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Magyar Állami Népi Együttes – Hagyományok Háza: 

Tánckánon
Hommage à Kodály Zoltán 

A Magyar Állami Népi Együttes a kodályi 
életmű előtt tiszteleg Tánckánon című műsorával, 

amelyben olyan ismert Kodály-művekből idéz, mint a 
Háry János, a Kállai kettős, a Psalmus Hungaricus, a Ki-
lenc zongoradarab, a Hét zongoradarab és az Esti dal, 
de a kerettörténetbe ugyanúgy beépülnek Bartók Béla 
kompozíciói, illetve a Kodály által gyűjtött népdalok is.

 � Müpa    �  NOVEMBER  2. – 19.00
� 2500–3900 Ft    �  mupa.hu

H a végigfuttatjuk szemünket Debussy kamarakompozíci-
óinak nem különösebben hosszú listáján, szembetűnő a 

klasszikus kamaraműfajok hangsúlyos jelenléte. Vajon Haydn 
és Mozart után egy évszázaddal nem tűnik mindez anakro-
nisztikusnak? A darabok mélyére pillantva persze azonnal 
kiderül, hogy Debussy kamarazenéjének anakronizmusában 
van valami üdítően provokatív, vagy ha tetszik: forradalmi.

 � Zeneakadémia    �  NOVEMBER 3., 4. – 19.00
� 1900–2500 Ft    �  zeneakademia.hu

Debussy összes
hangszeres kamaraműve

HERBERT 
BLOOMSTED 90

M ondják, a zenében 
nincsenek generá-

ciós különbségek. Leoni-
dasz Kavakosz és a Lipcsei 
Gewandhaus Zenekarának 
hangversenye bizonyíthatja, 
hogy eltérő korosztályok 
képviselői remekül szót 
értenek egymással. A görög 
hegedűművész pár nappal 
ötvenedik születésnapja 
után lép fel a Müpában, 
partnere, a kilencvenéves 
Amerikában született svéd 
karmester, a német–oszt-
rák repertoár egyik leg-
avatottabb tolmácsa.

 � Müpa
� NOVEMBER 3. – 19.30
� 6000–22 900 Ft
� mupa.hu
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ÉRDI TAMÁS ÉS 
AZ ANIMA MUSICAE 

A koncert Magyaror-
szág és Kanada közös 

gyökereit kutatja, miközben 
beavatja a hallgatót a 150 
éves ország zenei fejlődésé-
be a kanadai zeneirodalom 
legrégebbi ismert zenekari 
művén keresztül a kortárs kompozíciókig. A zenei utazást 
Beethoven és Kodály Zoltán alkotásai teszik teljessé.

 � Zeneakadémia    �  NOVEMBER 4. – 19.30
� 1500–3900 Ft    �  zeneakademia.hu

HUSZTI PÉTER 
ÉS A PEER GYNT 

I bsen drámáját és Grieg 
kísérőzenéjét együtt 

nemigen adták elő az elmúlt 
évszázadban, a teljes parti-
túra ugyanis csak az 1980-as 
években jelent meg. A Bu-
dafoki Dohányi Zenekar egy 
koncertbarát verziót mutat 
be, amely a tételek mellett 
az elbeszélést a narrátorra, 
a magyar színháztörténet 
egyik legemlékezetesebb 
Peer Gynt-alakítását nyújtó 
Huszti Péterre bízza.

 � Müpa
� NOVEMBER 5. – 19.30
� 2500–8000 Ft
� mupa.hu

H a Franck f-moll kvintettjét nem Párizsban, hanem 
Berlinben vagy Lipcsében mutatták volna be, történe-

tesen Mendelssohn- és Schumann-darabok társaságában, 
akkor nemcsak hogy premiert beárnyékoló momentumokról, 
hanem langyos fogadtatásról sem számolhattak volna be a 
korabeli krónikák. A publikum feltehetőleg sajátjaként ölelte 
volna keblére a kvintettet, olyan darabként, amely eleven és 
szoros kapcsolatban áll a német romantika kamarazenéjével.

 � Zeneakadémia    �  NOVEMBER 5. – 19.30
� 1900–5400 Ft    �  zeneakademia.hu

Jean-Effl  am Bavouzet 
és a Kodály Kvartett 
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Nyugat-Afrikai ütőhangszeres zene
Ligeti | Zongoraverseny

Mussorgsky | Egy éj a kopár hegyen
Bartók | Cantata profana  
vezényel | Farkas Róbert

közreműködik | Sonus ütőegyüttes 
(művészeti vezető: Szabó István), 
Horváth István – tenor, 
Alexandru Agache – bariton, 
Markus Bellheim – zongora, 
Magyar Rádió Énekkara 
(karigazgató: Pad Zoltán) 
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Inform
áció: info@

odz.hu cím
en, 06 70 455 68 14 közönségkapcsolati telefonszám

on, 
vagy az odz.hu honlapon. Jegyek és bérletek m

egvásárolhatók az odz.hu oldalon 
kezelési költség nélkül, vagy a Zeneakadém

ia jegypénztában illetve a Jegy.hu 
országos Jegypont hálózatában.

