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Idén lesz 62 esztendeje, hogy a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar és a Nemzeti Énekkar Beethoven-sorozatával 
évről-évre megörvendezteti a közönséget a martonvásári 
Brunszvik-kastély parkjában kialakított tó apró szigetén. 
Az együttesben sok olyan művész is akad, aki már  
35 esztendeje is játszott ezen a nyári sorozaton, Ferencsik 
János vezényletével. Idén, Beethoven születésének 
250. évfordulója alkalmából a Filharmonikusok különleges 
sorozattal tisztelegnek a zeneszerző emléke előtt.  
A martonvásári koncertek már június közepén elkezdődnek, 
s az együttes nem három, hanem öt este lép pódiumra. 
Kilenc szimfóniát játszanak el, a hangversenyek dirigense  
az NFZ zeneigazgatója, Hamar Zsolt. A sorozat 2020. június 
19-én a III. Leonóra-nyitánnyal és a IX. szimfóniával 
kezdődik, szólistaként Váradi Zita, Ulbrich Andrea, Horváth 
István és Kovács István lép pódiumra. Másnap Beethoven  
II. és VII. szimfóniája, valamint I. G-dúr románca hangzik fel 
Kruppa Bálint közreműködésével. A további hang-
versenyeken Megyimórecz Ildikó és Szokolay Ádám is 
szerepel, a július 4-i záróest szólistája Tóth Kristóf hegedű-
művész lesz. Jegyek március közepétől kaphatók.

Öt este, kilenc szimfónia  
Martonvásáron 

Nemzeti Filharmonikus Zenekar
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Négynapos fesztivált szervez Beethoven 250. születés-
napja alkalmából a Concerto Budapest, s a 2020. április 
23-26. közötti sorozattal Fischer Annie előtt is tiszte-
legnek. A programban 14 hangverseny kapott helyet: 
húsznál több Beethoven-művel, nagyzenekari és  
kamaradarabokkal, rangos vendégművészek sorával  
találkozhat a közönség a Müpa, a Zeneakadémia és a 
BMC koncerttermeiben. A nyitóesten a Missa Solemnis 
hangzik el Vashegyi György vezényletével, a Concerto 
Budapesthez a Purcell Kórus csatlakozik. Másnap már 
délutántól megszólal Beethoven hét zongoraszonátája, 
más-más művész interpretációjában, az előadók között 
szerepel Berecz Mihály és Csalog Gábor is. Szombaton 
Simon Izabella gyerekkoncertjei várják a kicsiket, a dél-
utáni és az esti hangversenyek kínálatában pedig triók, 
vonósnégyesek és zongoraversenyek is szerepelnek.  
A vasárnapi szimfonikus zárókoncerten Várjon Déneshez 
és Perényi Miklóshoz Anthony Marwood csatlakozik, 
a hangverseny dirigense pedig a program sorozat mű-
vészeti vezetője, Keller András lesz, aki a fesztivál során 
vonósnégyesével és szólistaként is pódiumra lép.

Beethoven-napok  
Fischer Annie tiszteletére

Concerto Budapest
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Színültig tavasz!

Oláh Krisztián
Quartet

Gerald
Albright

Joep
Beving

Vincent
Peirani Trio

Manu Delago 
Ensemble

Amadinda 
Ütőegyüttes

Makám

Tank and
the Bangas



Rendhagyó operaelőadást és különleges koncertet kínál 
tavasszal a Budafoki Dohnányi Zenekar. Mozart népszerű  
és talán legrejtélyesebb operáját izgalmas csavarral állítja 
színpadra Hábetler András, hiszen Don Giovanni  
történetét a húszas évek dekadens világába helyezi, 
s szemfényvesztés, bűvésztrükkök teszik még érdekesebbé 
a darabot. A szcenírozott előadásban olyan énekesek 
közreműködnek, mint Miksch Adrienn, Judith Halasz, 
Wolfgang Schwaiger vagy Sándor Csaba. A produkció 
a Müpában kerül színre március 28-án, dirigense Guido 
Mancusi lesz. 
A zenekar április 19-i estjén a Pesti Vigadóban pedig  
Kelemen Barnabás cserélgeti majd hangszerét és a dirigensi 
pálcát. Mendelssohn Hebridák-nyitányát e-moll hegedű-
versenye követi, a koncertet pedig Schubert B-dúr poloné-
ze után VIII. (Befejezetlen) szimfóniája zárja. Kelemen 
Barnabást gyerekkora óta foglalkoztatja a karmesterség 
gondolata, s olyan mesterektől tanult öt esztendőn át 
magánórákon dirigálni, mint Leif Segerstam és Jorma 
Panula. A hegedűművész az utóbbi években karmesterként 
is rendszeresen pódiumra lép.

