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M

intha nem lenne nyári
szünet a színházakban
és a koncerttermekben, anynyi a program a főváros nagy
hagyományú összművészeti
rendezvénysorozatán, amely
minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást kínál a
Margitsziget és a Városmajor
árnyas fái alatt. A hétvégi
délelőttökön családi programokkal vár az Interaktív
meseszínpad és a Szent
Margit-kolostor romjainál
található hangulatos játszóhely, ez utóbbitól néhány
lépés a szigeti Víztorony,
ahol kiállítás köszönti az idén
80. születésnapját ünneplő
Margitszigeti Szabadtéri
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Színpadot. Idén nyáron is
világsztárok, Erwin Schrott,
a Béjart Balett, Jeﬀ Mills
látogatnak el a különleges
atmoszférájú játszóhelyre,
de lesz szimfonikus filmzenekoncert, izgalmas szereposztású Rigoletto, pazar
látványvilágú balettshow,
a The Great Gatsby, valamint csemegének ígérkező
klasszikus nagyoperett, a
Cirkuszhercegnő. Az irodalom kedvelői különleges
sétákon vehetnek részt.
A Városmajorban kiváló
színházi előadások, a szórakoztató produkciók legjava várja a nézőket. Olyan
sikerdarabokra lehet jegyet

The Great Gatsby

Cirkuszhercegnő

Budapest Bár

Budapesti Nyári Fesztivál

váltani, mint az Augusztus
Oklahomában, a Holt költők
társasága vagy A miniszter
félrelép, de koncertezik
Tompos Kátya, Dés László,
Kern András. Visszatérő
vendég itt Vásáry Tamás
és a Kodály Zoltán Ifjúsági
Világzenekar, a Budapest
Bár csapata, és érkezik Falusi
Mariann, Szűcs Gabi és Váczi
Eszter. A Budapesti Nyári
Fesztivál a Városmajorban
zárul egy valódi zenei csemegével, a Symphomixszel.

 Budapest
 JÚNIUS 8. – SZEPTEMBER 1.
 szabadter.hu

Madách Színház / Mohos Angéla

CÍMLAPSZTORI
Ugyancsak a világon először
a Madách Színház mutatja be
non-replica változatban 2018
szeptemberében a Rocksulit.

I

Mi fogta meg a
Rocksuliban?
A Rocksuliban, mint minden zseniális musicalben,
egyszerre van jelen a csillogó showvilág, különleges
színészi, és ezúttal gyerekszínészi teljesítményekkel.
De nem kevésbé fontos a
történet mélyebb rétege sem.

Milyen helyet foglal el
a zenés színházi műfaj
történetében Andrew
Lloyd Webber?
Andrew Lloyd Webber bármelyik új műve rendkívüli jelentőségű a zenés színházi színház számára. Az utóbbi időben
viszonylag ritkán születnek
új Lloyd Webber-darabok, de
mindegyik tartalmaz különleges színházi érdekességeket,
nagyszerű lehetőségeket a
színrevivők számára és hatalmas élményt a közönségnek.

Ki a célközönség: a rockrajongó felnőttek – hiszen
a darab „egyszerre himnusz a rockzenéhez és
különös szerelmi történet”
–, vagy azokat a kamaszokat is várják, akik a
Rocksuli 8-13 éves növendékeivel egykorúak?
Családi darabról van szó,
tehát egyaránt számítunk
szülőkre és gyerekekre. És
nemcsak a rockzene iránti
rajongás okán, hanem mert a
darab róluk szól. Modellt kínál
arra, hogy diszfunkcionális
családok hogyan találhatnak egymásra ismét: szülő a
gyerekre, gyerek a szüleire.

zgalmas és nem kevésbé munkás nyár elé néz
a Madách Színház: gőzerővel folynak az évadnyitó
bemutató, a Rocksuli próbái. A produkció rendezőjével,
a színház igazgatójával, Szirtes Tamással beszélgettünk a darabról és a musical zeneszerzőjének,
Andrew Lloyd Webbernek a jelentőségéről.

Mit jelentett és jelent a
Webber-művek megjelenése a Madách Színházban
a magyarországi musicaljátszás tekintetében?
A magyarországi musicaljátszást legjobban meghatározó külföldi szerző minden
kétséget kizáróan Andrew
Lloyd Webber. Az egykori
Rockszínház Jézus Krisztus

Szupersztárja volt talán az
első igazán jelentős musicalbemutató. A Madách Színház
különleges sorozata azonban
1983-ban kezdődött a Macskákkal. Ez a máig legsikeresebb magyar zenés előadás,
amelyik minden országos
rekordot messze túlszárnyalt.
A magyar zenés színjátszás
történetében példa nélkül áll
a 2005-ben bemutatott Volt
egyszer egy csapat története is. Ezt a darabját Andrew
Lloyd Webber a Madách
Színház számára dolgozta
át, és személyesen részt
vett a próbafolyamatban.
A világon először a Madách
Színház kapta meg 2003-ban
Az Operaház Fantomjának
non-replica színreviteli jogát,
azaz Budapesten mi játszhattuk először önálló rendezésben, díszletben, jelmezben és
koreográfiával. Ez a nagyszerű sorozat folytatódik most.

Kinek mit adhat útravalóul az előadás?
A darab sok üzenetet hordoz.
Talán az egyik legfontosabb,
hogy mindannyiunkban van
valami különleges, senkivel
össze nem hasonlítható,
egyéni tehetség. A darab
szereplői a történet során
nagy utazáson vesznek részt,
rátalálnak önmagukra.
www.papageno.hu

TÁMOGATOTT TARTALOM

Egy semmihez nem
hasonlítható iskola
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Kultkikötő

Budapest Bár

Hot Jazz Band

Óbudai
Nyár

ogy az utóbbi években
látványosan megnőtt a
ténylegesen izgalmas, nyári
budapesti kulturális események, helyszínek száma,
nem újdonság. Az Óbudai
Nyár rendezvénysorozata
tökéletesen illeszkedik ebbe
a kínálatba, sőt programjai
komoly katalizátor szerepet
is betöltöttek az elmúlt évek
során. Idén több mint egy
tucat helyszín ad otthont és
lehetőséget az alkotások,
előadások bemutatására, az
ismert nagy helyszínektől,
a Fő tértől, a Kobuci kerten
át egészen a Kassák Múzeumig vagy a békásmegyeri
Csobánka térig. A fontosabbak közül csak néhány:
Sound of Silence, Hot Jazz
Band, A Grund – Vígszínházi
fiúzenekar, Queen Real Jazz.

