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Hesszelők

B laskó Borbála fi zikai 
színházi produkciója 

Caryl Churchill Az iglic című 
drámája nyomán született, 
nyers és groteszk értelmezé-
se egyben gondolatmenet a 
jó és a rossz természetéről és 
arról, hogy cselekedeteinket 
gyakran olyan vágyaink és 
elfojtásaink irányítják, ame-
lyekről nem is tudunk. A da-
rab középpontjában álló iglic 
valójában tudatalatti vágya-
ink megtestesülése, aki bár 
teljesíti minden kívánságun-
kat, nagy árat kér cserébe. 

 � Bethlen Téri Színház
� JÚLIUS 1. – 19.00
� 2500 Ft
� bethlenszinhaz.hu

Keresztül-kasul

J anet pszichoterapeuta. Josh volt színész, tizennyolc hó-
napja nincs állása. Josh zsidó. Janet katolikus. Mindketten 

házasok. Mindketten magányosak. Egymás számára teljesen 
idegenek. Mindketten a San Franciscóból induló gyorsvona-
ton ülnek, mindkettejük kezében a New York Times szombati 
melléklete, tele keresztrejtvénnyel. Szóról szóra haladnak a 
rejtvényben, egyre több mindent ismernek meg a másikból, 
igyekeznek kitölteni az üres lelki rubrikákat, mígnem...

 � Rózsavölgyi Szalon    �  JÚLIUS 5–7., 20., 26., 27. – 19.30
� 6900 Ft    �  szalon.rozsavolgyi.hu
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A fővárosi közönség kedvelt irodalmi happeningje 
visszatér a város tereibe. A kortárs irodalom iránt 
érdeklődők 24 ország 25 írójának a „VÉSZKIJÁRAT” 
témához kapcsolódó szövegeit hallgathatják meg 
három estén (június 23-án, 24-én és 25-én) keresztül 
19:00 és 23:00 között a Belső-Erzsébetváros különbö-
ző helyszínein. A szemelvényeket az Orlai Produkció, a 
Gólem Színház és az Egyéjszakás Kaland nevű alkalmi 
formáció színészei olvassák fel. irodalomejszakaja.hu

Programok minden napra: papageno.huSZÍNHÁZ
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Mefi sztó
A z erősen társadalom-

kritikus regény, amely 
az előadás alapját is képezi, 
Klaus Mann német író tollá-
ból származik, aki a 20. szá-
zadi német irodalom egyik 
legfontosabb alkotója volt 
apja, Thomas Mann mellett. 
Mann eredetileg úgy tervez-
te, hogy egy utópisztikus 
regényt ír egy anarchisztikus 
Európáról, amely kétezer év 
múlva játszódott volna, ám 
egy író barátja azt javasolta 
neki, hogy ehelyett inkább 
dolgozza fel volt sógora, 
Gustaf Gründgens színházi 
intendáns történetét, és ír-
jon „egy homoszexuális kar-
rierista regényt a Harmadik 
Birodalomban”. Így született 
meg a szatirikus elemekben 
gazdag, társadalomkriti-
kus Mephisto, amely Hendrik 
Höfgen színész kétes karrier-
jéről, illetve színészi és társa-
dalmi felemelkedéséről szól.

 � Átrium
� JÚLIUS 13., 15. – 19.30
� 3990-5890 Ft
� atrium.hu
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Május végén Zsámbéki Gábor Lear király 
rendezésével nyitott a Katona József Színház.

Jekken Péter fotói és Rácz Ráchel a rendezővel készített 
interjúja a Papageno.hu oldalon találhatóak.

JÚLIUS–AUGUSZTUS

www.papageno.hu     11 



A „fehér balett” 
a Mediterraneum, 

a Földközi-tenger 
vidékének történeteiből 
és zenéjéből táplálkozik, 
és az itt élő népek 
vándorlásait, viharait 
és az őket összekötő 
kulturális köteléket idézi 
meg tizennégy táncossal 
és a világzene egyik 
legnagyobb csillagával.

 � Margitszigeti 
 Szabadtéri Színpad
� JÚLIUS 16. – 21.00
� 4500–12 500 Ft
� margitszigetiszinhaz.hu

Hervé Koubi 
és Natacha 
Atlas:
Odüsszeia

fotók: Frédérique Calloch

Programok minden napra: papageno.huSZÍNHÁZ
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Budapest, Te!