Mozart, Mendelssohn  
és Schubert

Budafoki Dohnányi Zenekar
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Az Óbudai Társaskör tavaszi kínálatából két saját  
rendezésű különleges sorozatot, valamint egy izgalmas, 
a Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös hangversenyt 
ajánlunk. Nagy tetszést arató, telt házakat vonzó  
sorozatot indított az Anima Musicae Kamarazenekar.  
A Bach famíliát közép pontba állító koncertjeiken  
a család zeneszerzőtagjainak műveiből összeállított 
műsorok reflektálnak a saját maguk által is oly gyakran 
használt zenei-névbeli párhuzamra: a B-A-C-H hangok 
egy-egy koncert kiinduló harmóniai alapját is jelentik. 
 A záróhangversenyre éppen J. S. Bach születésnapján,  
március 21-én kerül sor Duleba Lívia és Najbauer Lóránt 
közreműködésével. 
A három zeneakadémiai tanár – Fülei Balázs, Kováts 
Péter és Varga István – hívta életre 2016 nyarán az egy-
re nagyobb népszerűségnek örvendő Auer Triót. Április 
8-i koncertjükön Rahmanyinov, Dvořák és Csajkovszkij 
darabjait a zeneszerzők napló- és levélrészletei színesí-
tik, Blaskó Péter előadásában. Az előző szezonban nagy 
sikert aratott a Társaskör Steinway D-modelljét nép-
szerűsítő zongorakoncert-sorozat, így ebben az évad-
ban négykezes programokra várják a pianistákat, április 
17-én Radnóti Rózát és Ránki Fülöpöt. 

B.A.C.H-tól  
a Fehéren feketéig

Óbudai Társaskör
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KONCERTFILM BEMUTATÓ

URÁNIA 
NEMZETI 
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A vetítést az alkotókkal folytatott rövid beszélgetés előzi meg Bősze Ádám vezetésével.

CSEMICZKY MIKLÓS, GYÖNGYÖSI LEVENTE, ORBÁN GYÖRGY, SELMECZI GYÖRGY és VAJDA JÁNOS művei

VEZÉNYEL: STRAUSZ KÁLMÁN
KÖZREMŰKÖDIK: A HONVÉD FÉRFIKAR ÉS A MAGYAR RÁDIÓ 

SZIMFONIKUS ZENEKARA



Az utóbbi években több különleges gyerek- és ifjúsági 
programot indított a Miskolci Szimfonikus Zenekar.  
Szinte minden előadás telt házas, s a kisebbek és nagyobbak 
közül sokan már az együttes rendszeres koncertlátogatói. 
A középiskolások Hang-Árja vagy a babáknak szóló Ciróka 
mellett a szezonban új sorozatot kezdtek, a Hangszerezőt, 
amely hangszerbemutatóval egybekötött, kreatív együtt 
muzsikálás általános iskolásoknak. A koncerteken minden 
alkalommal más hangszercsoportot ismerhetnek meg sok 
játékkal, humorral, vetítéssel a gyerekek: március 28-án 
a fafúvósok kerülnek sorra. A Hang-Ár sorozat lehetőséget 
biztosít a miskolci tehetségeknek a tapasztalatszerzésre 
és bemutatkozásra. A résztvevők együtt dolgozhatnak egy 
profi együttessel, belekóstolhatnak a próbák hangulatába, 
beleláthatnak a színfalak mögötti feladatokba és nagykö-
zönség előtt szerepelhetnek. Március 26-án Csányi Valéria 
vezényletével léphet pódiumra a Lévay József Református 
Gimnázium kórusa, április 20-án pedig a Miskolci Bartók 
Béla Zene- és Táncművészeti Gimnázium fiataljaival 
szerepel a zenekar. 

