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A TEREMTÉS

A Müpa hagyományos 
újévi A teremtés-kon-

certjét az idén is Fischer 
Ádám, a hagyomány meg-
álmodója vezényli, ezúttal 
a világhírű Felvilágosodás 
Korának Zenekara és a 
Purcell kórus élén. Nem is 
kezdődhetne jobban az év!

 � Müpa
� JANUÁR 1., 19.30
� 4900–16 900 Ft
� mupa.hu

SZELEVÉNYI ÁKOS 
& MIKLÓS SZILVESZTER

A francia–magyar, két-
laki életet élő világ-

hírű szaxofonos kalandos 
felfedezőútja a magyar 
jazz legfrissebb csapásain. 
Generációk és inspirációk 
gyümölcsöző metszés-
pontja a fi atal dobossal, 
akivel már készülőben első 
közös koncertlemeze.

 � Lumen Kávézó
� JANUÁR 7., 21.00
�  ingyenes / 

ajánlott adomány: 1000 Ft
�  facebook.com/

lumen.kavezo
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2017. 01.20. 19.30
A DUNÁNÁL
Ligeti: Concert romanesc

Bartók: II. zongoraverseny 

Dohnányi: II. szimfónia

közreműködik: Balázs János, zongora 

vezényel: Izaki Masahiro

József Attila versét elmondja Jordán Tamás.

2017. 02.15. 19.30
ÓDA
Bartók: I. hegedűverseny

Mahler: V. szimfónia

közreműködik: Pusker Júlia, hegedű

vezényel: Hámori Máté

József Attila versét elmondja Keresztes Tamás.

2017. 03.30. 19.30
EURÓPA
Bartók: A csodálatos mandarin – szvit

Dohnányi: Konzertstück

Brahms: IV. szimfónia

közreműködik: Fenyő László, cselló

vezényel: Hamar Zsolt

Kosztolányi Dezső versét elmondja Hernádi Judit.

2017. 05.04. 19.30
PROSPERO SZIGETÉN
Beethoven: VI. szimfónia

Beethoven: VII. szimfónia 

vezényel: Kobayashi Ken-Icsiro

Tóth Árpád versét elmondja Fodor Tamás.

Információ: info@odz.hu, 06-70-455-68-14,  www.odz.hu
Jegyek és bérletek:  az odz.hu-n, a Zeneakadémia jegypénztárában és a Jegy.hu-n

VÁLTSA MEG TAVASZI BÉRLETÉT  
AZ ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR  

4 KONCERTBŐL ÁLLÓ ZENEAKADÉMIAI SOROZATÁRA

J(A)ZZ! KLANGZEUG ORCHESTER

E gy bécsi egyetem alagsorából indult, kortárs jazzt játszó 
akusztikus zenekar meglehetősen ritka, hát még ha a 

szerzeményeiket elektronikus zenei megoldásokkal gazda-
gítják. Sokszínűség, mégis egységes hangzás, egy kompozí-
ciókban, soundban izgalmas koncert négy merész fi ataltól.

 � BMC – Opus Jazz Club    �  JANUÁR 12., 21.00
� Ingyenes, de asztalt kell foglalni (+36 1 216 7894)    �  bmc.hu

FRANKL PÉTER ÉS A KELEMEN KVARTETT

Három zseniális, ritkán hallható Dohnányi-mű, a lassan 
élő klasszikusnak számító Frankl Péter pedig gyerekfej-

jel még talán a szerzőtől is hallhatta a darabokat. A különle-
ges kamarazenei élmény szinte garantált.

 � Zeneakadémia    �  JANUÁR 11., 19.30
� 2900–6500 Ft    �  zeneakademia.hu
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A BUDAPEST JAZZ CLUB

A születésnapos három 
különböző formációval 

ünnepli fennállását: a jövőt 
a Bencze Alma Quartet, 
a legendát a László Attila 
Quartet képviseli, míg az 
emeletes torta felszeletelése 
utáni, hajnalig tartó eufori-
kus new jazz bulipillanatokat 
Barabás Lőrincék hozzák el.