 Budapest, Óbuda
 JÚNIUS 15. – AUGUSZTUS 31.
 obudainyar.hu
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Rezes Judti, Szabó Győző

H

H

a nyár, akkor Balaton, és ha Balaton, akkor Kultkikötő,
ahol garantált a szlogen szerinti víztiszta kultúra. A Balázs Elemér, Fekete-Kovács Kornél, Náray Erika zenekaraival
nem egyszerűen kellemesnek ígérkező jazz és a bor fesztiválja előtt, alatt és után remek színházi előadások, köztük
bemutatók és ősbemutatók szerepelnek a kínálatban. A környéken nyaraló gyerekes családokról nem feledkeznek meg
sem a hétköznapokon, sem a hétvégéken, a szabadtéri mozizás szerelmeseinek pedig esténként kultfilmeket vetítenek.

 Balatonföldvár, Balatonboglár, Balatonfenyves, Badacsony
 JÚNIUS 22. – AUGUSZTUS 26.
 kultkikoto.hu
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BORSZERDÁK A NEMZETI GALÉRIÁBAN
SZERDA ESTÉNKÉNT ISMÉT BORSZERDA A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN!

E

TÁMOGATOTT TARTALOM

gyedülálló helyszín a város felett, csodálatos kilátás, izgalmas borok, kiállítások,
tárlatvezetések, előadások és koncertek.
Július 4-én a Gere Pincészet, 11-én a Pannonhalmi
Apátsági Pincészet, 18-án a KisBécs–Zantho, 25-én a
Skizo Borház, augusztus 1-jén pedig a Laposa Pincészet mutatkozik be. Az estek meghívott borászaival
Demők Nóra beszélget, a zenei aláfestést pedig olyan
kiváló zenekarok biztosítják, mint a Bakó Krisztina Jazz Trió, az Árpishow vagy a Gáspár
Károly Trió. Az izgalmas tárlatvezetéseken túl neves művészettörténészek tartanak előadásokat: július 11-én, a Romantikus Borszerdán például a Frida Kahlo-kiállítás kurátora,
Lantos Adriána beszél a festőnő szerelmeiről, július 25-én, a Szürrealista-esten pedig Petrányi Zsoltot hallgathatjuk meg, aki A manifesztumok abszurditása címmel tart előadást.
 Magyar Nemzeti Galéria
 JÚLIUS 4., 11., 18., 25. – 18.00–22.00; AUGUSZTUS 1. – 18.00–22.00
 mng.hu

BOR | ELŐADÁS | ZENE

18.00
22.00

BORSZERDA
M A G YA R N E M Z E T I G A L É R I A

07.04.

KL A SSZICISTA
GERE ATTILA PINCÉSZETE | STEREO SWING LIVE ACT

0 7.1 1 .

ROMANTIKUS
PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET
BAKÓ KRISZTINA JAZZ TRIÓ

0 7.1 8 .

IMPRESSZIONISTA
KISBÉCS - ZANTHO PINCÉSZET | ÁRPISHOW

07. 25.

SZÜRREALISTA
SKIZO BORHÁZ | PATAJ GYÖRGY TRIÓ

08.01.

ABSZTR AKT
LAPOSA PINCÉSZET | GÁSPÁR KÁROLY TRIÓ

AZ ESTÉKEN IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSAINK IS LÁTOGATHATÓAK !

FRIDA KAHLO 07.11. / 07.18. / 07.25. / 08.01.
JULIAN ROSEFELDT: MANIFESTO 07.04. / 07.11. / 07.18. / 07.25. / 08.01.
Támogatók:

Partner:

www.papageno.hu
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Régi Zenei
Napok

fotó: Benkő Sándor

fotó: Szentendrei Antal

Concerto Nyárestek

V

ác templomai, a Püspöki
Palota termei intim, bensőséges hangulatot biztosítanak a 34. alkalommal
megrendezett koncertsorozatnak, amit Baráth Emőke
és a Vashegyi György vezette
Orfeo Zenekar és Purcell
Kórus közös előadása nyit.
A hangversenyeket nemzetközi kurzusok egészítik
ki, a téma pedig Bach h-moll
miséje lesz, amit a Capella
Savaria és a Purcell Kórus ad
majd elő a fesztivál zárásaként a váci Székesegyházban. Megismételhetetlen
pillanatként a Régi Zenei
Napok professzorai, Baráth Emőke, Alois Glaßner,
Bernhard Forck, Hannfried
Lucke és Vashegyi György
közös koncertet adnak július
3-án. A fesztivál további
különlegessége, hogy két
ingyenes családi nap is
kapcsolódik hozzá a Magyar Nemzeti Galériával és a
Budapest Történeti Múzeummal együttműködésben.

 Budapest, Vác
 JÚNIUS 30. – JÚLIUS 7.
 regizeneinapok.hu
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J

úliusban is folytatódik Keller András és együttesének
Bach, Vivaldi, Mozart, Schubert és Haydn klasszikusait felvonultató szabadtéri sorozata. A versenyművekből,
karakterdarabokból, szimfóniákból és kettősversenyekből
álló koncertek szólista fellépői között olyan művészeket
találunk mint Környei Zsófia, Devecsai Gábor, Borsódy
László, Stefán Zsófia, Ella Dániel és Móré László.

 Pesti Vármegyeháza  JÚLIUS 5., 6., 12. – 20.00
 concertobudapest.hu

Győrkőcfesztivál

A

z ország legnagyobb szabadtéri, ingyenes gyerekfesztiválján a gyerekek egy mosolygós fényképért cserébe
kapott karszalaggal minden programon térítésmentesen
vehetnek részt, legyen az egy előadás, táncház, kézműveskedés vagy akár egy kalandpark. Az odajutást és ott-tartózkodást utazási, étkezési és szálláskedvezmények segítik.

 Győr  JÚLIUS 6–8.  gyorkoc.hu

HALLGATNI ARANYT!

K

észült egy kisfilm Lukács Sándorral, a Vígszínház
színművészével, amelyen akkora szenvedéllyel
beszél Arany Jánosról, hogy egyértelműen kiderül, nem
csupán felszínesen érdeklődik Arany János iránt, hanem
jelentős tudással rendelkezik életét és műveit illetően.

Honnan az indíttatás?
Egész kicsi koromtól kezdve
édesapám nagyon sok
Arany-művet olvasott nekem. Talán a Rózsa és Ibolya
volt az első, később következett a Toldi, majd a többi költemény. És amellett, hogy a
műveket megismertette velem, Aranyról is mesélt. A középiskolai magyartanáraim,
akik felkészült, nagy tudású
és Arany-kedvelő pedagógusok voltak, csak mélyítették ezt az érdeklődést.

