
KŐSZEGI NYÁR

35 éve, változatos programokkal, változatlanul magas 
nívóval várja a helyi nézőket és a nagy meleg elől 

az Alpokaljára „menekülő” nyaralókat az ékszerdoboz-
szerű város. Az idei szezon szokatlanul, egy kiállítással indult, 
Vojnich Erzsébet és Szűcs Miklós tárlatával. 
A képzőművészet a városból származó, oda sok szállal 
kötődő Gergye Krisztián táncelőadásain is erős nyomot 
hagy tematikusan és vizuálisan is, erről a Kokoschka 
babája című produkcióban meggyőződhetnek. Gergye 
idén rendez is otthon: a Murlin Murlót viszi színre. Szin-
tén önálló bemutató lesz A talizmán Kelemen József 
rendezésében, illetve a GarázsBanda, a Dumaszínházzal 
közösen. A családi szórakozást a szombathelyi Mese-
bolt Bábszínházzal közös premier, a Dániel András-tör-
ténetekből készült Kicsibácsi és Kicsinéni garantálja. 

 � KŐSZEG, Kőszegi Várszínház    �  JÚNIUS 1.–AUGUSZTUS 2.
� 1000–3500 Ft    �  koszegivarszinhaz.hu

A Balaton-parton szerelmi és párkapcsolati bonyodal-
maink kerülnek színre különböző műfajokban a csil-

lagos ég alatt, a tanulságot pedig magunkra vonatkozóan 
kacagva vonhatjuk le, valamint az is bizonyítást nyer, hol a 
határ slam poetry, stand-up, egyéni előadóest és mono-
dráma közt. A Kultkikötőbe hajóval, autóval, biciklivel vagy 
tömegközlekedve is lehet érkezni, nem ez a lényeg. Sőt 
az sem számít, milyen életkorú a néző, egyedül, család-
dal vagy baráti társasággal van-e, mert mindenki talál 
magának könnyed, kikapcsolódást garantáló progra-
mot, jórészt Földváron, de Fenyvesen és Bogláron is. 

�  BALATONFÖLDVÁR és környéke    �  JÚNIUS 23.–AUGUSZTUS 27.
� 1000–4500 Ft    �  kultkikoto.hu

BALATONFÖLDVÁR

Kultkikötő
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2 ELŐADÁSBÓL 
ÁLLÓ SZABAD 
BÉRLETET 
AJÁNLUNK

2017. JÚNIUS 20. és  
2017. DECEMBER 23. 
közötti időszakban az

ORLAI PRODUKCIÓS IRODA
BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN

játszott alábbi
előadásaira váltható
be 1-10 sorokba

KEDVENCEK_PAPAGENO_127x86.indd   1 08/06/17   08:36

S zabadtéri mozi a Ko-
buciban, az Esernyős 

ingyenes élőzenei sorozata 
olyan fellépőkkel, mint a 

Tettemanti Téma vagy épp a 
Gyémánt-Gyárfás Gitárduó, 
Budapest egyetlen állan-
dó játéktörténeti kiállítása 
az Óbudai Múzeumban, 
színház, meseház, búcsú, és 
rengeteg koncert, amik közül 
most csak kettőt emelünk ki:

Sokszor nem is olyan nagy 
távolság a Budapest-San 
Francisco közötti út - az éne-
kes-gitáros Rupa esetében 
különösen igaz ez az állítás, 
hiszen többször járt nálunk 
és mi is kifejezetten kedvel-
jük ezt a bűbájos lányt, akit 
sokan csak a női Manu Chaó-
nak hívnak - és még csak 
nem is alaptalanul. A fran-
cia-angol-spanyol nyelveken 
éneklő hölgy a punktól a 
sanzonig terjedő, meglehe-
tősen tág zenei metszetben, 

internacionalista zenekarával 
mutatja be nyári besztof 
műsorát július 1-jén a Fő 
téren, a Zichy udvarban.

A már a 81. életévét is 
betöltött Dino Saluzzi az 
argentin tangómuzsika egyik 
legszakavatottabb képvi-
selője. A művész, aki egy a 
harmónikához hasonlítható 
hangszer, a bandoneón 
mestere, szintén az Óbu-
dai Nyár keretében érkezik 
Budapestre együttesével 
július 21-én, hogy az Óbudai 
Danubia Zenekarral közös 
koncerten adjon ízelítőt ha-
zája zenei hagyományaiból.

 � BUDAPEST, több helyszín
� JÚNIUS 16.–AUGUSZTUS 26.
� obudainyar.hu
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Budapesti Nyári Fesztivál

A Városmajori és a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
is színes programot kínál azoknak, akik kelleme-

sen és tartalmasan szeretnék eltölteni a nyári estéket. 
George Gershwin és Cole Porter örökzöldjeit ezúttal fi atal 
színművészhallgatók tolmácsolják, a Színházi Szem-
le júliusi előadásai egy operett, a Mágnás Miska, és egy 
musical, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. 
Akik ismerik a műveket, azok is mindenképp nézzék 
meg a produkciókat, mert sok újdonságot találnak ben-
nük! Hazai bemutató a Doktor Zsivágó, ami Győrből 
érkezik – Miller Zoltánnal –, visszatér az Evita és az Így 
szerettek ők a Kalákával, a táncrajongók pedig láthat-
ják a legendás Béjart-produkciót, a Ballet for Life-ot.

A július 16-i Operagálára érkező gyönyörű, „mézes tónusú” 
lírai hangjáról ismert Ailyn Pérez amerikai szoprán, vala-
mint az olasz bariton, Gabriele Viviani először lépnek fel 
Magyarországon, a sármos albán tenor, Ramé Lahaj pedig 
új oldaláról mutatkozik be a hazai közönségnek. A szólók, 
duettek és tercettek Halász Péter irányításával Verdi, Puccini 
és Mozart olvasatában idézik fel az elhagyott és vágyódó 
szerelmeseket, a civódó és enyelgő párokat, az udvarlást, 
a féltékenységet, a bosszút és a viharos szenvedélyeket.

1938 nyarán, a szabadtéri színpad megnyitásának első 
évében mutatták be először A trubadúrt, Verdi talán 
legnépszerűbb romantikus operáját a Margitszigeten. 
Most, július 28-án és 30-án Vámos László hagyományos 
rendezésében, Csikós Attila impozáns és korhű látvány-
világával kerül színre a fi atal azeri szoprán, Dinara Alieva, 
az ismert olasz tenor, Riccardo Massi, valamint Kom-
lósi Ildikó és Kálmándy Mihály közreműködésével.

