
DANIEL ERDMANN’S VELVET REVOLUTION
FESTIVAL DE LA FRANCOPHONIE

Based in Paris and 
Berlin, saxophone 

genius Daniel Erdmann 
recorded his latest 
album, titled short 
moment of zero g, in 
Budapest’s BMC last 
year with the excel-
lent young French violinist and viola player Théo Ceccaldi, 
and British vibraphonist Jim Hart. Spectacularly successful 
across Europe, now, they will present the album at Opus.

 � BMC (Mátyás utca 8., Budapest 1093)    �  1 APRIL, 9 pm
� 1,800 HUF    �  bmc.hu

THE SILENCE OF THE 
MUSES – THE VOICE 
OF THE MUSES

Budapest Spring Festival

Two days, four concerts – 
and the crème de la crème 

of young Hungarian musici-
ans. Through the most im-
portant chamber pieces of the 
age, the series aims to present 
the eff ect word war I had on 
music. This journey through 
time will bring the audience 
many new discoveries. 

 � Pesti Vigadó 
 (Vigadó tér 2., Budapest 1051)
� 15-16 APRIL, 7.30 pm
� 1800 HUF
� btf.hu

Mozart: The Magic Flute
Budapest Spring Festival

The Komische Oper Berlin’s guest performance is li-
kely to be one of the most exciting shows of the 

festival season in Budapest. This piece marked the de-
but of Hungary’s Henrik Nánási as the director of the 
theatre in Berlin. Bearing resemblances to the silent 
movie genre, the performance enjoyed great success. 

 � Erkel Theatre (II. János Pál pápa tér 30., Budapest 1087)
� 20 APRIL, 7 pm    �  1,500–12,900 HUF    �  btf.hu
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BUDAPEST 100

One of the highlights of 
every spring is when 

hundred-year-old buildings 
in Budapest open their 
gates. This year, buildings 
on the Danube bank are in 
the spotlight. Rare buil-
dings, everyday miracles.

 � Between Rákóczi Bridge 
 and Árpád Bridge
� 22-23 APRIL, all day
�  FREE 
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STEVEN ISSERLIS
MIÉRT HORDOTT 
PÓTHAJAT HAYDN 
HAJDANÁN?
2016 / RÓZSAVÖLGYI

A világhírű csellista 
második, gyerekeknek 

írott könyvében nemcsak 
vicces és érdekes portrékat 
találunk a szegény és szo-
morú Schubertről, a pateti-
kus Csajkovszkijról, a heves 
vérmérsékletű Dvořákról és 
a kifi nomult Gabriel Fauréról, 
hanem útmutatást is, hogy 
mely művek meghallga-
tásával érdemes kezdeni a 
velük való ismerkedést.

INFO
Akik szívesen meghall-
gatnák élőben is a brit 
csellistát, egy hosszabb 
utazással egybekötve 
tudják ezt megtenni: 
áprilisban például Várjon 
Dénessel együtt is fellép a 
londoni Wigmore Hallban, 
de az USA-ban is lesz egy 
nagyobb körútja. Bőveb-
ben: stevenisserlis.com

GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ
A SZERELEMRŐL ÉS 
MÁS DÉMONOKRÓL
2017 / MAGVETŐ

M agyarországon az ere-
deti megjelenés után 

egy évvel, 1995-ben adták ki 
először a Nobel-díjas kolum-
biai író kisregényét Székács 
Vera fordításában. A nagyon 
jó fordítás maradt, a külcsín 
változott – a nem létező 
veszettsége miatt halálra 
kínzott kislány, Sierva María 
és a fi atal Cayetano Delaura 
atya szerelmének története 
az „új dizájnos” életműki-
adás második darabja.

INFO
A regény alapján készült 
Eötvös Péter-opera buda-
pesti változatát januárban 
mutatták be az Opera-
házban, és májustól újra 
láthatjuk. A mű a Glynde-
bourne-i Operafesztivál 
és a BBC felkérésére 
készült, a szövegköny-
vet Hamvai Kornél írta.