A Rózsa és Ibolyával
ismerkedő kisfiúban
egészen más Arany-kép
rajzolódik ki, mint egy
kamaszfiúban vagy a
tapasztalt, érett férfiban.
Hogyan változott Önben
Arany megítélése, milyen
árnyalatok lettek fontosabbak az évek során?
Úgy, ahogyan a mesék átalakulnak: nagyon lassan, az
élet élményeivel színeződve.
Nem feltétlenül tudatosan,
de az aranyi gondolatok

Hogyan változott a
vers érdeme, helye a
közönség körében?
A magam részéről nem
tapasztaltam, hogy elveszett
volna az érdeklődés. Ezért is
örültem rendkívül a Hallgatni
Aranyt!-kezdeményezésnek,
amely kedvet csinál, ismeretanyagot ad át, egyáltalán:
közelebb viszi az olvasókat
Arany Jánoshoz. Ebben a
felgyorsult világban, amikor
őrületes mennyiségű információ vágja, szaggatja, csapja pofon az embert, szükség
van arra, hogy nyugodtan,
elmélyülten hallgassunk
verset, hogy elmerüljünk
Arany világában, hogy
élvezzük a nyelvet, átmossuk
magunkon a gondolatokat.

Az interjú bővebb
változata a Papageno.hu
oldalon olvasható.

TÁMOGATOTT TARTALOM

„Szükség van arra,
hogy elmerüljünk
Arany világában”

fotó: Éder Vera

beépültek a személyiségembe. Míg Petőfinél azt
érzem, minden versét
sietve, sürgetve, két fontos
esemény közt írta meg,
Aranynál az az érzésem, volt
ideje – legalábbis lelki ideje –
a kidolgozásra, a mívességre.
Mintha nála a témaválasztás nyugodtabb körülmények közt történt volna.

www.hallgatniaranyt.hu
www.papageno.hu
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 Bánk
 JÚLIUS 11–14.
 bankitofesztival.hu
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Lajkó Félix,
fotó: Bácsi Róbert
Rost Andrea

em irigylem a fiatalokat, mert övék a jövő.”
Bánk neve összeforrt az „ellenpedagógiával”, ez volt az a
helyszín, ahol a ’40-es évektől működött alternatív gyereknyaraltatás, egy kísérletező és modern pedagógus,
Leveleki Eszter vezetésével.
A szocializmus időszakában
kifejezett menedék lett Bánk
a művészcsaládoknak is.
Maradt az alternatív szellemiség: az újkeletű fesztivál
nemcsak zenében, de képzőművészetben is karakteres. Minden év tematikus:
az idei cím azt jelzi, lehetséges jövőképekről van szó.
Hét művész, hat témakör:
oktatás, környezettudatosság, globális felmelegedés,
lakhatási problémák, gender,
a rászorulók élelmezése.

Amy Macdonald

N

„

Ziggy Marley,
fotó: Greg Bojorquez

15. VeszprémFest

fotó: Neszmélyi Réka

Bánkitó
Fesztivál

T

izenötödik születésnapját ünnepli a Balaton-felvidéki
szabadtéri zenei fesztivál, amely anno José Cura argentin tenor előadásával kezdődött – mindez előre is vetítette,
hogy a szervezők mindenből a legjobbat szeretnék megmutatni a veszprémi közönségnek. Hogy a VeszprémFest
mindig telt házat vonz, igazolja az elképzelés sikerét. Idén
négy napon át a legnagyobb operasztárok és a blues–soul–
világzene háromszög világhírű előadói érkeznek szülinapozni: van, aki visszatérő vendég, van, aki első alkalommal
mutatkozik be. A leghíresebb Marley-fiú, Ziggy Marley első
magyarországi koncertjét adja július 11-én, 12-én a mély
hangú skót gitáros-énekes-dalszerző zseni, Amy Macdonald, szintén 12-én az R&B-sztár Aloe Blacc, aki Aviciivel
közös Wake Me Up című dalán túl számtalan nagy slágerrel
érkezik, 13-án operagála a legnagyobbakkal: José Curával,
Miklósa Erikával, Ramón Vargasszal és Rost Andreával,míg
14-én a brit Grammy-díjas soulénekesnő Joss Stone lép fel a
História Kert nagyszínpadán. Lajkó Félix pedig nem kisebbre
vállalkozik, minthogy három egymást követő estén át, július
11–13. között játszik az ez alkalomra kialakított új szabadtéri,
400 fős koncerthelyszínen, a Jezsuita templomkertben.

 Veszprém  JÚLIUS 11–14.  veszpremfest.hu
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classic.Esterházy

A

különleges nagymarosi
mikroklíma nemcsak a
mediterrán tájakon honos
szelídgesztenyének kedvez, hanem a népzenének
is. Az énekelt versek és a
népzenei alapokon nyugvó alkotások olyan szabad
és tág teret engednek a
muzsikusnak, hogy a zenei
stílusok dalonként változhatnak, míg az akusztikus
hangzásvilág és az emberi
énekhang a tisztaságot
tükrözi. A fesztivál fellépői
közül csak néhány név: Eszter-lánc mesezenekar, Fábián
Annamária, Kátai Zoltán,
Tolcsvay Béla, de színpadon
lesz a Misztrál & Csíkszerda
kórus, a Musique Du Soleil
is. Végül az elmaradhatatlan
táncházak teszik teljessé a
családi fesztivál programját.

 Nagymaros
 JÚLIUS 13–14.
 misztralfesztival.hu
14
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z egész évben tartó fesztivál keretében az Esterházy-kastély júliusban két alkalommal is helyet ad
Mozart egyszerre gyengéd és sziporkázó komédiájának.
A francia forradalom előestéjén született Figaro házassága a legmagasabb művészi szinten, meghatóan
és magával ragadóan szórakoztat, amelyre garancia
a Mozart operáinak történelmileg precíz, ugyanakkor fantáziadús színpadi és stúdióbeli interpretációival
régóta mértékadónak számító flamand dirigens, René
Jacobs személye. Augusztusban a többek között Sir
Roger Norringtonnal közös Piknik koncertek mellett
Grigorij Szokolov szólóestjét élvezhetjük, aki autentikus környezetben válogat majd Haydn szonátái közül.

 Fertőd, Kismarton  JÚLIUS 13. – AUGUSZTUS 19.
 esterhazy.at

Nemzetközi Bartók
Szeminárium és Fesztivál

A

fesztivál története
több mint harminc
évre nyúlik vissza. Ebben
az évben a szerző A kékszakállú herceg vára című
operája kerül a középpontba. Hamar Zsolt izgalmas
művészi elképzelései
mentén a Kocsis Zoltán
emlékének ajánlott darab
a színpadi és koncertszerű előadás fúziójának
ígérkezik. A tanulni vágyók
a dal- és opera-mesterkurzuson Komlósi
Ildikótól leshetnek el
mesterfogásokat, a zongoristák Balog József, a fuvolisták Ittzés Gergely, a karmesterek pedig Hamar
Zsolt vezetésével tökéletesíthetik a tudásukat.

