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A zene üzenet, az Univerzum tudásának egy darab-
kája, melyet avatott embertársaink, a komponis-
ták megértenek, és számunkra, egyszeri halandók 
számára érthetővé transzformálnak, médiumként 
közvetítenek.
Az elmúlt száz évben a szerzői hivatásnak ezt a leg-
mélyebb lényegét oly sokan tévesztették szem elől, 
hogy a kortárs komolyzene szakmai belüggyé vált, 
és elvesztette kapcsolatát a közönséggel.
Ki kell mondanunk, hogy ez nincs így rendjén, mez-
telen a király. Ki kell mondanunk, hogy ez nem ma-
radhat így. Segítenünk kell a szerzőket és a közön-
séget, hogy visszataláljanak egymáshoz, és ezzel 
visszaállhasson a világ rendje.
Ez a felismerés egyre erősödően él a zenebarátok, 
az előadók és az alkotók millióinak szívében. 
Ennek a felismerésnek az első határozott, bátor, hi-
vatalos szószólója az operavilágban a Bartók Plusz 
Operafesztivál.
Ehhez a csodálatos misszióhoz csatlakozik Ön, ami-
kor részt vesz a miskolci operafesztiválon, amelynek 
küldetése, hogy az újdonság felfedezésének semmi-
hez nem fogható nagyszerű örömével ajándékozzon 
meg mindannyiunkat.

Kesselyák Gergely fesztiváligazgató

A zene
Az emberiség

egyik legszebb
AjándékA

2017. június 16., Péntek 18.00, 18.30 szent istván tér

nyitópArádé
Ünnepi felvonulás a széchenyi utcán, a fesztivál 

ünnepélyes megnyitója a szent istván téren

Fesztiválízelítő
HAngverseny

szólisták: Szauer Bianka – hárfa (a Bartók 
Plusz Operafesztivál különdíjasa a Virtuózok 
tehetségkutató versenyen), Baracskai Judit 

– szoprán (a Bartók Plusz Operafesztivál 
különdíjasa a IX. Nemzetközi Simándy József 

Énekversenyen), Azat Malik – bariton (a Bartók 
Plusz Operafesztivál különdíjasa a II. Nemzetközi 

Marton Éva Énekversenyen)

karmester: Karol Kevicky • Közreműködik: 
Miskolci Nemzeti Színház Zenekara

ittzés tamás–Lanczkor Gábor: A Lutherek | ragtime-opera | ősbemutató | a Bartók Plusz Operafesztivál 
és a Csokonai Nemzeti Színház koprodukciója | Astor Piazzolla: maria de Buenos Aires | tangó-
opera | az Operaview és a Deco Ensemble koprodukciója | Leonard Bernstein: Candide | musical-
operett | a Theater Pforzheim vendégjátéka | mátyássy szabolcs: scævola | opera | ősbemutató 
| a Bartók Plusz Operafesztivál és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem koprodukciója | kodály 
zoltán: székely fonó | daljáték | a Magyar Állami Operaház vendégjátéka | shigeaki saegusa: ifjabb 
Butterfly | opera | a Torre del Lago-i Puccini Fesztivál vendégjátéka | Gyöngyösi Levente: A mester és 
margarita | musical-opera, koncertszerű előadás | ősbemutató | közreműködik: Budafoki Dohnányi 
Ernő Szimfonikus Zenekar, Nyíregyházi Cantemus Kórus | zárógála: russian Chamber Philharmonic, 
szentpétervár | szólisták: Nora Friedrichs, Mikhail Agafonov | i musici di roma | hangverseny
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kedves OperAbArátOk!
Miskolc több szempontból is különleges város. Olyan város, ahol érdemes vállalkozni, ahol 
érdemes befektetni, mert van eredménye a munkának, lehet gyarapodni. Olyan város, amely 
folyamatosan újul, alkalmazkodik a világ változásaihoz, az új kihívásokhoz. Olyan város, 
amely fenntarthatóságra, élhetőségre törekszik mindenekfelett. Olyan város, amely ad a 
polgárainak, nem elvesz tőlük. Ad, ha gazdaságról van szó. Ad, ha közlekedésről van szó; ad, 
ha egészségügyről van szó; és nem utolsósorban ad, ha kultúráról van szó. 

Miskolc az a város, ahol nemcsak a színházban, de a Jégcsarnokban vagy akár az Avasi-
kilátó tövében is hallgathatunk operát. Sőt, ahol mi magunk is részesei lehetünk az operá-
nak, hiszen egyszer csak azt vesszük észre, hogy utcákból lesznek díszletek, s ezrek válnak 
eggyé az énekesekkel.

Miskolc szereti az operát. A kortárs operát is. Ez minden évben kiderül. Néha ugyan kicsit 
félve ülünk be a nézőtérre, de aztán a zene, a játék mindnyájunkat elvarázsol.

