
HÄNDEL: SOLOMON

I gazi remekmű, Sába király-
nőjének bevonulása még a 

londoni olimpia megnyitóján 
is elhangzott, ám az egész 
oratóriumot már csak ritkán 
lehet elcsíp ni, kivált egy igazi 
klasszis kontratenorral, Xavi-
er Sabatával a címszerepben.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 1., 19.30
� 1400–4900 Ft
� zeneakademia.hu

Sebestyén Márta 
– Kodály nyomában
„Serkenj fel kegyes nép”

A világ legismertebb magyar énekesnője, a magyar nép-
zenei kultúra mozgó hangtára Kodály Zoltán halálának 

ötvenedik évfordulóján egész estés műsorral tiszteleg a 
népzenekutató-zeneszerző-pedagógus munkássága előtt. 

 � Zeneakadémia    �  FEBRUÁR 2., 19.30
� 1200–3900 Ft    �  zeneakademia.hu
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MÉLANIE PAIN

A z őzikeszemű Nouvelle 
Vague-énekesnő ezúttal 

vadonatúj, Parachute című, 
elegáns elektrosanzon-le-
mezével tér vissza a hajóra, 
a tőle megszokott játékos 
és érzelmes, incselkedő 
és szende előadásban.

 � A38
� FEBRUÁR 4., 19.30
� 3500 / 4000 Ft
� a38.hu
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HARRIET KRIJGH 
ÉS LAJKÓ ISTVÁN 
KAMARAESTJE
2017.02.11.

LONDON 
SINFONIETTA
2017.02.09.

JASON MORAN 
2017.02.12.

Jazz Showcase
Gálakoncert
A showcase 2016-ban varázsszó lett a magyar zeneipar-

ban, és láthatólag 2017-ben még nagyobb fokozatra 
kapcsolnak a szervezők. A showcase egyfajta zenei börze, 
ahol előadók, produkciók, kiadványok mutatkoznak be 
a szakmai és a szimplán érdeklődő közönségnek, kap-
csolatok épülnek, címek cserélődnek, hogy a zeneipar 
folyamatosan megújulhasson mind regionális, mind helyi 
szinten. A Müpa ebben is élen jár, hiszen jazz-tehet-
ségbörzéje idén már a tizedik alkalommal mutatja be a 
jelenlegi trendeket és kínálatot. Ezúttal azok az előadók 
mutatkoznak be, akik az elmúlt években értek el hazai, 
és nemegyszer nemzetközi sikereket. A Budapest–Ber-
lin–Brüsszel vonalon ingázó Harcsa Veronika állandó 
partnerével, Gyémánt Bálint gitárossal érkezik, Fábián Juli 
eklektikus, elektronikával sokat kacérkodó produkciója 
egy másik, párhuzamos univerzumot képvisel, mint ahogy 
Gájer Bálint múltidéző New Orleans-i műsora is. Lehet, 
hogy mire ezek a sorok megjelennek, újabb nemzetközi 
sikereket zsebelnek be a Finucci-ikrek – azaz Balogh Zol-
tán zongorista és Balogh Roland gitáros –, míg Bolla Gábor 
szaxofonos Koppenhágából repül hozzánk, de valószínű-
leg előtte még pár koncertet ad Európa legjobb jazzklub-
jainak valamelyikében. A szólistákat a Senior Big Band 
kíséri László Attila gitárművész-zeneszerző vezetésével. 

 � Müpa    �  FEBRUÁR 5., 20.00
� 2200–4500 Ft    �  mupa.hu
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A multi-Grammy-díjas 
jazz dobos, aki sokak 

mellett a két Marsalist segí-
tette ritmusképleteivel, ön-
álló triója – Paul Bollenback 
gitáros és Orlando le Fleming 
bőgős – társaságában mu-
tatja be, hogy a kortárs jazz 
örök és elpusztíthatatlan.

 � Budapest Jazz Club
� FEBRUÁR 9., 20.00
� 5900 Ft
� bjc.hu

LONDON SINFONIETTA

A kortárs zene szerel-
meseinek ez a koncert 

lesz a legfontosabb feb-
ruárban: Steve Reich és 
Michael Nyman mellett 
három, itthon kevésbé 
ismert brit zeneszerző 
műveit hallgathatjuk meg a 
műfaj igazi specialistáitól.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 9., 19.30
� 1200–3900 Ft
� zeneakademia.hu
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KING’S SINGERS KONCERT

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

Partnereink:Kiemelt partnerünk:

SEBŐFERI 70

A népzene ünnepe gá-
laműsor az egyik legjobb 

ünnep, ami a magyar népze-
nei életet élteti: a fókuszba 
ezúttal a közelmúlt és jelen 
egyik kulcsfi gurája kerül 
hetvenedik születésnapja 
alkalmából, ahol közösen 
végigjárjuk a Sebő-élet-
művet az énekelt versektől 
a táncházi darabokon át 
a közös muzsikálásokig. 
Boldog szülinapot, Sebőferi!

