
REGENSBURGER
DOMSPATZEN

A bajor egyetemváros és 
Budavár testvérvárosi 

kapcsolatának keretében 
több közös koncertet is ad a 
Regensburger Domspatzen 
Koncertkórusa és a Kodály 
Zoltán Magyar Kórusiskola 
Iubilate Leány-, valamint 
Vegyeskara Roland Büchner 
és Sapszon Ferenc vezény-
letével. Kodály halálának 
jubileumi évfordulója 
alkalmából Liszt Ferenc Tu 
es Petrus című műve mellett 
elhangzik a Missa brevis, a 
Pangue lingua és az Esti dal.
A 38. oldalon olvasható 
interjú.

 � Mátyás-templom
� SZEPTEMBER 30. – 16.00
 OKTÓBER 1. – 10.00

 � Terézvárosi Avilai 
 Nagy Szent Teréz-templom
� OKTÓBER 1. – 16.30

A Snétberger Trió legfrissebb albuma 2017 áprilisában 
jelent meg a legendás ECM kiadónál: a lemez a Snétber-

gertől megszokott roma és latin-amerikai hagyományt hoz-
za a jazz és a klasszikus zene hatásaival, melodikus improvi-
zációkkal. Mindehhez tökéletes partner a svéd nagybőgős, 
Anders Jormin, aki egyébként az improvizációpedagógia 
mestere és a kubai, illetve mozambiki népzene szakértője, 
valamint az amerikai Joey Baron dobos. A Zeneakadémián 
tartandó lemezbemutatón viszont egy másik kiváló úr, a 
New Yorkban élő Németh Ferenc ül majd a dobok mögé.

 � Zeneakadémia    �  OKTÓBER 2. – 19.30
� 4800–8600 Ft    �  zeneakademia.hu

ZUBIN MEHTA 
ÉS A BÉCSI 
FILHARMONIKUSOK

Milyen lehet, amikor Zubin 
Mehta a magyarság két 

nemzeti énekét, a Himnuszt és a 
Szózatot vezényli? Megtudja, aki 
eljön a Müpában immár rendszere-
sen fellépő Bécsi Filharmonikusok 
következő koncertjére, hiszen a kiegyezés százötvenedik 
évfordulóján Erkel Ünnepi nyitánya, Haydn B-dúr sinfonia 
concertantéja, a Bartók: Concerto és Strauss Kék Duna-ke-
ringője képviseli majd a két ország közös zenei múltját.

 � Müpa    �  OKTÓBER. 3. – 19.30
� 7000–24 900 Ft    �  mupa.hu

Snétberger Trió: Titok
– LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
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„Tan Dun Oscar-díjas zene-
szerzőt sokan emlegetik Kína 
Bartókjaként, nem véletle-
nül. Alig egy évvel ezelőtt a 
magyar fókuszú Shanghai 
International Arts Festival 
keretében több mint 2000 
néző hallhatta-láthatta Bartók 
két csodálatos alkotását, 
A kékszakállú herceg vára 
című operát, valamint 
A csodálatos mandarin 
című pantomimet a Nem-
zeti Filharmonikus Zenekar 
előadásában, ahol Tan Dun 
személyesen volt jelen, és el-
ragadtatottan beszélt nekünk 
arról, milyen meghatározó 
számára Bartók munkássága, 
ahogy arról is, mennyire várja 
budapesti koncertjét. Tan 
Dun életművében egyszerre 
meghatározó a fi lmművé-
szet, a kortárs komolyzene 
és a kínai népzene, egyedi 
stílusában a tradicionális keleti 
motívumrendszer, az amerikai 
és az európai avantgárd 
alkot szintézist, kivételes 
alkotó, valódi világsztár. Az 
őt jellemző sokszínűség, ez 
a kísérletező határátlépés és 
művészi szabadság a CAFe 
Budapest Kortárs Művészeti 