CSODASZARVAS

A klasszikus gitárzene kedvelői a világ legtehetségesebb 
fi ataljait hallhatják a 2. Budapesti Nemzetközi Gitárverse-

nyen. Az első fordulóban barokk zeneművekkel, a másodikban 
szonátákkal, a döntőben pedig spanyol és brazil verseny-
művekkel kápráztatják el, a sok esetben már 30-40-szeres 
fi atal versenygyőztesek a Zeneakadémia közönségét. 
A gálakoncerten közreműködik az Anima Musicae Kama-
razenekar, vezényel Joan Pages Valls, spanyol karmester.

 � Zeneakadémia    �  NOVEMBER 6–11.
� változó kezdés és belépőár    �  zeneakademia.hu

A jazz-rock történetének 
legszebb lemezeit a 

Return To Forever készítette 
még a hetvenes években. 
Ott tűnt fel ez a ragyogó 
basszusgitáros-szerző, aki 
aztán Quincy Jones, Paul 
McCartney, Keith Richards, 
Aretha Franklin, a Police és 
mások oldalán is megmutat-
hatta muzikalitását és sokol-
dalúságát. A 2017-es Stanley 
Clarke Band felállása egészen 
elképesztő, így legújabb, Up 
című lemezének bemuta-
tója biztos kezekben lesz.

 � Müpa
� NOVEMBER 7. – 20.00
� 3300–9900 Ft
� mupa.hu

STANLEY CLARKE

2. Nemzetközi 
Gitárverseny Eö
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Ha a crossoverben kalandozunk, kifejezetten ér-
dekes zenei metszéspontot képez az amerikai 

A Place To Bury Strangers produkciója, amely a zajok 
utazó nagykövete, Oliver Ackerman gitáros triója.
A noise rock, az indusztriál és a pszichedelikus rock meg-
lehetősen sajátos keverékét játszó zenekar valószínűleg 
a Papageno magazin koncertajánlójának leghangosabb 
koncertjét adja egy dán csajtrió, a Baby In Vain társaságában.

 � Dürer Kert    �  NOVEMBER 8. – 20.00
� 3000–3500 Ft    �  durerkert.com

A Place To Bury 
Strangers (USA), 
Baby In Vain (DK)

MESKÓ ILONA 
ÉS A DANUBIA ZENEKAR

A Kodály-módszer köztudottan 
egy szellőztetési technika, 

amelyet a mester a Zeneakadé-
mián honosított meg (nem vicc!!). 
Számtalan történet kering arról, 
milyen praktikus életvezetési és 
egészségügyi tanácsokkal látta el növendékeit, akik azért (jó 
okkal) rettegtek tőle. De a lényeg: ennek a praktikus elmé-
nek a felismerése, miszerint a zene jövője a gyerekek zenei 
nevelésében, illetve a zenei írás-olvasás elsajátításában rejlik. 

 � BMC    �  NOVEMBER 11. – 19.00
� 2500 Ft    �  bmc.hu

VAJDA GERGELY ÉS 
A RÁDIÓZENEKAR 

A zeneszerzők egyik 
legfontosabb múzsája 

mindig is a természet volt. 
Mahler I. szimfóniája arról ta-
núskodik, hogy érzékenyen 
reagált a környezet zenei 
impulzusára, a közelmúltban 
elhunyt fi nn Rautavaara 
pedig az északi sarkkör lápvi-
dékén élő madarak énekét 
illesztette 1972-es varázsla-
tos zenekari darabjába. Az 
est karmestere az a Vajda 
Gergely, akinek a magyar 
közönség alig egy hónapja 
láthatta legújabb, Georgia 
Bottoms című vígoperáját.