 Szombathely  JÚLIUS 14–22.

 bartokfesztival.hu

Hamar Zsolt, fotó: Balogh Zoltán

XVII.
Regejáró
Misztrál
fesztivál

fotó: Török Máté

A

jegy.hu
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fotó: Máté Péter

Martonvásári
Beethovenestek

Művészetek Völgye

E

martonvásári nyári Beethoven-estek 60. évfordulóján három nagykoncerten hallhatjuk a Nemezi
Filharmonikusok művészeit a
családias hangulatú egykori
Brunszvik-kastély parkjában. A szimfóniaválogatás
mellett felcsendül a C-dúr
Hármasverseny Szabadi
Vilmos, Devich Gergely és
Fejérvári Zoltán közreműködésével, de hallhatjuk Rálik
Szilviát és Ránki Fülöpöt is
a Nemzeti Énekkarral közös
koncerten, az I. zongoraverseny szólistája pedig Balázs
János lesz. Az idén különlegességként megszervezett
délutáni koncerteken fellép
a Grazioso Kamarazenekar,
Kolonits Klára pedig áriadélutánnal várja a közönséget.

gy emberléptékű, programkínálatában mégis nagyszabású fesztivál, ahol figyelnek kicsikre és nagyokra, az
épített és a természeti környezetre is. Udvarok és porták,
ligetek és színpadok, pajták és kertek telnek meg programokkal, amelyek között számunkra a legkedvesebb a
Papageno Klasszik helyszín. Itt klasszikus zene és opera
csendül fel, bár kicsit másképp, mint a nagyvárosban.
Garantáltan lesznek Állati jó zenék, megnyílik a Hang- és
humoroskola, minden nap 17.30-kor pedig a generációjuk
legkiválóbb művészei adnak szóló- és kamarakoncerteket
a katolikus templomban. A Gástya-árokban Kőbánya, Taliándörögdön a Színház- és Filmművészeti Egyetem, illetve
a Nemzeti Színház vendégeskedik, a vigántpetendi Cirque
du Tókert pedig az újcirkuszé. Barátait és kedvenc előadóit
hívja meg magához a Momentán Társulat, Harcsa Veronika, a Kaláka, Szirtes Edina Mókus és Hobo. A népzene és a
néptánc, valamint a világzene kezdő és haladó művelői a
Muharay és a Fonó jóvoltából élhetik ki szenvedélyüket, de
a Néprajzi Múzeum interaktív közösségi terébe is érdemes
betérni például kerámiázni. Az elcsöndesülésre vágyók
jógázhatnak, filmet nézhetnek, verselhetnek, társasjátékozhatnak, festhetnek vászontáskát, megismerkedhetnek
gyógynövényekkel. Az aktív életmódot kedvelők számos
sportolási lehetőség közül választhatnak: futhatnak, barlangászkodhatnak, túrázhatnak éjjel és nappal. Tíz minden
igényt, érdeklődést, korosztályt kielégítő nap – ez a Völgy.

 Martonvásár
 JÚLIUS 14–28.
 filharmonikusok.hu

 Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigántpetend
 JÚLIUS 20–29.
 muveszetekvolgye.hu

A
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SZABADTÉRI TÁNCESTEK A VÁRKERT BAZÁRBAN

2018. július 13– 20.

13

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

14

péntek

MAGYAR RAPSZÓDIA
Magyar Állami Népi Együttes

szombat

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

20.30

Az előadás után tánctanítás

FLAMENCO SOUL
Soul – Suena – Szól – Sol

FlamenCorazonArte Táncszínház
Az előadás után tánctanítás

15

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

16

vasárnap

MAGYAR RAPSZÓDIA
Magyar Állami Népi Együttes

hétfő

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

20.30

Az előadás után tánctanítás

SPIRIT OF HUNGARY
(MAGYAR LÉLEK)
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Az előadás után tánctanítás

17

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

18

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

kedd

SZERELEMKERT
Duna Művészegyüttes

szerda

TÁNCRAPSZÓDIA
Magyar Nemzeti Táncegyüttes

20.30

20.30

Az előadás után tánctanítás

19
csütörtök

20.30

Az előadás után tánctanítás

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

20

FALUSI SZÍNEK
Fitos Dezső Társulat

péntek

Az előadás után tánctanítás

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

A TÁNCOLÓ KARMESTER

20.30

Autentikus ﬂamenco előadás Andalúziából
érkező vendégművészekkel

FlamenCorazonArte Táncszínház
Az előadás után tánctanítás

www.tancbazar.hu
Jegyinformáció:
(06 1) 201 4407
Ingyenesen hívható zöld szám:
(06 80) 10 44 55

Az előadásokat rossz idő esetén a Várkert Bazár
Multifunkcionális termében tartjuk meg.

FESZTIVÁL

fotó: Emmer László

Fesztiválakadémia

I

dén harmadik alkalommal valósul meg a Kokas
Katalin és Kelemen Barnabás által megálmodott
budapesti kamarazenei
fesztivál. Hét esti hangversenyen, matinékoncerteken, mesterkurzusokon és
előadásokon találkozhat a
közönség a művészházaspár
által meghívott harminc,
nemzetközileg elismert
művésszel a Zeneakadémián. Idén a Fesztiválakadémia
művészeti vezetői három zeneszerzőt, Dragony Tímeát,
Kovács Zoltánt és Zombola
Pétert kérték fel, hogy a
kortárs zongoraművész és

18
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költő, Fellegi Melinda verseit
zenésítsék meg. A fesztivál
esti hangversenyein valódi
sztárszólisták lépnek majd
színpadra, többek között
Shlomo Mintz, Homoki
Gábor, Fenyő László, Kokas
Dóra, Balog József, José Gallardo, Dinyés Soma, Klenyán
Csaba, Weisz Nándor és Alexander Ullman. Fazekas Gergely zenetörténész beavató
előadásai után a műsorban
Bach, Händel, Mozart, Enescu, Schönberg, Debussy,
Poulenc, Sosztakovics, Prokofjev, Schubert, Schumann,
Ravel, Hindemith és Schnittke művei hallhatók majd a

fellépő művészek egyszeri
és különleges kamaraformációinak előadásában. A Fesztiválakadémia részeként a
II. Fehér Ilona Nemzetközi
Hegedűverseny és kurzus,
továbbképzés gálaműsorán
a versenyzőket az Anima
Musicae Kamarazenekar
kíséri. A fesztivál énekművésze a II. Marton Éva
Nemzetközi Énekverseny
II. helyezését elérő, Junior
Prima-díjas Horti Lilla lesz.