Fesztiválnak is sajátja, büsz-
kék vagyunk rá, hogy október 
6-án Tan Dun koncertjével 
kezdődik az eseménysorozat!” 
– fogalmazott Káel Csaba, a 
Müpa vezérigazgatója, a CAFe 
Budapest operatív testületé-
nek elnöke a közelgő kon-
certről és a zeneszerzőről, aki 
szülőfalujában gyermekként 
a vizet és a követ használ-
ta hangszerként, később 
kényszermunkára küldve

a rizsföldeken 
dolgozó munkásokból 
alapított zenekarral 

fazekakon zenélt,
illetve megismerkedett a 
kínai hagyományos húros 
hangszerekkel. Tan Dun ezt a 
„csomagot” vitte magával a 
pekingi konzervatóriumba és 
a New York-i Columbia Egye-
temre, és ebből a szellemi-ze-
nei örökségből úgy építkezik a 
mai napig, hogy a kortárs ha-
tások alól sem vonja ki magát.

Komponált darabot papírra, 
vízzel teli tálakra, miközben 
a videó és egyéb multimé-

diás eszközök is megjelen-
nek munkáiban, a Google 
felkérésére írt szimfóniáját 
– Internet Symphony No 
1 Eroica – a YouTube Sym-
phony Orchestra játszotta el.

Persze ennél hagyományo-
sabb megrendelései is vannak 
a sokszorosan díjazott, az 
UNESCO jószolgálati nagy-
követeként is tevékenykedő 
zeneszerzőnek . A New York-i 
Filharmonikusoknak, Lang 
Lang számára egy zongora-
versenyt írt, a Metropolitan 
Opera pedig Plácido Do-
mingónak kért egy operát.

Olyan fi lmekhez 
is komponált 

kísérőzenét, mint a 
Tigris és sárkány

– ezért kapta az Oscart – 
vagy a Hős, de legismertebb 
művéről valószínűleg nem 
is tudjuk, hogy ő jegyzi: 
egy kínai népdal alapján 
írt darabja csendült fel a 
pekingi olimpia minden 
egyes éremátadásán, eddig 
összesen 302 alkalommal.

O któber 6-án különleges koncerttel indul a 
CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. 

Rendhagyó a párosítás, hiszen Bartók Béla és Tan Dun 
műveit tűzi műsorra a Concerto Budapest, ráadásul 
a kínai zeneszerző Nu Shu – The Secret Songs of 
Women, azaz Asszonyok titkos énekei című darabja 
első alkalommal hangzik el Magyarországon.

A rizsföldektől 
a Google-szimfóniáig

www.papageno.hu     21 
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SOLTI NEMZETKÖZI 
KARMESTERVERSENY,
NYITÓKONCERT 

A z újragondolt kezde-
ményezés az 1974-ben 

útjára bocsátott karmester-
verseny hagyományához 
kapcsolódik, amely számos, 
azóta világhírűvé lett kar-
mestert ismertetett meg a 
nagyközönséggel. A nemes 
versengés keretében az 
előzsűrizett fi atal dirigensek 
több fordulóban mérettetik 
meg tudásukat és ráter-
mettségüket. A fordulókat 
televíziós közvetítés is 
követi októbertől december 
közepéig, összesen kilenc 
alkalommal, heti rendsze-
rességgel. A nyitókoncerten 
Kocsár Balázs mellett a 
legelső verseny győztese, 
Kobajasi Kenicsiró vezényel.

 � Erkel Színház
� OKTÓBER 3. – 19.00
� 4400–6900 Ft
� opera.hu

Dmitrij Szinkovszkij
és az Aura Musicale

A klipjeiben fi lmszínészi tehetségét is meg-megvillantó 
Szinkovszkij vetélytársak nélkül pályázhatna a legjob-

ban hegedülő kontratenor vagy éppen a legjobban éneklő 
hegedűművész címére. Ezúttal a Máté Balázs vezette histo-
rikus együttes és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus társasá-
gában Bach műveiből szólaltat meg különleges válogatást.