 � Budapest Jazz Club
� JANUÁR 7., 19.00
� Ingyenes
� bjc.hu

A JAZZ ÉVSZÁZADA

„Hogyan is lehetne átfogó 
defi níciót adni egy olyan 
műfajra, amely fejlődése 
során volt már a menetelő 
rezesbandák utcazenéje, 
bordélyházi hangulat-
zene, talpalávaló chicagói 
lebujokban, különböző 
táncőrületeket gerjesztő 
populáris muzsika, a kor 
legnépszerűbb popzené-
je a 30-as évek második 
felétől a második világ-
háború végéig, majd egy 
ága átalakult a zenészek 
zenéjévé, amelyet a 
muzsikusokon kívül csak 
az elkötelezett és műértő 
rajongók kultiváltak...” 
(Részlet Kerekes György 
és Pallai Péter: A jazz 
évszázada c. könyvéből)
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interticket

2017. JANUÁR 25. (20 ÓRA),
2017. JANUÁR 26. (20 ÓRA)

JURÁNYI PRODUKCIÓS
KÖZÖSSÉGI INKUBÁTORHÁZ
(1027 BUDAPEST, JURÁNYI U. 1-3.)

Jegyinfó és jegyrendelés: (+36 70) 777-2533,

jegy@fugeprodukcio.hu,

www.juranyihaz.hu

BRAHMS-MARATON

A BFZ és a Müpa idén 
tizedszer fut neki 

vállvetve a januári klasszi-
kus zenei maratonnak, idén 
a romantikus zene német 
nagymestere, Brahms művei 
lesznek terítéken. Itt a kiváló 
alkalom a túladagolásra – 
fi gyelem, az egész napos 
koncertsorozat jegyeit  szinte 
már mind elkapkodták!

 � Müpa
� JANUÁR 22.
� 990 Ft
� mupa.hu

JANUÁR

www.papageno.hu     23 

TRUMPET SUMMIT:
KOÓS-HUTÁS–PECZE–SUBICZ

T évedés ne essék: a három trombitás korántsem zenei 
párbajra hívja ki egymást. A Magyar Rádió 2008-as 

trombitaversenyének első három helyezettje összegez, 
fuzionál és igazolja, hogy a trombita 2017-ben kifejezetten 
izgalmas hangszer is lehet.

�  Müpa    �  JANUÁR 20., 20.00    �  2200–3200 Ft    �  mupa.hu
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ANDREJ GAVRILOV 
ÉS A PANNON FILHARMONIKUSOK

H a a világ egyik legkeresettebb orosz zongoristája 
Rahmanyinovot játszik, arra mindig oda kell fi gyel-

ni, a pécsi zenekar pedig már a berlini Filharmóniában is 
játszott vele, szintén Rahmanyinovot, hatalmas sikerrel.

�  Müpa    �  JANUÁR 20., 19.30    �  3990–5990 Ft    �  mupa.hu

ARNALDO FREIRE, 
ÍMPETU

V an, aki Brazíliából költö-
zik Magyarországra, és 

nem fordítva. Arnaldo Freire 
gitáros a sambák, modinhák, 
frevók és valsák budapesti 
nagykövete, amelyeket saját 
műveibe csomagol, míg a 
hazai pályát a jazz-zel, drum 
’n bass-el, a brazil és egyéb 
dél-amerikai stílusokkal ösz-
szeeresztő Ímpetu képviseli.

 � A38
� JANUÁR 21., 19.30
� 1500–2200 Ft
� a38.hu

A frevo szapora afro-
brazil ritmus. Ha például 
eljutunk a recifei karne-
válra, megtapasztalhatjuk, 
milyen az, amikor a több 
ezer táncos akrobati-
kus mutatványnak tűnő 
improvizált táncfi guráit a 
Passa do Frevo köti össze.
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Kamasz vagy és tudod mi a jó Neked, még akkor is, ha komolyzenéről van szó? Ne érd be 
konzervvel! Vesd papírra az elképzeléseidet és zsebeld be a legaprólékosabban kidolgozott 
ötletért járó nyereményeket. A fiatalok mellett a szülök, nagyszülők pályaanyagát is várja a 
zenekar. Ezt élvezném!, Ide elvinném!, Ezt díjaznám! címekkel, három kategóriába sorolva, 
eltérő témákat kidolgozva adhatnak be kreatív elképzeléseket a pályázók.

A pályázat kiírásának a célja a tizenéves korosztályt megszólító program fejlesztése, hogy a 
digitális korban élő gyerekeknek úgy mutassa meg a komolyzene gazdagságát, az élőzene-
hallgatás fontosságát és közösségteremtő erejét, a családi szabadidő eltöltésének e formáját, 
ahogy az a számukra a legnagyobb élményt nyújtja.

A kiírt pályázat, valamint a kategóriánként kidolgozható témák és a legkreatívabb anyagokért 
járó díjak részletei a www.pfz.hu honlapon érhetőek el. Légy Te is/legyen Ön is részese a PFZ 
fejlesztő célú munkájának, ne érjük be konzervvel!