 � Müpa
� FEBRUÁR 11., 19.30
� 2200–4500 Ft
� mupa.hu

Felfedezések II.

A sorozat téli koncertjének első részében Miklósa Eri-
ka három, általa „felfedezett” fi atal énekest – Bónus 

Gábor, Major Attila és Pánczél Klaudia – mutat be nekünk, 
a szünet után pedig Szabó Marcellt ismerhetjük meg, aki 
debütálásához az egyik legnehezebb és legszebb romanti-
kus zongoraversenyt, Rachmaninov Másodikját választotta.

�  Müpa    �  FEBRUÁR 12., 18.00    �  2300–4900 Ft    �  mupa.hu
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VIVALDI ÁRVAHÁZI KONCERTJEI

L akatos György és a Concerto Armonico időuta-
zása nyolc Vivaldi-művel idézi meg az 1700-as 

évek első évtizedeit, amikor a velencei muzsikus a 
Pio Ospedale della Pietá tanáraként igazi zenei mű-
helyt faragott az árvaházi muzsikusokból.

 � BMC    �  FEBRUÁR 12., 19.30
� 1500 Ft    �  bmc.hu
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Művészetek Palotája

2017. február 23. 19:30

RIMSZKIJ-KORSZAKOV: Spanyol capriccio

DE FALLA: Éj a spanyol kertekben

RAVEL: Spanyol rapszódia

DE FALLA: A háromszögletű kalap – I. és II. szvit

Közreműködik: JUAN PÉREZ FLORISTÁN (zongora)

Vezényel: JESÚS LÓPEZ-COBOS
  

2017. március 23. 19:30

DEBUSSY: La damoiselle élue 

(Az áldott hajadon) – kantáta

BARTÓK: A kékszakállú herceg vára

Közreműködik: KOMLÓSI ILDIKÓ, 
MOLNÁR LEVENTE, és az Angelica Leánykar 

(karigazgató: Gráf Zsuzsanna)

Vezényel: KESSELYÁK GERGELY

2017. május 11. 19:30

BEETHOVEN EST
Egmont – nyitány, op. 84

D-dúr hegedűverseny, op. 61

V. (c-moll) szimfónia, op. 67

Közreműködik: KÁLLAI ERNŐ (hegedű) 

Vezényel: KOBAYASHI KEN-ICHIRO
 

2017. június 24. 19:30

STRAUSS: I. (Esz-dúr) kürtverseny, op. 11

ARUTUNJAN: Trombitaverseny

MAHLER: I. (D-dúr) szimfónia

Közreműködik: DAVID GUERRIER (kürt, trombita) 

Vezényel: CSABA PÉTER

A négy alkalmas bérlet kategóriától függően 11.000, 12.500, 14.000, illetve 17.000 forintért kapható 
az Interticket országos jegyirodái hálózatában – a jegyirodák listája a www.jegy.hu oldalon, 

a Jegypontok menü alatt található.

ÓDA

A koncert címe akár az 
Óbudai Danubia Ze-

nekar akronimja is lehetne, 
az ihlet forrása azonban 
József Attila jól ismert 
verse – ehhez választot-
ta a Hámori Máté vezette 
zenekar ötletesen Bartók I. 
hegedűversenyét és Mahler 
V. szimfóniáját, szólistának 
pedig a kitűnő Pusker Júliát.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 15., 19.30
� 2500–4700 Ft
� zeneakademia.hu

PHILIPPE JAROUSSKY

H a rajong a kontratenorokért, akkor úgyis ott lesz, 
ha nem, ennél jobb alkalma soha nem lesz a rajon-

gásra: Jaroussky tíz éve a hangfaj koronázatlan királya, 
kivételes orgánuma lenyűgöző muzikalitással párosul.

� Müpa    �  FEBRUÁR 19., 19.30    �  3500–11 900 Ft    �  mupa.hu
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JASON MORAN 
ZONGORAESTJE

M ajdnem egy éve lát-
hattuk először Charles 

Lloyd szaxofonista partne-
reként a Zeneakadémián az 

idén negyvenkét éves mű-
vészt, aki remélhetőleg ha-
sonló sikert arat szólóban is a 
Brad Mehldau és Chick Corea 
által kitaposott ösvényen.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 12., 19.30
� 1400–4900 Ft
� zeneakademia.hu

VÁRDAI ISTVÁN 
ÉS A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

E z lesz az egyik első alkalom, hogy Várdai a frissen 
kapott, legendás „Ex du Pré-Harrell Stradivarius” 

csellón játszik idehaza – Liszték ráadásul egy igazán 
különleges műsort állítottak össze, benne Schubert cso-
dás Arpeggione-szonátájának zenekari átiratával.

