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A szervezők nagy örömmel számol-
hattak be arról, hogy idén az eddigi 
legnagyobb nominális értékű állami 
támogatást, 300 millió forintot kap-
tak. Kesselyák Gergely azt mondja, 
elérték az egyik fő céljukat, s a dön-
téshozók megértették, milyen fontos 
missziót teljesít a fesztivál, mi min-
dent ad az idelátogatóknak és a nem-
zetközi zenei életnek. A művészeti 
vezető ugyanis azt vallja, azok a ren-
dezvények tudnak hosszú távon 
fennmaradni, amelyek különleges 
értéket képviselnek, s nemcsak a 
környéken élőket, s az ide érkezőket 
szórakoztatják, hanem túlmutatnak 
önmagukon, s zenetörténeti jelentő-
séggel is bírnak. A Bartók Plusz által 
képviselt modern népopera pedig 
mindenképpen az. 
„A zenedrámának ismét meg kell találnia a hangot a széles 
közönséghez, ahogyan ezt Verdi vagy Puccini is megtalálta 
a maga korában. Meg kell szólítanunk a publikumot, meg 
kell szeretetnünk velük a műfajt, ha azt kívánjuk, hogy a 
következő száz évben is létezzen operaélet. Hiszek abban, 
hogy a modern népopera megteremtése ki nem mondott 
igény a világban, s ennek itt mi, Miskolcon lehetünk a szó-
szólói. Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire tudjuk 
hangsúlyossá tenni a rendezvényünket, mennyi pénz áll a 
rendelkezésünkre. Minél jelentősebb a programsoroza-
tunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy a Bartók Plusz 
végérvényesen felkerül a világ operatérképére. Természete-
sen nagyon örülök az idei, jelentős támogatásnak, de abban 
is bízom, hogy nemcsak a Bartók-évi fesztivál, hanem a kö-
vetkező esztendők költségvetése is magasabb lesz annál, 
mint amennyiből az utóbbi időben gazdálkodhattunk.” 
Így végre visszatér a korábbi pezsgés, a vendégjárás, az a gaz-
dag műsorkínálat, amelyet akkor álmodtak meg, amikor 
sok évvel ezelőtt életre hívták a miskolci Bartók Plusz Ope-
rafesztivált. Sokkal több és sokszínűbb utcai programokkal 

várják idén az érdeklődőket, s tiszte-
legve a Bartók-év előtt is, még jelen-
tősebb szerepet kapnak a magyar ze-
neszerző darabjai. Igazán rendhagyó 
lesz a Jégcsarnokban színre kerülő 
Bartók-maratonuk, amelyet M. Tóth 
Géza rendez. A Fából faragott ki-
rályfi, a Kékszakállú, a Mandarin az 
élet teljességét mutatja be, s ez alka-
lommal mindegyik színpadi darab-
ban a négy elem valamelyike jelenik 
meg. A kékszakállú herceg várában 
– amelynek főszerepeit Komlósi Ildi-
kó és Szabó Bálint énekli – a jég és a 
víz, A csodálatos mandarinban a 
tűz, A fából faragott királyfiban pe-
dig a föld és a levegő. Természetesen 
folytatódik az Ezrek operája is, ez 
alkalommal a Carmennel, amelyet 
Kerényi Miklós Gábor visz színre 

különböző, rendhagyó helyszíneken.   
Megújul az operaíróverseny, idén a Zeneakadémiával 
együtt működve kérik fel a szerzőket, s a nyertes darab elő-
adásában fiatal növendékek vesznek részt. Lesz idén is ősbe-
mutató, a Budapesti Operettszínházzal közösen mutatják 
be Beischer-Matyó Tamás Kreatív kapcsolatok című művét, 
amelyről Kesselyák Gergely azt meséli, nagyon mai törté-
net, s egy szerelmi háromszögről mesél, amelyben azért 
mégis akad misztikum is, hiszen egyik szereplője egy olyan 
fotós, aki a kamerájával meg tudja állítani az időt… Nagyon 
kedvelt arca volt a fesztiválnak korábban a közép-kelet-euró-
pai operamustra, amit most ismét folytathatnak, hiszen 
olyan városok társulatai vendégszerepelnek Miskolcon, 
mint Moszkva, Bukarest, Konstanca, Bécs. Ráadásul olyan 
kiváló együttest is a fellépők között üdvözölhetnek, mint a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a társulat Kocsis Zoltán 
vezényletével szólaltat meg Bartók-kompozíciókat.

„Visszatér a pezsgés, a vendégjárás”
Bartók Plusz Operafesztivál 2016

A hét szűk esztendőt követően idén végre ismét jelentősebb büdzséből gazdálkodhat a 
miskolci Bartók Plusz Operafesztivál. Kesselyák Gergely művészeti igazgató így bízik ab-
ban, hogy sikeresebben teljesíthetik a missziójukat, és még több emberrel ismertethetik meg 
a modern népoperát. Ebben az évben (június 10–19. között) Bartók-maratonnal várják az 
érdeklődőket, több külföldi produkciónak tapsolhat a közönség, és megújul az operaíró-
verseny is.

A Bartók Plusz Operafesztivál honlapja: 
www.operafesztival.hu

Kesselyák Gergely: A zenedrámának ismét meg kell 
találnia a hangot a széles közönséghez
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Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2016. október 20. (csütörtök), 19.30 óra – Nikolai Lugansky
2016. november 17. (csütörtök), 19.30 óra – Bogányi Gergely
2017. január 24. (kedd), 19.30 óra – A Zongora Gála Koncert
(Világhírű zongoraművészek, Virtuózok és Junior Prima-díjasok)
2017. február 28. (kedd), 19.30 óra – Grigory Sokolov
2017. október 24. (kedd), 19.30 óra – Balázs János
2017. december 12. (kedd), 19.30 óra – Andrew Tyson 

Zeneakadémia Nagyterem
2016. október 14. (péntek), 19.30 óra – David Fray
2016. november 10. (csütörtök), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 1.)
2016. november 26. (szombat), 19.30 óra– Richard Goode
2016. december 9. (péntek), 19.30 óra – Balázs János
2017. január 9. (hétfő), 19.30 óra – Gyöngyösi Ivett
2017. április 5. (szerda), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 2.)
2017. október 16. (hétfő), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 3.)
2017. november 6. (hétfő), 19.30 óra – Ránki Dezső
2017. december 6. (szerda), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 4.)
 
A jegyek megvásárolhatók a Müpa és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, a www.jakobikoncert.hu honlapon a 
Jegyvásárlás menüpontban, megrendelhetők a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen és a 30-468-8898-as 
mobilszámon, hétköznapokon 9–16 óráig. 

Bővebb információ: www.azongora.hu

A hangversenysorozat névadó szponzora: 

 Bogányi Gergely  Nikolai Lugansky Grigory Sokolov
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