 Budapest, Zeneakadémia
 JÚLIUS 23–29.
 fesztivalakademia.hu

a világ legjobb zongoraművészei

ÉLŐBEN AZ ÖN OTTHONÁBAN

Az iPad® érintésével a SPIRIO életre kelti STEINWAY hangszerét.
A világ legjobb STEINWAY Művészei meghívják Önt,
hogy előadásaik százait élvezhesse, saját OTTHONÁBAN.

1065 Budapest, Hajós u. 25.
Tel.: +3613025144 • +36204385356
operazongoraterem@zongora.info
www.zongora.info
www.steinway.com/spirio

FESZTIVÁL

Bach-sorozat Tisza-tavi Fesztivál
Fassang
omolyzene a vízparton? Egyre többen gondolják és
tudják, hogy mindez kiválóan megfér egymással: a
K
Lászlóval
Természet Operaháza már harmadik alkalommal kerül
megrendezésre a Tisza-tónál. Látszólag meglepő módon
és művészér össze bringázás, más sportesemények, családi programok és a komolyzene a természetben. A tematikus napok
barátaival
során a koncertektől, előadásoktól a mesemondásig, a
táncprodukcióig, a workshopokig mindent találunk, sőt
aki eddig nem jutott el operajógára, most megteheti.

fotó: Csibi Szilvia

 Tiszafüred  JÚLIUS 26–29.  operaofthenature.com

ülönleges, 14 koncertből álló sorozat indul
Fassang László művészeti
vezetésével, aminek keretében kiváló hazai és külföldi
orgonaművészek tolmácsolásában csendül fel Bach
összes orgonaműve Budapest első olyan hangszerén,
ami nemcsak ötvözi a német
óriás által használt orgonák
hangzását, de külső megjelenésében is megidézi a 18.
századot. A nyár folyamán
Karosi Bálint, Pétery Dóra,
Kecskés Mónika, Jonathan
Moyer és Frédéric Champion játékát élvezhetjük.

 Budapest, Hold utcai
református templom
 JÚLIUS 20., AUGUSZTUS 17.,
24., 31. – 18.00
 drgbudapest.hu
20
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fotó: diariovasco.com

K

O.Z.O.R.A

E

lég ránézni az OZORA honlapjára és egyértelmű,
milyen szubkultúrában mozog ez a feszt. A képzőművészeti program is ennek megfelelően alakul: az Artibarn
nevű helyszínen és körülötte lesz korongozás, textil-újrahasznosítás, törzsiékszer-készítés, környzettudatos
tárgyhasználat, liquid light vizuál workshop, faragás,
szóval minden olyasmi, ami a kreativitás kibontását segítheti, és a fesztivál „goás” szellemiségéhez is passzol.

 Dádpuszta  JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 5.  ozorafestival.eu

FESZTIVÁL

I

mmár negyedik alkalommal rendezi meg a
Mendelssohn Kamarazenekar az Auer Lipót, a cár hegedűsének nevével fémjelzett
nemzetközi zenei fesztivált
azzal a céllal, hogy Veszprém festői városába elhozza
azokat a művészeket, akik a
zenei élet főszereplőiként a
világ legjelentősebb koncerttermeiben lépnek fel. Az idei
sztárvendég, Gidon Kremer,
akit többek között Julianna
Avgyejeva zongoraművésszel és Giedrė Dirvanauskaitė gordonkaművésszel
hallhatunk közös koncerten,
ismét új felfedezésekkel érkezik. Itt lesz David
Geringas világhírű csellista,
hallhatjuk a Fülei Balázs,
Kováts Péter és Varga István
alkotta Auer Triót, és tanúi
lehetünk Fejérvári Zoltán
fiatal versenygyőztes zongoraművész, valamint Herczku
Ágnes Bartók-estjének is.

 Veszprém
 AUGUSZTUS 1–5.
 auerfesztival.hu
22

július–augusztus

Ördögkatlan Fesztivál

A

z egyik legcsaládiasabb fesztiválon idén egy zenész,
Snétberger Ferenc, egy könyvkiadó, a Magvető, és
két fiatal, öntörvényű társulat, a k2 Színház és a Sztalker Csoport a díszvendég, és természetesen mindanynyian több koncerttel, beszélgetéssel és előadással mutatkoznak be. Rajtuk kívül ott lesz többek között Lajkó
Félix, a Vołosi és Alexander Balanescu, Balogh Kálmán és
Lukács Miklós, a Csík zenekar, Nádasdy Ádám, a Dollár
Papa Gyermekei, a Forte Társulat, a tatabányai és a kassai
színház. Nem marad el Kolonits Klára és Dinyés Dániel
operabeavatója sem, és a Faluturisták is útra kelnek.

 Nagyharsány, Kisharsány,
Mokos, Vylyan, Beremend, Villánykövesd
 JÚLIUS 31.– AUGUSZTUS 4.  ordogkatlan.hu

fotó: Tágra Zárt Lencsevég

fotó: Vidák Cecília

fotó: Jan De Coninck

Auer
Fesztivál

Bozsoki
Zenei
Fesztivál
Thealter
Bozsokon rendezett fesztivál egyéni
zeneórákat, interaktív
előadásokat, koncerteket, kiállításokat, irodalmi
esteket és táncos műsorokat
kínál résztvevői számára.
A mesterkurzusok oktatói
között találjuk Győri Noémit, Soltész Anikót, Korondi
Annát, Petőfi Erikát és
Hargitai Imrét. A rendezvény
első napján Klukon Edit és
Ránki Dezső ad négykezes
zongorakoncertet, a későbbi
hangversenyeken pedig
Fejérvári Zoltánt, Varga
Istvánt, Erika Geldsetzert és
Ian Fountain is hallhatjuk.
Az idei év új vendégei között
szerepel Bősze Ádám, aki
zenei stand-up comedyjét
hozza el Bozsokra, illetve Mácsai Pál, aki Huzella
Péterrel Befogad és kitaszít a
világ címmel ad balladaestet.
Az eseménysorozat utolsó
napján Madaras Gergely vezényli a fesztivál zenekarát.

 Bozsok
 AUGUSZTUS 2–9.
 bmfest.hu
24
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A

szegedi régi zsinagóga a központja a kritikus és
szabad gondolkodás, a társadalmi kérdésekre fókuszáló fesztiválnak. Idén ezt többek között az Újvidéki Színház és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, a
temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, az Aradi
Kamaraszínház és a MASZK Egyesület, továbbá a Forte, Fehér Ferenc, a k2 és a Duna Táncműhely teszik.

 Szeged  AUGUSZTUS 3–11.  thealter.hu

Debreceni Borés Jazznapok

A

mióta világ a világ, legalábbis ha 1971-től számítjuk,
a jazznapok szinonimája Magyarországon Debrecen:
és amióta fuzionált a Borkarnevállal, a jazz és a gasztro összeért, a legfontosabb hazai jazz- és a borfesztivál
egyben a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon,
a Békás-tó partján. Az idei programban három kontinens 43 jazzformációjában 182 jazz-zenész lép színpadra, mellette majd minden borvidék képviselteti magát:
60-70 családi borászat nedűit ízlelhetjük, de lehet gyümölcsborokat, pálinkákat és pezsgőket is kóstolni.