 � Zeneakadémia    �  FEBRUÁR 14., 19.30
� 2900–6900 Ft    �  zeneakademia.hu

BEREZOVSZKIJ ÉS A 
CONCERTO BUDAPEST

Ha Berezovszkij, akkor 
zongoraünnep – ezúttal a 
csodás Rachmaninov d-moll 
zongoraversennyel. Szünet 
után pedig a Keller András 
vezette Concerto száz évvel 
korábban és fél hanggal 
feljebb folytatja Beethoven 
Eroica-szimfóniájával.

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 18., 19., 19.30
� 2200–5900 Ft
� zeneakademia.hu
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Kamasz vagy és tudod mi a jó Neked, még akkor is, ha komolyzenéről van szó? Ne érd be 
konzervvel! Vesd papírra az elképzeléseidet és zsebeld be a legaprólékosabban kidolgozott 
ötletért járó nyereményeket. A fiatalok mellett a szülök, nagyszülők pályaanyagát is várja a 
zenekar. Ezt élvezném!, Ide elvinném!, Ezt díjaznám! címekkel, három kategóriába sorolva, 
eltérő témákat kidolgozva adhatnak be kreatív elképzeléseket a pályázók.

A pályázat kiírásának a célja a tizenéves korosztályt megszólító program fejlesztése, hogy a 
digitális korban élő gyerekeknek úgy mutassa meg a komolyzene gazdagságát, az élőzene-
hallgatás fontosságát és közösségteremtő erejét, a családi szabadidő eltöltésének e formáját, 
ahogy az a számukra a legnagyobb élményt nyújtja.

A kiírt pályázat, valamint a kategóriánként kidolgozható témák és a legkreatívabb anyagokért 
járó díjak részletei a www.pfz.hu honlapon érhetőek el. Légy Te is/legyen Ön is részese a PFZ 
fejlesztő célú munkájának, ne érjük be konzervvel!

Ne érd be konzervvel!
ÖTLETPÁLYÁZAT

BEMUTATKOZIK A CFZ KAMARAZENEKAR

A Cziff ra-fesztivál apropóján megalakult új kamaraze-
nekar olyan fi atal kiválóságot nyert meg szólistának, 

mint a Junior Prima-díjas Kállai Ernő hegedűművész. 
Debütáló hangversenyükön a szokással ellentétben visz-
szafelé haladnak az időben Grieg, Liszt, Mozart és Bach 
műveivel, Balázs János és Jandó Jenő zongoraszólóival.

 � MOM Kulturális Központ    �  FEBRUÁR 21., 19.30
� 3000–5000 Ft    �  momkult.hu

SPANYOL MÓDRA

Manuel de Falla két 
talán legjobb darabja, 

Rimszkij-Korszakov Spanyol 
capricciója és Ravel Spa-
nyol rapszódiája – ráadásul 
mindehhez a MÁV-zenekar 
spanyol zongoristát és Jesús 
López-Cobos személyében 
a legnevesebb spanyol 
karmestert is megsze-
rezte. Muchas gracias!

 � Müpa
� FEBRUÁR 23., 19.30
� 3000–6000 Ft
� mupa.hu
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JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
TELEFON: +36 30 438 8610

ESTELY@OPERA.HU
WWW.HARYESTELY.HU

SZTÁRVENDÉGEK:

ILDEBRANDO D’ARCANGELO
ÉS

ALEKSANDRS ANTONENKO

A VÉDELMEZÔK 
ÉS MÛVÉSZEK 

ESTÉLYE AZ OPERÁBAN
2017. FEBRUÁR 25.

FAZIL SAY
– CZIFFRA FESZTIVÁL

A zongora fenegyereke, 
aki előszeretettel játssza 

saját átiratait, és akinél soha 
nem lehet tudni, hogy a 
következő ütemben a zene-
mű hangjait vagy az előadó 
improvizációját halljuk 
majd. Az biztos: ha Mozart 
ma élne, rajongana érte.

Még több infó 
a Cziff ra György Fesztiválról: 
� 28. oldal

 � Zeneakadémia
� FEBRUÁR 23., 19.30
� 3000–10 000 Ft
� zeneakademia.hu

BartolomeyBittmann 
Progressive Strings 
Vienna

A jövő itt van, avagy bécsi virtuózok 2017-ből. A csellista 
Matthias Bartolomey és a violán és mandolinon játszó 

Klemens Bittmann pimasz és lenyűgöző zenei stíluskaval-
kádja nem a zenebohóc, hanem a művész szemszögéből.

 � A38    �  FEBRUÁR 25., 20.00    �  2000 / 2500 Ft    �  a38.hu

GRIGORIJ SZOKOLOV

A hónap utolsó napjára is jut egy zongorista-vi lág-
sztár: Szokolov koncertjére lapzártánkig nem hir-

dettek műsort, de nála ez talán felesleges is. Az oroszok 
nagymestere fél évszázada járja a világ legnagyobb 
koncerttermeit, és nem tud kimenni a divatból.

 � Müpa    �  FEBRUÁR 28., 19.30    �  5000–14 000 Ft    �  mupa.hu
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