
     

Haydn
A teremtés
közreműködik

Celeng Mária
szoprán
Rab Gyula
tenor
Cser Krisztián
basszus
nemzeti Énekkar
karigazgató: Somos Csaba

vezÉnyel | vásáRy TaMás

Ősök 
ritmusa  
1. koncert  

odz.hu

  TEREMTŐ TŰZ
2017.10.01 | 19:30
ZENEAKADÉMIA

Teremtotuz_127x86.indd   1 02/05/17   17:23

SÁRIK PÉTER TRIÓ

Lucky dog

A szenzációs trió sokak 
által várt új lemezbemu-

tatója öt kitűnő vendégmű-
vészt is tartogat a jazzra-
jongók számára: Borbély 
Mihály (szaxofon), Gyárfás 
István (gitár), Gyémánt Bálint 
(gitár), Várallyay Petra (ének, 
hegedű) és Tar Gergely (ütő-
hangszerek) – csak győzzük 
majd kapkodni a fülünket.

 � BMC 
� JÚNIUS 2. – 20.30
� 4900 Ft
� bmc.hu

Bach, Telemann, Händel

A mikor Bachot a lipcsei 
Tamás-templom szer-

ződtette, a döntés jegyző-
könyvében fennmaradt az 
a fanyalgó kitétel, hogy „ha 
már Telemann elérhetetlen 
a számunkra, jó lesz ez a 
Bach is”. Az utókor más-
képp rangsorolt, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy 
Telemann érdemtelenül lett 
volna kora egyik legelis-
mertebb szerzője – kettejük mellett Händel teszi teljessé 
a kiváló barokk hegedűs, Midori Seiler vezette Fesztivál-
zenekar koncertjén a német barokk triumvirátusát.

 � Zeneakadémia    �  JÚNIUS 1., 2. – 19.45; JÚNIUS 3. – 15.30
� 2700–11 000 Ft    �  zeneakademia.hu
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Élsportolóként is 
szerettél futni?
Nem, akkor kifejezetten utál-
tam. A hétpróba ügyességi és 
dobószámait sokkal jobban 
szerettem. Be kell valljam, 
volt, hogy elblicceltem a 
téli-kora tavaszi felkészü-
lési időszak hosszútávú, 
10-12 kilométeres futásait, a 
többieket pedig megkértem 
arra, hogy ne áruljanak be 
az edzőnknek. Teljesen más 
volt az az időszak: a köte-
lező futás, a napi két edzés, 
amikor nem elsősorban a 
sport öröméért, az egész-
ségért mozog az ember.

Mikor billent át 
ez az érzés?
Nagyon későn. Amikor 
lesérültem, kudarcként éltem 
meg, hogy a sportpályafutá-
somnak vége szakad, és évek 
teltek el, hogy újra futócipőt 
húztam. Komoly amatőrként 
2000 körül vágtam ismét 
bele. Emlékszem, nagyon 
nehezen ment az első néhány 
alkalom. Akkor már itt, a 
Bakonyban éltünk, ahol nincs 

sík terep, csak emelkedő, 
lejtő, megint emelkedő, 
lejtő. Kitűztem magamnak 
ismerkedésképp egy laza 
három-négy kilométeres 
távot. A lazaság helyett szúrt, 
fájt mindenhol, meleg is volt… 
aztán a negyedik kilométer 
táján elkezdtem nézni a tájat, 
ami gyönyörű. Egyszerűen 
feltöltött, már nem magamra 
fi gyeltem, és minden baj, 
fájdalom, szúrás elmúlt.

Futottál maratont, részt 
vettél városi futóverse-
nyeken. Azok mennyiben 
adnak más élményt?
A nagyvárosi futóversenyeket 
kevéssé szeretem, mert nem 
adja ugyanazt az élményt, ke-
véssé élhető át a futás öröme, 
például a tömeg miatt. Ezzel 
szemben egy olyan jótékony-
sági futóverseny, amit a ter-
mészetben rendeznek meg 
– ilyenből a környékünkön is 
van több –, kisebb léptékű, 
és még egy fontos célt is 
támogat, számomra sokkal 
nagyobb élmény. Családilag is 
ezeket részesítjük előnyben.