REJTŐ JENŐ
AZ ELVESZETT CIRKÁLÓ
2017 / HELIKON

A csinos Helikon Zseb-
könyvek 50. darabja 

Piszkos Fredet (aki egyébként 
itt bukkan fel először) idézi 
meg, és persze Rejtő Jenőt, 
akiről talán kevésbé köztu-
dott, hogy operettlibrettókat 
is írt. Aki mer, az nyer című 
„nyári operettjét” például 
körülbelül százötvenszer 
adták elő Honthy Hanna és 
Törzs Jenő főszereplésével 
a harmincas években. 

INFO
A zsebkönyvsorozat 
borítóit Szabó Levente 
készíti, akinek munkáit 
március 10. és április 7. 
között a kArton Galéria 
4/4 – Baranyai / Kárpáti / 
Szabó / Vidák című, négy 
kiváló grafi kus-illuszt-
rátor műveit bemutató 
kiállításán is láthatjuk.

� 999 Ft
� helikon.libricsoport.hu

� 2990 Ft
� lira.hu

� 3290 Ft
� magveto.hu
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HATE RADIO

Can words kill? Can a 
radiobroadcast fuel 

massacres? How susceptible 
are we to media manipula-
tion? HateRadio is a reconst-
ruction of a broadcast on 
Rwanda’s RTML station and 
based on actual events.

 � Trafó (Liliom utca 41., 
 Budapest 1094)
� 21, 22 APRIL, 8 pm
� 2,200/2,800 HUF
� trafo.hu

Kodály: Háry János
Budapest Spring Festival

It is by no means an 
exaggeration to pre-

dict that, with its great 
cast, directed by Ferenc 
Anger, this piece will be 
much more than just 
an obligatory part of 
the Kodály Anniversary 
Year’s programme – it 
will be a memorable 
closing event of the 
Spring Festival.

 � Palace of Arts (Müpa – Komor Marcell utca 1., Budapest 1095)
� 23 APRIL, 7.30 pm    �  2,900–7,900 HUF    �  btf.hu

ADRIAN BELEW POWER TRIO

Adrian B elew (guitar and vocals), one of the greatest 
guitarists of all time, who played with Frank Zappa and 

David Bowie as well as with the Talking Heads and King 
Crimson in their heyday, and who will leave an amazing leg-
acy as a solo artist to afi cionados of captivating and special 
kinds of music, is now back in Budapest, accompanied by 
drummer Eric Slick and barefoot bass guitarist Julie Slick.

 � A38 (Petőfi  bridge, Buda side)    �  23 APRIL, 8 pm
� 6,500 HUF    �  a38.hu

NON-ALIGNED 
MODERNITY

T he conceptual art of the 
1960s and 1970s has 

come back as the current 
trend in global arts. Works 
from a Croatian private 
collection, presented re-
cently in Milan, are now 
exhibited in Budapest.

 � Ludwig Museum 
 (Komor Marcell utca 1.,
  Budapest 1095)
� 23 MARCH–25 JUNE
 Tuesday–Sunday: 10 am–8 pm
� 2,400 / 1,200 HUF
� ludwigmuseum.hu

Gorgona is Looking at the Sky 1961,
Marinko Sudac Collection
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#ittahelyed

Információ:
+36 1 555 3300 | 269 0470 

Március 31.    Zeneakadémia

Bertrand de Billy 
és az Orchestre de Chambre de Lausanne

Április 15.    Müpa

René Jacobs, 
Akademie für Alte Musik Berlin 
és a RIAS Kammerchor

Április 21.    Zeneakadémia

Nánási Henrik 
és a Komische Oper Berlin Zenekara

Április 5.    Budapest Jazz Club

Steve Coleman’s Reflex Trio

Április 17.    Müpa

Daniele Gatti 
és a Mahler Chamber Orchestra

Április 22.    Zeneakadémia

The Shanghai Quartet
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