 � Müpa
� NOVEMBER 14. – 19.30
� 2000–5000 Ft
� mupa.hu
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Szabó Balázs Bandája
MEGCSALOGATÓ VÉGIGJÁTSZÓ KONCERT,
ÁTJÁRÓK VÉGIGJÁTSZÓ KONCERT 
ÉLET ELVITELRE VÉGIGJÁTSZÓ KONCERT

E gyáltalán nem szokatlan, ha egy előadó végigve-
szi karrierjének fontos pillanatait, ám arra azért 

csak felkapjuk fejünket, ha a főhős sorra veszi eddig 
megjelent lemezeit és eljátssza első hangtól az utol-
sóig. Ha pedig ezt három egymást követő napon te-
szi, az már a művészeti mellett sportteljesítmény is.

 � A38    �  NOVEMBER 16., 17., 18. – 21.00
� 2900–8900 Ft    �  a38.hu

ROKIA TRAORÉ

Bár nem a zenészek 
kasztjába született, 

Rokia Traorét körülbelül húsz 
éve az egyik legfontosabb 
mali előadóként tisztel-
hetjük. Ő az, aki egyaránt 
otthonosan mozog a mali 
tradicionális muzsikák és a 
nyugati, angolszász-fran-
kofón zenei világban, és 
mindezt olyan mélységű 
érzelemmel képes megtöl-
teni, amire nagyon kevesek 
képesek. Idei programjában 
leginkább hagyományos 
afrikai hangszerekre épít, 
így szólaltatja meg Fela Kuti, 
Miriam Makeba, Bob Marley 
és Jacques Brel műveit.

 � Müpa
� NOVEMBER 15. – 20.00
� 2400–5900 Ft
� mupa.hu

AN EVENING WITH

Pat Metheny

A gitáros Pat Metheny egy 
mázlista. Negyven (!) éves 

pályafutása a csodagyerek-
ségről, a sikerről, a jazzről szólt 
úgy, hogy a jazztől idegenkedők 
is a lemezboltokba rohantak 
lemezeit megvásárolni – Metheny védjegyszerű gitárjátéka, 
komponálási módja, ikonsága önnön gátja is lehetne, mégis 
valahogy mindig sikerült elkerülnie az elsekélyesedés veszé-
lyes vizeit. Érzelmekkel telített munkáit azonnal felismerhetjük, 
amelyben fel és le hullámzik a szenvedély a csendes for-
tyogástól a melodramatikus-katartikus végkifejletig. Min-
denkivel muzsikált Jaco Pastoriustól kezdve Steve Reich-en, 
Ornette Colemanen, Herbie Hancockon át Jim Hallig, Milton 
Nascimentóig, Chalie Hadenig sőt David Bowie-ig. A mostani 
turnéra Metheny egy kvartettet állított össze, amelyben ott 
a díjnyertes, fi atal, brit zongorista, Gwilym Symcock, a maláj 
származású, ausztrál bőgős, Linda Oh, valamint a Metheny 
mellett lassan tizennyolc éve együtt muzsikáló Antonio San-
chez dobos, aki a Birdman című fi lm zenéjével lett világhírű.

 � MoMSport    �  NOVEMBER 4. – 20.00
� 9900–16 900 Ft    �  momsport.hu
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ZENEAKADÉMIA 
2017. november 6-11. 

NOVEMBER 6. 19:00 / NYITÓKONCERT 
Andrea De Vitis gitárművész  (Olaszország)

NOVEMBER 7-8. / VERSENY 1. FORDULÓ

NOVEMBER 9. / VERSENY 2. FORDULÓ

NOVEMBER 11. / 16:00 DÖNTŐ
Joaquin Rodrigo:
Concierto de Aranjuez
Heitor Villa-Lobos:
Concerto pour guitare et petit orchestre

Közreműködik: 
Anima Musicae Kamarazenekar
Karmester: 
Joan Pages Valls (Spanyolország)

NOVEMBER 11. 19:30 
EREDMÉNYHIRDETÉS – 
GÁLAKONCERT 
Közreműködik: 
Anima Musicae Kamarazenekar 
Karmester: 
Joan Pages Valls (Spanyolország)

Az 1. fordulóra a belépés ingyenes (a terem befogadóképességének határáig) 
Belépőjegyek kaphatók a Zeneakadémia Jegypénztárában, a jegy.hu és a jegymester.hu  oldalakon.

fb.com/bigf2016

budapestguitar.com
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2017. NOVEMBER 13. HÉTFŐ, 19:30

Celea/Parisien/Reisinger 
featuring Dave Liebman 
(F/A/USA)
2017. NOVEMBER 18. SZOMBAT, 17:00

