
Medveczky Ádám és a 
Miskolci Szimfonikusok

 BEMUTATÓ 

Györgyike 
drága 
gyermek 

Györgyikét feleségül kéri 
egy gazdag bécsi gyáros. 

A 18 éves pesti lány  addig 
színésznőnek készült, és 
egy fi atal művészbe volt 
szerelmes. Most azonban 
nem tudja, kit, mit válasszon.

 � Miskolci Nemzeti Színház
� ÁPRILIS 6. – 19.00, 7. – 17.00 
� 1900 Ft
� mnsz.hu

A reggeli hangulat felemelő, tiszta derűje, majd a gyász 
és a fi nom érzékiség tónusainak együttese olyan 

egységet képez, ami nem véletlenül teszi elnyűhetetlen 
komolyzenei örökzölddé Edvard Grieg Peer Gynt szvitjét. 
Ez a természetközeliséggel párosuló színvarázs jelenik 
meg Beethoven VI. szimfóniájában és Chopin korai f-moll 
zongoraversenyében is, amit ezúttal Réti Balázs tolmácsol.

 � Miskolc, Művészetek Háza    �  ÁPRILIS 9. – 19.00
� 2000–2500 Ft    �  mso.hu
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GRÓF NÁDASDY BORBÁLA

EGY HITELES 
N I ÚT

Idegenben is megmaradni, idősen hazatérni és közben ön-

magához a kultúrához, a hazához is hűnek lenni. Egy gazdag 

életutat tetterősen, alkotóan végig élni: ez Nádasdy Borbála 

tapasztalata.

Gróf Nádasdy Borbála írónő (korábban balettmester, színésznő) 

könyveiről, életéről, kalandjairól mesél a csodálatos 

atmoszférájú Lóvasútban. 

Beszélgetőtársa ezen az estén 

Takács Bence előadóművész lesz.

Díjtalan regisztrációs jegy váltható:  lovasut.jegy.hu

1121 Budapest, Zugligeti út 64.
facebook.com/lovasut

instagram/lovasut
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Ránki Dezső és a 
Pannon Filharmonikusok
B rahms utolsó szimfóniája esetében az újraértelmezés 

még aligha bír komolyabb jelentőséggel, más azonban 
a helyzet Liszt Obermann völgye című zongoradarabja 
esetén, amelyből a nemrég elhunyt Kocsis Zoltán készí-
tett nagyzenekari változatot. Az hommage legsajátosabb 
formáját pedig ezúttal Bartók 2. zongoraversenyében 
találjuk meg. A koncerten Hamar Zsolt vezényel.

 � Pécs, Kodály Központ    �  ÁPRILIS 12.– 19.00
� 1000–5990 Ft    �  pfz.hu

KAPOSVÁRRA LÁTOGAT 
AZ ALBA REGIA

Mozart A varázsfuvola 
című operájának nyi-

tánya indítja a Drahos Béla 
vezette fehérvári együttes 
vendégszereplését, majd 
a szerző G-dúr fuvolakon-
certjét is meghallgathatjuk 
a Liszt-díjas karmester 
szólójával. Az est méltó 
lezárásaként Mendelssohn 
95. zsoltárja csendül fel, 
amelyben az együttes a 
kaposvári Vikár Béla Ve-
gyeskart hívja segítségül.

 � Kaposvár, 
 Szivárvány Kultúrpalota
� ÁPRILIS 26. – 19.00
� 4400 Ft
� arso.hu
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B eethoven és Stravinsky fi atalkori, mégis már ek-
kor jellegzetes hangjukat, felfogásukat megmutató 

műveiből összeállított hangversenyt vezényel Somo-
gyi-Tóth Dániel. Az est során egy izgalmas és szórakoztató 
Beethoven-kép mellett a modern, szellemes hangszere-
lésű, de meglehetősen bonyolult zenei szövetű, éppen 
ezért feledhetetlen Stravinsky-portré is kirajzolódik.

 � Debrecen, Kölcsey Központ    �  ÁPRILIS 17. – 19.30
� 1800–2500 Ft    �  kodalyfi lharmonia.hu

Teremtett formák

ÚJVIDÉKI ORFEUSZOK

A Symposion a volt 
Jugoszláviában a ma-

gyar neoavantgárd kultú-
ra legfontosabb fóruma 
volt. Merész vizualitással, 
máig izgalmas tartalom-
mal. A kiállítás a magazint 
és körét mutatja be.

 � Szentendre, 
 Ferenczy Múzeum
� ÁPRILIS 29-ig
 k–v.: 10.00–18.00
� 600 Ft / 1200 Ft
� www.muzeumicentrum.hu
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