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DEX – DALSZERZŐ EXPO 2018

V an, amikor a dalszerzők is beülnek a pad mögé és a 
közönség sorai közé. Ezen a napon a dalszerzők és az 

alkotók kerülnek fókuszba, legyenek pályájuk elején járók 
vagy befutott szerzők. Workshopok, előadások, kerek-
asztal-beszélgetések ismert magyar és külföldi előadókkal, 
zeneipari szakemberekkel – a Jazz Showcase mellett a hónap 
kapcsolatépítő, szakmai fejlődést elősegítő eseménye.

 � BMC    �  FEBRUÁR 1. – 10.00    �  2990 Ft    �  bmc.hu

Nicolas 
Altstaedt
ÉS A NEMZETI 
FILHARMONIKUSOK 

Z ubin Mehta felfede-
zettje, Carlo Montanaro 

vezényletével a megun-
hatatlan Újvilág-szimfónia 
mellett a lendületes, áradó 
dallamaival magával ragadó 
Gordonkaversenyt a hazai 
közönség előtt szintén nem 
ismeretlen Nicolas Altstaedt 
szólójával élvezhetjük majd. 
Napjaink német–francia mu-
zsikus nemzedékének egyik 
kiemelkedő tagja többek 
között annak az Osztrák–
Magyar Haydn Zenekar-
nak a művészeti vezetője, 
amelyet több éven keresztül 
Fischer Ádám irányított.

 � Müpa
� FEBRUÁR 1. – 19.30
� 2100–5200 Ft
� mupa.hu

E gy nap, tizenegy koncert, 500 perc tiszta zene. Ti-
zenegyedik közös zenei maratonját szervezi meg a 

Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa, amelynek főhőse 
az amerikai álom klasszikusa, Leonard Bernstein lesz. 
„Nincs olyan ága a zenének, amit Leonard Bernstein ne 
próbált volna ki, és mindegyikben mester. Leonardói re-
neszánsz jelenség” – mondta a magyar származású Os-
car-díjas amerikai zeneszerző, Rózsa Miklós. Bernstein, aki 
éppen 2018-ban lenne 100 éves, kora ikonikus hangjává 
vált, eklektikus kompozícióiban keverednek a jazz, a zsidó 
dallamok és a színházi zene, de bármit is írt, elsődleges 
célja a kommunikáció volt. Életművéből hallhatunk humo-
ros és lelkesítő politikai nyitányt, zsoltárokat és motettá-
kat, megszólal egyik legnépszerűbb műve, a Szimfonikus 
táncok a West Side Storyból, a Kennedy elnök özvegyének 
kérésére született drámai Mise néhány részlete, a Jeremiás 
próféta történetét feldolgozó I. szimfónia, és egyik legko-
molyabb társadalomkritikus operája is, a Trouble in Tahiti, 
amelynek nemcsak a zenéjét, de a szövegét is ő maga írta.

 � Müpa    �  FEBRUÁR 4. – 21.00    �  990 Ft    �  mupa.hu

Újra maraton a Müpában!
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A hangverseny szólis-
tája 21 éves korában 

lett a Metropolitan Opera 
hárfása, 1993 óta pedig a 
Berlini Filharmonikusok 
tagja. Művészetét Mozart 
egyik zongoraversenyé-
nek átiratával, valamint 
egy kromatikus hárfára írt 
kísérleti Debussy-kompozí-
ció által ismerjük meg. Bár az 
új hangszer nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket, 
a mű azóta is kedvelt eleme 
a koncertszínpadoknak 
csakúgy, mint Csajkovsz-
kij nyitányfantáziája és 
Dvořák VII. szimfóniája.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 9. – 19.00
� 3500–4500 Ft
� zeneakademia.hu

Marie-Pierre 
Langlamet
ÉS A MÁV 
SZIMFONIKUSOK
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Jazz 
Showcase

