
Zene minden napra: papageno.hu

Már áprilisban megkezdődött az A38 Hajó 15. születés-
napját ünneplő eseménysorozat. Április 30-án lép fel a 

holland Joep Beving, őt követi a Herbaliser lemezbemutató 
koncertje.  Ha a Spotify-on Bevinget kezdünk hallgatni, 
egész biztosan Hauschkát is felkínálja a random playlist: an-
nál is inkább, mert muzsikájuk nagyon sok tekintetben ösz-
szecseng. Kissé más élményeket kínál a hónap bajuszzene-
kara, az IAM MC-jeit, Nnekát, a gitáros Matthieu Chedidet is 
felvonultató francia Deluxe. Az A15 záróeseményét pedig az 
énekes-dalszerző osztrák–angol kalaposkirály, SOHN adja.

�  A38    �  ÁPRILIS 30. – MÁJUS 8.    � 1000–7500 Ft    �  a38.hu

A15

Beethoven 
Budán

T íz koncerttel, zeneszer-
zőversennyel és idén 

először nyilvános házi-
muzsikálásokkal is várja a 
közönséget a Budavári 
Önkormányzat fesztiválja. Az 
egyhetes fesztiválon fellép a 
Vashegyi György vezette Or-
feo Zenekar és Purcell Kórus, 
Berecz Mihály, Oláh Kálmán, 
Fülei Balázs, Lesták-Bedő 
Eszter, Szőke Zoltán, a Sárik 
Péter Trió, a Jazzical Trio és a 
Budafoki Dohnányi Zenekar. 
Christoph Preiss Új utak 
Beethovenhez két koncert-
jén pedig a legkiválóbb fi atal 
muzsikusokat is hallhatjuk.
A fesztivál Beethoven 1800. 
május 7-i budai fellépésének 
évfordulóján hagyományo-
san emlékhangversennyel 
zárul, idén Beethoven III. 
szimfóniája után a G-dúr 
zongoraversenyt hallhat-
ja a közönség, amelyet 
Berecz Mihály Graf for-
tepianón szólaltat meg.

� MÁJUS 1–7.
� beethovenbudan.hu
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K ettős évfordulót ünnepel a Budapest Music Center: 20 
éve működik a Gőz László alapította intézmény, és 5 éve 

nyílt meg a Mátyás utcai központ. A nyitóhangversenyen 
Ligeti György Csellóversenyének szólistájaként Rohmann 
Ditta lép fel, az UMZE Kamaraegyüttessel, ezután a Szent 
Efrém Férfi kart, majd Rados Ferencet és Kemenes Andrást, 
végül Eötvös Péter Da Capo című darabját hallhatjuk. Más-
nap a Modern Art Orchestra és Fekete-Kovács Kornél lép 
színpadra a Porgy és Bess átiratával, vasárnap pedig Csalog 
Gábor zongoraestje zárja a koncertterem programjait.

 � BMC    �  MÁJUS 4-6.    �  1500–2000 Ft    �  bmc.hu
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Bérletek

április 23-tól
válthatók!
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Liszt Ferenc: A négy elem
2018. 

május 31. 19:00

Magyar Tudományos 

Akadémia Díszterme

WWW.HONVEDFERFIKAR.HU
Jegyek válthatóak a jegy.hu oldalon

Zongorán
 

Bizják Dóra
Riederauer 
Richárd
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Fábián Juli
EMLÉKKONCERT

F ábián Julit mindenki 
szerette: egyszerre 

volt igazi díva és köz-
vetlen, sokoldalú ember, 
aki tavaly decemberben 
tragikusan fi atalon hunyt 
el. Barátai emlékkoncertet 
szerveztek a tiszteletére, 
hogy munkássága előtt tisztelegjenek: mindenki megmoz-
dult és eljön, aki valamilyen módon közel állt Julihoz. Néhány 
név a fellépők közül: Gyárfás István és barátai, Random Trip, 
Judie Jay, Dés László, Ladánybene 27, Magna Cum Laude, 
Punnany Massif. A koncert bevételét jótékony célra fordítják 
a szervezők. Az alapítvány célja olyan zenészek támogatása, 
akik hosszan tartó betegség miatt nem tudnak fellépni-al-
kotni-dolgozni, és elesnek a pénzkereset lehetőségétől.