S zeretjük ezt a várost színéről és fonákjáról, mert 
olyan, mint maga az élet: sosem tudni, melyik 

sarkon túl mi vár ránk. A fővárosról és lakóiról szól 
ez a zenés városnézés, amelyben a legnagyobb 
pesti és budai slágerek is felcsendülnek.

 � Városmajori Szabadtéri Színpad
� JJÚLIUS 23. – 19.00
� 3400–5200 Ft
� varosmajoriszinpad.hu

JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Kataliszt
A PAPAGENO KULTÚRTÖRTÉNETI BÉDEKKERE

K eljünk útra virtuálisan együtt, 
kövessük muzsikusok lábnyomát! 

A Papageno.hu Kataliszt 
blogjában több mint 170 
posztot találnak, amelyek-
ben útikalauzunk Kocsis Ka-
talin nagykanizsai nyugdíjas 
zenei könyvtáros és kiváló 
helytörténész, több könyv 
szerzője. Ha idén nyáron 
valóságosan is útra kelnek, 

válasszák célpontként az or-
szág bármely táját, biztosan 
találnak hozzá a blogban 
kultúrtörténeti csemegékkel 
teli muníciót. A jól ismert 
helyszínek és művészek 
mellett rejtőzködő kincseket 
és felfedezésre váró alkotó-
kat, előadókat ismerhetnek 
meg ezekből az írásokból, s 
ha szeretnének elmélyülni 
a témában, további olvas-
nivalót is ajánl a szerző. 

Az egyre forróbb nyári napo-
kat nem csupán a vízparton 
lehet kellemesen átvészelni, 
de az Alpokalján is. Aki Kő-
szegre megy, biztosan nem 
hagyja ki az ország egyik 
legismertebb látnivalóját, a 
Hősök kapuját, ami nem csu-
pán a város védelmét szol-
gálta. A történelmi időkben 
innen hangzott fel a többféle 
funkciót is betöltő torony-
zene, amelyet a tornyosok 

A történeteket a Papageno.hu
oldalon, a Kataliszt blogban 
olvashatják el, az egyes régiók, 
jelentősebb városok látnivalóit 
külön-külön is megtalálják.

SZÍNHÁZ
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játszottak. A városi élet 
modernizálódásával azonban 
ez az intézmény megszűnt, 
zenei szerepét az 1840-ben 
megalakult kőszegi Hangász 
Egyesület vette át. Nagyobb 
ünnepeken szerencsére 
a kései utódok még ma is 
muzsikálnak a toronyban.

A szomszédos Sopronhoz 
ezer szállal kapcsolódik 
Liszt Ferenc. A város egyik 
legszebb épületéhez, a ró-
zsaszínben pompázó barokk 
Bezerédj-házhoz egy, mond-
hatni, tényleg rózsaszínű 
történet fűződik, amelynek 
főszereplői Slachta Etelka, 
az ifj ú Liszt és egy fél pár 

kesztyű. Az 1840. március 
29-i Honművész című lap így 
írta meg az esetet: „[Liszt] …
estve tánczvigalmon jelent 
meg Bezerédj Pál urnál, me-
lyen saját kinálkozásra egy 
fantáziát keringők s egyet 
nemzeti tételekre játszék a 
lelkesedett vendégkoszorú 
előtt. Mint hallom, egy lelkes 
asszonyság a művésznek 
egyik keztyűjét elragadván, 
mindenki ügyekvék annak 
egy darabkája birtokába 
jutni emlékül e gyönyörü 
estnek: nagy művészünk 
a kéztyű párját neki saját-
ságos fi nomsággal térden 
állva nyujtá városunk 
egyik lelkesb leányának.” 

Ki gondolná, hogy a Sop-
rontól három kilométerre, az 
Alpok lábánál fekvő Harka is 
rejt egy Liszt-emléktáblát? 
A világ hírhedett zenésze 
már közel hetvenéves volt, 
amikor a soproni Liszt Tár-
saság megünnepelte őt, és 
1881. április 17-én onnan egy 
tizenhat hintóból álló menet-
tel vették az irányt Doborján 
felé. Harka éppen útba esett, 
a helyi aranytorkú dalárdis-
ták pedig ki akarták venni 
részüket Liszt ünnepléséből.