A világ első komolyzenei tehetségkutatójának harmadik 
szériája idén tavasszal került képernyőre a magyar televí-
zióban. Az augusztus 20-i ünnepi programban a Virtuózok 
immár hagyományossá vált Öröm-ünnep-gálakoncerttel 
köszöntik a nemzeti ünnepet, ahol a régi kedvencek mellett 
az újonnan felfedezett tehetségek is színpadra lépnek.

 � BUDAPEST, több helyszínen
� JÚNIUS 3.– AUGUSZTUS 31.
� szabadter.hu
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Vannak számodra megha-
tározó Shakespeare-előa-
dások, akár magyarok, 
akár külföldiek?
A Vígszínház Vihar című 
előadása Hegedűs D. Gézával 
nagyon tetszett. De imádom 
a SÖR-t is, és a Szerelmes 
Shakespeare című fi lm is nagy 
kedvencem, persze. Zalaeger-
szegen a Hamletben Nagy 
Péter, a III. Richárdban pedig 
Szemenyei János szerintem 
zseniális volt, mindkét darabot 
Bagó Bertalan rendezte. De 
hogy ne csak a maiakat em-
lítsük, nagyon sajnálom, hogy 
itt, a Madách Színházban 
nem láthattam Gábor Miklós 
legendás Hamlet-alakítását. 

Kik azok a Shakespeare-
karakterek, akiket 
szívesen eljátszanál?
Orsino herceget a 
Vízkeresztből vagy Puckot 
a Szentivánéji álomból 
nagyon szívesen 
eljátszanám. Puck egy 
nagyon kedves karakter, 
Orsino pedig egy emberibb, 
férfi asabb történet, ezek 
közel állnak hozzám. 

Van néhány Shakespeare-
mű, amelyből musical 
készült. Ha lehetne 
rendelni, te melyikből 
íratnál a magad 
számára musicalt?
Biztos, hogy a Vízkeresztből.

Mi fogott meg ebben 
a Szerelmes Shakes-
peare-ben, miért 
számíthat mérföld-
kőnek a pályádon?
Főleg abban, hogy két 
szerep egyben, mert 
lehetek Rómeó is, illetve 
William Shakespeare, tehát 
az is, aki megalkotta őt.

Mennyit kellett rákészülni 
a szerepre, utánaolvasni 
a korszaknak? Egyáltalán 
megy-e enélkül, hogy 
kapcsolódási pontokat 
találj a karakterhez?
Nyilván újraolvastam a Ró-
meó és Júliát és A két veronai 
nemest is, amelyek nagyobb 
részben megjelennek a 
mi darabunkban. Nagyon 
érdekes olvasmányokat ta-
láltam még Shakespeare-ről 
is, az irodalomtörténészek 
elég jól elvitatkoztak az 
elmúlt évszázadokban arról, 
hogy valóban ő írta a ma is 
meghatározó műveket, vagy 
valakik álneve volt, hiszen 
Shakespeare-ről csak néhány 
hivatalos irat maradt fenn, 
így egészen biztosan csak 
a keresztelője és a teme-
tése időpontját ismerjük, 
minden más kérdéses.

Megnézted-e ismét a 
fi lmet, vagy ilyenkor, 
pláne azért, mert más 
műfaj, azt el kell felejteni?
Újranéztem, és főleg azt 
érdemes átvennem, hogy 
Shakespeare az állandó 
keresés, folytonos izzás 
állapotában van, még az 
alkotói válság idején is.

A Madách Színház június elején mutatta be a 
Szerelmes Shakespeare című fi lmből készült 

zenés darabot, amelyben Nagy Sándor alakítja Willt, 
azaz a bárdnak vagy az avoni hattyúnak is nevezett 
drámaíró-költőt, Shakespeare-t.

A MADÁCH SZÍNHÁZ BEMUTATJA:

Szerelmes Shakespeare
INTERJÚ NAGY SÁNDORRAL

www.papageno.hu     9 
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ingyenes minikoncertek a város 13 legszebb pontján
május 26. és augusztus 18. között

zenei vezető: GÖTZ NÁNDOR | művészeti vezető: GÖTZ BÉLA

„legyen a zene 
minDenkié!”
Kodály Zoltán

Amadinda ütőegyüttes Szakcsi Lakatos Béla

Götz szaxofonkvartett Orosz Zoltán és Borbély Mihály

Snétberger Ferenc Capriccio vonósnégyes

Miniszterelnökség

Június 25. de. 11 SNÉTBERGER FERENC gitárművész – Műfajokon átívelő improvizációk

Július  02. de. 11 BRASS IN THE FIVE rézfúvósegyüttes - Cirkusz (gyermekműsor)

Július  15. de. 11 GÖTZ SZAXOFONKVARTETT – Crossover koncert

Július  16. de. 11
I. rész: ÖKRÖS CSABA NÉPIEGYÜTTESE – Erdélyi népzene  
II. rész: SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIÓ Jazzkoncert

Július   23. de. 11 SNÉTBERGER FERENC gitárművész – Műfajokon átívelő improvizációk

Július   29. de. 11 AMADINDA ÜTŐEGYÜTTES – Földrészek zenéje

Július  30. de. 11
I. rész: KÁLDI KISS ANDRÁS operaénekes és a CON FUOCO klarinétkvartett
II. rész: OROSZ ZOLTÁN harmonika és BORBÉLY MIHÁLY szaxofon – Különös találkozások

Augusztus 06. de. 11 AMADINDA ÜTŐEGYÜTTES – Földrészek zenéje

Augusztus 13. de. 11 I. rész: CAPRICCIO vonósnégyes szaxofonművésszel
II. rész: BRASS IN THE FIVE rézfúvósegyüttes – Rézerdő lakói (gyermekműsor) 

KIEMELT INGYENES KONCERTEK A VÁRKERT BAZÁR ÖNTŐHÁZ UDVARÁN

KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK  | MAGYARSÁG HÁZA | VAjDAHUNYADVÁR | SZENT ISTVÁN BAZILIKA | DEÁK TéR | KRISTóf TéR | VÖRÖSMARTY TéR  
VÁRKERT BAZÁR | MARGITSZIGETI ZENéLŐ KúT | GERBEAUD TERASZ | MűCSARNOK | VÁRKERT BAZÁR GLORIETT

facebook.com/zenelobudapest

papageno_hird_145x210_3.indd   1 09/06/17   19:32

E bben az évadban is tu-
catnyinál több produkció 

és minifesztivál – köztük szá-
mos családi program – kap 
helyet Zsámbékon a művelő-
dési házban, a Zárdakertben, 
továbbá az egykori szigorú-
an titkos katonai objektum 
területén, ahol a katonai 
betonsilók közt burjánzik a 
természet, a Nyakas-hegy 
oldalából pedig elénk tárul 
a budai oldal panorámája.