Hang-Ár és Hangszerező Miskolci Szimfonikus Zenekar

Fo
rr

ás
: 

M
SO

Rendhagyó programokat kínál a Pannon Filharmonikusok 
Ezüstcsillanás címet viselő, öt alkalmas sorozata kereté-
ben a Müpában. A Gilbert varga által dirigált 2020. októ-
ber 2-i kezdőkoncert címe Héber nyitány, melynek 
programjára Prokofjev, Bloch, Brahms műveiből válo-
gatnak, az est szólistája pedig a kiváló csellóművész,  
Nicolas Altstaedt. A kínálatban akad még Alpesi kirándulás 
Ránki Dezsővel és Bogányi Tiborral, és Peer Gynt titkai-
ba is beavatják a közönséget, Gilbert Varga és Nelson 
Goerner vezetésével. A Világhíres magyarok címet viselő 
hangversenyen Eötvös Péter Sirenś Song című darabjá-
nak ősbemutatójára kerül sor a szerző vezényletével, de 
Cello Concerto Grossója is helyet kapott a programban, 
Sung-Won Yang gordonkaművész közreműködésével. 
A koncert második felében két Bartók-kompozíció, 
a Négy zenekari darab és a Cantata profana hangzik el. 
A sorozat záróestjét 2021. májusában rendezik, a hang-
verseny A vörös hegedű nevet kapta, mégpedig  
Corigliano The Red Violin című hegedűversenyéről, 
melynek szólóját Elina Vähäläl játssza majd. A sorozatra 
március 1-jétől lehet bérleteket vásárolni.

Ezüstcsillanás a Pannonnal Pannon FIlharmonikusok
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ÖRÖKSÉG 
KULTÚRA
ÉLMÉNY

Hagyományok Háza  |  1011 Budapest, Corvin tér 8.  |  www.hagyomanyokhaza.hu    
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Almával, későbbi feleségével való megismerkedése idején 
született Mahler egész életművének talán legderűsebb al-
kotása, az áttetsző, finom hangzású IV. szimfónia. Almának 
írta – szerelme legmélyebb kidejezésére – az öt Rückert- 
dal egyik darabját is, amely ugyancsak felhangzik május 
6-án a Müpában, Kirill Petrenkóval és a Berlini Filharmo-
nikusokkal. A világ egyik legkiválóbb zenekara új vezető 
karmesterével koncertezik ismét Budapesten. Az Omszkban 
született dirigensnek ez az első szezonja az együttes élén, 
s vezetésével új időszak kezdődött a zenekar életében. 
Kirill Petrenko a Berlini Filharmonikusokat 2006-ban vezé-
nyelte először, az együttes kétszer hívta vissza vendég-
szereplésre, 2015-ben pedig bejelentették: ő lesz 2019-től  
Sir Simon Rattle utóda. A Müpában adott estjükön két olyan 
énekesnő lép velük pódiumra, akikkel találkozott már  
a fővárosi közönség a Fesztiválzenekar ugyancsak Mahler- 
koncertjén. Napjaink egyik legjelentősebb osztrák mezzo-
szopránja, Petrenko gyakori partnere, Elisabeth Kulman 
tolmácsolja a Rückert- dalokat, a dalszimfóniák sorába  
tartozó IV.-nek pedig a szopránszólóját énekli a szintén 
nemzetközi hírnévnek örvendő német Christiane Karg.

Dalszimfónia a Berliniekkel 
és Petrenkóval 
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Filmbemutatóra és Bach-koncertre készül márciusban 
a Honvéd Férfikar, a programokról az együttes karna-
gya, Riederauer Richárd beszélt: „A Nagy Háború kitö-
résének 100. évfordulójára a Honvéd Férfikar egy-egy 
férfikari kantáta megírására kérte fel Csemiczky Miklóst, 
Gyöngyösi Leventét, Orbán Györgyöt, Selmeczi  
Györgyöt és Vajda Jánost. Ezek a művek alkotják  
a Mikor megyek Galícia felé című darabot, ami már az 
ősbemutatón nagy sikert aratott, most pedig koncert-
film készült belőle: koncertképekből, egykori híradó-
részletekből, az I. világháború jellegzetes helyszínein 
készült felvételekből állította össze a karmester, Strausz 
Kálmán. Együttesünk a Gödöllői Királyi Kastély Lovar-
dájában vette filmre a kantátát a Rádiózenekar közre-
működésével. A díszbemutatónak az Uránia Filmszínház 
ad otthont március 15-én, s az a célunk, hogy a filmet 
DVD-n is megjelentessük. Következő fellépésünk 
a Bach Mindenkinek Fesztiválon lesz: a Hagyományok 
Házában adjuk elő március 18-án a Jazznificatot. 
A darab Bach Magnificatjának jazz-újraértelmezése, 
alkotója együttesünk zongoristája, Nagy László Adrián.”