A rövid látogatás emléke 
szájhagyományban maradt 
fenn, s öröklődött nem-
zedékről nemzedékre.

JÚLIUS–AUGUSZTUS
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AUGUSZTUS 24. KEDD 
ÉDER VERA FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
EL CARROMATO:
BIG DANCERS (ESP)
MISKOLCI BALETT:
TILTOTT ÖSVÉNYEK (HU)
GANGARAY DANCE COMPANY:
AGORA (HU)

AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK
A GRECSÓ FIVÉREK ESTJE:
TÖBBET MAGUNKRÓL
ORIANTHEATRE - MEHDI FARAJPOUR: 
KA-F-KA (FRA)

AUGUSZTUS 28. SZOMBAT
GERGYE KRISZTIÁN TÁRSULATA ÉS
GLORIA BENEDIKT:
KOKOSCHKA BABÁJA (HU)
DUDA ÉVA TÁRSULAT:
RAMAZURI (HU)

AUGUSZTUS 27. PÉNTEK
HODWORKS:
AMBER (HU)
MN DANCE COMPANY:
DE_SET (SLO)

AUGUSZTUS 25. SZERDA
SZEGEDI KORTÁRS BALETT:
BLUE/THE BLACK PAINTINGS (HU)

JEGYÉRTÉKESÍTÉS: 2021. JÚNIUS 14-TŐL!

JEGYIRODA: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 23., Telefon: 46/516-735, 516-736 , E-mail: jegyiroda@mnsz.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfőtől-péntekig: 10-18 óráig, szombat-vasárnap: ZÁRVA. Jegyirodánk előadások előtt egy órával 

nyitva tart.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A fesztivál létrejöttét támogatta:

horizontfesztival.hu

Erdélyi 
hét Gyulán
A rad, Csíkszereda, 

Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Temesvár 
színházai mutatkoznak 
be Gyulán. Széles kínálat, 
a műfaji skála Az ember 
tragédiájától a Hegedűs 
a háztetőnig terjed.

� AUGUSZTUS 2–8.
� 200–3900 Ft 
� gyulaivarszinhaz.hu
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Operettünnep
2021 nyara a nagy visszatérés idő szaka. Mi mással is ünnepelhetné ezt a Budavári 
Palotakoncert, mint mindannyiunk, de fő leg Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Johann 
Strauss, Ábrahám Pál kedvenc mű fajával, az operettel és annak legnagyobb slá-
gereivel! A tökéletes hangzásról és látványról a Budapesti Operettszínház mű -
vészei, mintegy ötventagú szimfonikus zenekara, balett- és énekkkara, valamint 
sztárszólistái és fi atal tehetségek gondoskodnak a megszokott helyszínen, az 
Oroszlános Udvaron, július 23-án és 24-én este. A magyar operett tradicionális 
és modern elemei egyszerre elevenednek meg a színpadon! Több száz látvá-
nyos jelmez, magas színvonalú színpad-, hang- és fénytechnika gondoskodik 
az élményrő l. Mindezek persze csak kiegészítő i világhírű  zeneszerző ink sláge-
reinek, melyek mellett felcsendülnek Ázsiától, Európán át, Amerikáig dúdolt 
operaslágerek is, melyek szintén az operett fénykorának szülöttei! Igazi ünnep 
lesz ez a két este, minden néző nek, színpadi szereplő nek és az operettnek! (x)

Programok minden napra: papageno.huSZÍNHÁZ
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EL CARROMATO:
BIG DANCERS (ESP)
MISKOLCI BALETT:
TILTOTT ÖSVÉNYEK (HU)
GANGARAY DANCE COMPANY:
AGORA (HU)

AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK
A GRECSÓ FIVÉREK ESTJE:
TÖBBET MAGUNKRÓL
ORIANTHEATRE - MEHDI FARAJPOUR: 
KA-F-KA (FRA)

AUGUSZTUS 28. SZOMBAT
GERGYE KRISZTIÁN TÁRSULATA ÉS
GLORIA BENEDIKT:
KOKOSCHKA BABÁJA (HU)
DUDA ÉVA TÁRSULAT:
RAMAZURI (HU)

AUGUSZTUS 27. PÉNTEK
HODWORKS:
AMBER (HU)
MN DANCE COMPANY:
DE_SET (SLO)

AUGUSZTUS 25. SZERDA
SZEGEDI KORTÁRS BALETT:
BLUE/THE BLACK PAINTINGS (HU)

JEGYÉRTÉKESÍTÉS: 2021. JÚNIUS 14-TŐL!

