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BOGNÁR SZILVIA – SZÍVEM KAPUJÁBA

E gy csodálatos karrierrel, partnerekkel, dalokkal, leme-
zekkel a háta mögött a magyar folk egyik legszimpati-

kusabb énekesnője ezúttal a 16. századi írásos forrásoktól a 
20. századi gyűjtésekig, lanttól a vonós bandáig, Moldvától 
a Balkánig kalauzol bennünket, örök érvényű érzelmeket 
megéneklő szövegekkel, a maga természetességével.

 � Zeneakadémia, Solti terem    �  MÁRCIUS 8., 19.00
� 2500 Ft / 3200 Ft    �  zeneakademia.hu

LÓCI JÁTSZIK 
– KROKODIL LEMEZ-
BEMUTATÓ KONCERT

L óci a jópofa fi ú a szom-
szédból, akiről hirtelen 

kiderül, hogy mennyire te-
hetséges singer-songwriter, 
aki a színpadon megnyílik, 
mint egy stand up comedy 
hős, ráadásul zeneileg is 
izgalmas, behatárolhatatlan, 
mindenféle műfajokat súroló 
popzenéjével. Zenekarának 
második lemeze a szilveszteri 
pezsgődurranáskor jelent 
meg, a lemezbemutató pedig 
sok-sok vendéget ígér. Elő-
zenekar: Magidom.

 � Akvárium, Kishall
� MÁRCIUS 11., 20.00
� 1500 Ft / 1990 Ft
� akvariumklub.hu
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www.papageno.hu     23 

A HÁROM BÉCSI MESTER

A megújult Liszt Ferenc Kamarazenekar a legjobb hagyo-
mányaihoz tér vissza, amikor a 18. század végének zenei 

szentháromsága, Haydn, Mozart és Beethoven műveit tűzi 
műsorra: méghozzá csupa remekművet, Beethoven C-dúr 
zongoraversenyének szólistájaként a kiváló Várjon Dénessel.

�  Zeneakadémia    �  MÁRCIUS 7., 19.30
�  2900–6900 Ft    �  zeneakademia.hu

RAMEAU: NAÏS

R amaeu a Bourbonok páratlan pompájához méltó, 
ám 200 évre méltatlanul elfeledett remekművében 

megzenésített birkózást, bokszolást, madárdalt és ten-
geri csatát láthatunk – ha mindez Vashegyi György kiváló 
együtteseinek előadásában szólal meg, nemcsak a fel-
fedezés élménye, hanem a zenei minőség is garantált.

�  Müpa    �  MÁRCIUS 4., 19.00    �  2400–5900 Ft    �  mupa.hu

THE MOON AND 
THE NIGHTSPIRIT, 
WEIXELBAUM LAURA 
& KOBZA VAJK

M isztikum, pogány me-
sék, mohlepte erdők: 

a Moon and the Nightspi-
rit akusztikus duójának 
lemezbemutatója egyszerre 
idézi a baljós-ismerősen 
különös középkor keresztény 
és pogány világát – nem a 
Netfl ix-sorozatok, hanem 
a szakrális szertatások mi-
liőjét elevenítve fel. Az este 
Weixelbaum Laura & Kobza 
Vajk duójának fellépésével 
indul, ők is az új lemezüket 
mutatják be, amely az Ez 
az idő nem idő, ez a hely 
nem hely címet viseli.

 � Dürer Kert
� MÁRCIUS 1., 20.00
� 1900 Ft / 2500 Ft
� durerkert.com
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ROSSINISSIMO

A pesarói hattyú rajongói-
nak ezt a koncertet nem 

kell kétszer ajánlani: ismert 
és kevésbé ismert művek 
mellett elhangzik A sevillai 
borbély nyitánya és Figaro 
belépője előbb a Paisiello-fé-
le eredeti változatban, majd 
az ismerős dallamok Rossini 
tollából. Az Óbudai Danubia 
Zenekart a Finnországban 
élő Hollókői Huba vezényli.

 � BMC
� MÁRCIUS 11., 19.00
� 2000 Ft
� bmc.hu

Theo Bleckmann 
– Elegy 
A „hangfestő”-nek is tituált, New Yorkban élő, korábban 

Grammyre is jelölt jazzénekes-komponista idén janu-
árban jelentette meg az ECM-nél új, Elegy című albumát, 
amelyen leginkább mint szerző-hangszerelő brillírozik Ben 
Monder gitárossal, Shai Maestro billentyűssel, Chris Tordi-
ni nagybőgőssel és John Hollenbeck dobossal az oldalán.