 � Zeneakadémia    �  OKTÓBER 3. – 19.30
� 1900–5400 Ft    �  zeneakademia.hu

A z amerikai Marin Alsop már tízévesen tudta, hogy 
karmester akar lenni. Történelmet írt 2013-ban, amikor 

a BBC Proms zárókoncertjét a sorozat történetében első nő-
ként vezényelte, és történelmet ír a BFZ életében is, hiszen 
az együttes élén ő az első női dirigens, aki ezúttal Sosz-
takovics Leningrád-szimfóniája mellett Sibelius egyetlen 
versenyművét hozza el Alina Pogostkina hegedűjátékával.

 � Müpa    �  OKTÓBER 4. – 19.45
� 2700–14 300 Ft    �  mupa.hu

Marin Alsop
és a Fesztiválzenekar
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Zeneakadémia   

2017. október 25. 

19.30

debussy | Előjáték az Egy faun délutánjához
Stravinsky | Orpheus – balett
Sibelius | Négy legenda

vezényel | Hámori máté

Ős
ök

 
rit

mus
a  

2. 
ko

nc
er

t  

od
z.

hu

in
fo

rm
ác

ió
in

fo
@

od
z.

hu
 c

ím
en

, 0
6 

70
 4

55
 6

8 
14

 k
öz

ön
sé

gk
ap

cs
ol

at
i t

el
ef

on
sz

ám
on

, v
ag

y 
az

 o
dz

.h
u 

ho
nl

ap
on

. J
eg

ye
k 

és
 b

ér
le

te
k 

m
eg

vá
sá

ro
lh

at
ók

 a
z 

od
z.

hu
 o

ld
al

on
 

ke
ze

lé
si

 k
öl

ts
ég

 n
él

kü
l, 

va
gy

 a
 Z

en
ea

ka
dé

m
ia

 je
gy

pé
nz

tá
ba

n 
ill

et
ve

 a
 J

eg
y.

hu
 

or
sz

ág
os

 J
eg

yp
on

t h
ál

óz
at

áb
an

.

Út a ZenéHeZ

aranykor_127x86.indd   1 2017. 09. 11.   12:25

CAFe Budapest

TAN DUN ÉS A 
CONCERTO BUDAPEST

A 2008-as pekingi olimpia 
zeneszerzője, az idén 60 

éves Tan Dun nyitja a CAFe 
Budapestet, akinek egye-
di, Oscar-díjas stílusában 
a tradicionális keleti zene, 
valamint az amerikai és az 
európai avantgárd alkot szin-
tézist. Saját magyarországi 
bemutatója mellett zenei hit-
vallásának példaművét, Bar-
tók „Zenéjét” hozza majd el.

 � Müpa
� OKTÓBER 6. – 19.30
� 2400 Ft – 5900 Ft
� mupa.hu

ORBÁN GYÖRGY 70

H etvenedik születés-
napját ünnepli idén 

hazánk egyik legmeghatá-
rozóbb kortárs zeneszerzője, 
akinek bár eddigi életmű-
ve a műfajok és előadói 
apparátusok igen széles 
skáláját lefedi, munkásságát 
elsősorban oratorikus és 
kórusművei határozzák meg.

 � Zeneakadémia
� OKTÓBER 7. – 19.30
� 1500 Ft    �  zeneakademia.hu

CAFe Budapest

GEORGIA BOTTOMS

V ajda Gergely két évvel a 
tengerentúli bemutató 

után saját maga vezényli 
vígoperáját, ami az Egye-
sült Államok déli államai-
nak még ma is elkülönülő, 
sajátos kultúráját hivatott 
bemutatni a szeptember 
11-i terrortámadás és a 
Katrina hurrikán okozta 
katasztrófák olvasatában.

