
Programok minden napra: papageno.hu

Hazai és nemzetközi sztárok a 
MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR 
2021-2022-es évadjának koncertjein!

Az új évad bérletei megvásárolhatók: 

www.mavzenekar.hu 

MAXIM VENGEROV

CHARLES DUTOIT

VASHEGYI GYÖRGY

MIKLÓSA ERIKA

CSABA PÉTER

CAMILLE THOMAS

PINCHAS ZUKERMAN

LEONARD SLATKIN

KOBAYASHI KEN-ICHIRO

MOLNÁR LEVENTE

TAKÁCS-NAGY GÁBOR

SERGEI BABAYAN

IV. Marton Éva 
Nemzetközi 
Énekverseny 
Hetvenkilenc, köztük hat magyar versenyző áll 

a közönség és a zsűri elé a budapesti Zeneakadémián. 
A rangos énekverseny fordulói élőben követhetők 
a Papageno Facebook-oldalán, az elő- és középdöntők 
pedig ingynesen látogathatók. A megmérettetés legjobb 
hazai versenyzője a Papageno különdíját is átveheti.

 � Zeneakadémia
� AUGUSZTUS 29. – SZEPTEMER 5.
�  RÉSZBEN INGYENES 
� martoncompetition.hu 

Trio 
Squelini 
& Rohmann 
Ditta

A z etno-jazzt és kortárs 
kamarazenét játszó, 

különleges hangszer-ösz-
szeállítású Trio Squelini 
zenészei évek óta muzsi-
kálnak együtt és szívesen 
hívnak egy-egy koncertjükre 
vendéget is. Ezúttal a kitűnő 
csellista, Rohmann Ditta 
lesz az egyik vendégük, aki 
már a formáció 2016-ban 
megjelent, Furioso című 
lemezén is közreműködött.

 � Opus Jazz Club
� SZEPTEMBER 2.
� 1800 F
� bmc.hu

Szeptember 23-ától a 
Mozinet forgalmazásában 
vetítik a hazai mozik az 
Arany Medve-díjas és Os-
car-jelölt Testről és lélekről 
rendezője, Enyedi Ildikó új 
fi lmjét, A feleségem tör-
ténetét. A Füst Milán több 
mint 20 nyelvre lefordí-
tott, irodalmi Nobel-díjra 
felterjesztett azonos című 
regénye alapján készült 
alkotás főszereplői Gijs 
Naber és Léa Seydoux. 
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Programok minden napra: papageno.hu

MOZART:

Don Giovanni
H ábetler András az 1920-as évek dekadens vi-

lágába helyezi Mozart klasszikusát, amelyet 
Kálmán Péterrel a címszerepben szólaltat meg a 
Dohnányi Zenekar. A Guido Mancusi vezette elő-
dást Ungár Anikó bűvésztrükkjei színesítik. 

 � Müpa
� SZEPTEMBER 4. – 19.30
� 2000–8900 Ft
� bdz.hu

Trilla
fesztivál

A Hangvető szervezé-
sében megrendezésre 

kerülő első népdalünnep 
idilli környezetben várja a 
magyar nép- és világzene 
neves előadóinak rajongóit, 
és azokat, akik szeretnek 
játszani és játszva tanulni 
vagy akár táncolni, hiszen 
minderre lehetőséget kínál 
a három napot felölelő vál-
tozatos programsorozat.

 � Martonvásár
� SZEPTEMBER 3–5.
�  INGYENES 
� trillafesztival.hu
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RUBACKYTĖ
KOROLJOV

KRILOV
TETZLAFF

LEONSKAJA
DEBARGUE

ZEHETMAIR
KREMER
KHATIA  

& GVANTSA 
BUNIATISHVILI

KELLER2021. SZEPTEMBER 24. 
ZENEAKADÉMIA
Christian Tetzlaff | Keller András
ÉVADNYITÓ KONCERT 

TETZLAFF

03_CB_SAJTO_2021_Tetzlaff_127x86_Fid_Papa_.indd   103_CB_SAJTO_2021_Tetzlaff_127x86_Fid_Papa_.indd   1 2021. 08. 05.   5:522021. 08. 05.   5:52

A z Attacca együttes 
2020-ban megjelenő 

Világom című lemeze a klasz-
szikus zene, a kortárs jazz 
és az autentikus népzene 
elegye, így mi sem lenne 

alkalmasabb helyszín az 
album bemutatására, mint 
a Fonó Budai Zeneház, 
amelynek zenei palettáján 
e három műfaj egyaránt 
hangsúlyosan jelen van.