 � Budapest Park    �  MÁJUS 6. – 19.00
� 2499 Ft / 2999 Ft    �  budapestpark.hu

A jótékonysági hang-
verseny alkalmával a 

zongoraművész Csajkovszkij 
b-moll koncertjét vezeti 
elő, amit Kodály Galántai 
táncok című műve és egy De-
bussy-alkotás egészít ki Vigh 
Andrea közreműködésével.

 � Zeneakadémia
� MÁJUS 10. – 19.30
� 5000–8000 Ft
� zeneakademia.hu 

Balázs János
ÉS A DOHNÁNYI 
ZENEKAR

fo
tó

: K
le

b 
A

tt
ila

KONCERT

24     május





fotó: Gordon Parks
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A Margitszigeti és a Vá-
rosmajori Szabadtéri 

Színpadon két nagypro-
dukcióval is megemlékez-
nek a száz éve született 
Leonard Bernsteinről. A Vá-
rosmajorban június 7-én 
Szőke Nikoletta és Gájer 
Bálint ad különleges kon-
certet, The jazz side story 
címmel, ahol a szerző 
legismertebb dalai jazzes 
átiratban szólalnak meg. 
Augusztus 10-én a 
margitszigeti nagy-

színpadon a Bernstein 
100 Gershwinnel című 
zenekari koncerten pedig 
 a West Side Story zenekari 
szvitje, a Candide két híres 
részlete és a Bernstein 
szívéhez oly közel álló 
Gershwin-darabok, A kék 
rapszódia és az Egy ame-
rikai Párizsban dallamai 
hangzanak fel a Magyar 
Állami Operaház művé-
szeinek közreműködésével.

Bernstein100 
a Budapesti Nyári Fesztiválon

A z algériai Souad Massi kicsit kakukktojásnak tűnik a 
sokszor harsány arab könnyűzenében, balladiszti-

kus, folkos hangvétele sokkal személyesebb, mint azok a 
muzsikák, amelyek kortárs arab zeneként eljutnak hozzánk.  
Palya Bea egyik kedvenc előadója a gitáros Mehdi Dalil és 
az ütős Rabah Khalfa társaságában érkezik, és legutób-
bi albumának dalai mellett régi slágereit is bemutatja – 
hogy mikor lép színpadra Bea, derüljön ki a helyszínen!

 � Müpa    �  MÁJUS 10. – 19.30
� 2300 Ft / 3200 Ft / 3900 Ft / 4900 Ft    �  mupa.hu

Souad Massi és Palya Bea
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A Cseh 
Filharmónia 
Énekkara 
és a BFZ 

F ischer Iván életét átszövi 
Mahler gáttalanul őszinte 

zenéje. A koncerten elhangzó 
II. szimfónia felvételéért a 
Budapesti Fesztiválzene-
kar 2007-ben megkapta a 
klasszikus zene Oscarját, 
a Gramophone-díjat.

 � Müpa
� MÁJUS 11., 12. – 19.30; 
 13. – 15.30
� 2700–14300 Ft
� mupa.hu

Zene minden napra: papageno.huKONCERT
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A Magyar Királyi Ope-
ra 100 évvel ezelőtt, 

1928-ban mutatta be először 
Bartók Béla egyetlen ope-
ráját. A kékszakállú herceg 
vára az elmúlt 17 évben 
20 alkalommal hangzott 
fel a miskolci Bartók Plusz 
Operafesztiválon. A közön-
ség Judit szerepében számos 
világhírű művészt láthatott, 
többek között Marton Évát, 
Komlósi Ildikót, Lukács 
Gyöngyit, Hedwig Fassben-
dert, és fellépett a fesztiválon 
az egyik legjobbnak tartott 
Kékszakállú, Polgár László 
is. Emlékezetes helyszí-
ne volt az előadásnak az 
Aggteleki-cseppkőbarlang, 
a Diósgyőri vár és Miskolcta-
polca Barlangfürdő. 2015-
ben pedig fölelevenedett a 
Kékszakállú opera 1918-as 
premierje is: Szinetár Miklós, 
a kortárs magyar operaját-
szás doyenje gondolta újra. 
A 2018-as operafesztiválon 
Bartók három színpadi műve 
Michał Znaniecki világhírű 
rendező elgondolása szerint 
kerül színre: „Valahányszor 

találkozom Bartók világával, 
meglepődöm, mennyire 
modernek az ő remekművei. 
Metaforikus, szimbolikus 
látomások, amelyek felfedik 
az emberi lélek legsötétebb 
titkait. A szerelem, a komple-
xusok, a félelmek és vágyak a 
mi Juditunkat három külön-
böző történetbe viszik. Mint 
Hercegnő, mint Prostituált és 
mint a Kékszakállú új felesé-
ge szerez különféle tapasz-
talatokat, él át érzéseket.”