 � Zeneakadémia 
� OKTÓBER 8. – 19.00
� 1900 Ft / 2500 Ft
� zeneakademia.hu

OKTÓBER
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CAFe Budapest

AVISHAI COHEN TRIO

A kortárs jazz nagyágyúja 
több mint két évtizede 

az izraeli nagybőgős, akit 
Chick Coreától Herbie Han-
cockig mindenki örömmel 
fogad partnerének, a Down 
Beat Magazin szerint a 20. 
század egyik legmeghatáro-
zóbb nagybőgőse. Hangsze-
rén túl mint énekes és zene-
szerző is a legizgalmasabb 
jazzprodukció az övé, így 
triójának koncertje a CAFe 
Budapest egyik fénypontja.

 � Müpa
� OKTÓBER 11. – 20.00
� 2900–7900 Ft
� mupa.hu

Volt egy időszak a nyolcvanas években, amikor ha el 
akartál bújni a siófoki lángos-palacsintásnál, akkor is 

valahonnan gejzírként tört fel a Garden Party dallammenete, 
hol a Poptarisznyából, hol a slágerlista éléről, hol szignál-
ként, hol a magnóból. Legtöbben nem is tudtuk, hogy a 
Mezzoforte izlandi jazz-funk zenekar: sikerét tekintve meg-
előzte Björköt, a Sigur Róst és társait. A zenekar továbbra 
is javában alkot, koncertezik, így negyvenedik szülinapját 
egy tematikus, karrierösszegző koncerten ünnepli a hajón.

 � A38    �  OKTÓBER 8. – 20.00
� 3000 Ft / 4000 Ft    �  a38.hu

CAFe Budapest

Mezzoforte

CAFe Budapest

THOMAS QUASTHOFF 
AND HIS NEW JAZZ PROJECT

A mikor az operaénekes jazzt 
énekel. Ez sokszor nagyon 

furcsa, sőt van, amikor a ciki szó 
is eszünkbe jut, de a nagysze-
rű bariton opera- és dalénekes 
négy évvel a visszavonulása után 
mindennek az eleven cáfolata, 
hiszen elképesztő mélységekbe és magasságokba képes 
minket vinni hangjával. Legfrissebb jazzműsorában ez-
úttal legkedvesebb soul-pop-blues dalaiból válogat.

 � Müpa    �  OKTÓBER 13. – 20.00
� 2900–7900 Ft    �  mupa.hu
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A hazánkban élő és alkotó 
művész ötéves korában 
kezdett zongorázni, ígéretes 
tehetségnek bizonyult, s 
nem véletlen, hogy felsőfokú 
tanulmányait az Egyesült 
Államok legrangosabb zenei 
intézményeiben folytathatta. 
A clevelandi zeneakadémi-
áról egyenes út vezetett a 
New York-i Juilliard School of 
Musicra, nem mellesleg pedig 
Hsin-Ni Liu a Mannes School 
of Music növendékeként is 
megszerezte diplomáját. Bu-

dapesti posztgraduális kép-
zésének mestere 2008-tól az 
a Dráfi  Kálmán volt, aki alig-
hanem a mai magyar zongo-
raiskola egyik legszakavatot-
tabb ismerője és képviselője.

Hsin-Ni Liu rendszeresen 
kápráztatja el közönségét 
önálló zongoraestekkel és 
rangos zenekarok szólistája-
ként a világ számos pont-
ján. Amellett, hogy sikeres 
koncerteket ad Izraelben, 
Tajvanon, a Carnegie Hallban, 

visszatérő vendége többek 
között az Emilia Romagnai 
Fesztiválnak, de az évtizedes 
múltra visszatekintő Miskolci 
Bartók Plusz Nemzetközi 
Operafesztiválnak is. A Sziget 
fesztiváli fellépése kapcsán 
egy éve így nyilatkozott: 
„Nem elsősorban a közön-
ségre kell fi gyelni, és ez nem 
függ attól, hogy koncert-
teremben vagy másféle 
helyszínen játszik az ember, 
hanem befelé, a saját vilá-
gunkra, a zongorára, a műre.”

