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NATURALLY 7

A cappella felsőfokon: az első ízben idelátogató hét 
fekete mesterdalnok várhatóan nemcsak a Beat-

lestől a Coldplayen át Phil Collinsig az összes létező slá-
gerrel, de a dátumra tekintettel a legszebb karácsonyi 
dalokkal is elkápráztatja majd a Müpa közönségét.

 � Müpa    �  DECEMBER 20., 19.30
� 2300–4900 Ft    �  mupa.hu

KARÁCSONYI CREATIVE 
ARTS FAIR

K étnapos vásár a divat 
és a dizájn jegyében, 

ahol az új kollekcióikkal, 
készleteikkel bemutatkozó 
alkotókkal – ékszerter-
vezőkkel, keramikusok-
kal, iparművészekkel – is 
találkozhatunk. Ugyanekkor 
különleges tárlatvezetések, 
épületséták a múzeumban.

 � Iparművészeti Múzeum
� DECEMBER 17–18.
� imm.hu
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OUTSIDER KARÁCSONY

A z outsider art mind-
azoké, akik nem a 

„hivatalos” művészeti 
közegben dolgoznak. Autista 
alkotók munkái szerepelnek 
ezen a karácsonyi tárla-
ton és vás áron, ami még 
az év elején is látható.

 � Tárt Kapu Galéria
�  JANUÁR 20-ig, 

k–p: 14.00–18.00
�   INGYENES 
� tartkapugaleria.hu

Karácsonyi vásár 
és adománygyűjtés 
a Katonában

I dén decemberben a Szúcs-bányatelepen élők szá-
mára gyűjt tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, 

játékokat és ruhákat a Katona József Színház az előcsar-
nokban elhelyezett ajándékdobozokban. Az adomány-
gyűjtés az Eltáv nevű, tavasszal indított felzárkóztatási 
programhoz kapcsolódik, amelynek célja a szegregáció 
enyhítése, megszüntetése. A vásár három napja alatt 
25–40% kedvezménnyel lehet megvásárolni a januári és 
februári előadásokra szóló jegyeket, az ajándékboltban 
pedig 20% kedvezménnyel kaphatók a Libri Kiadó köny-
vei és egyedi vászontáskák, kötények és bébiruhák. 

 � Katona József Színház    � DECEMBER 16–18.
� katonajozsefszinhaz.hu, facebook.com/katona.budapest

KARÁCSONYI ÉNEK

A Danubia Zenekar koncertje igazi ünnepi hangulatot ígér a 
legszebb Mozart-tételekkel, Mácsai Pál versmondásával, 

Sáfár Orsolya éneklésével, különlegességképpen pedig Csaj-
kovszkij Diótörő-szvitjének Duke Ellington-féle átdolgozásával.

 � Zeneakadémia    �  DECEMBER 21., 19.30
� 2500–4700 Ft    �  zeneakademia.hu

PÁTKAI ROZINA 
KIÁLLÍTÁS ÉS KONCERT

E lőször hallgathatjuk meg 
élőben Pátkai Rozina 

Paraíso na Terra című má-
sodik nagylemezének dalait, 
ami pedig teljesen új: Rozina 
rajzai és montázsai is kiállí-
tásra kerülnek a BJC-ben.

 � Budapest Jazz Club
�  DECEMBER 17., 

18.00 (kiállítás megnyitó), 
19.00 (koncert)

� 2000 Ft / 2400 Ft
� bjc.hu
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A NŐ NÉGYSZER
HENRIK IBSEN: 

NÓRA
FEBRUÁR 12., 13., 24., 25., 27.

MOLIÈRE:

A NŐK ISKOLÁJA
FEBRUÁR 1., 4., 10., 15., 23.

SIMON STEPHENS:

HARPER REGAN
FEBRUÁR 22.

FASSBINDER:

PETRA VON KANT
FEBRUÁR 19.

WWW.KATONAJOZSEFSZINHAZ.HU

A denevér

A z Opera a hagyományos módon zárja az ünne-
peket és az évet: Johann Strauss nagyoperett-

jével, a hatalmas népszerűségnek örvendő A de-
nevérrel. Kaland kaland hátán, móka és kacagás, 
szerelmek és bonyodalmak, közel három órán át.

� Magyar Állami Operaház
� DECEMBER 30. – 18.00, 31. – 16.00, 20.30
� 14 200 Ft–25 000 Ft
� opera.hu

SZENT EFRÉM FÉRFIKAR 
– NEW YORK, NEW YORK

A Nagy Alma zenéje három estén át, stílusokon és 
korszakokon keresztül: Dvořáktól és Bartóktól Berns-

teinen, Stravinskyn és Steve Reichen át Lennon, Sinatra, 
Garfunkel, sőt Alicia Keys slágereiig bezárólag. Stílusfeti-
sisztáknak soha vissza nem térő alkalom a gyógyulásra.

 � Budapest Music Center
� DECEMBER 28., 29., 30. – 19.30
� 1500 Ft    �  bmc.hu

MAI MANÓ 
KARÁCSONY

B udapest legjobb fotós 
könyvesboltjában vásá-

rolhat be karácsonyra az, aki 
odavan a ritka fotóalbumo-
kért, szignált fotográfi ákért, 
érdekes képeslapokért, 
mindemellett pedig támo-
gatná a Mai Manó Házat. 
Vásárlás előtt-után érdemes 
valamelyik aktuális kiállítást 
is megnézni az emeleten.

 � Mai Manó Ház
�  DECEMBER 23-ig, 

hétköznap: 14.00–19.00; 
hétvégén: 11.00–19.00

�  maimano.hu/karacsonyi-
konyvesbolt-ajanlo

BIN JIP

E lszállt, elektronikus világ, 
élőben kevert instrumen-

tális DJ-alapok, improvizáció 
és jazzelemek, utánozhatat-
lan Bin Jip-hangzás. Harcsa 
Veronika, Andrew J és Gyé-
mánt Bálint ismét a hajón!

 � A38
� DECEMBER 26., 21.00
� 1900–2400 Ft
� a38.hu
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