Miskolc számtalan más értéket is magáénak tudhat. Az ide látogatóknak azt kívánom, 
ismerjenek meg minket minél jobban. Legyenek az opera kapcsán egy fejlődő, modern 
város vendégei, élvezzék a város kínálta lehetőségeket a tíz napon át tartó, sodró lendületű 
zenei fesztivál alatt! Sétáljanak a diósgyőri várban, nézzék meg Közép-Európa legnagyobb 
és legszebb ikonosztázát az ortodox templomban, kóstolják meg a híres miskolci kézműves 
söröket! Sétáljanak a műemlék avasi temetőben, fürödjenek a Barlangfürdőben, borozgas-
sanak az avasi pincesor présházaiban, esténként pedig üljenek be az operába.
Az előadás végén azonban feltétlenül maradjanak még, mert a fesztiválteraszon együtt 
szórakozik a közönség és a szereplők; ha szerencséjük van, egy világsztár fakad dalra a 
szomszéd asztalnál.

Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere

tisztelt 
Fesztiválközönség!

Egy ország gazdasági-szellemi állapotáról sokat elárulnak kulturális igényei és lehetőségei. 
A Miskolci Operafesztivál létrehozói nagyot álmodtak és bátor kezdeményezést tettek, 
amikor városuk polgári hagyományaira és az ország egyik legrégibb kőszínházának jelen-
létére alapozva az opera műfajával kívánták megteremteni Miskolc új kulturális arculatát.

A kulturális kormányzat hosszú ideje töretlenül támogatja a Bartók nevével fémjelzett 
Operafesztivál céljait, elismerve eredményeit. A rendezvény megtalálta magas igényű 
közönségét, évről évre nemcsak Európa kulturális térképén helyezve el Miskolc városát, 
hanem azért is sokat téve, hogy a minőségi kultúra, Bartók Béla munkássága, illetve a 
klasszikus és kortárs zene elérhetővé váljon, közelebb kerüljön a miskolciakhoz és az Észak-
kelet-Magyarországon élőkhöz. A Bartók Plusz Operafesztivál idén Kodály Zoltánt állítja 
fókuszába, akinek lelkülete hangsúlyosan képviseli azt az üzenetet, hogy a kultúra jobbá és 
tartalmasabbá teheti minden ember életét. Kodály a népzenei gyökerek tiszta forrásából 
merítve vallja: „A zene mindenkié.” Az idei Bartók Plusz Operafesztiválra összesen 280 millió 
forint állami támogatást biztosít a kormány, ami a vidéki fesztiválok rekordtámogatása. A 
rendezvény évek óta bizonyítja, hogy Miskolc kiváló otthona e rangos művészeti ágnak.

Kívánom, hogy a Bartók Plusz Operafesztivál sikertörténete példaként álljon Magyarország 
többi városa előtt. A zene adta magas minőségi igényű, tartalmas szellemi-lelki feltöltődést 
kívánok mindannyiuknak!

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
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20.00 miskolci nemzeti színház, nagyszínház

nyitóHAngverseny 
kodáLy zoLtán: PsALmus HunGAriCus 

szólista: Fekete Attila

fekete GyuLA: CseLLóverseny
szólista: Baranyai Barnabás

kodáLy zoLtán: BudAvári te deum 
szólisták: Egyed Apollónia, Vörös Szilvia, Fekete Attila, 

Palerdi András

Közreműködők: Pannon Filharmonikusok, Kodály Kórus Debrecen, 
Nyíregyházi Cantemus Kórus • Karmester: Bogányi Tibor

Jegyár: 4000 / 3000 / 2000 Ft

A PSALMUS HUNGARICUS 
ÉS A BUDAVÁRI TE DEUM 
Kodály Zoltán zeneszerzői életmű-
vének csúcsa. A gregorián dallam-
fordulatoktól a bachi kóruskeze-
lésen át a reneszánsz dallamokig 
évszázadok zenéjét összefogó Te 
Deumban, és a görög drámák ha-
tását magában hordozó „Magyar 
zsoltárban” (Psalmus Hungaricus) 
népdalnak nyoma sincs, mégis 
mindkét mű a magyar népzene szel-
lemiségét sugározza. Az oratórikus 
művek bemutatásával Kodály Zol-

tán alkotói géniusza előtt tiszteleg 
a Bartók Plusz Operafesztivál.
A nyitóhangversenyen ősbemutató-
ként hangzik el Fekete Gyula zene-
kari kompozíciója, a Csellóverseny.