A művész Beethoven és 
Wein berg ismerőjeként nem 
riad vissza az orosz repertoár-
tól sem, Rimszkij-Korszakov 
és Rachmaninov a koncert-
programjának állandó szerep-
lői, olykor pedig Muszorgszkij 
művészi világát is a magáé-
nak érzi. A felfogása szerint 
a siker kulcsa művészetének 
fejlesztése, kíváncsiságának 
és egyedi hangjának meg-
őrzése mellett a színpadi ki-
sugárzás megtartása, amely, 
mint említi, a belső világra 
való koncentráció mellett 
nőiségének tudatos megőr-
zéséből kell, hogy fakadjon. 
Hsin-Ni Liu, ahogy a zenei 
életben, az élet más területein 
is a saját útját járja, s gyer-
mekei után a legbüszkébb 
az általa, személyes tapasz-
talatok alapján kifejlesztett 
szépségápolási praktikákra, 
amelyek nélkül nemcsak 
egy művész, de egy modern 
nő sem lehet önmaga.

H osszú ideje már, hogy fel-feltűnik a magyar 
klasszikus zenei élet palettáján a koncertjeivel a 

zongorairodalomban járatosaknak és a műfajjal még 
csak ismerkedőknek is maradandó élményt kínáló, 
tajvani születésű zongoraművésznő, Hsin-Ni Liu, aki 
nemcsak egyre meghatározóbb szereplője a hazai 
zongoraéletnek, de időről időre sokoldalúságának egy 
újabb szeletét mutatja meg.

A sokoldalúság 
gyönyörködtet

A rovat támogatója a Rigips

PROMÓCIÓ
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BEREZOVSKY / VÁRJON
PERÉNYI / DEBARGUE / VÁRDAI
ZIMMERMANN  / SNÉTBERGER
ROST / HEWITT / KOROLJOV
VINNITSKAYA / KELLER

JEGYEK ÉS JEGYEK ÉS 
BÉRLETEK MÉG BÉRLETEK MÉG 
KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!

www.concertobudapest.hu
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CAFe Budapest

AZ AMADINDA ÉS AZ 
EIGHTH BLACKBIRD

A z ütőhangszeressel ki-
egészített kvintett a 20. 

századi modernizmus klasz-
szikus darabja, Schönberg 
Pierrot Lunaire című kompo-
zíciójának hangszer-összeál-
lítását követve alakult meg. 
Túlzás nélkül állítható, hogy 
az elmúlt két évtizedben – 
ugyanúgy, mint az Amadinda 
– az Eighth Blackbird zene-
történetet írt; ezt a történe-
tet írják tovább a fesztiválon.

 � BMC
� OKTÓBER 13. – 19.30
� 3000 Ft
� bmc.hu

CHOPIN-
EMLÉKKONCERT

B aranyay László zon-
goraművész Chopin 

legszebb műveiből válo-
gatta össze műsorát az 
évfordulóra – a „zongora 
poétája” 1949-ben ezen a 
napon hunyt el Párizsban. 
Két ballada, két intermezzo 
és három noktürn mellett 
elhangzik az a b-moll szon-
áta is, amelynek gyászin-
dulója talán a zenetörténet 
legismertebb búcsúztatója.

 � Nádor terem
� OKTÓBER 17. – 19.30

A világ egyik legjobb szimfonikus együttesé-
nek számító zenekar 120 muzsikusa 25 külön-

böző országból származik. Európai koncertturnéjuk 
hazai állomásán Eötvös Péter Multiversum című 
új műve a szerző vezényletével lesz hallható.