Az itt játszott, különlegessé-
güket fokozandó, csak itt és 
csak ekkor látható előadá-
sok azonban legkevésbé a 
giccsromantika jegyében 
készülnek: formabontó, 
karcos, izgalmas szellemi 
kaland mindegyik. Frida 
Kahlo élete, Bereményi Géza 
Legendáriuma, egy pszichot-
hriller Forgách Andrástól, 
Lackfi  János nődarabja, Márai 
Sándorból készülő interaktív 
színházi tréning, Sade márki, 
Faust és Sztalker, bónusz-
ként pedig visszatér egy 
tavalyi siker, a Köztársaság.

 � ZSÁMBÉK, több helyszín
� JÚNIUS 25.–SZEPTEMBER 3.
� 1000–2000 Ft
� zsambekinyariszinhaz.hu

O perettgálával indítja a júliust a Magyar Posta 150 évét 
ünnelő Benczúr Kerti Esték. A felújított szabadtéri 

színpadon Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Ábrahám Pál, Szirmai 
Albert és Huszka Jenő örökzöld slágereit az Operettszín-
ház művészei, Bordás Barbara, Kalocsai Zsuzsa, Kardff y 
Aisha, Dolhai Attila és Kerényi Miklós Máté adják elő. Július 
20-án Szulák Andrea is marad az örökzöldeknél, csak a 
műfaj változik: swinget énekel. A nyár további részében lesz 
itt Muzsikás- és Tolcsvay-koncert, a Rózsavölgyi Szalon 
színházi darabjai, és a rendezvény része a Postamúzeum 
utazókiállítása is, ami a magyar posta függetlenné válását, 
és a távírós, távbeszélős időszakot egy több nyári fesztiválra 
is beguruló (VOLT, EFOTT) 18 tonnás autóban eleveníti fel.

 � BUDAPEST, Benczúr Kert    �  JÚNIUS 24.–SZEPTEMBER 7.
� 3900–4900 Ft    �  benczurkertiestek.hu

Benczúr Kerti EstékZsámbéki 
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ingyenes minikoncertek a város 13 legszebb pontján
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Kodály Zoltán

Amadinda ütőegyüttes Szakcsi Lakatos Béla

Götz szaxofonkvartett Orosz Zoltán és Borbély Mihály

Snétberger Ferenc Capriccio vonósnégyes
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Június 25. de. 11 SNÉTBERGER FERENC gitárművész – Műfajokon átívelő improvizációk

Július  02. de. 11 BRASS IN THE FIVE rézfúvósegyüttes - Cirkusz (gyermekműsor)

Július  15. de. 11 GÖTZ SZAXOFONKVARTETT – Crossover koncert

Július  16. de. 11
I. rész: ÖKRÖS CSABA NÉPIEGYÜTTESE – Erdélyi népzene  
II. rész: SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIÓ Jazzkoncert

Július   23. de. 11 SNÉTBERGER FERENC gitárművész – Műfajokon átívelő improvizációk
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I. rész: KÁLDI KISS ANDRÁS operaénekes és a CON FUOCO klarinétkvartett
II. rész: OROSZ ZOLTÁN harmonika és BORBÉLY MIHÁLY szaxofon – Különös találkozások

Augusztus 06. de. 11 AMADINDA ÜTŐEGYÜTTES – Földrészek zenéje

Augusztus 13. de. 11 I. rész: CAPRICCIO vonósnégyes szaxofonművésszel
II. rész: BRASS IN THE FIVE rézfúvósegyüttes – Rézerdő lakói (gyermekműsor) 

KIEMELT INGYENES KONCERTEK A VÁRKERT BAZÁR ÖNTŐHÁZ UDVARÁN

KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK  | MAGYARSÁG HÁZA | VAjDAHUNYADVÁR | SZENT ISTVÁN BAZILIKA | DEÁK TéR | KRISTóf TéR | VÖRÖSMARTY TéR  
VÁRKERT BAZÁR | MARGITSZIGETI ZENéLŐ KúT | GERBEAUD TERASZ | MűCSARNOK | VÁRKERT BAZÁR GLORIETT

facebook.com/zenelobudapest
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2017. AUGUSZTUS 1-5.
B E S T  O F  K AT L A N

WWW.ORDOGKATLAN.HU

DÍSZVENDÉGEK:

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ • FONÓ BUDAI ZENEHÁZ • SZKÉNÉ SZÍNHÁZ 
HAJDU SZABOLCS • KOLONITS KLÁRA-DINYÉS DÁNIEL 

BEREMEND • KISHARSÁNY • MOKOS • NAGYHARSÁNY • VILLÁNYKÖVESD • VYLYAN

interticket

HATSZÍN
TEÁTRUM
(1066 BUDAPEST, JÓKAI UTCA 6.)

BUDAPESTI BEMUTATÓ:
2017. SZEPTEMBER 16.
(19 ÓRA)
Jegyek válthatók Hatszín Teátrum (1066 Budapest,  
Jókai utca 6. tel : 36-1-99-99-570) a Belvárosi Színház 
szervezésén (1075 Bp., Dohány u. 1/a, tel.: 266-7130, 
nyitva: H-P 10-18 óráig), valamint az ismert jegyirodákban,  
a jegyterjesztőknél.  
Bankkártyás vásárlás a www.jegy.hu és a  
www.orlaiprodukcio.hu
oldalon lehetséges.

TAGADJ_PAPAGENO_127X86.indd   1 08/06/17   08:54

Shakespeare Fesztivál

Ha valaki a nyár folyamán Gyulára utazik akár hosszabb 
időre nyaralni, akár csak egy rövidebb kirándulásra, 

rengeteg lehetőséget kap a feltöltődésre a gyógyvízen, a 
környékbeli látnivalókon és a gasztronómiai élményeken 
túl, hiszen öt tematikus fesztivál keretében számos, először 
itt látható hazai és külföldi program várja az érdeklődő-
ket. Hagyományosan, hiszen az 54. évad indul a városban, 
ami bizonyíték az igényességre. Kortárstól néptáncig, 
musicaltől királydrámáig, színháztól fi lmig, jazztől klasz-
szikus zenéig, irodalomtól képzőművészetig, gyerekektől 
felnőttekig terjed a széles műfaji és korosztályi kínálat, 
amelyből kiemelkedik a 13. alkalommal megrendezendő, 
határon inneni és túli magyar, izraeli, román, szlovák pro-
dukciókat felvonultató Shakespeare Fesztivál programja.

