
ONLINE

Lilyan Kaiv
ÉS A DOHNÁNYI 
ZENEKAR 

M ozart és Sosztakovics 
műveit vezényli az 

észt karmester, aki a koncert 
felütésének saját maga 
választotta Arvo Pärt Fivérek 
című alkotását. A művész a 
Dohnányi Akadémia 2019-
es mesterkurzusán zárta 
magát az együttes szívébe.

� JÚNIUS 4. – 19:00
�  INGYENES 
� bdz.hu

A balkáni zenei hagyományokat modern műfajokkal egye-
sítő Zűrös banda második, 2021 címet viselő albuma 

egy nehéz, de alkotó energiákban mégis bővelkedő időszak 
lenyomata, ahol ezúttal előtérbe kerülnek a magyar népdal-
feldolgozások és saját szerzemények is, de a balkáni kötődés 
továbbra is a számok alapjaként van jelen. Az együttes 
lemezbemutató koncertjének a Fonó ad otthont, élőben.

 � Fonó Budai Zeneház    �  JÚNIUS 4. – 20.00
� 1000 Ft / 1500 Ft    �  fono.hu
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Z árt ajtók mögött, a BMC-ben hármas szerepben lép szín-
padra a kiváló klarinétművész, aki főként saját darabjait 

vezényli a koncerten, de szólista szerepben is hallhatjuk 
majd az estet keretező Mendelssohn-művek egyikében.

�  BMC    �  JÚNIUS 4., 5. – 19.45    �  bfz.hu

ONLINE KÖZVETÍTÉS

Jörg Widmann
ÉS A FESZTIVÁLZENEKAR

Programok minden napra: papageno.huKONCERT
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Kiemelt támogatók:Jegyek kaphatók jegy.hu hálózatában.

2021.06.05.
19:30

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom
(Budapest, Március 15. tér)

ORIENTALE LUMEN
ITTHON A Kárpát-otthon imái

ROSÉ ÉS PEZSGŐ LIGET
www.rosalia.hu
július 2–4.

Nincs szebb
szín a rosénál!

JÚNIUS
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L ucas & Arthur Jussen 
fi atal zongoraművészeket 

látja vendégül az együttes, 
akik olyan egyéniségektől 
tanultak, mint Pires, Pressler 
és Baskirov. A koncerten az 
aranylemezükön is szereplő 
Esz-dúr kétzongorás Mo-
zart-versenyművet játsszák, 
ami az este folyamán a Car-
mina Buranával egészül ki.  

 � Margitszigeti 
 Szabadtéri Színpad
� JÚNIUS 5. – 20.00 
� 4500 – 12500 Ft
� margitszigetiszinhaz.hu

Strausz Kálmán 70

A kerek évfordulót ünneplő karnagy kérte fel Tóth 
Pétert egy kantáta megírására. Az Isteni pokol 

egyben tisztelgés a 700 éve elhunyt Dante Alighi-
eri előtt is. Az ősbemutatót, amely egy héttel ké-
sőbb online is látható, Honegger Johanna a máglyán 
című művének oratorikus előadása egészíti ki.
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Kesselyák Gergely 
és a Nemzeti Filharmonikusok

Lucas & Arthur Jussen, fotó: Marco Borggreve

 � Veszprém, Hangvilla    �  JÚNIUS 7. – 19.00
� 3500 Ft    �  hangvilla.com

KONCERT
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 www.mnte.hu    /magyarnemzetitancegyuttes    /magyarnemzetitancegyuttes    /MnteHungary

Magyar hősök, 
csaták és szerelmek

Nemzeti összetartozás napja 
emlékest

2021. június 3., 20 óra  (Esőnap: 2021. június 4., 20 óra)

Margitszigeti Szabadtéri Színpad (1138 Budapest, Zielinski Szilárd sétány)

Sztárvendégek: Keresztes Ildikó ‹› Vadkerti Imre ‹› Varga Miklós

Cziff ra 100

Borisz 
Berezovszkij
ÉS BALÁZS JÁNOS 
ZONGORAESTJE 

K ét öntörvényű, virtuóz 
művész léphet hosz-

szú idő után a közönség 
elé, hogy Liszt műveiből és 
Cziff ra zongoristát próbá-
ló átirataiból játsszanak 
négykezeseket és szóló-
kat, felidézve ezzel a közel 
sem öncélú, hanem a zene 
mélyére hatoló romanti-
kus előadói hagyományt.

 � MOMKult
� JÚNIUS 9. – 19.30
� 3000 – 12000 Ft
� cziff rafesztival.hu
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Szabados György 
Emlékest

1 0 éve hunyt el Szabados György, Kossuth-díjas 
zongoraművész és zeneszerző, a magyar improvizatív 

zene atyja. Nevéhez fűződnek a 60-as évek első free jazz 
koncertjei Budapesten, amelyek szokatlan harmónia- és 
ritmusvilágukkal teljességgel meglepték a magyar jazz-
életet. Szabados munkásságának hatása a műfajban 
jeleskedő, az emlékesten fellépő hangszeresek legújabb 
generációjában is érezhetően jelen van, még ha ők már 
nem is lehettek közvetlen kapcsolatban a Mesterrel.