 Debrecen, Nagyerdő, Békás-tó  AUGUSZTUS 2–5.
 facebook.com/boresjazznapok

fotó: Fejes Márton

A

Sardar Tagirovsky, fotó: Várhegyi András

FESZTIVÁL

2018. július 21.

19:30 óra • Haydn Terem

2018. július 22.
11:00 óra• Haydn Terem

Beatrice Rana

PIKNIK
BEETHOVENNEL
2018. augusztus 18.
19:30 óra • Haydn Terem

2018. augusztus 19.
11:00 óra • Haydn Terem

Avi Avital

HAYDN
SZABADSÁGRA
MEGY
esterhazy.hu

Jegyek kaphatók még:

FESZTIVÁL

SZIGET A
SZÁRAZFÖLDÖN...

A

 www.vajdahunyad.hu
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PROMÓCIÓ

minőségi zenét és
szórakozást igénylő
közönség Budapest
legromantikusabb helyszínén, a Vajdahunyadvár udvarán élvezheti
az építőművészet és
az élő zene különleges
egymásra találásából
eredő érzelemgazdag
pillanatokat. Ezért a
koncerteket kiemelten
ajánljuk a meghitt randevúkat kedvelőknek és
a pillanatban jelen lenni
akaróknak! A zenén
túlmenően a környezet
is izgalmas lehetőségeket rejt rohanó korunk
lelassulni vágyó emberének. A hagyományokat követve a klasszikus
zene gyöngyszemei
alkotják az idei fesztivál
tíz koncertből álló programjának gerincét is.

Jazzfőváros

T

Guillaume Nouaux

Vajdahunyadvári
Zenei
Fesztivál

izenegy ország kilencven kiváló jazzmuzsikusa érkezik
Kecskemétre augusztus elején, hogy 2+2 napig zenéljenek a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a hazai közönségnek. A klasszikus jazz minden műfaja hallható lesz a
fesztiválon a ragtime-tól a blueson, a New Orleans jazzen,
dixielanden, hot jazzen és boogie-woogie-n át a swinging.
A meghívottak között megtaláljuk a világ egyik legavatottabb
ragtime-zongoristáját, a norvég Morten Gunnar Larsent, a
többször, több fórumon a legjobb francia jazz-zenésznek
kikiáltott Guillaume Nouaux-t, az archaikus jazzstílus legjobb
angol, francia, német és osztrák zenészeiből összeválogatott
Echoes of New Orleans nevű szuperformációt, a boogie-s,
jive-os, swingalapokon nyugvó zenét játszó, How About
Rita? elnevezésű holland csapatot vagy a húszas-harmincas évek tánczenéjének mestereit, a Bratislava Hot Serenaders-t. Színpadra lép a magyar élvonal jó néhány zenekara
is, az eMeRTon-díjas házigazda Bohém Ragtime Jazz Band,
a Vintage Dolls, a PapaJazz vagy a Mojo Workings. A koncert-sorozatot swingtánckurzusok, és jazztörténeti előadások
egészítik ki, de strandolni is lehet a kecskeméti „Jazz-Woodstock”-on vagy veteránautó-találkozón, futóversenyen részt
venni. A fesztivál két fő napját (augusztus 3–4.) két ingyenes
esemény keretezi: a nulladik napi, csütörtök esti élőzenés
swingtáncparty, valamint a vasárnap délelőtti jazz brunch.

 Kecskemét  AUGUSZTUS 2–5.  jazzfovaros.hu

JÚLIUS–AUGUSZTUS

ISTEN | NŐ

A DÉVÍ-KULTUSZ ÉS A HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK INDIÁBAN
Hopp Múzeum legújabb kiállításának kiemelt célja, hogy
a hindu istennő különböző megjelenési formáit az általuk
betöltött női szerepek szerint mutassa be. Miközben az istennő
szépségként, feleségként, anyaként és harcosként jelenik meg,
a kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy ezek az idealizált
női szerepek hogyan valósulnak meg a földi társadalomban.
A bemutatásra kerülő tárgyak túlnyomó része a Hopp Múzeum
indiai gyűjteményének anyagából került ki, ehhez csatlakoznak a
kortárs képzőművész, Abhisék Szingh egyedi vizualitást tükröző
munkái, amelyek középpontjában szintén az istennő személye áll. A kiállítás külön
érdekessége, hogy évtizedek óta ez a Hopp Múzeum első indiai művészetet bemutató kiállítása, és hogy a legősibb korok vallásos kultuszait, valamint a legújabb
korok társadalmi berendezkedését, nőképét egyaránt vizsgálata tárgyává teszi.
A kiállítás kurátora Válóczi Róbert.
 Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum  2018. MÁJUS 11. – 2019. JANUÁR 6.
 hoppmuseumblog.com

www.papageno.hu

TÁMOGATOTT TARTALOM

A
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Sziget Fesztivál

Szőke Niki,
fotó: Raﬀay Zsófia

Dekoor Close Harmony

Pátkai Rozina

MAGYAR ZENE HÁZA KLASSZIKUS, OPERA ÉS JAZZ SZÍNPAD

ARTZONE
A Sziget egykori összművészeti karaktere átalakult,
de a vizuál vonal tartja
magát. Már jó ideje nagyméretű építményeket,
installációkat mutatnak be,
amelyek „pihenőhelyek”:
sokan nem is tudják, hogy
ahol ejtőznek, az műtárgy,
vagy művészi koncepció alapján létrehozott
ambience. Az Artzone idén
is művészeti foglalkozásokat kínál, de előadásokat
is: kitűnő kortárs művészek tűnnek föl, például
a boszniai videóművész
Selma Selman, a magyar
Trapp Dominika, vagy a
hazai gasztro art különös
performere, Fajgerné Dudás Andrea. De jelen lesz
mások mellett a MOME, a
Romani Design és a Kortárs Építészeti Központ is.
28
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S

