
KING’S SINGERS

L assan fél évszázada, 
lassan az ötödik ge-

neráció – és még mindig 
ugyanaz az élmény, ami a 
„királyi” együttest a ka-
maraéneklés királyává, de 
legalábbis annak legismer-
tebb formációjává tette. 
Stílusok, szerzők és mű-
fajok sokasága elevenedik 
meg műsorukban, amely a 
reneszánsztól a crossove-
rig tartó izgalmas utazásra 
hívja a hallgatókat, a Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály 
Kórus közreműködésével.

 � DEBRECEN, 
 Kölcsey Központ
� JÚNIUS 1-2. – 19.30
� 3500 Ft / 5000 Ft
� kingssingers.com

I tthon inkább csak a szakma ismeri a Durányik László 
vezette Miraculum Gyermekkórust és a belőle alakult 

Aurin Nőikart, pedig húsznál is több nemzetközi díjuk-
kal, rendszeres turnéikkal, emlékezetes bemutatóikkal 
egyértelműen az ország egyik legfontosabb kórusműhe-
lyének számítanak. A Miraculum 20 éves jubileuma igazi 
ünnep lesz a kórusmuzsika valamennyi rajongójának.

 � KECSKEMÉT, Hírös Agóra Kulturális és Ifj úsági Központ
� JÚNIUS 4. – 17.00
� aurin-choir.hu

MIRACULUM 20

Levitáció
FELUGOSSY LÁSZLÓ, BUKTA IMRE, SZIRTES JÁNOS

A három művész Szentendréhez való viszonyát 
jellemzi a lebegés kifejezéssel. Innen indultak, 

másutt élnek,  ki tudja, hová térnek vissza. A Művé-
szetMalom terében most egy időre találkoznak.

 � MűvészetMalom – Ferenczy Múzeumi Centrum
� JÚNIUS 11-ig k–v: 10.00–18.00
� 600 Ft / 1200 Ft    �  muzeumicentrum.hu
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MAGYAR SZÍNHÁZAK 
KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA

29. alkalommal 
gyűlnek össze az 

északkelet-magyarországi 
kisvárosban a határon túli 
magyar színházak. Ezúttal 
16 versenyelőadás került 
a programba, a legtöbb-
jük ez alkalommal látható 
először Magyarországon.

 � Kisvárdai Várszínház 
 és Művészetek Háza
� JÚNIUS 16–24.
� szinhaz.w3h.hu

POSZT

Nem csupán a két válogató által szelektált 14 verseny-
előadás hivatott reprezentálni a magyar nyelvű 

színjátszás teljes spektrumát, az évad kiemelkedő al-
kotásait, hanem az off  programban látható megany-
nyi független és kőszínházi produkció, verstől operáig, 
bohózattól verbatim vallomásokig, monodrámától sok-
szereplős musicalig is a színházat ünnepli. Ismerje meg 
a versenyprogramot a papageno.hu POSZT-blogjában, 
vagy lapozza fel a Papageno POSZT-különszámát!

 � Pécsi Nemzeti Színház és egyéb helyszínek
� JÚNIUS 8–17.    �  poszt.hu
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LENKA JAKUBČÁKOVÁ: 
ELVÁLASZTVA

F iatal szlovák fotográfus, 
aki az északi szomszéd 

izgalmas kortárs színteré-
hez kapcsolódik. Egyszerre 
személyes és szociografi kus 
munkáit a budapesti Szlovák 
Intézet mutatja be. 

 � Juhász Gyula 
 Pedagógusképző Kar, 
 Szegedi Tudományegyetem
� JÚNIUS 16-ig
�  INGYENES 
� www.jgypk.u-szeged.hu

I MUSICI DI ROMA

Bartók Plusz Operafesztivál

A mi az Aston Martin a 
briteknek, az a Ferrari 

az olaszoknak – ami a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar 
nekünk, az olasz szíveknek 
az az I Musici di Roma: a világ 
abszolút élvonalába tartozó 
kamarazenekar, amely már 
65 éve képes újra és újra 
megújulni. Toscanini mondta 
egy koncertjüket követően: 
„Nem, a zene nem hal meg”.

 � MISKOLC, 
 Miskolci Nemzeti Színház
� JÚNIUS 20. – 21.00
� 4000 Ft
� operafesztival.hu
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