 � GYULA, több helyszín
� JÚNIUS 29. – AUGUSZTUS 13.
� 1800–4500 Ft
� gyulaivarszinhaz.hu
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Fesztiválozunk
H ogy mit csinál a Papageno csapata abban 

a nem túl sok üres nyári órában, amikor épp 
nem blogot ír, magazint készít vagy rendezényt 
szervez? Igyekszik eljutni mindenféle, szívének 
kedves fesztiválra – amint az a következőkben látszik, 
egyáltalán nem csak klasszikus zeneire. A kérdésre, 
hogy mi az idei terv, a csapat egy része válaszolt, 
a másik fele pedig máris fesztiválozik.

BALÁZS JENŐ
lapmenedzser

Az idén 10 éves ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁ-
LON, a különleges zenei projektjeiről ismert 
Both Miklós Udvarában szívesen nézném és 
hallgatnám az Európa talán utolsó hagyo-
mányos paraszti világából (Kelet-Ukrajnából) 

érkező énekes néniket-bácsikat. A „Miki” gyűjtőútjain készített 
fotók és fi lmek megmutatása is izgalmas programnak ígérkezik.

BAZYLÁK JUDIT
backoffi  ce

Eddig mindig sikerült eljutnom egyik 
kedvenc városomba, Szegedre, 
a SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK egy 
darabjára. A szokott szállást foglalom 
ilyenkor, és egy hosszú hétvégét csak a 

kulturális és kulináris élvezeteknek szentelek. Előadás, 
halászlé, kedvenc cukrászda és nem utolsósorban a HUN-
GARIKUM FESZTIVÁL.  Ha ügyesen gazdálkodom az idővel, 
még egy fél napos Szabadka–Temesvár-látogatás is belefér.

BIHARI BALÁZS
újságíró

Két beszélgetős műsorvezetés köz-
ben lázadó nyugdíjast játszom a 
VOLT FESZTIVÁLTÓL a SZIGETIG.

ENDREINÉ 
SZEMŐK 
ILDIKÓ
szerkesztő

Nyaranta HÉTRÉTORSZÁGba 
vágyom. A fesztivál alcíme, 
„szerek és porták közfeszti-
válja” szellemében sok portára 
be lehet nézni, mindenhol 
vendégszerető, nyílt szívű 
emberek fogadnak. Idén a 
Betyárjátékkal szemezek, Fe-
renczi Gyuri és a Rackák miatt, 
Berecz András a szanticskai 
táborokból régi ismerős, Beck 
Zoli pedig új kedvencem, 
elképesztő, karizmatikus 
pali. A programok között 
kirándulunk, Árpád-kori 
templomokat nézünk, majd 
kiülünk a Hársas-tóhoz, 
szemben a hegyekkel.

RAJKÓ 
ANNA
szerkesztő

A jó templomi hangversenye-
ken általában újra kisgyerek 
leszek: elfelejtek mindent, és 
bámuldozva eszem a han-
gokat. Idén azoknak a fi atal 
tehetségeknek hallgatom 
meg a koncertjét a KLASSZ 
A PARTON fesztiválon, akiket 
a  MOL Új Európa Alapítvány 
fedezett fel. Koncert után pe-
dig irány az esti Balaton-part, 
valami fi nom csopaki borral.

FESZTIVÁL

14     július–augusztus



FEKETE 
MÁRTON
ügynökségi 
menedzser

A Sitkei Rockfesztiválon a 
Lordot szeretném nagyon 
meghallgatni, és közben 
néhány korsó búzasört 
vagy pár nagyon laza 
hosszúlépést meginni.

NAGY GERGELY
újságíró

Ne vegye senki nagyzolásnak: hosszú 
évekig minden rendű és rangú fesztivál 
összesféle színpadán álltam, basszusgitár-
ral a kezemben, úgyhogy manapság már 

kevésbé hoznak lázba a fesztiválok. Viszont a gyerekek most 
kezdenek fesztiválra járni, úgyhogy velük mi is elmegyünk, 
egész pontosan: segítünk nekik eljutni a VOLTRA, Sopron-
ba. Szeretnék ugyanis megnézni a kedvenc zenekaraikat, a 
Linkin Parkot és az Off  Mice and Ment.  És, hogy mi az az egy 
dolog, amit mi csinálunk ezen a fesztiválon?  Valószínűleg 
bemegyünk velük, és megnézzük a kedvenc zenekaraikat. 
Hogy megtudjuk, mit és miért szeretnek. Utána meg elkor-
tyolunk egy hűvös soproni kékfrankost valamelyik standnál.

PAPP 
TÍMEA
szerkesztő, 
újságíró

Gyuláról egy Shakes-
peare-előadás és várfürdői 
ázás között Békésszentand-
rásra Volán-buszozok sörért.

TÓTH GÁBOR
grafi kus

Annyi új fesztivál és szabadtéri program van 
mostanság, hogy akár egy-egy hétvégén is 
nehéz kiválasztani az igazit. Mi egy klasz-
szikus program, a SZEGEDI SZABADTÉRI 
JÁTÉKOK mellett döntöttünk. Itt a Tosca 

előadását nézzük meg. Persze, ha már Szeged (a párom ott 
született) akkor nem maradhat ki a nosztalgiázás a Kiskő-
rössy Halászcsárdában. A szegediek szerint csak az az igazi 
halászlé, amit feléjük készítenek – sűrű, tészta mentes és 
fi nom… A családi béke miatt nem vitázom, rendelek mást. Ja, 
és még kihagyhatatlan egy nagy adag fagyi a Palánkban!

UR MÁTÉ
szerkesztő, újságíró

A Belarusz Köztársaság, ha máshonnan 
nem is, de Elem Klimov emblematikus 
fi lmalkotásából, a Jöjj és lásdból lehet 
ismerős. Amellett, hogy a nagyobb városok 
szinte egész nyáron kínálnak fesztivá-

lokat, az utóbbi időben a minszkiek kedvence az a klasz-
szikus zenei koncertsorozat lett, amely idén július 8-tól 
augusztus 26-ig kínál szabadtéri programokat, vissza-
repítve a közönséget abba az időbe, amikor még Haydn, 
Mozart és Beethoven a saját koruk popsztárjai voltak.