friday, 16th june – 20.00, Grand theatre

Opening COnCert
Programme: zoltán Kodály: Psalmus Hungaricus • gyula FeKete: 

cello concerto • zoltán Kodály: Budavári te deum

Contributing: The Pannon Philharmonic • Kodály Choir, Debrecen • 
Cantemus Choir, Nyíregyháza

tickets: 4000 / 3000 / 2000 HUF

„ Ha azt kérdezik tőlem, mely 
művekben ölt testet a magyar 
szellem, azt kell rá felelnem, 
hogy Kodály műveiben. Ezek a 
művek: hitvallomások a magyar 
lélek mellett. ” (Bartók Béla)

2017. június 16. Péntek

Apollónia
EGYED

szilvia
VÖRÖS

andrás
PALERDI

Attila
FEkEtE
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2017. június 16. Péntek

Jelen időben kell alkotni, dolgozni, 
szólni a közönséghez
Fekete gyula zeneszerzőként és zsűritagként is jelent volt már a 
Bartók Plusz operafesztiválon. idén pedig nemcsak az általa kom-
ponált csellóverseny hangzik el a nyitókoncerten, de tanítványának 
is ősbemutatója lesz miskolcon. adta magát, hogy a fesztivál és a 
hazai zenei élet kapcsolatáról kérdezzük.

– Érezhető-e hogy a Bartók Plusz a 
számos ősbemutató és az opera-
író verseny által inspiráló erőként, 
vagy mintegy megrendelőként 
hatással lenne a magyar zenei 
életre?
– A miskolci operafesztivál be-
tölti azt a szerepet, amit ma min-
den fesztiváltól el kellene várni: 
hogy jelen időben alkosson, dol-
gozzon, és jelen időben szóljon 
hallgatóságához. A régi mester-
művek mellett a mai operákat is 
meg kell mutatni a közönségnek, 
és a Bartók Plusznak ez az egyik 
fő célkitűzése.
– És nem is mond kevesebbet, 
mint hogy létezhet népszerű kor-
társ opera!
– Igen, mint olyan sokszor el-
mondta, a mai népoperát szeret-

né megtalálni. De miért is kellene 
a közönségnek operamúzeumba 
járnia? Mozart is volt egykor „kor-
társ”, saját közönségéhez szólt. 
Teljesen természetes, hogy min-
den korban megvannak a „kortár-
sak”, nekünk is a mi közönségünk 
elé kell tárnunk az operáinkat, 
hogy aztán kiválasztódjon az a 
néhány, ami repertoáron tud ma-
radni. Azt mondanom sem kell, 
hogy mi, zeneszerzők örülünk, ha 
lehetőséget kapunk erre.
– A kérdés általában nem is úgy 
vetődik fel, hogy születhet-e nap-
jainkban amolyan „még a pékle-
gény is azt fütyüli” opera – hanem 
hogy az valóban opera-e? Vagy 
musical, esetleg rockopera?
– Jellemző a zeneszerzőkre, hogy 
keresgélik a legpontosabb műfaji 
besorolást, de szerintem ennek 
nincs jelentősége. Természete-
sen a szakma számára vannak fon-
tos műfaji sajátosságok, a musical 
és az opera nem összekeverendő, 
de ezekből a finom különbségek-
ből a nagyközönség lényegében 
semmit nem érzékel. Az a fontos, 
hogy a zeneművészet mindig na-
gyon érzékenyen reagált a kor tár-
sadalmi és ízlésbeli változásaira. 
Például Bach az egyház számára, 
Mozart a polgárságnak, Verdi a 
nagyközönségnek írt. A mai zene 

más, mint az 1980-as évek kortárs 
zenéje, nyitást tapasztalunk, sok-
kal szélesebb rétegeket akar és 
tud megszólítani. 
– És az állandó játszóhelyek meny-
nyire nyitottak erre a változásra? 
Hiszen a fesztivál csak 10 nap egy 
évben.
– Mint minden nagy opera, a 
Magyar Állami Operaház sokkal 
lassabban mozdul. Ez teljesen 
normális, hiszen nem a kísérle-
tezések terepe: repertoárral dol-
goznak, sokrétű feladatot látnak 
el. Talán lehetnének bátrabbak, 
hiszen többségében sztármű-
veket mutatnak be. Ugyanakkor 
tavaly Varga Judittól rendeltek 
új operát az 1956-os évfordu-
lóra, és nagy sikerrel mutatták 
be a Szerelem című zeneművet. 
Láthatóan az Opera is igyekszik 
részt venni annak a szinte köte-
lező feladatának az ellátásában, 
hogy magyar kortárs zenét játsz-
szon.

2017. június 16. Péntek

A zenekar
A Bartók Plusz Operafesztivál 2017 nyitóhangversenyének közremű-
ködője a Pa n n o n  F i l H a r m o n i K u s o K .  A zenekar elődjét 
1811-ben Lickl György zeneszerző alapította, amely 1984-től önálló 
hangversenyzenekarként, 2004-től Pannon Filharmonikusok néven 
működik. Az együttes vezető karmestere Bogányi Tibor, igazgatója 
Horváth Zsolt, a Bécsi Zeneakadémián végzett trombitaművész, köz-
gazdász. Innovatív munkájának eredményeként a társulat Magyaror-
szág egyik meghatározó művészeti együttesévé vált.

