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A Madách Színház két népszerű musical énekes-színésze Csengeri Attila és Egyházi Géza
valamint a fiatal tehetséges zeneművészetit végzett magánénekesnő, drámai szoprán 
Erndt Frencise
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több alkalommal szerepeltek már musical gálákon.  Az összeszokott trió ezúttal a Halloween
jegyében állította össze musical műsorát, a musical irodalom legnépszerűbb előadásaiból
válogatva össze a duetteket és szóló számaikat.

  

Hallhatóak lesznek az Operaház Fantomja, Jekyll és Hyde, Vámpírok bálja, Drakula, Sunset
Boulevard, Elisabeth, Nyomorultak legszebb dalai.
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  Csengeri Attila EMeRTon díjas színművész. Elsőéves főiskolás kora óta játszik világsikerűmusicalekben. Stuttgartban is vendégszerepelt, ahol 264 alkalommal játszotta Christ a MissSaigonból. Istvánt a Magyar Színházban, Pécsett a Jézus Krisztus szupersztárt már 1999-benjátszotta. Azóta számos bemutatón vett részt szerte az országban. Jelenleg többek között azOperaház Fantomjában a Nyomorultakban, Kőszívű ember fiai, az Aranyember és számostörténelmi musicalben láthatják.  Egyházi Géza 2007-ben a Vámpírok Bálja című kult-musical előadásban Von Krolockszerepében lett ismert és elismert musical színész. Ezt az előadást azóta is nagy sikerreljátsszák. Őt azóta folyamatosan láthatjuk musical és operett előadások főszerepeiben azország számos színházában. 2010-ben musical operett kategóriában elnyerte a GundelMűvészeti Díjat. Jelenleg a már említett Vámpírok bálja, a Sakk, a We Will rock You, aSztárcsinálók, a Macskák és számos családi és kortárs musicalben valamint operettekbenláthatjuk.  Erndt Frencise Zenei tanulmányaimat 16 évesen kezdte a Molnár Antal Zeneiskolában, ahol 6évig Bojtor Katalin magánének tanár növendéke volt. 2015-ben felvételt nyert a DebreceniEgyetem Zeneművészeti Karára Hruby Edit operaénekes, mesteroktató évfolyamába és2018-ban klasszikus énekművész diplomát szerezett. Majd az egyetem opera mester szakoshallgatója lett, szintén Hruby Edit tanítványaként. 2020 júniusában mesterfokozatot ésoperaének-művész szakképzettséget szerezett. Jelenleg a Liszt Ferenc ZeneművészetiEgyetem énekművész-tanár szakos hallgatója.  
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