
Előhang
Ön készített már programmagazint? 
Ha még nem, de készül rá, a legjobb, 
ha mindenekelőtt beszerez egy olyan 
hiperhajtóművet, amivel szabadon 
mozoghat térben és időben. Ha ezt 
elmulasztja, számoljon vele, hogy mindig 
nagy kihívást fog jelenteni a szeptemberi 
lapszámok elkészítése – augusztusban. 

Kint még javában tombol a nyár, éppen vége a Szigetnek – és 
ide persze muszáj büszkén beszúrni, hogy idén még a várt-
nál is nagyobb sikere volt a Papageno Klasszikus, Opera és 
Jazz Színpad 35 koncertjének –, a közösségi oldalak minden 
pillanatban boldogan nyaraló emberek képét ontják magukból, 
miközben a szerkesztőségben már több hete szeptember van. 
Előszeptember, ami – ilyenkor még mindig úgy tűnik – (túl) gyors 
ritmusú, (túl) friss és (túl) programdús őszt ígér. A nyomdába 
adás időpontjára aztán rendszerint azon vesszük észre magun-
kat, hogy a „túl”-ok eltűntek belőlünk, és várjuk az új évszakot, 
azzal a sok jóval együtt, amit (túl) korán kaptunk a nyakunkba.

A Kobuci kertben a jelen egyik legfontosabb blueselőadójának 
a koncertjével indítják a szeptembert: a brit Ian Siegal érkezik 
Magyarországra, aki Meat & Potatoes című nagylemezéért a 
British Blues Awards díjazottja lett és több kritikus szerint olyan 
zenei világok autentikus örökösének tekinthető, mint Mud-
dy Waters, Bo Diddley, Son House vagy Junior Kimbrough.

5-én és 6-án Magyarország egyetlen dokumentumszínháza, a 
PanoDráma visz új fontos verbatim (vagyis szó szerinti) színházi 
előadást a Trafóba: ezúttal „a magyar Harvey Milk”, azaz Rózsa 
Milán politikai és melegjogi aktivista történetét dolgozták fel.

A Vidéki Színházak Fesztiválját a Színházak Éjszakája követi, 
a két nagy rendezvény közé pedig az országos turnéra induló 
Alföldi Róbert-féle Hegedűs a háztetőn is beékelődik. Színhá-
zi események közül kiemelkedik még a Színikritikusok Díja 
díjátadó gálája, ahol az előző évad legkiemelkedőbb színházi 
teljesítményeit és az évad legjobb új magyar drámáját díjaz-
zák harmincnyolcadszor (!), a Müpában pedig hat év után újra 
látható a Bernarda Alba, Csákányi Eszterrel, Hámori Ildikóval, 
Takács Nóra Diánával és még egy halom remek színésznővel.

Mindeközben ingyenes programokkal indul a Bartók Világ-
verseny és Fesztivál, a Zeneakadémia hagyományteremtő 
céllal megálmodott rendezvénye, a BMC-ben a Szent Efrém 
Férfi kar koncerttel ünnepli 15. születésnapját, a Müpában 
pedig a spanyolok legboszorkányosabb „kopasz énekesnő-
je”, Mercedes Peón mutatja be Deixaas című lemezét.

A több száz szeptemberi esemény közül a következő ol-
dalakon kiemeltük azt a körülbelül ötvenet, amelye-
ket különösen izgalmasnak tartunk, ezekből már nem 
is lesz olyan nehéz hármat-négyet kiválasztani...
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