M ár a tavaly februári 
számunkban is csak 

dicsérni tudtuk a Müpa 
rendezvényét, amely idén 
tizenegyedik alkalommal 
vonultatja fel a jelenlegi tren-
deket és kínálatot. A show-
case-en előadók, produkciók, 
kiadványok mutatkoznak 
be a szakmai és a szimplán 
érdeklődő közönségnek, 
kapcsolatok épülnek, címek 
cserélődnek, hogy a zeneipar 
folyamatosan megújuljon 
mind regionális, mind helyi 
szinten. A program szomorú 
aktualitása, hogy 2017-ben 
az egyik fő fellépő a nemrég 
elhunyt Fábián Juli volt.
A délutáni koncerteken ez-
úttal is kilenc fi atal zenekar 
lép színre a „megbízhatatlan” 
jazz műfajától az a capelláig, 
egy neves szakemberekből 
álló nemzetközi zsűri előtt, 
de a közönség is szavaz-
hat: a szakmai fődíjas és a 
nézők által beszavazott is 
hamarosan ismét megmu-
tathatja magát a Müpában, 
a Nemzetközi Jazznap, illetve 
a Jazz 0820 program során.

 � Müpa
� FEBRUÁR 1–3.
� 2200 Ft/ 2900 Ft / 3200 Ft
� mupa.hu
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TÉLI TÁNC 
ÉS 

TÁNCOLÓ TAVASZ

művészeti vezető: zsuráfszky zoltán

Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes

MÜPA 
2018. FEBRUÁR, 18. 19:00 ÓRA 

A Nemzeti Táncszínház szervezésében.

W W W. M N T E . H U
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Cser Ádám 
és a BDZ
C ser Ádám kifejezetten erre 

a hangversenyre írta 5. 
szimfóniáját. Elmondása sze-
rint az öttételes mű részleteit 
olyan személyeknek ajánlja, 
akik nagy hatással voltak rá 
élete során: az első tételt Ko-
csis Zoltánnak, a másodikat 
nagymamájának, Cser Tímea 
operaénekesnőnek. Tervei 
szerint Brad Mehldau ameri-
kai jazz-zongorista tiszteleté-
re is készül egy tétel, a többi 
viszont legyen meglepetés.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 11. – 19.30
� 3000–4500 Ft
� zeneakademia.hufotó: Éder Vera
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Omar Souleyman

T udják, hogy létezik szíriai 
lakodalmas techno? És 

hogy földi helytartója Omar 
Souleyman, aki már  2015-
ben is lázba hozta Budapes-
tet? Mire első saját lemezét 
megjelentette, már ötszáznál 
is több élő, kézről kézre 
járó felvétel látott napvi-
lágot fellépéseiről. Aztán 
meghódította a világot is, 
szerepelt a Nobel Peace 
Prize koncertjén, a Glas-
tonbury és a Roskilde fesztiválokon is. Legutóbbi le-
meze, a To Syria, With Love a polgárháború sújtotta 
ország előtti tisztelgés. Az év tánczenei koncertje.

 � Dürer Kert    �  FEBRUÁR 9. – 20.00
� 3500 Ft / 4500 Ft    �  durerkert.com

Ring Estély
ROBERTO ALAGNÁVAL 
ÉS ALEKSANDRA 
KURZAKKAL 

A Ring Estély díszven-
dége Roberto Alagna 

francia tenor és Aleksandra 
Kurzak lengyel szoprán, 
akik többek közt a Rómeó 
és Júlia, a Szerelmi bájital, 
az Otello, a Gianni Schicchi 
és a Pillangókisasszony 
népszerű áriáiból és duett-
jeiből válogatják műsorukat. 
„A Ring gyűrűi”-évadhoz 
kapcsolódóan az estély nyi-
tótáncának zenéje Wagner 
dallamaiból építkezik, amit 
Gulya Róbert zeneszerző ír 
az alkalomra. A két házigazda 
Morvai Noémi és Ókovács 
Szilveszter főigazgató.

 � Erkel Színház
� FEBRUÁR 10. – 19.00
� 4000–19500 Ft
� opera.hu V annak remekművek, amelyek általános értelemben 

fejtik ki hatásukat az utókorra, és vannak különleges 
alkotások, amelyek ezen a széles körben gyakorolt befolyá-
son túl konkrétan is ösztönzik egy későbbi szerző munkáját. 
Ilyen inspirációval szolgált Bartók Kékszakállúja a 2017-ben 
Prima Primissimia Díjjal jutalmazott Eötvös Péter számára. 
A két egyfelvonásost Káel Csaba rendezésében láthatjuk.

 � Müpa    �  FEBRUÁR 10. – 19.00
� 3300–9900 Ft    �  mupa.hu

EÖTVÖS PÉTER:

Senza sangue

Zene minden napra: papageno.huKONCERT

30     február