Budapesti Vonósok – Bach 
közelében 1.
János-passió, BWV 245

BMC, 1093 Budapest, Mátyás u. 8.  
+361 216 7894 | info@bmc.hu | www.bmc.hu

2017. NOVEMBER 12. VASÁRNAP, 19:30

Vivaldi árvaházi koncertjei 2.
Lakatos György és a Concerto 
Armonico

2017. NOVEMBER 9-10-11.

Polska Jazz | 5. Lengyel 
Jazz Fesztivál
Zbigniew Namysłowski Quintet | Adam  
Pierończyk – Miroslav Vitouš | Vehemence 
Quartet | Dominik Bukowski Quartet

BMC Papagenoba fekvo feloldal 127x86 2017.novemberibe.indd   1 2017. 10. 08.   17:33

V arázshegy alcímmel, idén harmadik alkalommal ad 
otthont a Zeneakadémia Simon Izabella és Várjon Dénes 

kamarazenei fesztiváljának, amelynek programja hagyomá-
nyosan egy-egy jelentős irodalmi mű köré szerveződik. A legki-
válóbb hazai és nemzetközi művészek, a fesztivált megálmodó 
művészházaspár közeli barátai lépnek színpadra a négynapos 
kamarazenei ünnepen, amely az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is elmélyültségével, személyes hangjával és különle-
ges kapcsolódásaival ígér egyedülálló zenei élményeket.

�  Zeneakadémia    �  NOVEMBER 16–19.    �  zeneakademia.hu

SZALÓKI ÁGI – „GYERE 
KI TE GYÖNGYVIRÁG” – 
RÉGI MAGYAR NÉPI ÉS 
ÚRI MUZSIKA

S zalóki Ági ismét valami 
nagy dologra vállalkozott: 

összefogott Kónya István 
lantművésszel, hogy bemu-
tassa azt a sokunk számára 
már elfeledett, csak törté-
nelemkönyvből ismert régi, 
magyar világot, ahol a világi 
muzsikában még nem léte-
zett éles határ műköltészet 
és népköltészet, műzene és 
népzene, népi és úri, paraszti 
és nemesi hagyomány között.

 � Zeneakadémia
� NOVEMBER 15. – 19.00
� 2900–3500 Ft
� zeneakademia.hu

Kamara.hu
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ZENEAKADÉMIA 
2017. november 6-11. 

NOVEMBER 6. 19:00 / NYITÓKONCERT 
Andrea De Vitis gitárművész  (Olaszország)

NOVEMBER 7-8. / VERSENY 1. FORDULÓ

NOVEMBER 9. / VERSENY 2. FORDULÓ

NOVEMBER 11. / 16:00 DÖNTŐ
Joaquin Rodrigo:
Concierto de Aranjuez
Heitor Villa-Lobos:
Concerto pour guitare et petit orchestre

Közreműködik: 
Anima Musicae Kamarazenekar
Karmester: 
Joan Pages Valls (Spanyolország)

NOVEMBER 11. 19:30 
EREDMÉNYHIRDETÉS – 
GÁLAKONCERT 
Közreműködik: 
Anima Musicae Kamarazenekar 
Karmester: 
Joan Pages Valls (Spanyolország)

Az 1. fordulóra a belépés ingyenes (a terem befogadóképességének határáig) 
Belépőjegyek kaphatók a Zeneakadémia Jegypénztárában, a jegy.hu és a jegymester.hu  oldalakon.

fb.com/bigf2016

budapestguitar.com
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Jegyárak
2500 Ft | 3300 Ft | 4100 Ft | 4900 Ft

www.bftz.hu • www.facebook/bftz.hu

Jegyinformáció: 1061 Budapest, Dalszínház utca 10. | +36 1 952 0901 | jegy@bftz.hu

2017. november 15., 19:30, Zeneakadémia

Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara
Budapest philharmonic orchestra

Mediterrán est
Bonsoir, espagne!  
P. Dukas: A bűvészinas
C. Saint-Saëns: a-moll gordonkaverseny
E. Chabrier: España 
M. de Falla:  A háromszögletű kalap - 1. és 2. szvit
M. Ravel: Bolero

Karmester: Madaras Gergely

Közreműködik: Pólus László – cselló, Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

Az Olasz nő Algírban Rossini legtöbbet játszott vígope-
rája, címszereplője az operairodalom egyik legbölcsebb, 

legnagyszerűbb női karaktere. A pikáns történet a „szabadí-
tásoperák” sorába tartozik, amelyben a kor kedvelt műfajá-
nak szabályai szerint egy gyönyörű, fi atal nőt elfognak, és 
kínzás vagy halál várja, míg hős szerelmese fel nem tűnik, 
hogy megmentse őt. Esetünkben egy talpraesett, olasz lány 
jár túl az őt elrabló és új feleségre vágyó algíri pasa eszén.