A Pannon Filharmonikusok 1991-ben elnyerte az Artisjus nívódí-
ját, 1996-ban Pécs város Pro Communitate kitüntetését, 1997-ben 
pedig Baranya Megye Művészeti Díját. A zenekar 1998-ban Bartók 
Béla−Pásztory Ditta-díjat kapott, 2007-ben Baranya megye területi 
Prima díjasa, majd a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa prog-
ram nagykövete volt. A 2015-ös Armel Operaverseny előadásaiban 
nyújtott kivételes zenei teljesítményükért különdíjat érdemeltek ki. 
A Pannon Filharmonikusok közreműködésével valósult meg a Bartók 
Plusz Operafesztivál 2016 egyik legfontosabb produkciója, a Bartók-
maraton.

A szólista
B a r a n y a i  B a r n a B á s ,  az 1993-ban született fiatal csellómű-
vész nyolcéves korától rendszeresen koncertezik. Első országos díját 

15 évesen szerezte, majd három év múlva a 8. Nemzetközi Antonio 
Janigro Csellóverseny zsűrije ismerte el tehetségét első és különdíj-

jal. Részt vett a nemzetközi Pablo Casals csellóversenyen, majd az 
Attitude kvartettel 2016 márciusában, a Dohnányi Ernő Kamaraverse-

nyen a zsűri kiemelt nívódíjjal és a verseny nagydíjával jutalmazta. A 
Weiner Leó Országos Kamaraversenyen 2016-ban nyert első helyezést 
és Beethoven különdíjat kvartett kategóriában. Ugyanebben az évben 

Junior Prima díjjal ismerték el.Gyula
FEkEtE

„Kodály Zoltánt tiszteljük 
zeneszerzőként, zenetudós-
ként és -oktatóként, népze-
nekutatóként – de ritkábban 
emlegetjük, hogy zenészként 
a cselló volt a hangszere. 
Ezért is született a Csellóver-
seny a Kodály-évben, a Bartók 
Plusz 2017-re.”
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2017. június 17. szomBAt

Ahogy a páva tolla szétterül…
Kodály Zoltán örökérvényű darab-
jára, az 1930-as években született 
P Á V A - V A R I Á C I ó k R A  kom-
ponált sokszínű, lendületes kore-
og ráfiát Zsuráfszky Zoltán. Ahogy 
a páva tolla szétterül, a zenei té-
telekre úgy születnek meg a nép-
tánc nyelvén a jelenetek, majd a 
kis etűdök a végén egy nagy, har-
monikus egységgé állnak össze. 
– Kodály műve sok kis tételből áll, 

és ezek zenei világára válaszoltam 
a Kárpát-medencei táncos forma-
nyelvvel – fogalmazott az előadás-
ról Zsuráfszky Zoltán koreográfus, 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
művészeti vezetője. – A kompo-
zíció nemcsak a magyar néptánc 
sokszínű formavilágát tárja a nézők 
elé, hanem a viseletekét is, felvil-
lantva a Kárpát-medencében élő 
népek viseletkultúráját.

21.00 nyári színház

kOdály mesével
és tánCCAl 

kodáLy zoLtán: Háry jános szvit
mesélő: Fandl Ferenc

PávA-vAriáCiók 
a magyar nemzeti táncegyüttes vendégjátéka 
zene: Kodály zoltán Fölszállott a páva c. műve

rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló 
Művész • művészeti munkatárs: Vincze Zsuzsa

Közreműködik: Miskolci Szimfonikus Zenekar • vezényel: Gál Tamás

Jegyár: 3000 Ft

15.00 – játékszín

bArtók színpAdi 
művei Kocsis 
zOltán zene-

mAgyArázAtávAl
Juhász előd elméleti előadása

BArtóktóL kurtáGiG 
HAnGverseny

Ingyenesen látogatható!

Háry hat tételben
Az eredetileg öt kalandból álló 
Háry János daljátékból – a mű 
legjellegzetesebb dallamait fel-
használva – írt hat tételből álló 
Z E n E K a r i  sZ v i t E t  Kodály 
Zoltán. A darab ősbemutatója 
New Yorkban volt, ami Kodály 
számára szinte rögtön világhír-
nevet hozott.
A Háry opera-daljátékként ugyan 
kikopott a külföldi operaházak re-
pertoárjából, de a szvitet ma is 
gyakran játsszák a világ hangver-
senytermeiben.

