
Programok minden napra: papageno.hu

BEMUTATÓ

33 VÁLTOZAT 
HAYDN- KOPONYÁRA
 �  Örkény Színház / 

Budapesti Őszi Fesztivál
�  OKTÓBER 1., 2., 3., 

9., 10. – 19.00
� 3800 Ft
� orkenyszinhaz.hu

EP33HAYDN 
– ÖRKÉNY SZÍNHÁZ, 
VIANO STRING QUARTET

 �  Márai Sándor Kulturális Központ 
/ Budapesti Őszi Fesztivál

�  OKTÓBER 7., 8. – 19.00
� 4900 Ft
� budapestioszifesztival.hu

 
E(GY)P(ERCESEK) 
– MÁTÉ GÁBOR, LUKÁCS MIKLÓS
 �  Katona József Színház
�  OKTÓBER 20. – 19.00
� 2200–3900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

ESTERHÁZY–VAJDA GERGELY: 
FUHAROSOK / 
GEORGE BENJAMIN: 
INTO THE LITTLE HILL 
– FORTE TÁRSULAT, UMZE 
KAMARAEGYÜTTES

 �  Müpa
�  OKTÓBER 21. – 19.00
� 3500 Ft / 4500 Ft / 5500 Ft
� mupa.hu

Esterházy 
– zene, szó, játék

E gyszerű történetekre és a szavak csodálatos életére kíváncsiak? Olvassanak 
Esterházyt. Nézzenek Esterházyt. Hallgassanak Esterházyt. Így elérhetik 

azt a sokat hivatkozott bizonyos szintet, ami fölött nem süllyedünk egy másik 
bizonyos szint alá. (A pontos idézetért pedig lapozzák fel a Termelési-regényt!)
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„Az idén épp 210 éve szüle-
tett Liszt Ferenc, a kivételes 
tehetségű és hatású művész. 
Sokan az első komolyzenei 
»rocksztárként« tekintenek rá, 
mások szakrális műveit tartják 
alkotói pályája csúcsának. Egy 
biztos: az életművét jellemző, 
lenyűgöző minőség, műfaji és 
formai gazdagság olyan érték, 
amely számunkra is iránymu-
tató” – mondta el Káel Csaba, 
a programsorozatot életre 
hívó Müpa vezérigazgatója. 
A világhírű orgonamű-
vész-karmester, Martin 
Haselböck, aki zenekarával és 
a kiváló baritonnal, Thomas 
Hampsonnal érkezik 
a fesztiválra, Liszt határtalan 
nyitottságát emeli ki. „Amikor 
Lisztet nyitottnak nevezem, 
nemcsak a legkülönfélébb 
hagyományok iránti fogé-
konyságára gondolok, hanem 
arra is, ahogyan kísérletező, 
innovatív szellemével a jövő  
felé fordult. Ezért lehetett oly 

sok későbbi nagy zeneszerző 
elődje. A harmadik fontos vo-
nása, hogy újra meg újra meg-
lep. Még ma is. Még mindig 
nagyon sok vele kapcsolatban 
a felfedeznivaló.”  A felfedezés 
élménye pedig a Liszt Ünnep 
teljes programját végigkísé-
ri: Kelemen Barnabás és 
Berecz Mihály a komponista 
karakteres kamaraműveit szó-
laltatja meg, Fassang László 
és Szokolay Dongó Balázs 
koncertjén orgonaművek és 
vallásos népénekek refl ektál-
nak egymásra, a Jazzical Trio 
estjén Liszt és a jazz műfaja 
fonódik össze. Érkezik a legen-
dás fl amencotársulat, 
a Compañ í a Antonio Gades, 
és Szépséges Mezőség címmel 
készül premierre a Duna Mű-
vészegyüttes. Igazi ínyenc-
ségnek ígérkezik Gyöngyösi 
Levente opera-musicalje, 
A Mester és Margarita, csak-
úgy, mint Esterházy Péter, 
és Vajda Gergely Fuharosok 

című mono-koncert-operája 
és George Benjamin Into the 
Little Hill című bemutatója.
Budapestre látogat a 
Grammy-díjas brazil ikon, 
Gilberto Gil, de Дeva (Deva 
– Takács Dorina), Saya Noé 
(Kőrös Mimi) és Bozóky 
Felícia Lili I Am Soyuz pro-
jektje, valamint az 5. Magyar 
Klipszemle is felejthetetlen 
pillanatokat ígér. Sőt, a Liszt 
Ünnep égisze alatt valósul 
meg idén a Margó Irodalmi 
Fesztivál és Könyvvásár, 
az Art Market Budapest, a 
Cinemira Nemzetközi Gye-
rek- és Ifj úsági Filmfeszti-
vál, a Budapest Showcase 
Hub és a PONT Fesztivál is.

� www.lisztunnep.hu 

Ha október, 
akkor Liszt Ünnep!

