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A Sziget Fesztivál idei prog-
ramját a 25. jubileumi év-

forduló alkalmából különleges 
előadóművé-szeti produk-
ciók színesítik. A FIDELIO 
SZÍNHÁZ- ÉS TÁNC SÁTOR 
színpadain felvonul a hazai és 
nemzetközi kortárstánc-szcé-
na legjava, közülük említünk 
néhányat. A francia Com-
pagnie Käfi g társulat Pixel 
című előadása 3D-s illúziókkal 
teli teret varázsol a Szigetre, 
a híres dél-afrikai táncos és 
koreográfus, Dada Masilo 
pedig a Hattyúk tava kortárs 
feldolgozását állítja színpadra. 
Látható lesz Nagy Fruzsina, 
Halas Dóra és a Soharóza 
Tabu Kollekciója is, mely egy 
őrült divatbemutató és kó-
rusmű keveréke. A szabadtéri 
színpadon feltörekvő, fi atal 
alkotók lépnek fel, többek 
között a francia Cie Dyptik 
egy hatalmas fémszerkezetre 

koreografált hip-hop előadás-
sal, mely a határtalanságról, 
a mozgás szabadságáról szól, 
míg három spanyol produk-
ció: Sharon Fridman, 
HURyCAN és a Mumu-
sic Circus duói egyaránt 
bravúros technikával és 
mindannyiunk számára 
ismerős témákkal (szere-
lem, ösztönök stb.) foglal-
koznak előadásaikban.

Az idei évben a NAGY UTCA-
SZÍNHÁZ egy különleges, 
kifejezetten a Szigetre készült 
műsorral kedveskedik: 
a francia Collectif Arbuste 
és az argentin/spanyol Aerial 
Jockey Strada káprázatos, 
légi mutatványokkal tűzdelt, 
LATALAYA című produkci-
ója itt debütál. Ajánlónkból 
természetesen nem ma-
radhat ki a Cirque du Sziget 
programja sem: a látogató-

kat két québeci társulat is 
várja minden nap: a Cirque 
Alfonse a századfordulós 
montreali cirkuszok őrült 
világába repít el, a Machine 
de Cirque öt sármos fellépője 
pedig mindent megtesz majd, 
hogy elcsábítsa a nézőket. 
Mellettük számos lenyűgö-
ző nemzetközi produkció, 
például a csak hölgyekből álló 
spanyol Compagnie Vavel 
Circus, a kenyai The Black 
Blues Brothers, az olasz 
CircoRiccio, valamint a hazai 
fellépők sorát erősítő Baross 
Imre Artistaképző Rómeó 
és Júlia feldolgozása lesz 
látható. A legnagyobb nem-
zetközi fesztiválok után végre 
a Szigetre érkezik a világhírű 
ausztrál LIMBO társulatának 
meghökkentő előadása, mely 
az idei MAGIC MIRROR prog-
ramja közül a legnagyobb 
látványosságnak ígérkezik.  
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Kodály halálának 50. és 
születésének 135. évfordulója 
nemcsak idehaza, hanem az 
egész világon ünnep – az ő 
tiszteletére mind az öt napon 
kórusok nyitják a programot. 
Így lesz vendégünk a vegyes-
karként működő, számos 
díjjal büszkélkedő Vass Lajos 
Kórus, a tagok számáról 
elnevezett Octovoice Éneke-
gyüttes, a könnyűzenei dalok 
kórusátirataival koncertező 
pécsi VoiSingers, a szemte-
lenül fi atal MediCantare Le-
ánykar a Klezmer R’s zenekar 
kíséretében és nem utol-
sósorban a Mindenki című 
Oscar-díjas fi lm által napok 
alatt világhírt szerzett Bakáts 

Téri Ének-zenei Általános 
Iskola Soul Air Kamarakórusa.

Idén is visszatér hozzánk 
Göncz Renáta és Magyar-
óvári Viktor, ismertebb 
nevén Kayamar. A felállás 
pofonegyszerű: két művész 
és egy looper pedál, még-
is egy komplett zenekart 
hallhatunk megszólalni. 
Műsorukban mindenki 
által ismert és szeretett 
slágerek köszönnek vissza 
Katy Perrytől Gershwin ig, 
korábban sohasem hallott 
a capella feldolgozásban.

25 éves a Sziget, 15 éve 
van önálló klasszikus zenei 

színpad, azon pedig ötödik 
éve vendégeink az Ope-
raház művészei. A hármas 
jubileumot ünnepelve Aczél 
András rendező az elmúlt 
öt évben legsikeresebbnek 
bizonyult áriákat és muzsi-
kusokat hívja segítségül – és 
ahogy az lenni szokott, a 
kiváló operaénekesek Dénes 
István vezényletével meg is 
énekeltetik a közönséget.

A tavalyi évhez hason-
lóan idén is lesz rezidens 
szimfonikus zenekarunk, 
méghozzá egy nemzetközi 
együttes, az International 
Young Soloists’ Orchestra 
(IYSO) – ők játszanak majd az 

És tádámm, következzék a PAPAGENO 
KLASSZIKUS, OPERA ÉS JAZZ SZÍNPAD részletes 
programja, ahová mindenkit szeretettel várunk!
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operaprodukciókban is, de 
az első és az utolsó napon 
önállóan koncertet is adnak 
Madaras Gergely vezetésével.

Kiemelt produkcióink között 
szerepel a tüzes, extrava-
gáns, virtuóz kubai zongo-
rista, Jorge Luis Pacheho, a 
nemzetközi színtéren is aktív 
énekes-dalszerző, Harcsa 
Veronika és egyik állandó 
partnere, Gyémánt Bálint 
jazzgitáros, és a legkülön-
félébb technikákat, hangsze-
reket és stílusokat izgalma-
san ötvöző Fugato Orchestra.

Ahogy sötétedik, beizzítjuk a 
vetítőgépet, azaz a projek-

tort, és élőzenei kísérettel 
mutatunk be minden este 
egy-egy fekete-fehér né-
mafi lmet az 1910-es, ’20-as 
évekből. A CineConcertek 
alkalmával két estén a francia 
Radio Mentale egy-egy 
Buster Keaton-fi lmet, a 
további három estén pedig 
a színházi munkáiról is jól is-
mert zeneszerző-zongorista, 
Darvas Ferenc egy-egy régi 
magyar klasszikus mozit kelt 
életre a zene segítségével.

A tavalyi nagy sikerű koncer-
tek után idén mind az öt na-
pon velünk lesz a Non Classi-
cal csapata Gabriel Prokofj ev 
vezetésével – ő a nagy orosz 

zeneszerző unokájaként 
nem esett messze a fájától, 
hiszen zeneszerző, producer, 
DJ, lemezkiadó és klubtu-
lajdonos egy személyben.

Éjfél után tovább lazulunk, és 
a hazai és külföldi jazzszcéna 
veszi birtokába a színpadot. 
Vendégünk lesz a Jazzy Bit 
triója Romániából, a „Django-
 Pop” hazai képviselője, a 
Pankastic!, a „jazz aranykorát” 
bemutató The Coquette Jazz 
Band, az impresszionista ha-
tásokkal átszőtt progresszív, 
fúziós jazzt játszó Várallyay 
Petra Trio és a határokat 
állandóan feszegető harso-
nások, a Four Bones Quartet. 
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