 � Fonó Budai Zeneház 
� JÚNIUS 11. – 20.00
� 1000 Ft / 1500 Ft
� fono.hu
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Molière:
AZ ÚRHATNÁM 
POLGÁR

H agyomány, hogy az 
Opera barokk bemu-

tatóval zárja az évadot, 
amely idén, immár közönség 
előtt egy összművészeti 
vígjátékban ölt testet. 
XIV. Lajos egykor egy 
„nevetséges török balettet” 
akart látni, amit most 
Tarnóczi Jakab visz színpadra 
színművészek és balett-
táncosok bevonásával.

 � Eiff el Műhelyház 
� JÚNIUS 12. – 19.00
� 6100 Ft / 7300 Ft
� opera.hu
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BILL FRISELL 
TRIO

2021. 09. 29. 
19.00 / 21.00

Főtámogató:

Stratégiai partner:

Pusker Júlia
ÉS A PANNON 
FILHARMONIKUSOK

A Pauk-tanítvány Pusker 
Júlia ismerősként tér 

vissza a pécsi együtteshez, a 
legutóbbi közös koncert után 
eltelt hat évben ugyanakkor 
szinte megfordult 
vele a világ. Bartók 
hegedűversenyét játssza 
egy Haydn- és egy Schu-
bert-szimfónia ölelésében.

 � Pécs, Kodály Központ
� JÚNIUS 16. – 19.00
� 2990 Ft
� pfz.hu
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Már 

egymillió 
okból tudjuk, hogy 

a kultúra fontos.
A Papageno online közvetítéseit 

az utolsó 12 hónapban 
1 028 696 alkalommal 

indították el.

www.papageno.hu
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A Babcsán Projekt 
egy friss, kreatív 

formáció, tagjai a magyar 
és nemzetközi világzenei 
élet, valamint a jazzszcéna 
aktív szereplői. A sokoldalú 
hangszeres, Babcsán Bence 
régóta érlelődő, szerteága-
zó zeneisége köré épülő 
csapat műfajokon átívelő 
muzsikát játszik, amelyet 
magyar költők verseivel és 
népzenei elemekkel fűszerez.

 � Uránia Nemzeti Filmszínház
� JÚNIUS 18. – 19.00
� 1800 Ft
� urania-nf.hu

Crossover Uránia
- Babcsán Projekt

Az élet értelme
– EGYPERCESEK SZÁZ PERCBEN

Ö rkény István Egyperces novellák című 
kötete fél évszázada jelent meg először. 

Az írások különlegessége, hogy a mai napig 
érvényes gondolatokat fogalmaznak meg 
világunkról – egy groteszk szemüvegen át. 
A BMC Örkény-estjén Mácsai Pál felolvasását 
Lukács Miklós cimbalomművész színesíti játékával.

 � BMC
� JÚNIUS 17. – 19.30
� 3500 Ft
� bmc.hu

KONCERT
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Már 

egymillió 
okból tudjuk, hogy 

a kultúra fontos.
A Papageno online közvetítéseit 

az utolsó 12 hónapban 
1 028 696 alkalommal 

indították el.

www.papageno.hu



2021. JÚNIUS 15. 19:30

BUDAPESTI KONGRESSZUSI KÖZPONT

TÓTH PÉTER: IstenI pokol
ősbemutató

HONEGGER:  Johanna a máglyán

KÖZREMŰKÖDŐK:
Kiss Emma, ObErfranK Pál, máthé P. GábOr, KOzáry fErEnc színművészek. bErnáth-KErsáK Edina, busa GabriElla,  

németh Renáta, Dékán Jenő, kálmán lászló, kovács István-énEK. magyaR RáDIó gyeRmekkaRa (kaRIgazgató: DInyés soma), 
BuDapestI stúDIókóRus,  honvéD FéRFIkaR (kaRIgazgató: RIeDeRaueR RIcháRD), szEGEdi szimfOniKus zEnEKar

VEZÉNYEL: STRAUSZ KÁLMÁN

ONLINE KONCERT A DIGITÁLIS TÉRBEN. JEGYEK: .HU

papageno.indd   1 2021. 05. 20.   11:03

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI 
EGYÜTTES
- 70 ÉV SZÍNEI

A Magyar Állami Népi 
Együttes ünnepi műsora 

a társulat hét évtizedének 
legsikeresebb előadásaiból 
készült sokszínű és izgalmas 
válogatás, amely megidézi 
az együttes nagyformátu-
mú alkotóinak művészetét. 
A legendás kezdetekre 
az Ecseri lakodalmas-
sal, a táncházmozgalom 
indulására a Lakodalmas 
előadással emlékeznek.

 � Hagyományok Háza
� JÚNIUS 26.
� hagyomanyokhaza.hu
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A Müpa támogatója 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai 
partnerünk:

Ingyenes élő közvetítések és most először látható felvételek: 
kövessen minket a Müpa honlapján, Facebook-oldalán és 

YouTube-csatornáján!
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