 � Fonó
� SZEPTEMBER 8. – 20.00 
�  INGYENES 
� fono.hu

Attacca: Világom
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Programok minden napra: papageno.hu

MONTEVERDI:

Poppea megkoronázása

A z opera műfajának első történelmi témára épülő alko-
tását viszi színpadra rendezőként és karmesterként 

Fischer Iván, aki a régizenei élet legkeresettebb szólistáit 
hozza el Skóciától Trinidadig. A rendezés középpontjá-
ban ezúttal a mindent hatalmába kerítő szerelem áll.

 � Müpa
� SZEPTEMBER 9., 10., 14. – 19.00 
� 3300–15 500 Ft
� bfz.hu

Xavi 
Torres Trio

X avi Torres, a virtuóz 
katalán zongorista az 

európai jazzszíntér egyik 
kiemelkedő zenésze képes 
látszólag távoli minőségeket 
szerves módon összekap-
csolni zenéjében, amelyet 
a mediterrán gyökerek, az 
amszterdami atmoszfé-
ra, a klasszikus zene és az 
afrikai poliritmia határoz 
meg. A zenész Budapesten 
új triójával mutatkozik be, 
és a formációban Barcelona 
legkeresettebb ritmusszek-
ciójával veszi körül magát. 

 � BMC
� SZEPTEMBER 10. – 20.00
� 2000 Ft
� bmc.hu Fi
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Szerelem, szenvedély, hűt-
lenség – a legrejtélyesebb és 
legmélyebb emberi érzelme-
ket eleveníti meg bűnügyi 
táncdrámájában a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes.
Egy 19. század közepén 
lejegyzett székely népballa-
dát visznek színpadra, amely 
műfajához híven szűkszavú 
és titokzatos, csupán 35 sor-
ból áll. Zs. Vincze Zsuzsa,
Harangozó-díjas, érdemes 
művész forgatókönyvét egy 
képzeletbeli nyomozás előz-
te meg: a férj, a feleség és 
a szerető, azaz Barcsai hár-
masa köré ezáltal egy olyan 
részletgazdag történetet 
álmodott, amely a szoron-

gató tragikumból építkez-
ve, az igaz és múlhatatlan 
szerelemnek állít emléket.
A Zsuráfszky Zoltán Kos-
suth-díjas, kiváló művész 
rendezte nagyszabású 
produkcióban a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes 42 
táncosa és zenekara mel-

lett a teljes Honvéd Férfi kar
is szereplője az előadásnak. 
Az eredeti népzenét és a két 
Kodály-népdalfeldolgozást 
világzenei művek egészítik 
ki. A darab ifj ú zeneszerzője 
Eredics Benjamin, aki a 
Müpa zeneműpályázatának 
tavalyi díjazottjaként – az 
elhangzó világzenei alkotásai 
mellett – az eredeti ballada 
kórusfeldolgozását is jegyzi.
A Bartók Tavasz Nemzetközi 
Művészeti Hetek kereté-
ben, a Müpa szervezésében 
megvalósuló A hűtlen 
feleség által újra rácsodál-
kozhatunk népi kultúránk, 
hagyományaink gazdagsá-
gára, páratlan zenei, táncos 
és történelmi örökségünkre. 
Ám a bűnügyi táncdráma 
rámutat arra is, minde-
zek ellenére sem vagyunk 
legyőzhetetlenek – ha az 
ellenfelünk a szerelem…  

� Müpa, Fesztivál Színház
�  SZEPTEMBER 24. – 19.00.