ZSOLDOS 
DÁVID
alapító, kiadó

A Miskolci Operafesztivál 
Gyöngyösi-bemutatójától 
még az Operaházban éneklő 
Gruberova sem tud elcsá-
bítani, a jubileumi Sziget 
Papageno Színpada pedig ti-
zensok éve tartó szenvedély.

JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Támogatók:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

Hivatalos borszállító:

www.zemplenfestival.hu – www.jegy.hu

KOMOLYZENE,
NÉPZENE, JAZZ
KIRÁNDULÁSOK, 
BORKÓSTOLÓK

A Szegedi Szabadtéri Játé-
kok fogalom, Magyaror-

szág legrégebbi ilyen típusú 
rendezvénye. A hírnévhez 
felnőve, ennek megfelelően a 

szervezők minden évben 
valami egyedivel rukkolnak 
elő. 2017-ben ez a Tosca, 
amelyet Bocsárdi László 
rendez, és a főszerepeket 

olyan művészek éneklik, 
mint Rost Andrea, Kálmándy 
Mihály és László Boldizsár; 
a Vízkereszt, vagy amit 
akartok Béres Attila rende-
zésében, Alföldi Róberttel, 
Bodrogi Gyulával, Hernádi 
Judittal, Görög Lászlóval és 
Pálmai Annával; és A Notre
Dame-i toronyőr című 
musical a Budapesti Ope-
rettszínház társulatával. 
Aki pedig azt gondolná, a 
Dóm téren túl nincs élet, 
ajánljuk a Reök Szabadtéri 
Színpadot és a szecessziós 
Reök-palota programjait.

 � SZEGED, több helyszín
� JÚNIUS 30.–AUGUSZTUS 24.
� 3395–15 845 Ft
� szegediszabadteri.hu

M eseváros, varázshíd, 
plázs, vásár, pörgő, cir-

kusz, medenceszínpad, olim-
piai sétány. Koncertek Szalóki 
Ágival és Bognár Szilviával, 
verselés Finy Petrával, Szabó 
T. Annával, Szabó Borival, 
Tóth Krisztinával, Varró Dáni-
ellel, rajzolás Rofusz Kingával, 
Szalma Edittel, Szegedi Kata-
linnal. Az ország legnagyobb 

utazó játszóháza és vizes 
csúszdája. Trükkös bringák 
és motorbiciklik. Régi és új, 
hagyományos és szokatlan 
játékok. Artisták, bábosok, 
zenészek, táncosok. Színházi 
előadások és alkotósarkok. 
Föld, víz, levegő. A város 
közepe, a Rába partja és a 
Radó-sziget. Kicsiknek és na-
gyoknak. Tizedszer. A Vaska-

kas Bábszínház szervezésé-
ben. Európa egyik igazoltan 
legjobb fesztiválján. Ráadásul 
ingyen, szállás-, étkezési és 
utazási kedvezményekkel.

 � GYŐR, több helyszín
� JÚNIUS 30.–JÚLIUS 2.
�  INGYENES 
� gyorkoc.hu

Szegedi Szabadtéri Játékok

Győrkőcfesztivál
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Támogatók:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

Hivatalos borszállító:

www.zemplenfestival.hu – www.jegy.hu

KOMOLYZENE,
NÉPZENE, JAZZ
KIRÁNDULÁSOK, 
BORKÓSTOLÓK



S zínházi premierrel kezdő-
dik Szentendre összmű-

vészeti nyara a Városháza 
udvarán: Szép Ernő Vőlegé-
nyét Novák Eszter viszi színre 
Kovács Patríciával és Szabó 
Kimmel Tamással a főszere-
pekben. További helyszínként 
a Ferenczy Múzeum és a Mű-
vészetMalom udvarán láthat-
nak-hallhatnak izgalmas pro-

dukciókat a nézők Keresztes 
Tamás, Mészáros Máté, Nagy 
Dániel Viktor, Egri Kati és Egri 
Márta, Auksz Éva, illetve a 
budaörsi Latinovits Színház 
művészeinek közreműködé-
sével. Sok év kihagyás után 
pedig ismét benépesíthetik 
az operakedvelők a Fő teret: 
Rossini Sevillai borbélyát 
olyan művészek tolmácsol-

ják, mint Molnár Levente, 
Mester Viktória és Balczó 
Péter, a produkció rende-
zője Kerényi Miklós Gábor.

 � SZENTENDRE, több helyszín
� JÚLIUS 7.–AUGUSZTUS 18.
� jegy: 2000–3500 Ft
 bérlet: 4500–6000 Ft
� szentendreprogram.hu

Bánkitó 
fesztivál

A hogy a nagy feszti-
válok egyre inkább 

nagyüzemként kezdenek 
működni, úgy jönnek föl 
a kisebbek. Kevesebb 
szponzorlogó, olcsóbb jegy 
– és nem csak rock and roll 
rogyásig, hanem a kínálatban 
is nagyobb változatosság.
„Az ország 99%-a bármikor 
kerülhet olyan helyzetbe, 
mint Molnár Ferenc regényé-
ben a kisfi úk, akiknek elvet-
ték az üveggolyóit” – szól a 

Bánkitó fesztivál képzőmű-
vészeti programját beharan-
gozó szövege. És lássuk be, 
az einstand a mindennapok 
metaforája lett, generációkon 
átívelő fogalom, és nem csak 
a Pál utcai fi úk című regény 
miatt. A szótári jelentésétől 
rég elvált kifejezés a lenyú-
lást, a mindenkori hatalmas-
kodók fosztogató stratégiáit 
jelenti. Nos, a Bánkitó idei 
művészeti programja erre a 
fogalomra kíván reagálni, és 
egyben aktivizálná a feszti-
válozókat, akiket érdekelnek 
a társadalmi jelenségek.
Dobokay Máté, Gróf Ferenc, 
Kisspál Szabolcs, Lima Victor, 

Monory Ráhel, Teleport 
Galéria feat. Leitner Levente, 
Thury Lili, Tóth Balázs Máté 
Önálló projektjei mellett 
a Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója és a Fiatal Írók Szö-
vetsége közös, a korrupció 
témáját feszegető irodalmi és 
képzőművészeti munkái lát-
hatók, illetve a fesztivál nyílt 
pályázatának nyertes darab-
jai is. Hátha visszaszerezzük 
azokat az üveggolyókat!