 � Erkel Színház
� NOVEMBER 18., 19., 23., 24. – 19.00, 25., 26. – 11.00
� 1800–7200 Ft    �  opera.hu

Olasz nő
Algírban

MICHEL BÉROFF ÉS 
A MÁV SZIMFONIKUSOK  

C ésar Franckot a francia ro-
mantikus zene nagy meg-

újítójának tartják, a nála 53 
évvel később született Ravel 
viszont már anyanyelvi szin-
ten beszéli a 20. század zenei 
nyelvét. Franck szándékosan 
nem nevezte művét zon-
goraversenynek, Ravel azt 
mondja művéről, hogy közel 
áll a hagyományos koncert-
formához. A két remekművet 
korunk egyik legismertebb 
francia zongoraművésze, 
Michel Béroff  vezeti elő.

 � Olasz Intézet
� NOVEMBER 17., 18. – 18.00
� 2000–4500 Ft
� iicbudapest.esteri.it
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2017. november 15., 19:30, Zeneakadémia

Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara
Budapest philharmonic orchestra

Mediterrán est
Bonsoir, espagne!  
P. Dukas: A bűvészinas
C. Saint-Saëns: a-moll gordonkaverseny
E. Chabrier: España 
M. de Falla:  A háromszögletű kalap - 1. és 2. szvit
M. Ravel: Bolero

Karmester: Madaras Gergely

Közreműködik: Pólus László – cselló, Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara



ORBÁN 70, CSÍKY 80  

A kortárs magyar zene-
szerzés két kiemelkedő 

és népszerű alakja idén 
ünnepli kerek születésnapját: 
Csíky Boldizsár a nyolcvanadi-
kat és Orbán György a hetve-
nediket. A Concerto Budapest 
koncertjének programja Or-
bán 1984-es első Serenatájá-
tól Csíky Boldizsár 2008-ban, 
Kolozsvárott ősbemutatott 
„szimfonikus emlékműve”, 
a Gulag megszólaltatásáig 
terjed olyan szólistákkal, 
mint Kruppa Bálint vagy 
a Szent Efrém Férfi kar.

 � Pesti Vigadó
� NOVEMBER 18. – 19.30
� 2000–8500 Ft
� vigado.hu

Balog József 
zongoraestje 

Nemzedéke legtehetsé-
gesebb zongoristáinak 

egyike, s ez nem csak aff éle 
üres frázis. Hihetetlen munka-
bírással dolgozik, és elképesztő 
repertoárt tart kézben, amit 
zongoraestje is tükröz. A nyitó 
Rameau-darabot és a záró Bou-
lez-művet közel háromszáz év 
választja el egymástól, utóbbit 
alig néhány zongorista játsz-
sza az egész világon. A mű-
vész három gyakrabban játszott Bartók-mű mellett ritkán 
hallható Kodály- és Lajtha-műveket is felvonultat majd. 

 � Zeneakadémia    �  NOVEMBER 26. – 19.30
� 1200–3900 Ft    �  zeneakademia.hu

fo
tó

: R
og

os
z 

Pé
te

r

KONCERT

30     november



www.hallgatasnapja.hu

szombat 10.00-23.00 BMC
Egynapos kortárs zenei fesztivál

17.10.21.
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KENT NAGANO ÉS 
A HAMBURGI 
FILHARMONIKUSOK 

Német komolyság és né-
met derű a D-dúr hang-

nem jegyében: a II. szimfónia 
és a Hegedűverseny a ham-
burgi születésű Johannes 
Brahms életművének súlyos, 
de életvidám részéhez tar-
tozik. Akik megszólaltatják a 
tisztelgéssel felérő műsort: 
a szülőváros zenekara.

 � Müpa
� NOVEMBER 29. – 19.30
� 4900–16 900 Ft
� mupa.hu

A z album egy személyes hangnapló, időkapszula vagy 
memoár – így mesél legfrissebb albumáról a produ-

cer-komponista-alapító Joe Acheson, aki madárhang-
gyűjteménye alapján és a világ különböző pontjain felvett 
zajokból, hangokból építette fel műsorát. Az edinburghi 
Hidden Orchestra miniuniverzuma fi lmszerű élményt ígér, 
ahol olyan természetességgel folynak át a kompozíciók 
a rock, a komolyzene, a hiphop, a jazz szűrőin, mintha e 
stílusokat nem is kreálták volna meg mesterségesen.

 � A38    �  NOVEMBER 29. – 20.00
� 3500–6500 Ft    �  a38.hu

Hidden Orchestra (UK)
– DAWN CHORUS LEMEZBEMUTATÓ

NOVEMBER
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