2900–4500 Ft 
� mupa.hu
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A hűtlen feleség
BŰNÜGYI TÁNCDRÁMA 
A MÚLHATATLAN SZERELEMRŐL

„Nincs a világon nagyobb 
nyomorúság, mint akik 
összepárosodnak, és nem 
szeretik egymást.”
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Szerelem, szenvedély, hűt-
lenség – a legrejtélyesebb és 
legmélyebb emberi érzelme-
ket eleveníti meg bűnügyi 
táncdrámájában a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes.
Egy 19. század közepén 
lejegyzett székely népballa-
dát visznek színpadra, amely 
műfajához híven szűkszavú 
és titokzatos, csupán 35 sor-
ból áll. Zs. Vincze Zsuzsa,
Harangozó-díjas, érdemes 
művész forgatókönyvét egy 
képzeletbeli nyomozás előz-
te meg: a férj, a feleség és 
a szerető, azaz Barcsai hár-
masa köré ezáltal egy olyan 
részletgazdag történetet 
álmodott, amely a szoron-

gató tragikumból építkez-
ve, az igaz és múlhatatlan 
szerelemnek állít emléket.
A Zsuráfszky Zoltán Kos-
suth-díjas, kiváló művész 
rendezte nagyszabású 
produkcióban a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes 42 
táncosa és zenekara mel-

lett a teljes Honvéd Férfi kar
is szereplője az előadásnak. 
Az eredeti népzenét és a két 
Kodály-népdalfeldolgozást 
világzenei művek egészítik 
ki. A darab ifj ú zeneszerzője 
Eredics Benjamin, aki a 
Müpa zeneműpályázatának 
tavalyi díjazottjaként – az 
elhangzó világzenei alkotásai 
mellett – az eredeti ballada 
kórusfeldolgozását is jegyzi.
A Bartók Tavasz Nemzetközi 
Művészeti Hetek kereté-
ben, a Müpa szervezésében 
megvalósuló A hűtlen 
feleség által újra rácsodál-
kozhatunk népi kultúránk, 
hagyományaink gazdagsá-
gára, páratlan zenei, táncos 
és történelmi örökségünkre. 
Ám a bűnügyi táncdráma 
rámutat arra is, minde-
zek ellenére sem vagyunk 
legyőzhetetlenek – ha az 
ellenfelünk a szerelem…  

� Müpa, Fesztivál Színház
�  SZEPTEMBER 24. – 19.00.

2900–4500 Ft 
� mupa.hu
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A hűtlen feleség
BŰNÜGYI TÁNCDRÁMA 
A MÚLHATATLAN SZERELEMRŐL

„Nincs a világon nagyobb 
nyomorúság, mint akik 
összepárosodnak, és nem 
szeretik egymást.”
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Programok minden napra: papageno.hu

EURÓPAI HIDAK 2021 - BUDAPEST-BERLIN; 
SNÉTBERGER:

Itthon-otthon
A z improvizatív gitárjáték Berlinben élő mesterének 

régi terve volt, hogy kvartettet alapít vele tökéletes 
harmóniában alkotó művésztársakkal. Snétberger Fe-
renc együttesének debütáló koncertjére idén kerül sor 
az Európai Hidak fesztiválon, ahol Harcsa Veronikát látja 
vendégül a formáció, hogy még inkább kiemelje zenéje 
érzelemgazdagságát és meglepetésekkel teli virtuozitását.

 � MÜPA    �  SZEPTEMBER 21. – 20:00
� 3500 Ft    �  mupa.hu

Liszt Ferenc Nemzetközi 
Zongoraverseny

Négy magyar fi atalnak szurkolhatunk a Filharmónia 
Magyarország által meghirdetett rangos verse-

nyen, amelynek idei kötelező programjába Liszt-mű-
vei mellett a 100 éve született Cziff  ra György átiratai 
is bekerültek. A gálán a Nemzeti Filharmonikusokat 
Vajda Gergely vezényli. A megmérettetés fordulói a Pa-
pageno Facebook-oldalán élőben követhetőek.

 � Zeneakadémia    �  SZEPTEMBER 12–19.
� 1400–4900 Ft    �  fi lharmonia.hu
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MYDROS 20

A z 1970-es években 
elinduló táncházmozga-

lomban nemcsak a magyar, 
hanem a különböző nemzeti-
ségek népzenéje és néptán-
ca is képviseltette magát 
már a kezdetek kezdetén. 
A Magyarországon nagy 
népszerűségnek örvendő 
görög táncházkultúra egyik 
legaktívabb, legnépszerűbb 
zenekara az idén húszéves 
Mydros, amely jubileumi est-
jére Görögországból hívott 
neves vendégelőadókat.

