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A z 1994-ben Jiří Bělohlávek kezdeményezésére lét-
rejött Prágai Filharmónia két évvel ezelőtt három 

nagyszerű szólistát hívott meg a Rudolfi numban tar-
tott koncertjére. A Milan Turkovič-csal és Szergej Na-
karjakovval közös trombitás gála akkori programját 
most a harmadik művész, Boldoczki Gábor idézi fel. 

 � Zeneakadémia    �  DECEMBER 1. – 19.30
� 2900–6500 Ft    �  zeneakademia.hu

fo
tó

: M
ar

co
 B

or
gg

re
ve

Boldoczki 
és a Prágai Filharmónia

JAZZATION: CHRISTMAS LIMITED EDITION

A z idén tízéves acapella zenekar, amely jelenleg egyik 
legismertebb vokális magyar jazzegyüttesünk dí-

jakkal, népszerűséggel, idei karácsonyi műsorát is öt-
szólamra építette, ahol a legismertebb karácsonyi stan-
dardek mellett karácsonyi lemezükről is válogatnak.

 � Müpa    �  DECEMBER 7. – 20.00    �  1500 Ft    �  mupa.hu

SONS OF KEMET

A kortárs jazzvilág 
zeneileg talán egyik 

legsokszínűbb zenekara a 
2011-ben alakult brit Sons 
of Kemet, amely a barbadosi 
születésű Shabaka Hut-
chings vezetésével bátran 
merít a karibi világbeli, a 
nyugat-afrikai és a közel-ke-
leti muzsikákból is: nagy 
valószínűséggel hamarosan 
megjelenő új albumáról is 
hallhatunk pár szerzeményt.

 � Müpa
� DECEMBER 6. – 20.00
� 2500–3900 Ft
� mupa.hu

SÓLSTAFIR, 
MYRKUR, ÁRSTÍDIR

A poszt- és furcsa zenék 
egyik éllovasa, az izlandi 

Sólstafi r ismét Budapesten, 
ezúttal új albummal jelent-
kezik Berdreyminn címmel. 
A lemezbemutató turné A38-
as állomása a boldog eufóri-
ával vegyes mély melankólia 
helyszíne lesz: az előzenekar 
a dán dalszerző-multi-inst-
rumentalista Myrkur vala-
honnan a black metal, a folk 
és a kórusművek érdekes 
metszetéből – az estet a 
szintén izlandi Árstídir nyitja.

 � A38
� DECEMBER 7. – 20.30
� 4900–5900 Ft
� a38.hu
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ZIMMERMANN 
ÉS VÁRDAI A CONCERTO 
BUDAPESTTEL

T elt és zengő brácsahang, 
előadói szuggesztivitás és 

tökéletes technikai felvérte-
zettség – ezek jellemzik Tabea 
Zimmermann pódiumjelenlé-
tét, és ha brácsahang helyett 
csellóhangot írunk, mindez tö-
kéletesen ráillik Várdai István 
muzsikálására is. A koncert 
első felében külön-külön hall-
hatjuk a két művészt, hogy a 
fi náléban együtt adhassák elő 
Richard Strauss lovagi témára 
írt szimfonikus költeményét. 

 � Müpa
� DECEMBER 7. – 19.30
� 2200–5900 Ft
� mupa.hu

A karmester szerepe a nagyközönség szemében 
mindig is egy kicsit misztikus volt - vagy inkább 

misztifi kált? És hogyan, miért lesz valakiből karmester? 
Idén, tizenöt év után ismét karmesterversenyt rendez 
az MTVA, ennek apropóján hívtuk meg  zenés beszél-
getésünkre a megmérettetés három fi atal dirigensét: 
Bánfi  Balázst, Cser Ádámot és Marsovszky Pault.

 � Lánchíd Szalon    �  NOVEMBER 27. – 19.00

Papageno-est – Maestro!

BERLET_papageno_127x86.indd   1 03/11/17   05:55
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KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN A BUDAPESTI VONÓSOK ZENEKAR

Válasszon december 10-ig  

a Budapesti Vonósok bérletei közül, 

és ajándékként exkluzív 

díszcsomagolásban küldjük el

Önnek a jegyeket. 

Az első ötven Akadémiai bérlet 

telefonos rendelésénél jubileumi CD-t 

adunk ajándékba. 