Férfikari kantáták  
Jazznificattal

Honvéd Férfikar
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MVM
KONCERTEK

A ZongoraMüpa-bérlet – 2020
2020. január 14. (kedd), 19.30 óra – Alexander Gavrylyuk
2020. február 12. (szerda), 19.30 óra – Bogányi Gergely
2020. március 11. (szerda), 19.30 óra – Alexei Volodin
2020. május 3. (vasárnap), 19.30 óra – Grigory Sokolov
2020. szeptember 29. (kedd), 19.30 óra – Fazil Say
2020. november 5. (csütörtök), 19.30 óra – Balázs János
Bérletárak (6 koncertre): 36.000 – 30.000 – 24.000 – 21.000 – 18.000 – 15.000 Ft
Szólójegyek vásárlása esetén a hat koncert ára: 
60.000 – 47.000 – 37.000 – 30.000 – 24.000 – 18.000 Ft

ZAK-bérlet – 2020 a Zeneakadémia Nagytermében

2020. február 1. (szombat), 19.30 óra – Alice Sara Ott, 2020. március 18. (szerda), 19.30 óra – Várjon Dénes
2020. április 14. (kedd), 19.30 óra – Jonathan Biss, 2020. május 19. (kedd), 19.30 óra – Fülei Balázs
2020. október 24. (szombat), 19.30 óra – Evgeni Koroliov, 2020. november 23. (hétfő), 19.30 óra – Ránki Dezső
Bérletárak (6 koncertre): 36.000 – 30.000 – 24.000 – 21.000 – 15.000 – 12.000 Ft
Szólójegyek vásárlása esetén a hat koncert ára: 51.000 – 40.000 – 31.000 – 25.000 – 19.500 – 14.000 

Müpa-bérlet – 2021 a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben

2021. január 12. (kedd), 19.30 óra – Arkagyij Volodosz, 2021. március 17. (szerda), 19.30 óra – Grigorij Szokolov 
2021. május 4. (kedd), 19.30 óra – Balázs János, 2021. október 5. (kedd), 19.30 óra – Andrej Korobejnyikov
2021. november 24. (szerda), 19.30 óra – Ránki Dezső
Bérletárak (5 koncertre):
2019. december 31-ig: 25.000 – 20.000 – 15.000 – 12.500 – 10.000 – 7.500 Ft
2020. január 1-től: 30.000 – 25.000 – 20.000 – 17.500 – 12.500 – 10.000 Ft
Szólójegyek vásárlása esetén az öt koncert ára: 48.000 – 37.000 – 30.000 – 24.000 – 19.000 – 14.000 Ft

Jegyek és bérletek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában,  
megrendelhetők a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen.  
Internetes jegyvásárlás: www.jakobikoncert.hu – a Jegyvásárlás és  
a Bérletvásárlás menüpontokban. Bővebb információ a www.azongora.hu honlapon.

A hangversenysorozat névadó szponzora: 

 Grigorij Szokolov Ránki Dezső Fazil Say Bogányi Gergely

Jakobi-MVM Zongora hirdetes 180x242 Gramofon 2019 11.indd   1 2019. 11. 21.   11:07:10
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Gyimesi sirató  
zimbabwei ritmussal 

Fonó Budai Zeneház

Sokáig csak követték egymás pályáját, sikereit, majd az 

Amadinda együttes a 30. születésnapi koncertjére meghívta 

a Muzsikást. Az est olyan tetszést aratott, hogy a két 

zenekar együttműködése azóta is – már több mint öt 

esztendeje – tart. 2019 decemberében közös albummal 

jelentkeztek Párhuzamok és kontrasztok címmel.  