 � BÁNK, Bánkitó fesztivál
� JÚLIUS 12–15.
� 4500–22 000 Ft
� bankitofesztival.hu

Szentendrei Nyár
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interticket

Szép Ernő örökösének az engedélyét a Hofra Kft. (www.hofra.hu) közvetítette.

BELVÁROSI
SZÍNHÁZ
(VII. KER. KÁROLY KRT. 3/A)

BUDAPEST BEMUTATÓ:
2017. SZEPTEMBER 15. 
PÉNTEK (19 ÓRA)
TOVÁBBI ELŐADÁS:
2017. SZEPTEMBER 16. 
SZOMBAT (19 ÓRA)
Jegyek válthatók a Belvárosi Színház szervezésén
(1075 Bp., Dohány u. 1/a, tel.: 266-7130, nyitva:
H-P 10-18 óráig), valamint az ismert jegyirodákban,
a jegyterjesztőknél. Bankkártyás vásárlás a www.jegy.hu  
és a www.orlaiprodukcio.hu oldalon lehetséges.

VOLEGENY_papageno_belvarosi_127X86.indd   1 08/06/17   11:16

H ogy a blues 2017-ben is 
kösz-szépen-jól-van-

státuszban él és virul itthon, 
olyan nagyszerű rendezvé-
nyeknek is köszönhető, mint 
az idén ötödik alkalommal 
nekifutó fesztivál. A hétna-
pos eseménysorozatban a 
kelet-európai blues leghite-
lesebb fi gurái keverednek vi-
lághírű művészekkel. Rögtön 
a nyitó napon Little G Weevil, 
azaz Szűcs Gábor ünnep-
li 40. szülinapját all stars 
zenekarával, aki jelenleg a 
világ legismertebb magyar 
bluesgitárosa. Idén új hely-
színekkel is bővül a fesztivál, 
ahol workshopokkal, hang-
szersimogatóval, fi lmekkel, 
utcazenés műsorokkal várják 
a rajongókat. Szerdán Bacsa 
Gyula, Nagy Szabolcs és 
Nemes Zoli zongorapárbaja, 

a brazil Igor Prado Band An-
nika Chambersszel, csütörtö-
kön a szájharmonika magyar 
nagykövete, a Pribojszki 
Mátyás Band, a deep river 
blues világát továbbgondoló 
szerb–svéd Homesick Mac, 
a három bohém fi atalem-
berből és egy öreg kutyából 
verbuválódott, holland 
T-99, pénteken a brit blues 
nagykövete, Eddie Martin, a 

tiszteletbeli magyar blues-
man Ripoff  Raskolnikov, 
valamint a texasi roadhouse 
blues bajnok Memo Gonza-
lez & The Özdemirs lép fel.

 � BUDAPEST, Kobuci kert
� JÚLIUS 8–14.
� napijegy: 3000 Ft
 hetijegy: 10 000 Ft
� kobuci.hu

V. Óbudai Blues Fesztivál
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14. VeszprémFestTáncbazár

A Várkert Bazárban 
sokszínű palettáról 

válogathatnak a hardcore 
tánckedvelők és a műfaj-
jal még csak ismerkedők: 
tangó, fl amenco, indiai tánc, 
kortárs és néptánc, továbbá 
hagyományőrző előadások 
és táncház szerepel a prog-
ramban, amelyen többek 
között fellép a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes, a 
Duna Művészegyüttes, a 
Feledi Project, a Fitos Dezső 
Társulat és Budai László.

 � Várkert Bazár
� JÚLIUS 29.– AUGUSZTUS 14.
� nemzetitancszinhaz.hu

Az idei fesztivál fellépői közül gyakorlatilag bárki si-
mán címlapra tehető: 12-én a világ egyik legszim-

patikusabb jazz-basszusgitárosa, Richard Bona és a 
Mandekan Cubano játszik, 13-án a két Brit Awards- és 
a Mercury Music Prize-díjas, az M People által világhí-
rűvé vált angol Heather Small, 14-én minden idők egyik 
legsikeresebb énekese, Tom Jones, 15-én pedig minden 
idők egyik legzseniálisabb popzenésze, Prince néhai 
zenekara, a New Power Generation ad emlékestet.

 � VESZPRÉM    �  JÚLIUS 12–15. 
� 7900–24 900 Ft    �  veszpremfest.hu
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1036 Bp., Kiskorona u. 7.  Telefon: 250 0288

obudaitarsaskor.hu   jegymester.hu
MUZSIKA A KERTBEN
Június 28., szerda 20 óra 
KlEZMER vARÁZS – Budapest Klezmer Band

Június 29., csütörtök 20 óra 
NEw YoRK, NEw YoRK – Szent Efrém Férfikar

Június 30. és július 7., péntek 20 óra
DAloK A KISpIpÁBÓl – Seress Rezső-est
Fesztbaum Béla, Kék Duna Koncert-Szalonzenekar

Július 3., hétfő 20 óra
lISZT FERENc KAMARAZENEKAR
Július 6., csütörtök 20 óra 
NYÁRESTI BoogIE-woogIE BlUES
Július 10., hétfő 20 óra
BUDApESTI voNÓSoK
Július 19., szerda 20 óra
TIToK – Snétberger Trió

Július 21., péntek 20 óra
MY golDEN BABY – Hot Jazz Band

Július 31., hétfő 20 óra
ANIMA MUSIcAE KAMARAZENEKAR

SZÍNHÁZ A KERTBEN
Július 13., 14., 15., 16., 17.  20.30 óra
Daniel glattauer: pÁRTERÁpIA – vígjáték
Balla Eszter, Debreczeny csaba, Mészáros Máté

Július 20., csütörtök 20 óra
KIÉ vAgY, MoNDD? – zenés „seveledsenélküled” a 30-as évekből
Szávai viktória, Adorjáni Bálint

Július 24., hétfő 20 óra
Bohumil Hrabal: TÁNcÓRÁK IDŐSEBBEKNEK ÉS HAlADÓKNAK
Szalai Kriszta, cserna Antal, gémes Antos, lux Ádám

Augusztus 3., csütörtök 20.30 óra
Daniel glattauer: gYÓgYÍR ÉSZAKI SZÉlRE – búcsúelőadás
Fullajtár Andrea, Őze Áron

opERA A KERTBEN
Július 28., 29. 19 óra (Esőnap: július 30. 19 óra)
Mozart: FIgARo HÁZASSÁgA – vígopera magyar nyelven két részben
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Bohumil Hrabal: TÁNcÓRÁK IDŐSEBBEKNEK ÉS HAlADÓKNAK
Szalai Kriszta, cserna Antal, gémes Antos, lux Ádám