 � BMC    �  MÁRCIUS 11., 21.00    �  1800 Ft    �  bmc.hu
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ÉVSZAKOK KERINGŐJE

V ivaldi, Haydn, Piazzolla – valamennyien ihletet 
kaptak az évszakok ritmusától, a Hollerung Gá-

bor vezette Dohnányi Zenekar pedig nem elégedett 
meg a szimfonikus hangzással, hanem felkérték Roby 
Lakatost, a Duna Táncegyüttest és az Akadémiai Kó-
rustársaságot is erre a különleges tavaszi keringőre.

 � Müpa    �  MÁRCIUS 18., 19.30    �  2500–8000 Ft    �  mupa.hu
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Stravinksy Pulcinella-szvit
Mozart A-dúr hegedűverseny
Dvořák VII. (d-moll) szimfónia

KELEMEN BARNABÁS hegedű
ALONDRA DE LA PARRA karmester
CONCERTO BUDAPEST
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HIRDETÉS

ELEKTROFON 
HANGSZERCSODÁK

H a létezik steam-punk, 
létezik steam-kortárs is! 

Mandel Róbert és kortársze-
nei együttese a 21. századi 
elektroakusztikus hájteket 
ereszti össze elfeledettnek 
vélt hangszerekkel és a jelen 
zeneszerzőivel. Így termé-
szetesen Lev Szergejevics 
Tyermen thereminje segít-
ségével is elmenekülhetünk 
a valóságból egy futurisz-
tikus képzeletbeli világba.

 � Zeneakadémia, Solti terem
� MÁRCIUS 17., 19.00
� 1900 Ft / 2500 Ft
� zeneakademia.hu

A lipcsei Tamás-
templom fi úkórusa

I gazi zenetörténeti legenda, Bach egykori műhelye, egy 
800 éves hagyomány örökösei – belegondolni is szédítő, 

hogy a lipcsei Thomanenchort bizony 10 évvel az Aranybulla 
előtt alapították. Évi egyetlen turnét vállalnak, budapesti 
fellépésükön olyan német szerzőktől is énekelnek, akiket 
pont olyan ritkán hallhatunk, mint magát az együttest.

 � Müpa    �  MÁRCIUS 14., 19.30    �  2400–5900 Ft    �  mupa.hu

KITALÁLT VILÁG 
– FÜR ANIKÓ ESTJE

S zemélyes hangvételű, varázs-
latos este, ahol Hrutka Róbert 

zenéje, Bereményi Géza szöve-
gei kiegészülnek azzal a fi nom 
érzékiséggel, olykor vad szenve-
déllyel, amit Für Anikó képvisel.

 � B32 Galéria és Kultúrtér
� MÁRCIUS 18., 20.00
� 1800 Ft / 2200 Ft
� b32kulturter.hu

PROMÓCIÓ

KONCERT
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W W W.MNTE .HU

Partnerek: Támogató: Fenntartó:

művészeti vezető: zsuráfszky zoltán

Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes

2017. ÉVI       MŰSORAINK

KÖRHINTA
Nemzeti  Színház

CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ
Nemzeti  Színház

KIEGYEZÉS 150
Müpa

DRAKULA UTOLSÓ TÁNCA
Müpa

      /magyarnemzetitancegyuttes
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HIRDETÉS

Művészetek Palotája
SZŐKE TIBOR-MESTERBÉRLET

2017. február 23. 19:30

RIMSZKIJ-KORSZAKOV: Spanyol capriccio
DE FALLA: Éj a spanyol kertekben
RAVEL: Spanyol rapszódia
DE FALLA: A háromszögletű kalap – I. és II. szvit

Közreműködik: JUAN PÉREZ FLORISTÁN (zongora)
Vezényel: JESÚS LÓPEZ-COBOS
  
2017. március 23. 19:30

DEBUSSY: La damoiselle élue 
(Az áldott hajadon) – kantáta
BARTÓK: A kékszakállú herceg vára

Közreműködik: KOMLÓSI ILDIKÓ, 
MOLNÁR LEVENTE, és az Angelica Leánykar 
(karigazgató: Gráf Zsuzsanna)
Vezényel: KESSELYÁK GERGELY

2017. május 11. 19:30

BEETHOVEN EST
Egmont – nyitány, op. 84
D-dúr hegedűverseny, op. 61
V. (c-moll) szimfónia, op. 67

Közreműködik: KÁLLAI ERNŐ (hegedű) 
Vezényel: KOBAYASHI KEN-ICHIRO
 
2017. június 23. 19:30

STRAUSS: I. (Esz-dúr) kürtverseny, op. 11
ARUTUNJAN: Trombitaverseny
MAHLER: I. (D-dúr) szimfónia

Közreműködik: DAVID GUERRIER (kürt, trombita) 
Vezényel: CSABA PÉTER

A négy alkalmas bérlet kategóriától függően 11.000, 12.500, 14.000, illetve 17.000 forintért kapható 
az Interticket országos jegyirodái hálózatában – a jegyirodák listája a www.jegy.hu oldalon, 

a Jegypontok menü alatt található.