zerencsére egyre több olyan eseményt találunk,
egyre több olyan felületet fedezhetünk fel, amely
mind arról szól, hogy az elmúlt ötszáz év zenei hagyományai egyáltalán nem vesztettek a fényükből, elég
kirángatni őket az akadémiákról és máris új színben mutatkozhatnak be. A Sziget a legelső évétől kezdve nem
feledkezett meg a klasszikus zenéhez kötődő missziójáról: Mozart legalább annyira kúl, mint Kendrick Lamar,
hosszú távon pedig még mindig előbbi áll nyerésre.
A Magyar Zene Háza Klasszikus, Opera és Jazz Színpad neve
valóban hosszú, cserébe pontosan definiálja a programkínálatot: megismerhetjük az opera igazi arcát, sőt vezényelhetünk szimfonikus zenekart is. A színpad idősávjai tematikusak: mindennap négykor különböző stílusban előadó
kórusok mutatkoznak be, ahol a klasszikus művek mellett
bármikor becsúszhat egy-egy Ed Sheeran- vagy egy Punnany-dal is. Este hattól az operáé a főszerep a Nagy Primadonna Show segítségével, ahol gyakorlatilag egy Sziget-lakó
mindennapi élete is megelevenedhet, hiszen lesz szerelem
és ármánykodás, hűtlenség és kibékülés, végül eufória. Fél
nyolctól hagyományosan a koncertek veszik át a stafétát, a
jazztől a szimfonikus zenéig terjed a zenei skála. Fél kilenctől
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre pályázó Debrecen
fiatal muzsikusaié a színpad, kilenctől a jazzé, tíztől némafilmekre muzsikálnak, majd éjfél után ismét jazz, afterparty.

 Budapest  AUGUSZTUS 8–15.  szigetfestival.com

Magyar Zene Háza,
nem csak egy színpad a Szigeten
A Klasszikus, Opera és Jazz Színpad névadójaként idén először mutatkozik be
a Magyar Zene Háza a Szigeten. Az újonnan létesülő intézmény nem csak a fesztivál
egyik zenei oázisa lesz, ismeretterjesztő és oktatási központként egyszerre lesz
kiállító, koncert és pedagógiai tér is a jövőben.
A Magyar Zene Háza Budapest új közösségi centrumaként a zenét és a zenélést
hozza közelebb összetett tartalmi kínálatán keresztül a széles közönség számára.
A ház föld alatti szintje a kiállítások tere, mely izgalmas, interaktív tárlatokkal,
technológiai megoldásokkal változtat a hagyományos múzeumélményen.
Az átfogó zenetörténeti kiállítás a zene fejlődését ismerteti meg a legfontosabb
fordulópontokon és emblematikus alakokon keresztül, úgy, hogy az zenei képzettségtől
és korcsoporttól függetlenül mindenki számára élvezhető és befogadható élményt
adjon. Ez a szint ad otthont egy időszaki kiállítótérnek is, ami elsőként az elmúlt
fél évszázad magyar könnyűzene történetét, a pártállami rendszer fullasztó légkörében
működő zenei életet dolgozza fel. A legjelentősebb zenekarok, klubok és koncertek,
meg a házibulik a látogatók bevonásával élednek újjá. A tér ugyanakkor nagysikerű
utazó kiállítások otthona is lehet.

A 2020-ban nyíló intézmény ismert és kevésbé populáris fellépők és zenei stílusok
bemutatásával vezeti be a közönséget a zene világába. A Zene Háza az oktatásban
is szerepet vállal, na nem a hagyományos énekórák hangulatában, hanem a látogatókkal közösen, közösségi és sajátélményeken keresztül alkalmazva a zenepedagógiát.

magyarzenehaza.com

A kiállítóterek mellett egy hangdóm is helyet kap. Egy különleges félgömb alakú kupola
térben közel 200 hangszóró hoz létre „hologramszerű” hangtereket, így izgalmas
helyszínek zenei és képi világát ismerheti meg a látogató, legyen az a természet hanga
az Amazonas esőerdő közepén, tánc egy erdélyi lakodalomban vagy egy szimfonikus
hangverseny élménye.
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Kaposfest

A

Zempléni Fesztivál

Marica grófnő, fotó: Kotschy Gábor

z idei Kaposfest fő
vonala a kamarazene
alapműveinek bemutatása,
ennek illusztrálásához Baráti
Kristóf és Várdai István a világ
minden részéről meghívták
művészbarátaikat. Fellép
többek között az Apollon
Musagéte Kvartett, Ránki Dezső, Randall Scarlata
bariton és Frankl Péter.

 Kaposvár
 AUGUSZTUS 13–19.
 kaposfest.hu

V4 Zongorafesztivál

E

T

 Sárospatak
 AUGUSZTUS 24–30.
 pianofest.hu

 Több helyszín  AUGUSZTUS 10–19.  zemplenifesztival.hu

lőször rendezik meg
Gyöngyösi Ivett művészeti vezetésével a visegrádi
négyek zongorafesztiválját.
A világhírű versenygyőztes művészek között az
Egyesült Államokból Kevin
Kenner, Kanadából Thai
Son, valamint Argentínából
Nelson Goerner érkezik
Sárospatakra. Az augusztus végi 16 koncertből álló
sorozatban a V4 országokat
a cseh Martin Kasík és Lukáš
Klánský, a szlovák Eduard
Lenner, a lengyel Anna
Hajduk-Rynkowicz, valamint
Váradi László képviselik.
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íz nap alatt kereken 60 program, kiváló gasztronómia,
nyugalom, pihenés, vidám órák és vendégszeretet
várja a látogatókat Tokaj-Hegyalján. A fesztivál nyitóhangversenyén Szakcsi Lakatos Béla és fia Bachot játszik, de
felcsendül a 100 éve született Leonard Bernstein West Side
Story szvitje is az idén 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar
előadásában. Hollerung Gábor A megérthető zene sorozat
keretében ezúttal Bach fúgaművészetét mutatja be, hogy
később a barokk muzsika két meghatározó remekét, Vivaldi
A négy évszakját és Pergolesi Az úrhatnám szolgáló című
operáját adhassák elő. A Tokaj Fesztiválkatlanban az idén 20
éves Budapest Jazz Orchestra Szörényi Levente és Polyák
Lilla vendégszereplésével indítja jubileumi koncertsorozatát,
de elhangzik majd ugyanitt Kálmán Imre Marica grófnője
Rálik Szilviával a címszerepben. Eljön fesztivál alapító együttese, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, de vendég lesz Szokolay
Dongó Balázs és a Corpus Harsonakvartett is. Sárospatak
újra várossá nyilvánításának 50. évfordulója előestéjén a
fesztivál történetében először a Magyar Állami Operaház
zenekara lép színpadra, a karmester Medveczky Ádám lesz.