Augusztus 3., csütörtök 20.30 óra
Daniel glattauer: gYÓgYÍR ÉSZAKI SZÉlRE – búcsúelőadás
Fullajtár Andrea, Őze Áron

opERA A KERTBEN
Július 28., 29. 19 óra (Esőnap: július 30. 19 óra)
Mozart: FIgARo HÁZASSÁgA – vígopera magyar nyelven két részben
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Ördögkatlan 
Fesztivál

F esztivál fesztiválhar-
sányság nélkül. Egyik 

legkedvesebb összművészeti 
fesztiválunk idén tizedik 
születésnapját ünnepli: 
ugyanúgy vendégek lesznek 
a Nemzeti Filharmonikusok 
Verdi Requiemjével, mint 
Both Miklós és az ő ukrán 
udvara, Krasznahorkai László 
vagy Lajkó Félix és Anton 
Balanescu, Kiss Tibiék, Másik 
Jánosék megidézik Cseh 
Tamást, Leonard Cohent, lesz 
cirkusz, Quimby, színház, 
nyitottság, színház a torna-
teremben, tánc a szobor-
parkban, de túrázni, jógázni 
és land artozni is lehet.
Vagy ahogy Törőcsik Marit 
megfogalmazta: „a minőség, 
a sokszínűség, a kíváncsiság 
és mindenekelőtt az egysze-
rűség és a szeretet ebben 
az oly nehéz és sokszor 
embertelennek tűnő 21. szá-
zadban is boldog közössé-
geket tud létrehozni”. Pont.

 � NAGYHARSÁNY, 
 KISHARSÁNY, 
 VILLÁNYKÖVESD, 
 MOKOS PINCÉS
� AUGUSZTUS 1–5.
� napijegy: 3800 Ft
 helyszínen: 4300 Ft
 bérlet: 12 000 Ft 
 helyszínen: 15 000 Ft
� ordogkatlan.hu

MŰSOR / PROGRAMME

DVOŘAK: KARNEVÁL – NYITÁNY
ELGAR: DÉLEN (ALASSIO) – KONCERTNYITÁNY

CSAJKOVSZKIJ: 6., PATETIKUS SZIMFÓNIA 

VEZÉNYEL / CONDUCTED BY 

ALLEN TINKHAM

Jegyek 1.200,- 1.600,- és 2.000,- forintos áron 
válthatók az ismert jegyirodákban valamint az interneten keresztül.

CHICAGO  YOUTH  SYMPHONY  ORCHESTRA (USA) 
JÚNIUS  24. SZOMBAT  / SATURDAY 19.30

MÜPA, BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM  
NATIONAL  CONCERT  HALL
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Bakáts Fest

A Bakáts tér ismert és kedvelt kulturális rendezvény-
helyszín, ami augusztus 25–28. között különleges és 

otthonos közösségi térré alakul. A pihenés, a szemlélődés 
és a beszélgetések mellett pedig olyan koncertélmények-
ben lehet részünk, amelyekre csak évente egyszer van 
alkalom. Hallhatjuk Carl Orff  Carmina Buranáját a MÁV 
Szimfonikus Zenekar előadásában, de élvezhetjük Laár 
András stand-upját is, ha éppen nem invitál minket világ-
körüli utazásra a Talamba ütőegyüttes. Itt lesz a Magyar 
Állami Népi Együttes, de Berecz András és a Söndörgő is. 
A jazzélet olyan kiválóságai képviseltetik majd magukat, 
mint az Oláh Dezső Trió, a Kinczel Trió vagy éppen Pátkai 
Rozina. A fesztiválhangulatra pedig a Concerto Budapest 
teszi majd fel a koronát egy operagálával, ahol Kolonits 
Klárát és Wiedemann Bernadettet is hallhatjuk énekelni.

 � BUDAPEST, Bakáts tér    �  AUGUSZTUS 25–28.
� 500 Ft / 2000 Ft    �  bakatsfeszt.hu

AUER FESZTIVÁL

A veszprémi születésű 
Auer Lipót hegedűmű-

vész-karmesterre és zenepe-
dagógusra egyaránt büszke 
Európa, Oroszország és az 
Egyesült Államok is. A veszp-
rémi fi úból pár évtized alatt 
a cár udvari szólóhegedűse, 
nemesi rangra emelt állam-
tanácsos, a Szentpétervári 
Konzervatórium tanára, 
az Orosz Zenei Társaság 
igazgató-karmestere lett.

Az örökségének szentelt 
fesztivál házigazdája a 
Mendelssohn Kamaraze-
nekar, akik olyan korszakos 
jelentőségű művészeket 
hoznak el, mint Vagyim 
Repin vagy a köztudatba 
üstökösként berobbant 
Ray Chen. Beethoven G-dúr 
zongoraversenyét Frankl 
Péter tolmácsolja majd, 
de Veszprémbe érkezik az 
Auer-trió mellett a Keller-vo-
nósnégyes és Ránki Dezső is. 
A fergeteges hangulat mel-
lett a gondtalan és könnyed 
szórakozást pedig Alekszej 
Igudesman biztosítja majd.

 � VESZPRÉM
� AUGUSZTUS 2–6.
� auerfesztival.hu
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BÉCS, MUTH SZÍNHÁZ
BUDAPEST, THÁLIA SZÍNHÁZ

2017. JÚNIUS 28 - JÚLIUS 4.

ARMEL OPERA 
FESTIVAL 

A Pannonhalmi Főapátság 
2017. augusztus 25–27. 

között ismét megrendezi 
hagyományos Művészeti 
Fesztiválját. A monostor vé-
dőszentje, Szent Márton em-

lékévének mottóját átvette 
a zenei program is: „Közös-
ségben vagyunk”. A fesztivál 
ugyanis időben egymástól 
távoli, szellemiségükben 
mégis párbeszédképes 

zeneművekkel képez hidakat 
korok és emberek között. 
Az idei fellépők között meg-
található mások mellett Rost 
Andrea, Snétberger Ferenc, 
Perényi Miklós, a Concerto 
Budapest, a Keller Kvartett, 
valamint a Bubnó Tamás 
vezette Szent Efrém Férfi kar. 
A két művészeti vezető ez 
alkalommal is Keller András 
és Rácz Zoltán lesznek.