JEGYIRODA: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 23., Telefon: 46/516-735, 516-736 , E-mail: jegyiroda@mnsz.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfőtől-péntekig: 10-18 óráig, szombat-vasárnap: ZÁRVA. Jegyirodánk előadások előtt egy órával 

nyitva tart.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A fesztivál létrejöttét támogatta:

horizontfesztival.hu



ÉLŐ  
NÉPMŰVÉSZET
XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

HAGYOMÁNYOK HÁZA
1011 BUDAPEST, CORVIN TÉR 8.

www.hagyomanyokhaza.hu
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Raszputyin
S zergej Polunyin elbűvöl 

és megbotránkoztat, 
lenyűgöző technikáját és 
kivételes előadói készsé-
gét azonban senki sem 
vitatja. Ezúttal egy olyan 
történelmi alak bőrébe 
bújik, aki épp annyira 
ellentmondásos, mint ő.

 � Margitszigeti 
 Szabadtéri Színpad
� AUGUSZTUS 13. – 21.00
� 4500–14 500 Ft
� margitszigetiszinhaz.hu

SZÍNHÁZ
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Rabóczky Judit Rita Vasének 
című kiállítása július 18-ig látható 

a Godot Kortárs Művészeti Intézetben.

Még több kép: Jekken Péter fotóművész 
PeterPress-blogjában a Papageno.hu oldalon.

SZÍNHÁZ
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Megtöltjük
kultúrával 
Terézvárost!

2021
Nyár

Minden program díjtalan, de egyes programok regisztrációhoz 
és védettségi igazolványhoz kötöttek. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk. Szervező: Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér 
a Terézvárosi Önkormányzat támogatásával. 

Helyszín: VI., Hunyadi tér

A kultúra motorja

Grecsó-Hrutka Tandem → Tázló → Odessa Mamma

M.É.Z. → Pénzügyőr Zenekar → TAZI → Danubia Zenekar  

Four Fathers  → Fourtissimo → Fabók Mancsi Bábszínháza  

Belvárosi Betyárok → Varázs Tamás → Danny Bain 

Rutkai Bori Banda → Aranyszamár Bábszínház → Kertmozi

facebook.com/eotvos10
www.eotvos10.hu

További részletek:

E gy egyetemista lány, 
egy huszonéves zenész, 

egy vlogger, egy nagymama, 
egy negyvenes férfi … 
Velük már találkoztunk 
– vagy akár magunkra 

is ismerhetünk bennük. 
Az öt párhuzamos 
történet napjaink egyik 
legaktuálisabb témájával, 
az elmagányosodás 
jelenségével foglalkozik.

 � MűvészetMalom 
 (Szentendre)
� AUGUSZTUS 13., 14. – 20.30
� 2900 Ft
� szentendreiteatrum.hu
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Csend-etűdök

JÚLIUS–AUGUSZTUS

www.papageno.hu     21 



H alas Dóra, Nagy Fruzsi-
na, Mautner Zsófi  és a 

Soharóza kórus. Kórus-szín-

ház, extrém divatbemutató 
és gasztronómia. Az előadás 
zeneileg és vizuálisan is a 

karantén alatt megváltozott 
gasztronómiai szokásainkat 
mutatja meg. A Soharóza 
kórus a gasztrokoncerten 
körbejárja a sütési-főzési 
szokások átalakulását a 
nagymamamódszerektől az 
aktuális hipszter trendekig 
és a takeaway kultúráig. 
Nagy Fruzsina jelmeztervező 
hagyományos, illetve rend-
hagyó anyagok és technikák 
ötvözésével alkotta meg 
a jelmezeket, amelyeknek 
saját dramaturgiája, humora 
és különleges mivolta van.

 � Városmajori 
 Szabadtéri Színpad
� AUGUSZTUS 18. 
 – 19.00, 21.00
� 4200 Ft
� szabadter.hu
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JÚLIUS 10. 
19.00

Ülőjegy: 5000 Ft 

KAPUNYITÁS

Állójegy: 4000 Ft

 NEOTON 
  KONCERT

Dalok a kamrából
Programok minden napra: papageno.huSZÍNHÁZ
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