Zeneszerzô:

Sir Elton John
Szöveg- és dalszövegíró:

Lee Hall

Eredeti rendezés:

Stephen Daldry
Rendezô:

Szirtes Tamás
Fordította:

Bárány Ferenc, Puller István

Michael:

A Magyar Nemzeti Balett szólistái

Koreográfus:

Tihanyi Ákos

Halász Dávid/Császár Patrik/
Sütô Zalán/Bacsur Dániel/
Marinka Móric

Szteppkoreográfus:

Mrs. Wilkinson:

Herceg / Felnôtt Billy:

Apa:

Rothbart:

Szikora Boglárka
Díszlettervezô:

Szlávik István

Auksz Éva/Gallusz Nikolett/
Ladinek Judit

Jelmeztervezô:

Kovács Yvette Alida

Németh Kristóf/Stohl András/
Tóth Sándor

Karmester:

Nagymama:

Köteles Géza/Silló István
Világítástervezô:

Madarász „Madár” János

Bencze Ilona/Csákányi Eszter/
Hûvösvölgyi Ildikó
Tony:

Odette:

Szeregnyi Zsófia/Golovyna Yuliya/
Kulikova Kseniia/Pokhodnykh Ellina
Diachkov Dmitry/Radziush Mikalai/
Borsai German/Cottonaro Gaetano
Bajári Levente/Szakács Attila/
Okajima Takaaki/Darab Dénes/
Molnár Dávid
Balettmesterek | Ballet masters:

Rujsz Edit, Janács Evelyn

Szcenikus:

Szûcsborus János

Borbély Richárd/Csémy Balázs/
Fejszés Attila

Kisebb szerepekben: Hovanyecz Petra, Dobra Bernadette,
Pál Zsófia Kíra, Császár Benedek, Havasi Tamás, Molnár André Lukács,
Orbán Zsombor, Molnár Örs.
Közremûködik a produkció tánckara és zenekara,
valamint az Opera Énekkara és Gyermekkara.

A rendezô munkatársa:

Anya:

A gyermekek felkészítésében részt vettek:

A koreográfus asszisztense:

Mr. Braithwaite:

Vaszilenko Eugénia
Molnár Ferenc, Zádori Anita
Billy:

Vízlendvai Áron/Lukács Olivér/
Bakonyi Simon/Halász Dávid/
Puczkó-Smith Levente

Krassy Renáta/Simon Boglárka
Ekanem Bálint/Mezô Zoltán/
Ömböli Pál
Magas fiú:

Toldy Mária, Kovács Brigitta, Fehér Zsuzsanna,
Warnusz Zsuzsa, Jantyik Csaba, Zádori Anita,
Sárközi Gyula, Bakó Máté, Lakatos Zsolt, Szikora
Boglárka, Sallak Petra
A produkcióban közremûködô gyermekek felkészítésében az Opera partnere
a Madách Táncmûvészeti Iskola és Szakgimnázium.

Bacsur Dániel/Császár Benedek/
Serényi Misa/Havasi Tamás

Elôadások: 2018. június 19–24., 26–30., július 3., 4., 6., 7., 8., 12., 14., Erkel Színház
Médiapartner:

A Billy Elliot – a Musical elôadása a Music Theatre International [MTI, 421 West 54th Street, New York, New York 10019 – tel.: (1) 212 541 4684, www.mtishows.com] különleges engedélye
alapján, az általa rendelkezésre bocsátott engedélyezett anyagok felhasználásával jött létre.

Armel Operafesztivál
fesztivál nyitányaként
Gluck Orfeo & Euridice
című darabja a svéd Norrlands Operan előadásában
Åsa Kalmér munkáját dicséri,
a Szerb Nemzeti Színház
bemutatója pedig egy vérbeli
vígopera. A Dejan Despić zeneszerző nevével fémjelzett,
200 főt mozgató megapro-

dukció, az Adok-Papok az
első színes jugoszláv film
világát idézi majd. A fesztivál harmadik napján Vajda
Gergely Az óriáscsecsemő
című báboperája kerül bécsi
színpadra, Déry Tibor színpadi műve alapján. Szintén az
osztrák fővárosban látható
Eötvös Péter Lady Sarashina

Klassz a pARTon!

A

z idei évben Érdi Tamást
a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 egyik nagykövetének választották, így első
alkalommal válik nemzetközivé a fesztivál a Balaton és
más magyarországi helyszínek mellett a szlovák főváros
és Rijeka bekapcsolásával. A
külföldi vendégek között fel32
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Josef ŠpaČek, fotó: Radovan Šubín

A

Adok-Papok, fotó: Srdjan Doroski

FESZTIVÁL – KÜLFÖLD+BUDAPEST

lép a pozsonyi Bruno Walter
Szimfonikus Zenekar, Jack
Martin Händler vezetésével,
de itt lesz a Lutosławski
Quartet, a Quatuor Hermès,
Josef Špaček hegedűművész,
Christian-Friedrich Dallmann és Zempléni Szabolcs
kürtművészek, Anneke
Boecke furulyaművész és a

című darabja Almási-Tóth
András rendezésében, majd
a zárónapon ismét a Müpa
közönsége részesül különleges operaélményben, hiszen
a Calamity/Billy – Elveszett
édenkert, két részben című,
két zeneszerző művét
magába foglaló előadás francia–belga koprodukcióban
repíti a nézőt abba a régvolt
Amerikába, amelynek hősei
elbuktak ugyan, mégis téren
és időn túl élnek tovább.

 Müpa, Budapest,
MuTh Színház, Bécs
 JÚLIUS 1–5.
 armelfestival.org

BalatonSax mesterkurzus
professzorai. Koncertet
adnak a legjelentősebb
magyar zenekarok, az NFZ
Grazioso Kamarazenekara,
az ÓDZ, az Anima Musicae Kamarazenekar, a BFZ
muzsikusaiból álló Eckhardt
Quartet, a Corridor Quartet, a Budapest Saxophone
Quartet Kertesi Ingriddel, a
szabadkai Görög Sisters zongoraduó és a Szent Efrém
Férfikar Sebestyén Mártával.
A fiatal tehetségek közül
meghallgatjuk Devich Gergelyt, Radnóti Rózát, Kocsis
Krisztiánt és Ránki Fülöpöt.

 Balaton, Budapest,
Esztergom, Pozsony, Rijeka
 JÚLIUS 8. – SZEPTEMBER 22.
 facebook.com/
Klassz-a-pARTon

2018

FESZTIVÁL

KISMARTONBAN

2018.09.05-16.

Klasszikus zene
Jazz
Balkáni és
Roma Hangok
Kulináris élmények

FESZTIVÁL – KÜLFÖLD

Helsinki
Festival

A

David Hockney, Views of Hotel Well III, 1984-1985
fotó: Richard Schmidt

finnek legnagyobb
művészeti eseménysorozata a nyitást, a „művészeti hozzáférést” tekinti
céljának. A képzőművészeti
program a filmessel összhangban szerveződik, és
a város menő művészeti
helyeire koncentrál, mások
mellett a Futuro House-ra
és a Kunsthalle Helsinkire.
Idén 1968 is a fókuszban áll:
kiállítások, vetítések, művészeti projektek idézik fel.

 Finnország, Helsinki
 AUGUSZTUS 17.
– SZEPTEMBER 2.
 helsinginjuhlaviikot.fi
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