Nehéz egymást rá-
vennetek a futásra?
Mivel a férjem válogatott 
atléta volt, a futás mindig 
ott volt az életében. Persze 
van, hogy ösztönöznünk 
kell egymást, hogy neki-
induljunk. Kirándulunk és 
futunk – olyan szabadidős 
tevékenység ez, amikor 
együtt lehetünk, beszélget-
hetünk a természetben.

„A többieket megkértem, 
hogy ne áruljanak be az edzőnknek”

A ROVAT TÁMOGATÓJA A VOLVO AUTÓ HUNGÁRIA.

ÉLJEN TELJES ÉLETET, MOST!
ÚJ VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

A futás életforma a kiváló énekesnő, Miklósa 
Erika számára. Ma leginkább a Bakony útjain, 

terepen fut, de csomagjába a világ legjelentősebb 
operaszínpadai között ide-oda utazva mindig bekerül 
a futócipő is, hogy a város valódi arcát megismerje. 
A sportághoz fűződő kapcsolat első fázisa azonban 
nem volt ennyire kiegyensúlyozott.
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MÁV Szimfonikus Zenekar
bérletvásárlás 2017-2018

VÁRJON DÉNES,  
MIHAELA MARTIN,  
ROBERTO PROSSEDA,  
MICHEL BÉROFF,   
BARÁTI KRISTÓF,  
KOBAYASHI KEN-ICHIRO,  
SOFIA GÜLBADAMOVA,  
ILJA GRINGOLTS,
és sok más neves  
vendégművész  
a 2017-2018-as  
évadban

Zenében utazunk! MÁV Szimfonikusok

Régi bérlőknek bérletmegújítás 2017. június 6., 8., 12., 14. 10-18 óra között. 
Új bérlők bérletvásárlása 2017. szeptember 4-8. 10-18 óra között.

Részletek: www.mavzenekar.hu

Parsifal

A Parsifal volt a Wag-
ner-napok első pro-

dukciója, még 2006-ban, 
de Parditka Magdolna és 
Szemerédi Alexandra remek 
rendezése egy szemernyivel 
sem lett haloványabb az évek során. Violetta Urmana és 
Peter Seiff ert kettőse – és persze a Fischer Ádám vezet-
te Rádiózenekar – pedig garancia arra, hogy a produk-
ció ismét felejthetetlen élmény lesz a nézők számára.

 � Müpa    �  JÚNIUS 8., 21. – 16.00
� 5500–19 900 Ft    �  mupa.hu

ZUBOLY-
LEMEZBEMUTATÓ

A broken etno, a sufni-
folk és a népi bootleg 

egyedüli képviselői, így 
egyben hazai szupersztárjai 
tíz éve kapirgálnak a zenei 
szemétdombon és rakják 
össze szürreálisan szellemes 
dalaikat dallamtöredékek 
százaiból a Muzsikástól Chris 
Isaacen át a csujogatóig és 
Michael Jacksonig, Mozarttól 
a raggamuffi  nig. Az Ágoston 
Béla vezette jazz-hiphop-un-
derground szabadcsapat is-
mét új albummal jelentkezik.

 � Kobuci kert
� JÚNIUS 4. – 20.00
� 1500 Ft / 2000 Ft
� kobuci.hu

A komolyzenét poppal és musicallel keresztező kvartett a 
Utah állambeli St. George-ból indult világhódító útjára 

2010-ben, eredetileg azért, hogy a közös muzsikálásokról 
készített, a Facebookra és a YouTube-ra posztolt videók 
feldobják egy zongorabolt forgalmát. A tevékenység elérte 
a célját, sőt! Nem is meglepő, hogy Anderson 2011-ben be is 
zárta ezt a bizonyos zongoraboltot, hogy százszázalékosan 
a zenekarra koncentrálhasson. Azóta évente jelentetik meg 
újabb és újabb sikeres nagylemezeiket, miközben You Tube-
videóik nézettsége már a milliárdot veri. 