saturday, 17th june – 
21.00, miskolc national theatre, summer theatre

kOdály in tAle And dAnCe
kOdály zOltán: Háry jánOs suite 

Contributing: the Miskolc Symphony Orchestra • conducted by: Tamás Gál

pávA-vAriáCiók (peACOCk vAriAtiOns)
guest performance of the Hungarian national dance ensemble

music: zoltán Kodály’s variations on a Hungarian folk song “Fölszállott a páva” 
(“the Peacock”)

director-Choreographer: Zoltán Zsuráfszky • Artistic assistant: Zsuzsa Vincze • 
Contributing: the Miskolc Symphony Orchestra • conducted by: Tamás Gál

tickets: 3000 HUF

Miskolci  Szimfonikus 
Zenekar
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2017. június 18. vAsárnAP

19.00 nagyszínház

Ittzés tamás–Lanczkor GáBor:
A lutHerek

a Bartók Plusz operafesztivál és a csokonai nemzeti színház koprodukciója
ragtime-opera • ősbemutató

martin luther king: Biri Gergely • Coretta, king felesége: Nagy Kíra • lucy, coretta barátnője: 
Mudrák Mariann • luther márton: Kovács István • narrátor: Sárközi-Nagy Ilona

Közreműködik: a kibővített Bohém Ragtime Jazz Band, Csokonai Nemzeti Színház Énekkara 
táncosok: Ács Vivien, Bodó Zsombor, Jeges Patrik, Jeges Violetta, Kállai Rella, Kovács Nikolett, Sinai 

Róbert, Szarvas Ferenc • díszlet- és jelmeztervező: Mészáros Zsófia • koreográfus: Kasznai Dóra 
karigazgató: Gyülvészi Péter • rendező: Gemza Péter

Jegyár: 3000 / 2000 / 1000 Ft

A  L U T H E R E k  ragtime-ope-
ra cselekményének vezérfonalát 
az amerikai baptista tiszteletes, 
polgárjogi harcos, Martin Luther 
King életének legfőbb mozzana-
tai adják.
King és felesége, Coretta má-
sodik gyermekük születésére 
készül, miközben a férfi folya-

matosan tiltakozásokat szervez 
a fekete kisebbség jogainak vé-
delmében.
Egyre sűrűsödnek a családdal 
szembeni fizikai fenyegetések, 
de King továbbra is az erőszak-
mentesség híve. Egy éjjel álmot 
lát, amelyben maga Luther jelenik 
meg előtte.

A Tennessee állambeli Memp-
hisbe szervezett demonstráción 
a tömeg Kingre vár, ő azonban 
nem érkezik meg. Agyonlőtték.
A túlvilágon King Lutherrel tár-
salog, majd egy dallal üzen fele-
ségének. A földön baptisták és 
Coretta idézi föl King tanításának 
krisztusi hitét.

A ragtime
Az amerikai gyökerű zenei 
irányzatot a blueszenével együtt 
a dzsessz előfutárának tartják. 
Stílusa egyszerű induló, viszont 
a dallam a ritmushoz képest 
szaggatott, erről kapta a műfaj a 
nevét: „szaggatott idő”. A rag-
time legismertebb alakja Scott 
Joplin (1868–1917), egy volt 
rabszolga fia. A klasszikus zenei 
műveltségű Joplin klasszikus 
műveket is komponált, nevéhez 
fűződik az első ragtime hangula-
tú opera megírása.MUDRÁk

Mariann
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A ragtime és a lutherek
zenei és gondolati találkozások

Kamaszhóbortnak indult, operafesztiváli ősbemutató lett belőle. 
ittzés tamás a lutherek című operájával való ismerkedés minden-
képp egy kérdéssel kezdődik: mi köze a ragtime-zenének luther 
mártonhoz?

– Természetesen semmi – vá-
laszolja az alapkérdésre Ittzés 
Tamás, a Bohém Ragtime Jazz 
Band alapító vezetője. – A darab 
azonban a déli baptista lelkész, 
polgárjogi harcos, Martin Luther 
King életéből kiindulva keresi a 
két Luther közötti kapcsolatot. 
Nála pedig nagyon is adekvát az 
afroamerikai gyökerű zene min-
den válfaja, a blues, a dzsessz, a 
gospel és a ragtime is.
– Kezdjük akkor innen: nem na-
gyon ismertünk eddig ragtime-
operát! Miért fog bele egy ilyen 
szokatlan vállalkozásba épp egy 
európai zeneszerző? 
– Konkrétan egy ragtime-operát 
ismerhetünk: Scott Joplin írta 
1911-ben. A műfaj eltűnt a süly-
lyesztőben, még a dzsesszopera, 
például Gershwin Porgy és Besse 
is inkább a klasszikus irányt keres-
te. Középiskolás voltam, amikor 
1985-ben megalakítottam a zene-
karomat és elkezdtem foglalkozni 
a ragtime-mal. Akkor bukkantam 
rá Joplin operájára, és elhatároz-
tam, én leszek a következő, aki ír 
egyet. Tehát amolyan kamasz-
hóbortként indult, és sokáig az 
is maradt, mert nem találtam té-
mát, amiben értelmet nyer a rag-
time-műfaj. Egy dzsesszklubban 
játszódó történet pedig, bár adta 
volna magát, túl snassznak tűnt. 