FRANKOFÓN 
FESZTIVÁL – CLEO T 
– „SHINE”, BELAU

A z idei Frankofón Fesz-
tivál záróestjén Párizs 

legsokoldalúbb énekesnő 
tehetsége, Cleo T. mutat-
kozik be. Ő maga a femme 
fatale, vagy ahogy jellemzik: 
„Marlene Dietrich énekelt 
volna így, ha Hitlerrel kellett 
volna élnie a bajor mocsár-
vidéken”. Éteri folk, cabaret 
noir, francia sanzon és bal-
káni ütemek egy furcsán ter-
mészetes show-műsorban.

 � A38
� MÁRCIUS 24., 19.30
�  INGYENES 
� a38.hu
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Joe Lovano
Classic Quartet

N agyon sokat köszönhetünk Joe Lovanónak: abban, 
hogy a magyar jazzélet a múltban szinkronban tudott 

maradni a világgal, többek között az ő jelenlétei, fellé-
pései is közrejátszottak, hiszen 1984 óta rendszeresen 
visszatér Magyarországra, hol szólóban, hol valamelyik 
formációban-kollaborációban. A clevelandi zenészcsa-
ládból származó, 1952-es évjáratú Lovano kezdetben 
Lonnie Smith Hammond-isten mellett volt hallható, 
később Paul Motian dobossal és a gitáros Bill Frisell-lel 
kísérletezett, dolgozott John Scofi elddal, McCoy Tynerrel, 
Dave Douglasszel, a Jazz Times és a DownBeat maga-
zin szavazásain számtalanszor nyert, a  New York Times 
pedig minden idők egyik legnagyszerűbb jazz-zenészének 
kiáltotta ki. Saját nevén több mint húsz lemez jelent meg 
a Blue Note kiadónál, ahol, elképesztő, de gyakorlatilag 
bármilyen stílusban emlékezeteset hozott létre a klasz-
szikus bigbandtől a szabad kísérletekig. A Grammy-dí-
jas művész legújabb, 2005-ben rögzített és 2016-ban 
megjelent Classic! című lemezét mutatja be, mellyel a 
Blue Note a közös munka 25. évfordulóját ünnepli meg. 
A felállás: Joe Lovano – szaxofon, Lawrence Fields – zon-
gora, Peter Slavov – bőgő, Carmen Castaldi – dob.

 � Budapest Jazz Club    �  MÁRCIUS 26., 19.00
� 6900 Ft    �  bjc.hu

ALAN GILBERT ÉS 
A NEW YORK-I 
FILHARMONIKUSOK

A tengerentúl első számú 
zenekara idén 175 éves, 

hát megmutatják magukat 
az Óvilágnak is. Ezúttal két 
olyan zeneszerző műveivel 
érkeznek a Müpába, akik 
összekapcsolják Budapestet 
a Nagy Almával: Bartókról 
közismert, hogy New York-
ban halt meg, de Mahlerről 
kevésbé, hogy vezette a bu-
dapesti Operaházat és a New 
York-i Filharmonikusokat is.

 � Müpa
� MÁRCIUS 28., 19.30
� 5500–19 900 Ft
� mupa.hu
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„Gilbert a testtel keveset 
dolgozó karmesterek 
közé tartozik, kézmoz-
dulatai azonban igen 
intenzívek, sűrítettek 
és energiával telítettek. 
Segítségükkel egyaránt 
képes a tökéletes szink-
ronitás megteremtésére 
[...] és mindenekfölött a 
zene nagy tetőpontja-
inak és fordulópontjai-
nak biztos kezű és szug-
gesztív felépítésére.” 
(Malina János/Revizor)

MÁRCIUS
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MARIZA

2 013 után ismét Budapesten a portugál fado anyai 
ágon mozambiki, apai ágon portugál származású 

szupersztárja. A több mint egymillió lemezzel büsz-
kélkedő előadó legújabb albumával turnézik.

 � MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
� MÁRCIUS 26., 20.00    �  3900–12 900 Ft    �  mupa.hu

HOMMAGE À 
HUSZÁRIK ZOLTÁN

B átor és izgalmas műsort 
ígér a Concerto Budapest 

Huszárik Zoltán rendező 
emlékének szentelt koncert-
je: Durkó Zsolt fi lmzenéjét, 
Kocsár Miklós Huszárik 
emlékére írt Concertoját, 
egy Jeney-ősbemutatót, 
a második részben pedig 
Bartók éppen 80 éve bemu-
tatott remekművét, a Zenét 
(Zene húros hangszerekre, 
ütőkre és cselesztára).

 � Pesti Vigadó
�  MÁRCIUS 23., 19.30
� 2200 Ft / 3400 Ft
�  vigado.hu
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