A lemezen mindkét együttes népzenét játszik, s remekül 

kiegészíti egymást a gyimesi sirató és a zimbabwei ritmus-

világ. Bebizonyítják, hogy jól megfér egy albumon a 

nagybőgővel, a hegedűvel, a hosszúfurulyával a marimbula, 

a szulevezi duda, a polinéz dob vagy a ceglédi kanna. 

A lemez anyaga a Muzsikás a 2017. december 28-i  

karácsonyi koncertjének felvétele, amelyen  szerepelt az 

Amadinda is. Hosszas utómunkákkal hangolták össze a két 

zenei világot, ízlést, hogy különleges album szülessen. 

„A zene szerencsére alkalmas arra, hogy összekösse azt, 

ami vagy elszakadt, vagy még nem is talált egymásra, 

és néha a formai különbözőségekről is kiderül, hogy 

nincsenek is olyan távol egymástól.” – ahogy a lemez-

borítón is olvasható. 
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Népi hagyományok filmben  
bemutatva

Hagyományok Háza
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Filmklubot indított tavaly a Hagyományok Házában Szta-
nó Hédi etnográfus, filmrendező. A vetítéseken Martin 
György néptánc- és népzenekutató életműve mellett ki-
emelkedő és mértékadó népzenész, néptáncos adatköz-
lőkről, folklórgyűjtőkről, néprajzi eseményekről készült 
alkotásokat mutatnak be. „Az idei tematikám szerint a fil-
mek jeles napokhoz, ünnepkörökhöz vagy egy-egy iz-
galmas egyéniséghez kapcsolódnak – meséli Sztanó 
Hédi –, a március 12-i klub címe Katonadalok, és két év-
század legszebb katonanótáiból kapnak ízelítőt az érdek-
lődők. Két feltámadásról szól a következő, április 2-i est, a 
zenés-táncos dokumentumfilmem két falu, a kalotaszegi 
Magyarvalkó magyar és a máramarosi Sugatag román 
húsvéti szokásait mutatja be. Az est vendége Dénes  
Zoltán operatőr  és Korniss Péter, a film ötletadója lesz. 
Filmritkaságot vetítünk április 23-án, Georges Höllering 
Hortobágyát, a záróest pedig május 14-én a Járd ki,  
Zsiga! című alkotás, amely Karsai Zsigmondnak állít em-
léket. A festőművészt Sebő Ferenccel idézzük meg, aki 
sokat dolgozott Zsiga bácsival, és rengeteget tanult tőle.“ 



2020. március 1., 19.30

SCHUMANN: II. szimfónia C-dúr, op. 61

MOZART: c-moll mise, K. 427

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budafoki Dohnányi Zenekar

Vezényel: 

Hollerung Gábor

BDZ hangverseny-estek a Pesti Vigadóban

2020. április 19., 19.30 

Hegedűn közreműködik és vezényel: 

KELEMEN BARNABÁS 

Mendelssohn: Hebridák-nyitány
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny

Schubert: B-dúr polonéz
Schubert: VIII. (befejezetlen) szimfónia

Budafoki Dohnányi Zenekar

 bdz.jegy.hu

1036 Bp., Kiskorona u. 7.  Telefon: 250 0288
obudaitarsaskor.hu   jegymester.hu

Március 23., hétfő 19 óra
FIGARO ÉS FIDELIO – Mozart és Beethoven „szabadságharca”
Közreműködik: Miklósi Anna, Sárkány Kázmér – ének 
Harazdy Miklós – zongora
Szerkesztő-műsorvezető: Baranyi Ferenc

Március 25., szerda 19 óra
BARTÓK X 
A Sárik Péter Trió koncertje Bartók Béla születésnapján

Április 6., hétfő 19 óra 
OROSZ EST – Fokanov Anatolij 40 éve a színpadon
Műsorvezető: Hollós Máté

Április 8., szerda 19.30 óra 
AUER TRIÓ 
Temperamentum
Közreműködik: Blaskó Péter – próza
A trió tagjai: Kováts Péter – hegedű, Varga István – gordonka, 
Fülei Balázs – zongora 

Április 17., péntek 19 óra 
FEHÉREN FEKETÉN – Zongorás estek négy kézre
Radnóti Róza és Ránki Fülöp
Bevezetőt mond: Bolla Milán

Április 22., szerda 19 óra  
A Budapest Ragtime Band koncertje
Művészeti vezető: Gayer Ferenc                               Till Ottó-terem
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