 � PANNONHALMA
� AUGUSZTUS 25–27.
� 1300–2000 Ft
� arcustemporum.com

Arcus Temporum –Pannonhalmi
Művészeti Fesztivál
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NEW ORLEANS
SWINGFESZTIVÁL

A z idén 12 éves New Or-
leans Swingfesztivál má-

sodik koncertjét emeljük most 
ki, a Gyárfás István Trió közel-
múltban megjelent, Cartoon 
Jazz című lemezének hivatalos 
bemutatóját. Gyárfás István 
amellett, hogy az ország egyik 
legjobb jazzgitárosa, első-
sorban a magyar animációs 
fi lm legjobb zenei pillanatait 
gyűjtötte össze és formálta a 
maga képére, mégis meg-
tartva a dalok egyedi, sokszor 
kifejezetten poénokra épülő 
karakterét. Igenis van közös 
halmaza a jazz- és a Mekk 
Elek-, Dr. Bubó-rajongóknak.

 � MÜPA – Fesztivál Színház
� AUGUSZTUS 20. 20.00
� 2500–3900 Ft
� mupa.hu

Klassz a parton

„Ha valaki sétált már nyárestéken a Balaton  partján, 
vagy üldögélt a hömpölygő Duna mellett, s érezte a 

virágok illatát az esti holdfényben, vagy leült a vízpartra, 
s  hallgatta a hullámok halk csobogását, nos, ilyen estéken 
jutott eszembe, milyen jó lenne, ha  megszólalna távolból 
egy kis halk Mozart-zongoraszó, mert kizárólag ilyen  zene 
kívánkozna  ehhez a hangulathoz.” – írja Érdi Tamás a 
harmadik Klassz a parton elé. Rajta kívül – többek között – 
Balázs János, Lajkó Félix, Kertesi Ingrid, Hamar Zsolt, Zsoldos 
Bálint, Radnóti Róza, Ránki Fülöp és a MOL Új Európa Ala-
pítvány tehetségtámogató program nyertesei is fellépnek.

 � BALATON, több helyszín    �  JÚLIUS 15.–AUGUSZTUS 6.
�  INGYENES     �  klasszaparton.hu
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Simonyi Balázs fi lmje, 
az Ultra a nyár folyamán 
kiemelt időpontokban, 
premier előtt látható. 
Az egyik ilyen esemény 
június 25-én, este 6 
órakor lesz az Uránia 
Nemzeti Filmszínházban 
(1088 Budapest, Rákóczi 
út 21.). A jegyvásárlók a 
részvétellel az Autistic Art 
Alapítványt támogatják.
A legendás Spartathlon 
futóverseny öt verseny-
zőjét bemutató fi lm kü-
lönlegessége, hogy Simo-
nyi is többszörös teljesítő, 
az öt szereplő egyike.
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ARMEL 
OPERA 

FESTIVAL 
BEMUTATJA

RUFUS 
WAINWRIGHT:

RENDEZŐ: ALFÖLDI RÓBERT

THÁLIA SZÍNHÁZ 2017. JÚNIUS 28.

PRIMA DONNA

A z ország talán legkülönlegesebb fesztiválja 
természet és kultúra harmóniájára épül. A Tour 

d’Opera napján körbetekerhető, a Boat d’Opera 
keretében pedig körbehajókázható a tó úgy, hogy 
az egyes állomásokon templomokban, vízparton és 
egyéb helyszíneken hallhatják a Talamba ütőegyüt-
test, Horgas Esztert, Szegedi Csabát, Lőrincz Juditot, 
Lajkó Félixet, a Moltopera Társulatot vagy épp a 
Virtuózok ifj ú művészeit, de a fellépők közt ott lesz 
Keresztes Ildikó, Tóth Gabi, Feke Pál és Szolnoki Péter 
is. Sor kerül egy gálakoncertre, amelyen közremű-
ködik Miklósa Erika, Nyári Zoltán, valamint a fi atal 
kontratenor, a tiszaderzsi származású Daragó Zoltán.

 � TISZA-TÓ, több helyszín
� JÚLIUS 28–30.
� 4200–24 100 Ft
� operaoft henature.com

TERMÉSZET OPERAHÁZA

Tisza-tavi Fesztivál

JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Zempléni Fesztivál

Hollerung Gábor együtte-
se, a Budafoki Dohná-

nyi Zenekar méltán vált a 
Zempléni Fesztivál közönsé-
gének kedvencévé. A nyi-
tókoncerten egy szikrázó 
Schumann-mű után a Junior 
Prima-díjas Szabó Ildikó egy 
igazán virtuóz Haydn-ver-
senyműben csillogtathatja 
meg rendkívüli tehetségét. 
Az est fénypontja Beethoven 
VII. szimfóniája lesz, amely-
nek egyik előadásáról azt 
jegyezték fel, hogy amikor 
Wagner az utolsó tétel 
gyorsan pergő ritmusát hall-
gatta, nem tudott a helyén 
maradni, és táncra perdült.

Augusztus 13-án Miklósa 
Erika és a Liszt Ferenc Kama-

razenekar hangversenye a 
„szinte barokk” címet is kap-
hatná, elsőként Bach klasszi-
kus zenei slágernek számító 
III. Brandenburgi versenye 
hangzik el, majd Boccherini 
művén keresztül Madrid 
utcáin követhetjük végig az 
éjjeli őrjárat menetét. Grieg 
Holberg-szvitje a barokk 
formai elemeit használja fel, 
végül a ritkán hallható, rend-
kívül virtuóz technikát igény-
lő Händel-kantáta csodás 
dallamvilága tárja a hallgatók 
elé Miklósa Erika nagysze-
rű kvalitásait, fantasztikus 
koloratúr szopránját.

„Gershwin világa hidat képez 
a klasszikus zene és a jazz 
között, s ebben a világban 

rendkívül otthonosan érzem 
magam” – vallja Karosi Júlia, 
aki éppen a nyolcvan éve el-
hunyt, nagyszerű zeneszerző 
dalain keresztül kezdett jazz-
zenével foglalkozni. Az egyé-
ni hangú énekesnő első, saját 
szerzeményeket tartalmazó 
korongja, majd Rejtett gyö-
kerek címmel New Yorkban 
kiadott lemezének sikere 
után régóta dédelgetett 
álmát valósította meg egy 
egész estés Gershwin-
műsor összeállításával.  

 � SÁTORALJAÚJHELY, 
 Városháza udvara
� AUGUSZTUS 11–19.
� 1600–2400 Ft
� zemplenifesztival.hu
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