Amikor már elengedtem a témát, 
akkor bukkantam rá az evangéli-
kus egyház felhívására, amiben a 
reformáció 500 éves évforduló-
jára vártak színpadi művet. Ekkor 
kezdett el formálódni a fejemben 
az opera. 
– A reformációról valahogy nem 
a ragtime jut az ember eszébe…
– Nem, természetesen nem! De 
a másik Lutherrel, Martin Luther 
Kinggel nem véletlen a névazo-
nosság. Ő és édesapja is Michael 
Kingként született, ám apja nevet 
változtatott egy németországi út-
ját követően a reformáció szellemi 
atyjának tiszteletére, és négyéves 

kora óta fia is ezt a nevet viselte, 
sőt, az ő egyik fiát is így hívják. 
A hatás tehát nyilvánvaló, a nagy 
kérdés az volt: hogyan hozzuk ösz-
sze a két Luthert? Volt erre ötle-
tem, ezért keresni kezdtem a szö-
vegírót, és eljutottam Lanczkor 
Gáborhoz, aki vállalta és végig is 
csinálta. Nem volt könnyű szülés. 
– Mi okozta a nehézséget?
– Elsősorban az, hogy a magyar 
nyelv sok mindenre jó, de arra, 
hogy ragtime ritmusra megfelelő 
prozódiájú szöveget írjanak belő-
le, jószerével alkalmatlan, ezért a 
szövegformálás hosszú farigcsálás 
volt! A 19. században sokszor ma-
gyar nótára születtek versek, most 
a zenei skicceimre, és ha kész volt a 
szöveg, akkor meghangszereltem, 
formába öntöttem a dallamot is. 
A hagyományos dzsessz-drama-
turgia – bevezető, ének, improvi-
záció, ének – sem működött min-
dig, ezekre is meg kellett találni a 
megoldást. Harmadrészt, és talán 
ez volt a legkényesebb kérdés: ez 
az alapvetően vidám műfaj mit tud 
kezdeni a súlyos és komor témá-
val? A Reformációi Emlékbizott-
ság jóvoltából készíthettünk egy 
próbafelvételt. Ez megerősített 
abban, hogy az eklektikusság el-
lenére egységes zene született, 
és ezt a hangulati ellentmondást 
is sikerült fel- vagy megoldani. 
– Zenei eklektikusságról beszél, 
pedig Luther Márton kora, a 15-
16. század zenéjéről még szó sem 
esett. 
– A Luthereket ragtime-operának 
nevezzük, mert a zenei attitűd, a 
megközelítés ragtime-os, klasszi-
kus dzsesszes. Műfaji szempont-
ból ugyanakkor tetten érhető 

benne a dixielandes, a bluesos, a 
spirituálés, szvinges, gospeles és 
nagyzenekari hangzás is. Luther 
Márton esetében viszont a gre-
gorián dallamok vagy maximum 
a Bach-korabeli korál lett volna 
hiteles. Így zenei jelenlétének 
gordiuszi csomóját azzal vágtam 
át, hogy Luther Márton prózai 
szereplő a darabban.
– Ezzel együtt a megszólaltatáshoz 
nem akármilyen apparátus kell!
– Egy szokványos jazz band fel-
állású, 11 tagú zenekar és egy 
vonósnégyes játszik. Van egy-
egy dal, például altató, amit csak 
zongora kísér, de amikor mind a 
15-en játszanak, az már üt. Sokat 
gondolkodtam az énekeseken is, 
nincsenek idehaza túl sokan, akik 
hanggal, technikával és színpadi 
jelenléttel is győzik. Szerencsénk-
re a debreceni Csokonai Nemzeti 
Színház, akikkel színpadra állítjuk 
a darabot, nemcsak a két fősze-
replőt, Biri Gergelyt és Nagy Kírát 
adja, de a többi szereplő zömét 
is. A feleségem, Mudrák Mariann, 
aki kiváló klasszikus szoprán, már 
énekelt a CD-n is, így vele lénye-
gében összeállt a csapat. Igaz, 
zeneszerzőként én amerikai éne-
kesekben gondolkodtam, eleve 
rájuk írtam a darabot. Ha létre-
jön majd egy amerikai előadás, 