Bartók univerzumában
A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI
A CSODÁLATOS MANDARIN
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA
3 Bartók
Június 8., 10. – Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház 

A 3 Bartók rendezője, MICHAŁ ZNANIECKI világszerte több 
mint kétszáz előadást állított színpadra. Számos mega-
produkció fűződik a nevéhez: az Otello és a Szerelmi bájital 
vízi színpadon, a Turandot és Az álarcosbál a wrocławi 
Olimpiai Stadionban, a Traviata és a Carmina Burana az 
izraeli Maszada erődben került színre. Anyegin-rendezése 
Spanyolországban megkapta Az év legjobb új előadásának 
kijáró díjat. Horvátországban a Mefi stofelét a legjobb ope-
raelőadásként tüntették ki. A Bajazzók előadásáért az olasz 
opera Oscarját jelentő Premio Abbiati-díjat kapta meg.

www.papageno.hu     27 
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BÉRLETSOROZAT 

A ZENEAKADÉMIÁN

2018 ŐSZ – 4 koncert  

2018. szeptember 20.
2018. október 18.
2018. november 22.
2018. december 12.

VÁLTSA MEG AZ 
ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR 
22222222222222200000001111118888888...... ŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐSSSSSSSZZZZZZZIII BÉRLETÉT! 

Vivaldi-est a 
Danubia Zenekarral

K evés zeneszerzőnek 
adatott meg, hogy 

sikerei csúcsán, elisme-
réstől és jóléttől övezve 
fejezze be pályafutását 
– nos, Vivaldi sem tartozik 
közéjük. Adósság és 
egy lehetőség hajtották 
Bécsbe, ahol sem pénzhez, 
sem kecsegtető megbí-
zásokhoz nem sikerült 
jutnia, és ahol váratlanul 
megbetegedett és meghalt. Mozarthoz hasonlóan őt is 
névtelen sír zárja magába, Bécs egyik mára újjáépített ne-
gyedében, de Mozarthoz hasonlóan ő sem halt meg teljesen. 
Zenéjével nap mint nap beutazza az egész földgolyót.

�  BMC    �  MÁJUS 11. – 19.00    �  2500 Ft    �  bmc.hu

Siegfried-idill
AVAGY EGY 
BARÁTSÁG VÉGE

A Wagnernél harminc 
évvel fi atalabb Nietz-

sche egy teljes évtizedet tölt 
a zeneszerző bűvöletében, 
de kapcsolatuk jóval több 
és fordulatosabb annál, 
semmint hogy csak bálvány 
és rajongója viszonyaként 
tekintsünk rá. Levelezésük és 
más dokumentumok alapján 
a generációs különbségtől 
a zeneesztétikán át a nagy 
fi lozófi ai kérdésekig vagy 
akár emberi gyengeségekig 
minden terítékre kerülhet. 

 � Ódry Színpad
� MÁJUS 13. – 19.00
� opera.hu

KONCERT
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THE MAGIC OF A CAPPELLA
2018. május 19., 19:30
Budapest Kongresszusi Központ

I I I .  B U D A P E S T I  N E M Z E T K Ö Z I  K Ó R U S Ü N N E P

Jegyek kaphatók:
www.mupa.hu, www.jegy.hu

Info:
www.interkultur.hu

THE REAL GROUP

JAZZATION SJAELLA

2018. május 19 – 21.



HÄNDEL: MESSIÁS

A világ egyik leggyakrab-
ban játszott oratóriuma 

első alkalommal 1742. április 
13-án Dublinban szólalt meg. 
A bemutatón Händel által 
vezényelt oratórium szo-
katlan módon nem költött 
szövegre, hanem szó szerinti 
bibliai idézetekre készült.

 � Müpa
� MÁJUS 15. – 19.30
� 1990–4990 Ft
� mupa.hu

A karmester 2000-ben két együt-
tesével, a Monteverdi Kórussal 

és az Angol Barokk Szólistákkal szó 
szerint Bach-zarándoklatra indult: 
egy teljes esztendőn át hétről hétre 
elvitte a világ valamelyik tájára a lu-
theránus zeneszerző adott évkörhöz 
kapcsolódó kantátáit. Az előadá-
sokat élőben rögzítették, majd 
hangzó összkiadásként, huszonhét 
darabos lemezsorozat formájában 
– amelynek kísérőfüzeteit is maga 
Gardiner írta – megjelentették.

