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Hármasünnep a címe annak a hangversenynek, amelyen 
65. és 75. éves születésnapot, s az énekesnő pályára lépésé-
nek 45. évfordulóját is köszönti a Társaskörben Sass Sylvia 
és Prunyi Ilona. A jubileumi esten Liszt- és Richard Strauss-
dalok, Csajkovszkij, Dohnányi kompozíciói hangzanak fel 
június 6-án. A két művész kedvelt előadója a Társaskörnek, 
sokszor szerepeltek már a házban, s most ünneppé varázsol-
ják a nézők estéjét is. Az évad utolsó néhány hete más érde-
kességeket is tartogat Óbudán, hiszen ahogy az igazgatónő 
meséli: fellép náluk a Szent Efrém Férfikar, virtuóz dara-
bokból válogat Puporka Jenő A bőgőbűvölő című estjén, s 
Óbudán ünnepli hatodik születésnapját az Anima Musicae 
Kamarazenekar. Az évadot a Fischer Annie-ösztöndíjasok 
estje zárja július 4-én, a hangversenyen Zemlényi Eszter, 
Kállai Ernő, Kiss Péter lép pódiumra. Ezzel az előadással a 
névadó előtt is tisztelegnek, hiszen immár hagyomány, 
hogy Fischer Annie születésnapját az Óbudai Társaskörben 
ünneplik tisztelői, barátai, valamint a zenerajongók, akik 

emlékezni szeretnének a zongoraművész feledhetetlen játé-
kára.
Eközben pedig már a kertben is várják az érdeklődőket, hi-
szen június 27-től indul az Óbudai Nyár sorozata, s huszon-
három este várja sokszínű kínálat a közönséget. A Bach 
család zenéje hangzik fel a nyitóesten, a Budapesti Vonósok 
előadásában, akikkel Drahos Béla muzsikál, majd a Kispi-
pa dalai hangzanak fel három alkalommal, 29-én, 30-án és 
július 1-jén. Seress Rezső szerzeményeit Fesztbaum Béla és a 
Kék Duna Koncert-Szalonzenekar mutatja be. Az est zenei 
anyaga egyébként már lemezen is kapható, az idei év elején 
jelent meg a Rózsavölgyi Kiadó gondozásában, Dalok a Kis-
pipából címmel. Snétberger Ferenc ismét koncertezik júli-
usban két alkalommal a kertben, 8-án és 29-én. Gera Gá-
bor világok arcait mutatja be harmonikájával, koncertjén 
vérpezsdítő balkán dallamok, szomorú orosz muzsika s for-
ró hangulatú tangó is megszólal július 9-én. Hosszú az éjsza-
ka a címe a Hot Jazz Band koncertjének, s a július 15-i esten 
a publikumnak még közös éneklésre is lesz lehetősége. Szil-
ágyi Enikő ismét Piafot idézi meg két alkalommal, 13-án és 
14-én. A kertbe visszatér az Anima Musicae Kamarazene-
kar is, Lakatos György fagottművésszel 18-án muzsikálnak, 
s azt a művet is előadják, amellyel hat esztendővel ezelőtt 
bemutatkoztak az Óbudai Társaskörben: Grieg Holberg-
szvitjét. A hangversenyek sorát a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar zárja, Pálfalvi Tamás trombitaművésszel Corelli, Tele-
mann, Bach, Albinoni és Vivaldi műveit adják elő. Teljesen 
más műfajú Fullajtár Andrea Boomerang Baby című estje, 
amely most a szabadtéren is színre kerül, július végén két 
alkalommal. „A kertben mindig minden más” – vélekedik 
az igazgatónő, aki szerint másképp hat majd a gesztenyefák 
alatt a színésznő Marlene Dietrich ABC-je.
Továbbra is várják az Óbudai Társaskör Emlékfalára a fény-
képeket, anekdotákat, történeteket, feljegyzéseket, élmé-
nyeket. Annak is örülnek, ha valaki nem a facebook-oldalra 
tölti fel, hanem elviszi hozzájuk ezeket az emlékeket. Szeret-
nék ugyanis méltó módon köszönteni két év múlva az épü-
let 200 éves fennállását.