 � Müpa    �  OKTÓBER 14. – 19.30
� 3900–12900 Ft    �  mupa.hu
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Eötvös Péter
ÉS A ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA AMSTERDAM

CAFe Budapest

JACOB COLLIER

Mindössze 23 éves, de 
a lába előtt hever a 

világ, a szakma és a közön-
ség. Sokak szerint valóban 
ő a jazz új Messiása, aki a 
lehető legnagyobb természetességgel mazsolázgatja ki a 
magának való párhuzamos zenei univerzumokat a kor-
társ műfajoktól a jazzig, a folktól a triphopig, a klasszikus 
zenétől a brazil ritmusokig, és formálja a saját képére. Első 
magyarországi koncertjére azt a multimédiás szólópro-
dukciót hozza, amelyet 2016-ban hozott létre Bostonban a 
Massachusetts Institute of Technologyval együttműködve.

 � Müpa    �  OKTÓBER 17. – 20.00
� 2100–3900 Ft    �  mupa.hu

KONCERT
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BEREZOVSKY / VÁRJON
PERÉNYI / DEBARGUE / VÁRDAI
ZIMMERMANN  / SNÉTBERGER
ROST / HEWITT / KOROLJOV
VINNITSKAYA / KELLER

JEGYEK ÉS JEGYEK ÉS 
BÉRLETEK MÉG BÉRLETEK MÉG 
KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!KAPHATÓK!

www.concertobudapest.hu
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CAFe Budapest

MARTIN KOHLSTEDT

S zóló kortárs zenei zon-
goraest a hajón? Kicsit 

furcsán hangzik? Nem baj, 
most kiderül, hogy pont itt 
is kiválóan működik. Martin 
Kohlstedt jelenleg az egyik 
legfontosabb és legizgalma-
sabb fi atal német zene-
szerző. Felvételei, albumai 
megtalálhatók az összes 
digitális platformon: első 
magyarországi koncertje 
egy igazi zenei nagy utazás.

 � A38
� OKTÓBER 18. – 20.00
� 2500 Ft / 3500 Ft
� a38.hu

A Kolozsvári Magyar Opera vendégjátéka Szabó 
Sipos Máté irányításával a Szent László-legen-

dárium motívumait szövi játékos egységbe, amely-
ben egy faluközösség sorra a saját maga igazolására 
jár el, hogy eredeti elképzelése valóra válhasson.

 � Müpa    �  OKTÓBER 17. – 19.00
� 1500 Ft / 2500 Ft    �  mupa.hu

CAFe Budapest

SELMECZI GYÖRGY: BOLDOGASSZONY LOVAGJA

KONCERT
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Izgalmas találkozások, régi 
barátok, inspiráló muzsika

A Filharmónia Magyaror-
szág következő évadának 

Unikum-bérletében a legke-
resettebb magyar művészek 
és muzsikus barátaik adnak 
koncertet a Zeneakadémián. 
Baráti Kristóf hegedűművész, 
Várdai István csellóművész, 
Kelemen Barnabás hege-
dűművész és Boldoczki Gábor 
trombitaművész neve a 
világ hangversenytermeiben 
rendkívül jól cseng, barátaik-
kal együtt pedig olyan lesz 
egy kicsit minden koncert, 
mintha a művészek nap-
palijába léptünk volna be, 
ahol éppen együtt zenél-

nek. Az első koncertet 2017. 
október 6-án Baráti Kristóf 
és barátai adják. A zseniális 
hegedűművész hangszere 
zsonglőre, de természetesen 
társai is elsővonalbeli mu-
zsikusok. A hangversenyen 
Enrico Pace zongoraművész, 
Pieter Wispelwey csellómű-
vész és Maxim Rysanov 
brácsaművész lesznek a 
vendégei. Kétség sem férhet 
hozzá, hogy maradandó 
élményt, lenyűgöző játé-
kot kapunk majd tőlük.