 � Zeneakadémia    �  MÁJUS 16. – 19.30
� 4800–11900 Ft    �  zeneakademia.hu

Sir John Eliot Gardiner 
és a Monteverdi Kórus
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Julian Rachlin és a 
Nemzeti Filharmonikusok
A litván muzsikus, aki a Bécsi Filharmonikusok történeté-

nek valaha volt legfi atalabb szólistájaként írta be magát 
az előadó-művészet nagykönyvébe, a romantika gyöngy-
szemeiből válogatott budapesti koncertjére. Csajkovszkij V. 
szimfóniája egy különlegesen gaz-
dag lelkivilágú személyiség portréja, 
talán az emberi érzelmek kendő-
zetlen kifejezése az, amivel ma is 
megragadja a hallgatót. A beveze-
tésként elhangzó Polonéz után a 
zeneirodalom egyik legszebb alko-
tását, Mendelssohn e-moll hegedű-
versenyét hallhatjuk a fantasztikus 
hegedűművész tolmácsolásában.

 � Müpa    �  MÁJUS 19. – 19.30
� 2100–5200 Ft    �  mupa.hu fo
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BARTÓK:
A KÉKSZAKÁLLÚ 
HERCEG VÁRA

B ach és Bartók távoli és 
mégis összeillő párosa, 

nem mellesleg a Kékszakállú 
ősbemutatójának szinte 
napra kerek centenáriu-
ma: ezek a jegyek teszik 
különlegessé a Concerto 
Budapest koncertjét.

 � Zeneakadémia 
� MÁJUS 19., 20. – 19.30
� 2200–5900 Ft
� zeneakademia.hu
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NÉGY KONTINENS TÖBB MINT

EZER ÉNEKESE RÉSZVÉTELÉVEL

2018. május 19 – 21., Müpa

Jegyek kaphatók:
www.mupa.hu, www.jegy.hu

Info:
www.mupa.hu

HÄNDEL: MESSIÁS

WORKSHOPOK

ÉJSZAKAI KÓRUSKARNEVÁL

KÓRUSVERSENY

GYERMEKPROGRAMOK

GÁLAKONCERTEK
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1 Fülöp, Jakab

19:00 Katona

Portugál

2 Zsigmond

19:30 Vigadó

Bogányi Bence 
és Kocsár Balázs

7 8Gizella Mihály

19:00 ZAK

Menahem 
Pressler és a 

MÁV Zenekar

19:30 Átrium

Így szerettek ők

9 Gergely

19:30 Müpa

LUCAS DEBARGUE 

ÉS A CONCERTO 

BUDAPEST

1514 Szonja, Zsófi aBonifác

19:30 Ódry Színpad

Meggyeskert

19:00 Várkert Bazár

DADOGÓ 

SZIMFÓNIA

16 Botond, Mózes

19:00 Müpa
Gluck: Don Juan 

– Vivaldi: 
A négy évszak
Szegedi Kortárs Balett

21 22Konstantin Júlia, Rita

19:00 Pesti Színház
Aki elzárja 
az éjszakát 
Kolozsvári Állami 
Magyar Színház

19:00 BMC

Rados Ferenc 
és az 

Anima Musicae

23 Dezső

19:30 Budapesti 
Kongresszusi Központ

John Malkovich-est 
Óbudai Danubia Zenekar

28 29 30Csanád, Emil Magdolna Janka, Zsanett

19:00 Hatszín Teátrum

Francia 
rúdugrás

19:00 Operettszínház

A MACSKA–

DÉMON

19:00 MOMKult
Alföldi Róbert 
felolvasóestje

Zoltán Gábor Orgia c. 
regényéből 

– Zsidó Művészeti Napok

PAPAGENDA
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CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

