
P ados Gábor, az acb galéria tulajdonosa gyűjtőként kezd-
te – és ma is az. Kollekciója, az Irokéz az elmúlt évtizedek 

fantasztikus keresztmetszetét adja. Nagykiállítás nyílt belőle.

 � Veszprém, Művészetek Háza – Dubniczay-palota 
� DECEMBER 31-ig    �  veszpreminfo.hu

„Hiszünk a halál 
előtti életben”

BARTÓK PLUSZ 
OPERAFESZTIVÁL 2018

A Bartóktól Prokofj e-
vig zenei csemegéket, 

klasszikus és modern zenés 
színházi élményt egyaránt 
kínáló miskolci operaünnep 
idén két magyarországi 
ősbemutatót kínál: a Sem-
melweis és A rivális (La Rivale) 
darabokat, egy amerikai és 
egy olasz zeneszerző kortárs 
operáját. A klasszikus magyar 
rockopera, az István, a király 
a „csúcsra” ér, bemutatójának 
35. évfordulója alkalmából a 
megszokottól eltérő hang-
versenyváltozatban hallható 
majd. Az európai társulatok 
vendégjátékában A három 
narancs szerelmese Prokof-
jev-operát zágrábi társulat 
hozza el Miskolcra. Az Ezrek 
operája programban a Don 
Giovanni mai hangszerekre 
átírt változatát mutatja be 
a fesztivál, A Rock Giovanni 
című darab rendezője a mély-
lélektani szemléletmóddal, 
aprólékosan kidolgozott előa-
dásairól ismert Vlad Troickij. 
Bartók A kékszakállú herceg 
vára című opera bemutató-
jának centenáriumán Michał 
Znaniecki 3 Bartók-opera-ren-
dezésével, Gastón Solnicki 
díjnyertes Kékszakállú-fi lm-
jével és a Kékszakállú 100 
című kortárs képzőművészeti 
kiállítással tisztelegnek a 
szerző géniusza előtt.

 � Miskolc, több helyszínen
� JÚNIUS 8–17.
� 650–3600 Ft 
� operafesztival.hu

A TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES 
ÉS A KODÁLY FILHARMÓNIA

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán vég-
zett kivételes tehetségű ütőművészek a ritmus 

és a zene szerelmesei. A szimfonikus zenekarral közös 
esteken felcsendül többek között Bach E-dúr hegedű-
versenye és Gerschwin Kék rapszódiája ütőhangszere-
ken, Bernstein jól ismert dallamai Biri Gergely, Nagy Kíra 
és Dánielfy Gergely közreműködésével, a fi nálé pedig 
a hamisítatlan brazil szamba világával kecsegtet.

 � Debrecen, Kölcsey Központ    �  MÁJUS 31., JÚNIUS 1. – 19.30
� 2500–3500 Ft    �  kodalyfi lharmonia.hu
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