
Túlélte a covidot is a pont tíz éve indult last minute színház 

 

A most tízéves Ma este Színház! alapítói mesélnek a népszerű kultúrmisszó eddigi legnehezebb 

időszakáról, és a koronavírus előtti aranykorról. 

 

A vírus betörésekor a színházak zártak be először, és nyitottak újra legutoljára - mondta Limbacher Tivadar, a 

Ma este Színház! egyik alapítója. Az első hullámban három hónapig, a második-harmadikban pedig fél évig 

tartott teljesen zárva az összes előadóhely - a nyári szünettel együtt így több, mint egy teljes év kiesett nekik, 

és persze a színházaknak is. 2019-ben, a koronavírus előtti évben 115 ezer jegyet értekesítettek féláron, 2020-

2021-ben, a két év alatt összesen alig 90 ezer jegy talált gazdára a maesteszinhaz.hu weboldalon keresztül. 

Nehéz időszak volt ez az alapítóknak, ráadásul a lezárások kezdetén a csökkenő bevétel mellett az elmaradó 

előadások rengeteg plusz adminisztrációval jártak. 

 

 
 

A koronavírus kitöréséig dinamikusan fejlődő Ma este Színház! az első last minute jegyeket tíz éve, 2011. 

december 9-én értékesítették, azóta pedig több, mint 800 ezer - amúgy üresen maradó - színházi szék talált 

gazdára az oldalon. A last minute szolgáltatás lényege, hogy az előadás előtti nap 21 órától egészen az előadás 

kezdetig féláron vásárolhatják meg az érdeklődők a jegyeket. A kedvezményes jegyek számos vidéki városban 

- Szeged, Pécs, Kecskemét, stb. -  is elérhetők, mégis a vásárlások több, mint háromnegyede a fővárosban 

történik. 

 

Sokan spontán, egyedül is beülnek egy darabra: a vásárlók negyedének nem jelent gondot, ha csak egy jegyet 

vesznek, persze jellemzően a last minute színház is inkább páros program azért. 

 

A színházjegyek ára az inflációnál jóval nagyobb mértékben emelkedett az elmúlt tíz évben, hisz míg a KSH 

szerint ez alig több húsz százaléknál, a jegyek inkább 70%-kal drágultak, egy átlag last minute jegy még féláron 

is több, mint 2 500 Ft. 

 

Úgy tűnik, a covid járvány és a korlátozások enyhülésével a spontán színházbajárók kedve is megjött: idén 

decemberben eddig rekordszámú, 10 000 színházlátogató ment velük last minute előadásra. 

 

Kontakt: 

Limbacher Tivadar, hello@maesteszinhaz.hu, +36307601061 
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