 � Tüskecsarnok    �  JÚNIUS 7. – 18.00
� kb. 24 000–33 000 Ft    �  tuskecsarnok.hu

The Piano Guys
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MÁV Szimfonikus Zenekar
bérletvásárlás 2017-2018
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ingyenes minikoncertek 
a város 13 legszebb pontján

május 26. és augusztus 18. között

„legyen a zene minDenkié!”
Kodály Zoltán

zenei vezető: GÖTZ NÁNDOR | művészeti vezető: GÖTZ BÉLA

CapriCCio vonósnégyes | Companelli harangjáték együttes | erdélyi népzene
káldi kiss andrás és a Con fuoCo klarinét együttes | nemzeti rézfúvós kvintett | Cigányzene

hegedű-hárfa duo | vadászkürtök és fuvolaszó
a várkert Bazár öntőház udvarán: Snétberger Ferenc | OrOSz zOltán éS bOrbély Mihály

SzakcSi lakatOS béla triO | aMadinda | braSS in the Five | götz SzaxOFOn kvartett

facebook.com/zenelobudapest

Miniszterelnökség

Amadinda ütőegyüttes Szakcsi Lakatos Béla

Götz szaxofon kvartett Orosz Zoltán és Borbély Mihály

Snétberger Ferenc Capriccio vonósnégyes

vásárcsarnok | MaGYarsáG HáZa | vajdaHunYadvár | BaZilika | deák tér | vörösMartY tér | kristóf tér 

várkert BaZár | MarGitsZiGeti Zenélő kút | GerBaud |  Műcsarnok | várkert BaZár Gloriett

Várjon Dénes és a 
Borogyin-vonósnégyes

A Borogyin-vonósnégyes a műfaj egyik élő legendája: 
a Csajkovszkij-konzervatórium legjobb vonós ha-

gyományait képviselő együttes 1945 óta megfordult a 
világ valószínűleg összes jelentős hangversenytermében. 
Sosztakovics szinte a kvartett házi zeneszerzője volt – épp 
ezért ígér kivételes élményt az orosz szerző Zongoraötöse, 
amelyben a kiváló Várjon Dénes lesz az együttes partnere.

 � Zeneakadémia    �  JÚNIUS 9. – 19.30
� 3700–7900 Ft    �  zeneakademia.hu
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Szeder

V agányabb, merészebb, 
de ezúttal mélyebb 

is lett a singer-songwriter 
Szeder legutóbbi albuma, 
kicsit elszakadva attól a 
bohém-franciás világtól, ahol 
a Hold is croissant-ból van. 
Szeder első egész estés mü-
pás koncertje során felidézi 
mindazokat a szerethető da-
lokba ágyazott kis világokat, 
amelyek annyira, de annyira 
ismerősek számunkra.

 � Müpa
� JÚNIUS 9. – 20.00
� 2200–3200 Ft
� mupa.hu

René Pape áriaestje
MagyarFeszt

A MagyarFeszt zárókoncertjét egy igazi, karri-
erjének teljében érkező világsztár adja: René 

Pape a világ egyik legkeresettebb basszistája, aki 
Verdiben és Wagnerben egyaránt otthon van – és 
ezt az Andrássy úton is kész bebizonyítani.

 � Opera    �  JÚNIUS 10. – 19.30
� 9000–38 000 Ft    �  opera.hu
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KING KHAN 
AND THE SHRINES

C irkuszi garázspunk és 
r&b. Kérem, 2017-et 

írunk? A pszichedelikus soul 
big band ceremóniamester 
Pókembert idéző show-ja 
önmagában az év moz-
gáskultúrája címet kapja 
– #alap –, de ez a kilencfős 
bazári garázsprodukció 
egészen elképesztő gátlás-
talansággal nyúl a hatva-
nas és hetvenes évekhez, 
megidézve James Brown, 
valamint Ike és Tina Turner 
eksztatikus zenei világát.

 � A38
� JÚNIUS 12. – 19.00
� 2000 Ft / 2500 Ft
� a38.hu

CONCERTO NYÁRESTEK

A belváros kellős kö-
zepén, hangulatos 

térben, egy Beethoven- és 
egy Mozart-műsorral várja 
a zenerajongókat Keller 
András együttese. Szólis-
taként az első koncerten a 
fi atal zongoristageneráció 
egyik legjobbja, a Londonban 
tanuló Berecz Mihály lép fel.