az nyilván más lesz. De ez a hazai 
csapat hitelesen elő tudja adni A 
Lutherek minden zenei árnyalatát. 
– Maradt a nagy kérdés: hogy si-
került megoldani a Lutherek szel-
lemi-színpadi találkozását? 
– Az első felvonás Martin Luther 
Kingről szól, a második felvonás 
elején gyilkolják meg. Ezután van 
egy viszonylag hosszas mennyor-
szági jelenet, amikor találkoznak. 
A fontos gondolatokra, a sajnos 
ma is aktuális közös témákra vi-
szont hadd mondjak csak egyet: 
sola gratia. Ez a reformáció alap-
vető hittételét kifejező öt sola 
egyike. Azt jelenti, egyedül ke-
gyelemből, tehát csak az Isten 
kegyelméből és nem tetteink 
által üdvözülhetünk. Ez volt az 

opera eredeti címe. Ezen volt 
a legnagyobb hangsúly. Ez lett 
volna a tanulság, amit Martin Lu-
ther King hagy híveire, akiket az 
erőszakmentesség felé igyeke-
zett terelni. Hogy az előadásból 
mi marad meg fontosnak, azt 
befolyásolja majd a rendezés, 
minden színpadi eszköz és ter-
mészetesen maga a néző is. De 
ha csak úgy mennek haza, hogy 
jól érezték magukat, az is jó! 
Nem a fióknak írtuk a darabot, 
hisszük, hogy közönségbarát, 
ezért szeretnénk, hogy közön-
ségsiker legyen.

2017. június 18. vAsárnAP

IttZÉS
Tamás

sunday, 18th june – 19.00, Grand theatre

tamás Ittzés–GáBor Lanczkor:
A lutHerek (tHe lutHers) 

ragtime-opera • World première • a joint production of Bartók Plus opera 
Festival and the csokonai national theatre in debrecen

directed by: Péter Gemza • Contributing: Bohém Ragtime Jazz Band

tickets: 3000 / 2000 / 1000 HUF

15.00 – játékszín

kOdály zOltán 
A tv-stúdióbAn 
és AmerikábAn

Juhász előd elméleti előadása

 ArAnytóL kodáLyiG 
HAnGverseny

Ingyenesen látogatható!
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22.00 kamaraszínház

astor PIazzoLLa–
HoracIo Ferrer:

mAriA de buenOs Aires
tangó-opera • az operaview és a deco ensemble 

koprodukciója
maria de buenos Aires: Béatrice de Larragoïti • Payador / ladron 

/ analista: Leonel Pinheiro • táncosok: Bianca Vrcan, Sacha El 
Masry • duende: Matthew Wade

Közreműködik: Deco Ensemble (Amarins Wierdsma – hegedű, 
Elena Marigomez – bőgő, Ricardo Gosalbo – zongora, Bartosz 

Glowacki – harmonika, Rob Luft – elektromos gitár) • díszlettervező: 
Jemima Robinson • Jelmeztervező: Kate Royds • világítástervező: 

Sana Yamaguchi • zenei rendező: Ricardo Gosalbo • 
rendezőasszisztens: Amelia Sweetland • rendező: Natalie Katsou

Jegyár: 1000 Ft

        sunday, 18th june –
22.00, miskolc national 

theatre, Chamber theatre

astor PIazzoLLa–
HoracIo Ferrer:

mAriA
de buenOs Aires

tango-operetta • a joint production 
of operaview and the deco ensemble

tickets: 1000 HUF

A S TO R  PA N TA L E ó N 
P i a Z Z o l l a  (1921–1992) ar-
gentin zeneszerző, a bandonéon 
nevű harmonika mestere. Élet-
művében szimfóniák, concertók, 
szonáták és kamarazene egyaránt 
megtalálható, munkásságának 
legfontosabb vonása azonban az, 
hogy az argentin nagyvárosi folk-
lórt beemelte a klasszikus zene 
világába. Zenéjére legnagyobb 
hatással a tangó volt, amelynek 
zenei íveiből többrétegű, nagy 
ívű kompozíciókat alkotott. Több 
mint ezer zeneműve maradt fenn, 
amelyeket a nagy koncerttermek-
től a kis klubokig ma is világszerte 
játszanak.

