
Előhang
Visszanézve szinte hihetetlennek 
tűnik, hogy hat hónapja adtuk le az 
első Papagenót a nyomdába – azóta 
nemcsak ez a hat kiadvány jelent 
meg, de további hét Papageno-
különszám is, amelyet még 

május végéig további öt követ a 
Benczúr Kerti Esték, a Fesztiválakadémia, a Klassz 
a parton, a Szerelmünk, Shakespeare fesztivál és a 
Thália Vidéki Színházak Fesztiválja programjaival.

Az opera- és koncertszezon hagyományosan úgy működik, 
mint egy nagy szimfónia fi náléja – hatalmas csinnadratta 
után egyszer csak cse nd lesz –, de az idei operai fi nálé 
különösen sok szólamban és nagyot szól. Az Operaház 
egy monstre MagyarFeszttel búcsúzik egy évadra az 
Andrássy úti palotától, bemutatva 200 év magyar opera- 
és tánctörténetének szinte minden jelentősebb opuszát, 
záróakkordnak pedig még egy világsztár is érkezik, René 
Pape személyében. A Müpa, ahogy immár tíz év óta 
mindig, Duna-parti Bayreuthként Wagner zsenijének 
szenteli a júniust: idén a teljes Ring (!) mellett újra látható 
a Parsifal – a Wagner-napok szerintem legsikerültebb 
produkciója – és a ritkaságnak számító Rienzi is. A Miskolci 
Operafesztivál tíz napja szokásos módon magához 
szippantja az operarajongókat, a hedonizmus csúcsa pedig 
június 24-e lesz, amikor Miskolcon Gyöngyösi Levente 
régen várt operabemutatója, A Mester és Margarita, 
az Operaházban pedig az utolsó 50 év legfényesebb 
állócsillaga, Edita Gruberová várja a közönséget.

De addigra már ott lesz az Önök kezében a következő 
Papageno is: méghozzá egy nyári dupla szám a 
július-augusztusi koncertekkel és fesztiválokkal. 
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