
AZ ÜBERMENSCH ÉS
A DANUBIA ZENEKAR

A nagybajszú ember letette 
a tollat, remegő kézzel 

pipára gyújtott és gyanúsan 
nézegette azt a leírhatatlan 
mondatot a papíron. „Isten 
halott”. Ennyi volna hát? Nem 
kellett hadsereg, se Jákob 
lajtorjája, se mennydörgés és 
villámlás, és máris ledőlt egy 
régi, nyomasztó bálvány. Csak 
azt az újat kellett a helyébe fa-
ragni, egy kifürkészhetőbbet, 
egy ismerőst, aki válaszol, ha 
kérdezik. Nézte a mondatot, 
és nem jött rá, mi hiányzik.

 � Nyíregyháza, Kodály terem
� FEBRUÁR 27. – 19.00
� 3600 Ft    �  odz.hu

O lga Tobleruts orosz művész a megmozduló ál-
lóképben, az erős vizualitásban, a klasszikus és 

az abszolút kortárs keresztezésében érdekelt. Nem 
semmi, hogy Debrecenben látható kiállítása.

 � Debrecen, MODEM
� FEBRUÁR 25-ig, k-sz-p-szo-v: 10.00-18.00, cs: 12.00-20.00
� 400 Ft / 800 Ft    �  modemart.hu
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A z Orlai Produkciós Iroda előadása szelleme-
sen és meghökkentő őszinteséggel beszél 

szülői felelősségről, gyermeki önállóságról, nem 
utolsósorban pedig jutalomjáték a színészeknek.

 � Győr, Vaskakas Művészeti Központ
� FEBRUÁR 23. – 19.00    �  4400 Ft /4900 Ft    �  vaskakas.hu

Love Love Love

A Hagyományok Háza 
az Utolsó Óra program-

sorozat keretében bemu-
tatja: koncert és táncház a 
mocsi zenészekkel, valamint 
Gázsával és zenekarával, 
Árendás Péter vezetésével .

FEBRUÁR 1. – 20.00, Szeged, 
Fonó Klub (6720 Szeged, 
Dugonics tér 12.)

FEBRUÁR 2. – 20.00, Jászbe-
rény, Jászság Népi Együttes 
székháza (5100 Jászberény, 
Víz u. 1.)
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A 20. századi amerikai zenetörténet attól különleges, 
hogy bővelkedik olyan zeneszerzőkben, akik nyi-

tottak voltak a műzene határainak tágítására. Az olyan 
alkotók, mint Gershwin, Copland vagy Bernstein nemcsak 
a populáris zenei műfajok és stílusok alakulására voltak 
hatással, hanem az e stílusok fogyasztói körében sokszor 
ők jelentik a kaput a „komolyabb” zene felé. Az est sike-
réért garancia a nemrég Gershwin-lemezzel jelentkező 
Balog József és a Végh Sándor-tanítvány Gérard Korsten.

 � Pécs, Kodály Központ    �  FEBRUÁR 3. – 18.00
� 1000–5990 Ft    �  pfz.hu
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Puccini szerelmei

H orti Lillát, Erdős Attilát és Boncsér Gergelyt lát-
ják vendégül a Kodály Filharmónia együttesei, 

hogy a 19. század végi olasz mester lenyűgöző zenei 
világából válogassanak. Puccini dramaturgiailag és 
hangszerelésükben megismételhetetlen alkotásainak 
részleteit ezúttal Kovács János fogja majd össze.

 � Debrecen, Kölcsey Központ    �  FEBRUÁR 6. – 19.30
� 1800 Ft / 2500 Ft    �  kodalyfi lharmonia.hu

Onczay 
Csaba és 
a Miskolci 
Szimfo-
nikusok

A bűvös vadász mérföldkő-
nek számít a romantikus 

zene történetében. Varázs-
latos természetpoézis árad 
rögvest a Nyitány kürtme-
lódiáiból, ugyanakkor nem 
áll távol tőle a sötét erőknek 
azon hatalma sem, ami Paul 
Hindemith egyik legtöbbször 
hallható alkotásának, a Mat-
his, a festő című szimfóniának 
fő szervező eleme. A német 
művek forró drámaiságát a 
francia muzsika választékos, 
árnyalt lírája ellensúlyozza 
majd a hangversenyen Ca mille 
Saint-Saëns hangvételében.

 � Miskolc, Művészetek Háza
� FEBRUÁR 5. – 19.00
� 2000–2500 Ft
� mso.hu
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