 

További részletek: 

+36 30 432 5931 

www.budapestivonosok.hu

AJÁNDÉKOZZON ÉLMÉNYT!

T isztaság és fény, átszellemültség és olimposzi derű. Az 
elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb hegedűse és a mo-

zarti szülőváros zenekultúráját képviselő kamarazenekar Mo-
zart, Schubert és Beethoven műveit hozza el a Müpa közön-
ségének, amelyek nem kontrasztokkal lepnek meg, hanem 
feltűnően összeillenek, erősítik, elmélyítik egymás hatását.

 � Müpa    �  DECEMBER 8. – 19.30
� 4900–16 900 Ft    �  mupa.hu

ANDREW TYSON 
ZONGORAESTJE 

Az amerikai Andrew 
Tysont az európai 

közönség a 2015-ös zürichi 
Anda Géza Zongoraverseny 
nyerteseként ismerte meg. 
A New York-i Juilliard egykori 
növendéke azon fi lozofi kus 
gondolkodású fi atal zongo-
raművészek egyike, akik a 
szerző eredeti mondanivaló-
ját kutatják, és azt szeretnék 
továbbadni a közönségnek.

 � Müpa
� DECEMBER 12. – 19.30
� 3000–8000 Ft
� mupa.hu

Pinchas Zukerman 
és a Camerata Salzburg 

DECEMBER
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PROMÓCIÓ

GÁJER BÁLINT 
KARÁCSONYI NAGYKONCERTJE

A z ország elegáns 
„swing hercege” 

karácsonyi nagy-
lemezén szereplő 
dalaiból ad koncer-
tet, a húsz vonós 
és a zenész tíztagú 
zenekara által játszott 
dalokban fellelhetők 
lesznek Dean Martin, 
Bing Crosby, Frank 
Sinatra és Michael 
Bublé stílusjegyei is.

 � MOM Sport Rendezvényközpont
� DECEMBER 21. – 20.00
� 4000–10 000 Ft
� danubiusmusic.com

EDVIN MARTON 
– AVE MARIA- SYMPHONIC LIVE

A világhírű hege-
dűművész dupla 

előadással kedveskedik 
a magyar rajongóknak. 
A nagyszabású per-
formansz hangulata 
megidézi a karácsony 
meghittségét, és elve-
zet Edvin Marton epikus világába. 
A klasszikus zenére épülő show olyan zene-
szerzőket idéz meg, mint például Johannes 
Brahms, Antonio Vivaldi és Niccoló Paga-
ninit, vagy Wolfgang Amadeus Mozart.

 � Budapest Kongresszusi Központ
� December 23. – 16.00, 20.00 (két koncert)
� 7900–19 000 Ft
� danubiusmusic.com

 
2017. DECEMBER 13. SZERDA, 21:00

GoetheJazz | Vertigo 
Trombone Quartet (D/CH)

2017. DECEMBER 28-29-30.

A Szent Efrém Férfikar 
bemutatja: Bécsi esték I-II-III.
Zenei utazás a Császárváros 
komponistáivalBMC, 1093 Budapest, Mátyás u. 8.  

+361 216 7894 | info@bmc.hu | www.bmc.hu

2017. DECEMBER 3. VASÁRNAP, 18:00

Csalog Gábor Vasárnap 1.
Schumann és Schönberg 
zongoraművei

2017. DECEMBER 1-2. 21:00

New Jazz From Finland
Jukka Eskola Soul Trio | 
Gourmet

BMC Papagenoba fekvo feloldal 127x86 2017.decemberibe.indd   1 2017. 11. 07.   17:59
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Kodály-parafrázisok

Kodály vokális művei népzenei alapokon nyugvó 
improvizációs technikával és a kortárs jazz eszköz-

tárával kiegészülve szólalnak meg. A Kodály-év egyik 
izgalmas kísérlete a hangverseny, amelyen közösen lép 
fel a Kodály Kórus Debrecen és Borbély Mihály, napja-
ink egyik legsokoldalúbb multiinstrumentalistája.