Nyáron is jöjjön ki Óbudára!
Lampionok fénye varázsolja még különlegesebbé a nyári koncertek alatt az Óbudai Társas-
kör hangulatos, gesztenyefákkal teli kertjét. Az esteken olyan együttesek muzsikálnak, mint 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Budapesti Vonósok, a Hot Jazz Band vagy az Anima 
Musicae. Színházi előadás is lesz jócskán, hiszen az Óbudai Nyár sorozatában összesen 23 
estén várják az érdeklődőket. Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója a nyár mel-
lett azokról a programokról is beszélt, amelyekkel az évadot zárják, s ezek közé tartozik 
Prunyi Ilona és Sass Sylvia koncertje is.

Az Óbudai Társaskör honlapja: www.obudaitarsaskor.hu

Az Óbudai Társaskör támogatója: 

A Budapesti Vonósok együttese a Bach-család zenéjéből válogat
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Kokas Katalin és Kelemen Barnabás új fesztiválja
Budapesti Fesztiválakadémia címmel indít új kamarazenei programsorozatot a kiváló hegedűművész-házaspár, Kokas 
Katalin és Kelemen  Barnabás (képünkön). A helyszín a Zeneakadémia, az időpont: július 21-24. Beköszöntőjük sze-
rint:  „a nemzetközi Budapesti Fesztiválakadémia egy kamarazenei fesztivál és mesterkurzus lesz egyben, amelyet 
terveink szerint ezentúl minden júliusban megrendezünk. Az első nyárra egy izgalmas, de rövidebb, négynapos fesz-
tivált terveztünk, amelyet szándékaink szerint jövőre már egy kéthetes rendezvény követ majd. A Zeneakadémia 

Nagytermében három estén várjuk koncer-
tekkel a közönséget a világ vezető fiatal mű-
vészeivel, valamint nyilvános lesz az a há-
rom délelőtti program is a Solti Teremben, 
ahol a 35-40 diákkal együtt zenélnek majd a 
fesztivál művészei olyan mesterműveket, 
mint Mendelssohn Oktettje, Schumann 
Zongoraötöse, Prokofjev Rómeó és Júlia 
szvitje – erre az alkalomra készített hangsze-
relésben –, valamint Haydn, Schubert, Ko-
dály, Bartók, Veress és Sosztakovics művei. 
A Fesztiválakadémián tisztelgünk az idén 
90 éves Kurtág György és a 400 éve szüle-
tett Shakespeare géniusza előtt is.” A prog-
ram honlapja: www.fesztivalakademia.hu 

Martonvásári  
Beethoven-estek
A nyári koncertkínálatból idén sem hiányozhatnak a 
Nemzeti Filharmonikusok Beethoven-estjei Martonvá-
sáron, a Brunszvik-kastély parkjában. Július 16-án Fo-
dor Gabriella (szoprán) lesz a vendégszólista és Kovács 
János dirigál; július 23-án Zalai Antal (képünkön) játsz-
sza a Hegedűversenyt és Kocsis Zoltán vezényel. Július 
30-án Dénes István kezében lesz a karmesteri pálca, s 
itt a Somos Csaba vezette Nemzeti Énekkar is közre-
működik. További részletek a Nemzeti Filharmoni-
kusok honlapján: www.filharmonikusok.hu 

Crescendo Nyári Akadémia 
Tokajban

2016. július 25. és 
augusztus 8. között 
már 13. alkalommal 
rendezik meg a Cres-
cendo Nyári Akadé-
mia programját To-
kajban. Tizenkét év 
tapasztalata bizonyít-
ja, hogy a keresztény 
szemléletű, de mély 
vallásos elkötelezett-
séget nem igénylő, 
kéthetes prog    ram so-

rozat kiváló le he tőséget biztosít az elmélyült munkára 
az előadó-művészet területén, valamint segít a szakmai 
megmérettetésekre való felkészülésben. Európai és 
amerikai zenekarok elismert szólistái, zene-, tánc- és 
képzőművészeti egyetemek tanárai tartanak intenzív 
közép- és felsőfokú képzést művészeti pályára készülő 
fiataloknak, akik a világ több mint 25 országából ér-
keznek. A svájci székhelyű Crescendo mozgalom ma-
gyarországi szervezetének Timothy Bentch operaéne-
kes és Füzesséryné Dudás Eszter hegedűművész 
(képünkön) a vezetői. Magyarországi honlapja: http://
www.crescendohungary.org