 � Bolgár Művelődési Ház
� SZEPTEMBER 17., 18. – 19.00
� 4000–5000 Ft 
� bolgarok.hu
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Szeptember 12–19-ig 
Liszt Ferenc Nemzetközi 
Zongoraverseny a Zene-
akadémián! A tét nagy! 
30 000 eurós fődíj és nem-
zetközi karrier elindítását 
segítő koncertfellépések.

Bővebb információ: 
lisztcompetition.hu

KONCERT
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Tóth Kristóf
és Devich Gergely 
koncertje
F olytatódik a Junior Prima díjas fi atal tehetsége-

ket bemutató sorozat, amelynek következő al-
kalmával Ysaÿe, Paganini és Kodály művein keresz-
tül kap teret a hegedű és a cselló együttjátéka. 

 � Bartók Emlékház    �  SZEPTEMBER 21. – 18.00
� 1600 Ft    �  azongora.hu
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LÁTNIVÁGYÓK
a b s z u r d  k o m é d i a  

p a r á d é s  s z e r e p o s z t á s s a l

Grassalkovich II. Antal herceg
Dózsa Zoltán

Kempelen Farkas feltaláló
Lux Ádám

Klobusiczky Terézia, mint szellem
Hűvösvölgyi Ildikó

Kossuth-díjas színművésznő

Grassalkovich II. Antal lánya, Teréz
Nemcsók Nóra

Albert, Kempelen Farkas fia
Timon Barnabás

Írta és rendezte: 

Pozsgai Zsolt
Előadások:

2021. szeptember 8., 9.
19:00 óra

2021. október 25., 26.
19:00 óra

2021. október 31. 
11:00 és 14:00 óra

Jegyár: 3.900,- Ft / fő
informacio@kiralyikastely.hu

Szeptember 11-12- én ismét Budapest100! A 11. 
évébe lépő, sikeres fővárosi civil ünnep az újrater-
vezéssel foglalkozik, és az 1921–1930 és 1945–1957 
között épült, újraépült, átadott házakat mutatja 
be az ott élők és dolgozók közösségével együtt.
Bővebb információ: budapest100.hu

SZEPTEMBER
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Daniel 
Müller-
Schott
ÉS A PANNON 
FILHARMONIKUSOK

A z élet sója címmel 
indított bérletet a PFZ, 

amelynek első koncertjén a 
kiváló német csellóművész 
Saint-Saëns első koncertjét 
játssza, azt a darabot, amely 
tizenhét éves kora óta kíséri 
karrierjét. Az est francia 
romantikáját a távoli észak 
legendái egészítik ki Grieg 
Peer Gyntjén keresztül.

 � Müpa
� SZEPTEMBER 24. – 19.30 
 � Pécs, Kodály Központ
� SZEPTEMBER 26. – 18.00
� 4990–6990 Ft
� pfz.hu
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Farkas Róbert
ÉS A MÁV SZIMFONIKUSOK

A fi atal karmester Liszt, Schumann és Brahms műveivel 
mutatkozik be vezető karmesterként az együttes élén, a 

koncert szólistája pedig a Zeneakadémia zongora tanszéké-
nek vezetője, Farkas Gábor lesz, aki újabban a Bécshez köt-
hető zongorarepertoárt állítja művészetének középpontjába.

 � Zeneakadémia
� SZEPTEMBER 28. – 19.00
� 4500–5500 Ft
� mavzenekar.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

Błoto

B izonyos értelemben 
radikális művészet a len-

gyel Błoto zenekaré, amely 
megörökíti jelenkorunk 
hangulatát is, többek között 
a klímaválságot és a társa-
dalmi megosztottságot.  Az 
improvizációban jeleskedő 
formáció idén újabb lemezt 
adott ki Kwasy | Zasady, azaz 
Savak és bázisok címmel, 
amelyen a megalkuvást nem 
ismerő zene ereje a dobban 
és a basszusban rejlik.

 � BMC
� SZEPTEMBER 29. – 20:00
� 1800 Ft
� bmc.hu
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