 �  Pesti Vármegyeháza 
 Díszudvar
� JÚNIUS 22., 29. – 20:00
� 3500 Ft
� concertobudapest.hu

A NIBELUNG GYŰRŰJE

Budapesti Wagner-napok

W agner grandió-
zus mestermű-

ve, a négy egész estén 
átívelő operaciklus a 
műfaj Mount Everest-
je – alig van a világon 
operaház, amely mer-
ne vállalkozni a teljes 
Ring-ciklus előadásá-
ra. A 19. századi Gyűrűk Ura – világklasszis
szólisták, Fischer Ádám és a Rádiózenekar tolmácso-
lásában, a Müpa kivételes akusztikájában és Hart-
mut Schörghofer látványos rendezésében.

 � Müpa    �  JÚNIUS 15. – 18.00; 16., 17., 18. – 16.00
� 6000–22 900 Ft    �  mupa.hu
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„Úgy komponáltam erre a trióra, hogy kamarazene
szerűen szólaljunk meg, ahol minden zenész 

egyforma súllyal van jelen. Nem teljes kompozíciókat, 
hanem irányokat írok meg” – nyilatkozta Lukács meg-
alakulásukkor, és ezt az elvet négy éve következete-
sen tartják lemezeiken és koncertjeiken egyaránt.

 � Kobuci kert    �  JÚNIUS 13. – 20.00
� 1000 Ft / 1500 Ft    �  kobuci.hu

LUKÁCS MIKLÓS TRIÓ

Cimbiózis
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   törzsvendégünk!
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www.opera.hu
www.facebook.com/Operahaz

201718

ElsőSorban
Bérletváltás Új Bérleteseink részére

2017. Június 30-ig
opera értékesítési centrum

op_image_1718_fabol_faragott_Papageno_145x210.indd   1 08/05/17   17:09
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DONIZETTI:
ROBERTO DEVEREUX 
– EDITA GRUBEROVÁ

N ehéz elhinni, hogy Edita 
Gruberová már 50 éve 

a bel canto szopránéneklés 
igazi állócsillaga – és azt is, 
hogy végre hallhatjuk őt 
idehaza is egy teljes ope-
raprodukcióban. Donizetti 
40 évesen, sikerei csú-
csán komponálta Roberto 
Devereux című operáját, 
amely most először szere-
pel az Operaház műsorán.

 � Operaház
� JÚNIUS 24. – 19.00
� 1500–18 000 Ft
� www.opera.hu
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Múzeumok éjszakája
MÜPA JAZZ LOUNGE

É s eljön az év azon napja, amikor éjszaka nem a 
Központtól a Beat On The Bratig kóválygunk, új értelmet 

nyer a múzeumba járás. Hiszen korábban csak a Rózsaszín 
Párduc juthatott be a múzeumokba holmi ékkövekért, 
mi pedig büntetlenül sétálhatunk, igaz, továbbra sem 
vihetünk haza műtárgyakat. De ki tenne ilyet, amikor az 
éjszakai tárlatvezetés sokkal izgalmasabb, pláne, ha zene 
is szól mindehhez aláfestésül? A Müpa Jazz Lounge kényel-
mes fotelokkal berendezett terének jazz-zenével átitatott 
atmoszférája mindehhez tökéletes hangulatot teremt. 
A koncertek 21.15-kor kezdődnek, Karosi Júlia kvartettjét a 
Barcza Horváth József vezette Bart’z eColony Band kö-
veti, végül pedig Palágyi Ildikó Indigo Projectje játszik.

 � Müpa    �  JÚNIUS 24. – 21.15    �   INGYENES     �  mupa.hu

GREGORY PORTER

É rtelem és érzelem. A sapkás ikon. Bizony, ő az el-
múlt évek legsikeresebb jazzénekes-dalszerző-

je: előző albuma, a Liquid Spirit platinát érdemelt az 
Egyesült Államokban, nem is véletlenül. A Müpában 
viszont már legújabb, Take Me to the Alley anyagát 
mutatja be, hatalmas érzelem- és szeretethullámot bo-
csátva a nemzeti hangversenyterem közönségére. 

 � Müpa    �  JÚNIUS 27. – 20.00    �  3900–12 900 Ft    �  mupa.hu
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