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Előhang
Sok mindenkinek, köztük nekem is az első operaélményem A Varázsfuvola volt, s benne egy színes,
tollas, sokat beszélő, mókás figura – Papageno.
A most induló magazin, operás hasonlattal élve,
nem is annyira első felvonás, mint nyitány – az első
akkordjai egy olyan darabnak, amelynek szereplői még jórészt a kulisszák mögött várakoznak.
Mire ezek a sorok megjelennek, már olvasható lesz a
főleg zenei témákkal foglalkozó Papageno.hu, míg a
színházi világot testvérlapunk, a régi-új Színház.org
követi napról napra. Szól már az internetes Papageno
Rádió is – a nemrég elhunyt Kocsis Zoltán emlékére összeállított 24 órás próbaadást sok ezren hallgatták –, és van még ötlet a tervezőasztalon bőven.
Sokan vagyunk, sokfélék, különböző érdeklődéssel:
a Papageno magazin nem áltatja olvasóit azzal, hogy
képes bemutatni egy kétmilliós metropolisz programkínálatát – arra ott van az internet –, ellenben megpróbáljuk kiemelni a legérdekesebb eseményeket.
Nem csak Budapestről, nem csak a fővárosiaknak. Olvasnivalót, akár több metrómegállóra is. Választék helyett
válogatást. Így is nehéz a dolgunk: Budapest kínálatát
sok nagyobb és gazdagabb város megirigyelhetné.
Az utolsó szó – aminek valójában az elsőnek kellett
volna lennie – a köszöneté. A magazin mögött álló csapat sok kiadványt készített már, de még talán soha
nem inspirált minket ennyire a kollégák, partnerek,
a zenei-színházi szakma támogatása, mint most.
Nekik köszönhető, hogy a Papageno most beballaghat a színpadra, sípját lóbálva körbenézhet – és rácsodálkozhat, hogy mennyi izgalmas
program vár ránk a következő hónapban.
Lapozzon bele, meglátja Ön is!
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