket Szabó Anikó és Túri Lajos  koreografált.
Egyedi milliő, extrém műsor, kihagyhatatlan élmény.
Az  Intercom, a Cinema City Magyarország és az Orfeum közös együttműködéseként a  moziba
látogatók ajándékba is részesülnek.
A filmre jegyet váltók különösen  szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen ha ellátogatnak
a Nagy Gatsby  Show-ra a pesti mulatóba, mozijegyük árát lefogyaszthatják a május 25-ei
 partin . 
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A nagy Gatsby Show

      A 2012-ben készített amerikai-ausztrál filmet Francis  Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby címűkönyve ihlette.Azt mondod, hogy a  múltat nem lehet újra élni? Miért ne lehetne? F. Scott Fitzgerald 1925-ben,A  nagy Gatsby-vel ért pályája csúcsára: ez az a regénye, amely egymagában is  előkelő helyetbiztosítana számára a világirodalom nagyjai között. Jay Gatsby, a  titokzatos milliomosfelemelkedésének, tündöklésének és bukásának története  nemcsak a dekadens és túlhabzódzsesszkorszakot, a húszas éveket jeleníti meg  művészi tökéllyel, hanem az amerikaimitológia, az amerikai álom olyan örök  témáit is, mint ambíció, pénz és hatalom bűvölete, alehetetlen megkísértése és  az újrakezdés lehetősége. A szegény sorból származó Gatsbybeleszeret egy gazdag  lányba, Daisybe; a háború elsodorja őket egymástól, s míg afiatalember a  tengerentúlon harcol, a lány férjhez megy egy faragatlan, ámde dúsgazdag emberhez, Tom Buchananhez. Hazatérése után Gatsby fanatikus akarással (és az eszközökben nem válogatva) vagyont szerez, hogy méltó legyen Daisyhez és újra meghódíthassa az asszonyt, akinek még a hangja is csupa pénz. A  klasszikusnak számító könyv és a romantikus filmdráma után a 20-as évek amerikai hangulatát kedvelőket egy különleges, izgalmas partira várjuk az Orfeum pesti  mulatóba.Műsorkezdés 21 órától.Kapunyitás 20 órakor.Vacsorázási  lehetőség 23 óráig.Jegyárak:Prémium: 2.500,- FtStandard: 2.000,-  FtAsztalfoglalás, jegyvásárlás:http://www.orfeumclub.hu/hu/jegyvasarlas-foglalasA  műsorváltozás jogát fenntartjuk.  
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