Ne érd be konzervvel!
ÖTLETPÁLYÁZAT

Sylvain Riffl  et 
MECHANICS

A z űr a legvégső határ. Ennek végtelenjét járja Sylvain 
Riffl  et, akinek új albumával feladata különös, új elekt-

roakusztikus zenei formák felfedezése, új, álomszerű vilá-
gok, rock és jazz határán mozgó civilizációk felkutatása, és 
hogy eljusson oda, ahová még senki nem merészkedett.

 � BMC – Opus Jazz Club    �  JANUÁR 21., 21.00 
� 1300 Ft, asztalt kell foglalni (+36 1 216 7894)    �  bmc.hu

LESS IS MORE FEAT. 
MATTHEW G. MITCHELL

A Less is More három 
sokat tapasztalt zenész, 

Oliver Mayne (vibrafon, 
elektronika), Hock Ernő 
(nagybőgő, basszusgitár), 
Sárvári Kovács Zsolt (dob) 
véd- és dacszövetsége, ahol 
minden hang a helyszínen 
születik, és előszeretet-
tel csatlakozik hozzájuk 
egy-egy vendégzenész. 
Most az itt élő új-zélandi 
gitáros debütál a nyolcker 
leghíresebb klubjában.

 � Auróra
� JANUÁR 25., 21.00
� auroraonline.hu
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BOGÁNYI GÁLA

Ezúttal az autizmussal 
élőket segíti a Bogá-

nyi család ezen a Ferenc-
es jótékonysági esten, 
ahol Vivaldi, Schumann, 
Haydn és Schubert re-
mekművei hangzanak el.

 � Zeneakadémia
� JANUÁR 19., 19.30
� 2900–6500 Ft
� zeneakademia.hu
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2017. FEBRUÁR 21-26. | MOMKULT - ZENEAKADÉMIA

CZIFFRAFESZTIVAL.HU

MISCHAMAISKY
BALÁZSJÁNOS
MŰVÉSZETI VEZETŐ

FAZILSAY

BOROSMISI

LAJKÓFELIX

FREUNDTAMÁS

ROSTANDREA

SZULÁKANDREA

SÁRIKPÉTER

PR   MONTOR
T E L E V Í Z I Ó

Rekeczky Csaba

Várkonyi Attila

VALERIJ GERGIJEV
ÉS A MARIINSZKIJ SZÍNHÁZ ZENEKARA

B ár legendák keringenek az orosz elnökhöz fűződő 
barátságáról, a Mariinszkij Színház zeneigazgatója 

inkább kétségbevonhatatlan zsenialitásának köszönhe-
ti páratlan nemzetközi karrierjét. A London Symphony 
Orchestra első karmestere és a Müncheni Filharmoniku-
sok zeneigazgatója ezúttal saját régi zenekarával érkezik, 
és három orosz zeneszerző – Csajkovszkij, Rahmanyinov 
és Rimszkij-Korszakov – népszerű művei mellett Bartók 
A csodálatos mandarinját adja elő. A Rahmanyinov-zon-
goraverseny szólistája, Daniel Karitonov már tizenhat 
évesen dobogós lett a Csajkovszkij-zongoraversenyen, 
és azóta Gergijev egyik állandó muzsikuspartnere.

�  Müpa    �  JANUÁR 30., 19.30    �  6000–22 900 Ft    �  mupa.hu

BEETHOVENEK A FESZTIVÁLZENEKARTÓL

K ét nagy szimfónia (I. és V.) Fischer Iván vezényle-
tével, és talán a legszebb, G-dúr zongoraverseny a 

Grammy-díjas, már hetven feletti Richard Goode-val, 
aki az összes Beethoven-szonátát lemezre játszotta.

 � Müpa    �  JANUÁR 27., 28., 29. – 19.45
� 2700–14 300 Ft    �  mupa.hu
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ZENEHAJÓ 
HAJÓS ANDRÁSSAL 
ÉS A MODERN ART 
ORCHESTRÁVAL

A zenés interaktív, isme-
retterjesztő előadás 

során megismerkedhetünk a 
jazztörténet kulcsfi guráival: 
minden alkalommal egy előre 
választott hangszer kerül a 
műsor középpontjába, ahol 
nemcsak az adott hang-
szert, hanem a rajta játszó 
muzsikust is közelebbről 
megismerheti a közönség. 
Közös dalszerzés, improvi-
záció, rosszalkodás rengeteg 
humorba ágyazva. A januári 
kiválasztott hangszer: a gitár.

 � Budapest Music Center
� JANUÁR 29., 11.00
�  1500 Ft (normál), 

4500 Ft (családi)
� bmc.hu
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