3 4 5Irma, Tímea Flórián, Mónika Adrián, Györgyi

19:00 Ódry Színpad

Tasso
19:30 Müpa

DEJAN LAZIĆ 

ÉS A PFZ
� 60. oldal

19:30 Müpa

Muhai Tang és a 
Sanghaji Filhar-

monikus Zenekar

6 Frida, Ivett

20:00 MU Színház

Emlékek 
klinikája

STEREO Akt

10 11 12Ármin, Pálma Ferenc Pongrác

19:00 Madách Színház

Mary
Poppins

19:00 Erkel Színház

Vígkantáták
19:00 Vallai kert

Kóda - utóirat 
két hegedűre

13 Imola, Szervác

16:00 BMC

Magyar Rádió 
Gyermekkórusa

191817 Ivó, MilánAlexandra, ErikPaszkál

20:00 Belvárosi Színház

DÜHÖNGŐ 

IFJÚSÁG

19:00 Erkel Színház

Norma
Csokonai Színház

19:00 Várkert Bazár

Diamonds
– Pécsi Balett

20 Bernát, Felícia

20:00 Müpa
III. Budapesti 
Nemzetközi 
Kórusünnep

24 25 26Eliza, Eszter Orbán Evelin, Fülöp

19:00 Nemzeti Színház

A GÖMBFEJŰEK 

ÉS A 

CSÚCSFEJŰEK

20:00 Vallai kert

Esumi
és Asao

19:00 Örkény Színház

Az üvegbúra

27

31

Hella

Angéla

18:00 Uránia

Szerelmi 
bájital 

Metropolitan Opera

19:30 ZAK

Szokolay
Balázs

zongoraestje

PAPAGENDA
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Piotr 
Anderszewski 
ÉS A SKÓT 
KAMARAZENEKAR

A budapesti közönség 
nemcsak azért kedveli 

immár másfél évtizede az 
idén negyvenkilenc éves len-
gyel zongoraművészt, mert 
a varsói születésű muzsikus 
édesanyja magyar, hanem 
elmélyültségéért, igényessé-
géért, kísérletező kedvéért 
is. Ezúttal Európa egyik 
legjobb kamarazenekará-
val Mozart G-dúr és c-moll 
versenyművének előadó-
jaként érkezik hazánkba.

 � Müpa
� MÁJUS 22. – 19.30
� 3900–12 900 Ft
� mupa.hu
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éves fennállását ünneplő kamaraegyüttes szólis-
tájaként Kelemen Barnabás, aki korosztályának egyik 
legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb muzsikusa, Rados 
Ferenc, Isaac Stern, Kurtág György, Zsigmondy Dénes 
és Pauk György szellemiségének méltó közvetítője.

 � Zeneakadémia    �  MÁJUS 23. – 19.30
� 2900–6900 Ft    �  zeneakademia.hu

Kelemen Barnabás
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E rkeltől Dubrovayig mintegy kétszáz év magyar zené-
jéből válogat a régizene kiemelkedő szakértőjeként és 

kiváló interpretálójaként számon tartott kitűnő karmester, 
Vashegyi György, aki ezúttal a Nemzeti Filharmonikusokat 
vezényli, szólista pedig nem más, mint Rohmann Ditta.

 � Vigadó    �  MÁJUS 24. – 19.30
� 2500–3500 Ft    �  vigado.hu

Rohmann Ditta 
és Vashegyi György

KONCERT
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Mióta ismeritek egymást?
Csoóri Sándor Sündi: 
Idestova 10 éve.
Ferenczi György: Igen, 
személyesen kb. 10 éve, 
régebb óta fi gyelgetem, 
hogy mit csinál. Mindig 
nagyon tetszett nekem, 
ahogy muzsikál, és ahogy 
gondolkodik a zenéről.

Mit jelent számotokra a 
Párbeszéd koncert, miben 
más ez, mint egy hagyo-
mányos duókoncert?
CSSS: Először is minden 
duókoncert a törékenysé-
gétől izgalmas. Nem ehhez 
a műfajhoz szoktunk, de 
ez a legbensőségesebb 
beszélgetés zenészként. 
Sok felvételt szeretek pont 
azért, mert ketten játszanak 

rajta. A különlegessége, 
hogy ilyen még nem volt. 
Játszottunk már együtt, de 
ilyen helyzetben még nem. 
Jó lesz a közös munka.
FGY: Közös kultúránkat 
próbáljuk a saját megvi-
lágításunkból egy olyan 
helyzetbe hozni, hogy 
az „együttmuzsikálható” 
legyen. A kultúránk közös, 
de az indíttatásunk, az észak 
és dél. Én a rock and roll kul-
túrából jövök, ő pedig a ma-
gyar népi kultúrából. Mind 
a ketten abszolút ismerjük 
és el is ismerjük a másik 
fajta kultúrát, és ezen az 
úton mi félúton találkozunk. 
Ezért izgalmas ez a koncert. 
Ez nem is inkább koncert, 
hanem „workshop-koncert” 
lesz. Ez azt jelenti, hogy 

sokat beszélgetünk, sok 
dolgot mutatunk zeneileg, 
de nem egy hagyományos 
értelemben vett műsor 
hangzik el, amikor az egyik 
szám a másik után csattan, 
hanem inkább ennek a lelki 
közösségnek a lényegét 
akarjuk megmutatni. 