Z   enei ritkaságok, premierek, legendás együttesek, 
fi atal tehetségek, a hazai és nemzetközi kulturális 

élet kiválóságai számtalan műfajban – október 
8-tól tizenhét napon át várja a közönséget az első 
Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál!
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fotó: Végh Tamás fotó: Pintér Ádám

forrás: Liszt Ünnep

Martin Haselböck, fotó: Meinrad Hofer
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K  i volt Rotschild Klára, „a 
vörös divatkirálynő”, aki-

nek életét megannyi legenda 
övezte? Mit mond el élete 
a két világháború közötti 
időszakról és a vasfüggöny 
mögötti korról? Nem vélet-
len, hogy két előadás is a si-
kertörténet mögöttit kutatja.

BEMUTATÓ

Rotschild Klára 
különös élete

PESTI COCO 
– FAKTOR TERMINÁL 

 �  Három Holló
�  OKTÓBER 28., 29. – 20.00
� 1900 Ft / 2400 Ft / 2800 Ft
� trafo.hu

SZALONKLÁRA

 �  Gólem Színház
�  OKTÓBER 29. – 19.30
� 3500 Ft
� golemszinhaz.huu

 forrás: Gólem színház

 forrás: Gólem színház

SZÍNHÁZ
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Online jegyvásárlás: www.fnc.hu

KIHAGYHATATLAN PRODUKCIÓK! 
CIRKUSZMŰVÉSZET + TÁRSMŰVÉSZETEK 

TALÁLKOZÁSA A PORONDON!

Október 1. 19 óra
Október2. 15 óra

Október 3. 15 és 19 óra

MONTE CRISTO GRÓFJA
RAMAZURI -

 Special Edition

Szeptember 25. 19 óra Október 10. 15 óra

KIJEV CIRCLE 

(D)Open 
Your Move

F iatal alkotók bemutatko-
zása, workshopok, partyk 

és egy táncpárbaj, ahol a 
hazai és nemzetközi kortárs, 
modern, urban, street és a 
hiphopvilág jön össze, cserél 
tapasztalatot és folytatja 
egy új közösség építését.

 �  Trafó / 
Budapesti Őszi Fesztivál

� OKTÓBER 1–2.
�  2500 Ft / 4000 Ft (napijegy) / 

6000 Ft (kétnapos jegy)
� trafo.hu

forrás: Trafó

OKTÓBER
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BESZÉLGETÉSEI 
OKTÓBERBEN

CSINÁLJUNK
SZÍNHÁZAT!
A színház-
igazgatói 
pályázatok 
anomáliái
A beszélgetést vezeti: 
Csizmadia Tibor
� FUGA
�  OKTÓBER 4. 17.00

JÓ KÉRDÉS
Az online 
színház jelene 
és jövője
A beszélgetést vezeti: 
Seres Gerda
� Katona József Színház
� OKTÓBER 18. 17.00

�  Élőben a helyszínen és a 
facebook.com/jokerdes 
oldalon

�   MINDKÉT PROGRAM 
INGYENES

BEMUTATÓ

Mesteremberek

E gy lakásfelújítás – mint tudjuk – maga a rémálom. A 
nem várt bonyodalmak, véget nem érő huzavonák sora 

idegőrlő, és gyakran semmi nem úgy alakul, ahogy az ember 
reméli. A lakásfelújítás mindig áldozatokkal jár – még akkor is, 
amikor úgy tűnik, hogy már tényleg napokon belül elké-
szülnek a mesteremberek, és a középkorú házaspár végre 
boldogan élhet álmai otthonában. A népszerű skandináv 
drámaíró, a dán Line Knutzon egyszerre végtelenül szóra-
koztató és rettenetes helyzetekkel teli darabja az utóbbi évek 
egyik legizgalmasabb kortárs vígjátéka. Rendező Máté Gábor 

 � Katona József Színház    �  katonajozsefszínhaz.hu
�  OKTÓBER 4., 5., 13., 15., 26., 29. – 19.00    �  2500-4900 Ft  

fotók: Dömölky Dániel

HAYDNEUM NYITÓFESZTIVÁL 

A zenei közeg újjáélesztése és a Magyarországon, kora-
beli hangszereken játszott barokk és klasszikus reper-
toár jelenlétének rendszerbe szervezése céljából alakult 
meg  Haydneum néven a Magyar Régizeni központ, 
amelynek létrejöttét rögtön egy tematikus fesztivállal 
ünnepelhetjük október 4-6. között. Haydn, Hummel, 
Werner, Albrechtsberger vagy Istvánff y Benedek zenéje 
hiába gyönyörű, ha archívumokban szunnyad olyan 
publikálatlan kéziratok formájában, amelyek gyakran 
még a hivatkozásokban sem szerepelnek. A Haydneum 
ügye mellé olyan együttesek sorakoztak fel, mint az 
Orfeo Zenekar és Purcell Kórus, a Bach Consort, a Capella 
Savaria, a Freiburgi Barokk Zenekar vagy a Les Talens 
Lyriques. A koncerteket Pécs, Veszprém és más vidéki 
települések mellett olyan rangos budapesti helyszíne-
ken tartják mint a Zeneakadémia, a Müpa, a Karmelita 
rendezvényterem és az V. kerületi Egyetemi templom. 