Bővebb információ: 
www.fi lharmonia.hu
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N em szükséges nagy jóstehetség annak belátására, hogy 
ha Widmann immár nemcsak saját darabjainak, hanem 

a zenekari repertoár csúcsát képviselő művek karmestere-
ként is gyakrabban lép pódiumra, egy jelentékeny diri-
gensi pálya kibontakozásának lehetünk szem- és fültanúi. 
Afelől pedig ne legyenek kétségeink, hogy Mendelssohn 
zongoraversenyét Várjon Dénessel a hangszernél a töké-
letes egymásra hangolódás jegyében fogja elvezényelni.

 � Zeneakadémia    �  OKTÓBER 26. – 19.30
� 2900–6500 Ft    �  zeneakademia.hu

Brahms állítólag több mint húsz vonósnégyest írt és sem-
misített meg, mire az elsőt felvállalta, miközben Puccini 

másfél évtizeddel később egyetlen éjszaka alatt kompo-
nálta kamaraművét, ami azzal a 2. kvartettel egészül ki, ami 
Schönberg életének egyik legsúlyosabb válságát önti zenébe.

 � Zeneakadémia    �  OKTÓBER 24. – 19.30
� 1400–5600 Ft    �  zeneakademia.hu

CAFe Budapest

ANIMA SOUND SYSTEM 
FEAT. HEIDI VOGEL

Ő sbemutatót és egy 
legendás londoni ven-

dégművészt ígér az Anima 
Sound System, amely a 
CAFéra black work song-
okra és biblikus tematikájú 
spirituálékra épülő vado-
natúj műsort állított össze 
Jerusalem, My Love címmel. 
Heidi Vogel a Cinematic Or-
chestra énekesnője, hangja 
„a legmagasabb hegyekből 
és óceánok mélyéről” szól.

 � Akvárium 
� OKTÓBER 21. – 20.00
� 2500 Ft
� akvarium.hu

Jörg Widmann
ÉS A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

Horti Lilla
ÉS A KELEMEN KVARTETT
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2017. OKTÓBER 6. PÉNTEK, 21:00

Tara Fuki (CZ)

2017. OKTÓBER 3. KEDD, 19:00

Rondo Quartet
Dohnányi, Kurtág, Schubert

2017. OKTÓBER 9. HÉTFŐ, 19:30

CAFe Budapest | UMZF2017 
zeneszerzőverseny - 
kamarazenekari döntő

2017. OKTÓBER 18. SZERDA, 21:00  

j(A)zz! | David Helbock  
Trio (A)

2017. OKTÓBER 15. VASÁRNAP, 19:30

CAFe Budapest | Piia Komsi  
és a Calder Quartet
Eötvös Péter: String Quartets - 
BMC lemezbemutató

BMC, 1093 Budapest, Mátyás u. 8.  
+361 216 7894 | info@bmc.hu | www.bmc.hu

BMC Papagenoba fekvo feloldal 127x86 2017.oktoberibe.indd   1 2017. 09. 07.   15:34

A reformáció kezdetének 500. évfordulóját mi mással 
ünnepelhetné az Opera, mint a francia nagyope-

ra egyik legeklatánsabb példájával, amelynek alapjául a 
vallásháborúk egyik legszörnyűbb eseménye szolgál.

 � Erkel Színház    �  OKTÓBER 28. – 18.00
� 1500–7200 Ft    �  opera.hu

ŐSÖK RITMUSA

E zek a hősök a mi őseink: 
ott voltunk Trója ostro-

mánál, az alvilág bejáratánál, 
mikor a művészet és a szere-
lem ereje megnyitotta a halál 
soha fel nem táruló kapuját. 
Ott voltunk az északi erdősé-
gek mélyén, féltük Thor isten 
villámait, láttuk Vejnemöj-
nent átkelni az alvilági folyón, 
a Tuonin. Nem felejtettünk el 
egy pillanatot sem, ott lüktet 
bennünk, a zenénkben, a 
mozdulatainkban az embe-
riség hajnala: az Aranykor.

 � Zeneakadémia
� OKTÓBER 25. – 19.30
� 2500–4700 Ft
� zeneakademia.hu

A hugenották

OKTÓBER
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