A Párbeszéd koncerte-
ket összeköti egy zenei 
motívum is, amely Hal-
mos Béla széki gyűjté-
sében található. Ez az 
extra „kötelezettség” 
mennyiben könnyíti 
vagy nehezíti a koncert-
program felépítését?
CSSS: Örülök, hogy Béla 
neve is fémjelzi ezt a prog-
ramot. Sokat zenéltem én 
is vele. Szerettem, ahogy 
előjött belőle a muzsikálás. 
Neki is játszunk ezáltal, vala-
mint Adám István „Icsán” és 
bandájának, akiktől gyűjtött.
FGY: Mind a ketten mu-
zsikáltunk Halmos Bélá-
val – külön-külön nagyon 
sokat –, és a széki zenét 
én egyébként is nagyon 
szeretem, úgyhogy ké-
szülünk is dallammal. 

Mi adja ennek a kon-
certnek a legna-
gyobb kihívását?
CSSS: Hogy hogyan 
folytassuk, mikor vége 
lesz! Meg persze hogy 
ki legyen a bőgős!
FGY: Az, hogy még soha 
nem játszottam brácsa–
szájharmonika felállásban.
Az interjú teljes terjedel mében a 
pa pageno.hu oldalon olvasható.

A Bethlen Téri Színház Párbeszéd koncertsorozatán 
májusban igazi különlegességre számíthat a 

közönség. Egy világi népzenész lép pódiumra egy rock 
and roll muzsikussal, egyikőjük brácsával, másikójuk 
hegedűvel és herfl ivel a kezében. Csoóri Sándor Sündi 
és Ferenczi György nem mindennapi estét ígér.

Hogyan folytassuk, 
mikor vége lesz?
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A d-moll triót Robert Schumann „napjaink mestertrió-
jának” nevezte, Mendelssohnt pedig a 19. század 

Mozartjának. A mű hamar népszerű lett, és a sikert az is 
fokozta, hogy az 1840-es lipcsei ősbemutatón, majd az 
1843-as londoni premieren is maga Mendelssohn ült a 
zongoránál. A két évvel később elkészült c-moll triót fi a 
betegsége miatt a világtól elzártan komponálta, és szü-
letésnapi ajándékul ajánlotta nővérének, Fannynak.

 � BMC    �  MÁJUS 31. – 19.00    �  3500 Ft    �  bmc.hu

Baráti
Kristóf
ÉS A MÁV ZENEKAR

A mai magyar hangszeres 
előadóművészetnek 

kétségkívül legerőteljesebb 
egyénisége Baráti Kristóf. 
Sokat koncertezik itthon és 
külföldön egyaránt, játékát 
mind a technika, mind a 
művészi kifejezés szem-
pontjából a „tökéletes” szó 
jellemzi. Hasonló igényes-
séggel készül a karmesteri 
pályára is: mesterektől tanul, 
kurzusokra jár, és nem sieti 
el nyilvános bemutatkozá-
sát. A koncerten mindkét 
oldaláról megismerhetjük, 
Dvořák utolsó előtti szimfó-
niája remekmű, Beethoven 
Hegedűversenyét pedig a 
műfaj felülmúlhatatlan, örök 
példájaként tartják számon.

 � Olasz Kultúrintézet
� MÁJUS 26. – 11.00
� 2000–3000 Ft
� iicbudapest.esteri.it

Mendelssohn-est 
az Auer Trióval

B ob Reynolds igazi szaxofonoslegenda, aki lehet, hogy 
nem hozza el Grammy-díját mutatóba, de cserébe 

olyan felállású csapattal érkezik, amelynek tagjai önálló 
jogon is összecsődítik a város jazzrajongó közönségét. 
Minden és mindenki, ami és aki kúl a jazzben 2018-ban.

 � A38    �  MÁJUS 30. – 20.00
� 5500 / 6500 / 6900 / 7500 Ft    �  a38.hu

Bob Reynolds Group fo
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