SZÍNHÁZ
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BEMUTATÓ

Tantermi 
Színházi 
Szemle
K ét nap alatt tucatnyi, 

osztálytermi adottsá-
gokhoz és tanítási rendbe 
illeszkedő előadás 13-18 
éveseknek az önérvénye-
sítésről, a függőségekről, 
az idő múlásáról, a virtuális 
valóságról, a hajléktalanság-
ról, a kimondott szó erejéről. 

 �  Jurányi Ház 
/ Budapesti Őszi Fesztivál

� OKTÓBER 7–8.
� 500 Ft
� fugeprodukcio.hu

fotó: Tamás Márta

OKTÓBER
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Kutyaévek

G ünter Grass regénye 
Gdanskban, a német–

lengyel határon elhelyez-
kedő, szabad városban 
játszódik, és az egyre inkább 
felfokozódó, elmérgesedő 
német–zsidó viszonyokat 
vizsgálja: gyerekkori barátsá-
gok elromlását, valamint a 
történelem diktálta válto-
zások emberi vonatkozá-
sait a második világháború 
kegyetlen eseményeinek 
tükrében. A mű három köz-
ponti szereplő narratíváján 
keresztül ismereti a háború 
előtti, alatti és utáni éveket. 

 � Stúdió K
� OKTÓBER 9., 30. – 19.30 
� 2500 Ft / 3400 Ft
� studiokszinhaz.hu

BEMUTATÓ

Hatás alatt

R éti Iringó első darabja és rendezése egy család szét-
hullásának foszlányait tárja elénk: a mentális és 

lelki erőszak, az elcsúszott függési viszonyok, a kiszol-
gáltatottság, a társas magány, a verbális bántalmazás 
szabad szemmel nem látható sebeket ejtenek. Nincs 
lila folt, feldagadt ajak. Mikortól beszélhetünk csalá-
don belüli erőszakról? Az első elcsattanó pofontól? 
Vajon a szülői minta, a gyerekkorban megélt lelki vagy 
fi zikai erőszak később sormintaszerűen ismétlődik és 
újabb erőszakot szül? Van-e vége az ördögi körnek? 

� Jurányi Ház
 � OKTÓBER 15. – 19.30, 16. – 20.00
� 2900 Ft
� juranyihaz.hu
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fotó: Horváth Győző
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Maradok 
maradni

F iatal újvidéki színészek 
szabadcsapatának 

előadása az otthon, az 
elmenni vagy maradni a 
szülőföldön témáját járja 
körül. Szólnak azokhoz, akik 
elmentek és akik marad-
tak. Nem foglalnak állást, 
megpróbálnak nevettetni, 
felismertetni, de sirattatni is. 

� FÉM Arts & Café
 � OKTÓBER 21., 22. – 19.00
� 3900 Ft
� femszinhaz.hu

fotók: Pongó Gábor

2021. 
SZEPT.18.-
OKT.9.

2021. 
SZEPT.18.-
OKT.9.

Fenntartó Támogatók

w w w.tanc fesz t iva l .hu
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2021. 
SZEPT.18.-
OKT.9.

Fenntartó Támogatók
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A  tizenhét éves Johanna,   
a bukaresti balettinté-

zet ígéretes növendéke 
egyedül marad Ceaușescu 
Romániájában. Névházasság 
segítségével próbál szaba-
dulni a pokolból és áttele-
pülni a viszonylag élhetőbb 
Magyarországra. Választania 
kell a szerelme és a szülei, az 
ígéretes karrier és a bizony-
talan jövő között. Döntése-
ket kell hoznia, pedig csak 
rossz és még rosszabb közül 
választhat. Bodor Johan-
na önéletrajzi regényének 
történetét Szikszai Rémusz 
rendezésében láthatjuk. 

� Jurányi Ház
 � OKTÓBER 24., 29 – 19.00
� 4700 Ft
� juranyihaz.hu

BEMUTATÓ

NEM BAJ, 
MAJD MEGÉRTEM

fotó: Takács Attila

fotó: Takács Attila

Országszerte több mintOrszágszerte több mint
10001000 program. program.

további információk:további információk:

SZÍNHÁZ
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Országszerte több mintOrszágszerte több mint
10001000 program. program.

további információk:további információk:
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Frivol

I sten, haza, család. Hangzatos 
jelszavak, és a mögötte meg-

húzódó valóság. Alföldi Róbert 
rendezésében a Varidance Társu-
lat a magyar népi hagyományt 
a jelenbe ültető, látványos, izgal-
mas és mozgalmas produkciót 
visz színre, kísérletet tesz arra, 
hogy a tánc nyelvén, a magyar 
népi hagyományok elemeinek 
felhasználásával beszéljen fon-
tos, jelen idejű kérdésekről, 
a bennünket körülvevő világról.  

� Átrium
 � OKTÓBER 27. – 19.30, 30. – 17.00
� 2990- 4390 Ft
� atrium.hu
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