 � Zeneakadémia    �  DECEMBER 13. – 19.00
� 1500–1800 Ft    �  zeneakademia.hu

fo
tó

: M
ol

ná
r P

ét
er

HARRY POTTER 
ÉS A FELEDI PROJECT

Harry Potter kíváncsi-
sága, a rá leselkedő 

veszélyek, a varázslatos 
lények vagy egy játékbolt 
éjszaka életre kelő babái, 
akikről kiderül, ugyanolyan 
érzelmeik vannak, mint 
nekünk, embereknek. Ezt 
kínálja a Budafoki Dohná-
nyi Zenekar John Williams 
és Respighi zenei nyelvén, 
Feledi János koreográfi ájával.

 � Müpa
� DECEMBER 16. – 19.30
� 2500–8000 Ft
� mupa.hu

DECEMBER
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A CAMBRIDGE-I ST. JOHN’S COLLEGE FIÚKÓRUSA 

Anglia egyetemi városaiban 
nemcsak a tudományos 

képzés zajlik sok évszáza-
da kiemelkedő színvonalon, 
hanem sok egyéb is – például 
a sport és a zene. A központok 
értelemszerűen a college-ok, 
ezek neve különbözteti meg 
a sokféle együttest. Közöt-
tük olyan nagy múltú és világhírű is akad, mint a St. John’s 
College Fiúkórusa, akik Thomas Trotter orgonaművész 
közreműködésével teszik meghittebbé az adventi időszakot.

 � Müpa    �  DECEMBER 19. – 19.30
� 3100–5900 Ft    �  mupa.hu

Perényi Miklós és 
Spányi Miklós Bach-estje 

S pányi Miklós a historikus előadói gyakorlat tapasz-
talatait hozza magával, míg Perényi egyedülálló gor-

donkajátéka mintha érintetlen maradt volna a régizenei 
mozgalom vívmányaitól. A kérdés tehát az, hogy a stilisztikai 
elvektől függetlenül miként rezonál egymásra két ilyen 
formátumú muzsikus a Bach által kínált kereteken belül. 

 � Zeneakadémia    �  DECEMBER 17. – 19.00
� 3400–4100 Ft    �  zeneakademia.hu
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F o n ó  B u d a i  Z e n e h á z

Ami belefér!
Fonó év vége

Decemberi 
ünnepi programok

Dec. 28.
Kollár-Klemencz László: 
Rengeteg, 
Meszecsinka, 
Nagy Edi Project

Dec. 29.
Szászcsávási Banda, 
Besh o droM, 
Aurevoir

Dec. 30.
Jazz előszilveszter: 
Borbély Műhely,  
Kaltenecker Zsolt & 
Markó Ádám,  
Nigun, 
Balázs József trió

Dec. 27.
Fonó Szerda
Koncert és táncház az 
Üsztürüvel és a Tokos 
zenekarral, közreműködik 
Kacsó Hanga Borbála

Dec. 31.
Fonó Folk Szilveszter 
Magyarpalatkai Banda 
Kalász Mátéval, 
az  Erdőfű Bede Péterrel 
és Zimber Ferenccel. 
23.00 órától Góbé koncert
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TÉLI REGE 

A Zuglói Filharmónia kon-
certje Mozart Esz-dúr 

sinfonia concertantéját fogja 
közre Kocsár Balázs veze-
tésével két ritkán hallható 
alkotással. Sibelius V. szimfó-
niájában a szerző egyetemes 
kifejezésmódokat keresve 
nem riadt vissza újszerű esz-
közöktől sem, ahogy a nem-
rég európai kóruszeneszerzői 
díjjal elismert Tóth Péter 
őszinte emberi gondolatokat 
hordozó Téli regéje sem.

 � Pesti Vigadó
� DECMEBER 16. –17.00
� 7500 Ft (bérlet)
� zugloifi lharmonia.hu

A Quimby elképesztően jó évet zár: olyan energiák 
szabadultak el és fel ismét a zenekarban, mintha 

sok év után megint minden a megfelelő helyére került 
volna, és a 25. szülinap nem a múltba révedő nosztalgia, 
hanem a megújuló Quimby kiindulópontja lenne. Évzáró 
bulijukon természetesen a mértéktelen bejglifogyasz-
tás ledolgozásán túl az adrenalinorientált slágerek és a 
szép-okos-érzelmes-súlyos dalok kapnak főszerepet.

 � Akvárium    �  DECEMBER 26. – 19.30
� 4990–10 000 Ft     �    akvariumklub.hu

Quimby
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