M A R I A  B U E N O S  A I R E S  lelke, ő a megszemélyesített tangó, 
akit El Duende, a szellem ébresztett fel a halálból. Megtestesíti mind-
azok vágyait, akik reménytelenül tengetik életüket az argentin fővá-
ros sikátorainak sötét és kietlen hátsó udvaraiban. Maria megérti és 
beszéli bánatuk és fájdalmuk melankolikus nyelvét. Éjszaka él, hiszen 
az argentin szív csak akkor nyílik meg, amikor éjjelenként a tangót 
táncolják. Tangó-Maria szenvedéllyé válik, szívesen látott vendég a 
világ tánctermeiben, és új fénykorát ünnepli.
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vidám utazás
minden világok
legjobbikában
C a n D i D E ,  a német fiatalember 
azt az optimista leibnizi tant vallja, 
mely szerint „e világ a legjobb min-
den elképzelhető világ közt”. Nem 
is láthatja másként a világot, hiszen 
mindentől védve él egy vesztfáliai 
báró és felesége kastélyában. Éle-
tére két ember van nagy hatással: 
barátnője, a báró és a bárónő cso-
dálatosan szép lánya, Kunigunda, 
valamint tanára, dr. Pangloss. A po-
lihisztor professzor oktatja latinra, 
természettudományokra, teológi-
ára és filozófiára. 
Candide ideálisnak hitt kis világa 
azonban egy pillanat alatt széthul-
lik, amikor kidobják a kastélyból. 
Ekkor kezdődik kalandos utazása, 
amelynek során túlél háborúkat és 
természeti katasztrófákat, végül 
felfedez az Atlanti-óceánon egy 
csodaországot: El Doradót.
Leonard Bernstein musical-ope-
rettje az amerikai zenés színház 
kulcsfontosságú darabja. Alapjául 
Voltaire azonos című regénye szol-
gált, amelyben a szerző saját kora, a 

18. század egyházi és állami hatósá-
gait állította pellengérre. Bernstein 
is ezt teszi: az 1950-es évek elé tart 
görbe tükröt. Az eredmény egy 
virtuóz, nehezen műfajba sorolha-

tó darab, amelyben a zeneszerző 
zsonglőrként, szabadon játszik a 
különböző zenei stílusok, a kerin-
gő, a tangó, az amerikai dzsessz és 
az olasz opera jellemző elemeivel. 

21.00 nyári színház

Leonard BernsteIn: 
CAndide

musical-operett • a theater Pforzheim vendégjátéka
szöveg: Voltaire azonos című regénye alapján Hugh Wheeler • 

dalszövegek: Richard Wilbur, Stephen Sondheim, John Latouche, Lillian 
Hellman, Dorothy Parker és Leonard Bernstein • Az énekszámok angol, a 

dialógusok német nyelven hangzanak el.

voltaire / Pangloss / martin / cacambo: Chris Murray • candide: 
Johannes Strauss • Kunigunda: Elisandra Melián • maximilian / Kapitány 
/ 2. tisztviselő / don lssachar / Pincér / majom / 2. morcos indián: Paul 
Jadach • Öreg Hölgy / Bárónő / James / tengerész: Anna Agathonos • 

Paquette / 1. tisztviselő / Pincérnő / lány/ 1. morcos indián: Danielle Rohr 
• Kormányzó / vanderdendur / ragotski / Báró / matróz / Érsek: Kwonsoo 

Jeon • Hermann augustus / 2. lnkvizítor / Krupié / rabszolgahajcsár 
/ Helyettes / 1. Jezsuita: Cornelius Burger • iván cár / 3. lnkvizítor: 

Aleksandar Stefanoski • charles edward / 1. lnkvizítor / spanyol úr / 
lisszaboni férfi / Kém / Ferences szerzetes: Max Friedrich Schäffer • 

ahmed szultán / Karel Pajer nagyinkvizítor: Holger Peter Wecht

Közreműködik: Badische Philharmonie Pforzheim, Theaters Pforzheim 
Kórusa és Ballettegyüttese • díszlet: Dirk Steffen Göpfert • jelmez: 

Kathrin Hegedüsch • Koreográfia: Guido Markowitz • dramaturg: Annika 
Hertwig • rendező: Magdalena Fuchsberger • karmester: Mino Marani

Jegyár: 4000 Ft

        monday, 19th june –
21.00, miskolc national 

theatre, summer theatre

Leonard BernsteIn: 
CAndide

musical-operetta • guest performance 
of the theater pforzheim

directed by: Magdalena Fuchsberger • 
conductor: Mino Marani

tickets: 4000 HuF

Musical-operett
A Theater Pforzheim
vendégjátéka
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21.00 nyári színház

i musiCi di rOmA
HAngversenye

Jegyár: 4000 Ft

műsor
nIno rota (1911–1979):

vOnószenekAri 
versenymű

1. Preludio – Allegro ben moderato
2. Scherzo – Allegretto comodo

3. Aria, Andante quasi adagio
4. Finale, Allegrissimo

GuIdo ruGGerI:
dAl mOnte mOrrOne

marIo PILatI (1903–1938): 
szvit zOngOrárA 

és vOnós zenekArrA
1. Introduzione • 2. Sarabanda • 
3. Minuetto in Rondò • 4. Finale

szólista: Francesco Buccarella 
(zongora)

J. BraHms (1833–1897): 
mAgyAr tánCOk 

nr 1. És nr. 5.

astor PIazzoLLa (1921–1992): 
grAn tAngO CsellórA, 

vOnósOkrA és zOngOrárA
szólista: Pietro Bosna (cselló)

toru takemItsu (1930–1996): 
Keringő

aram ILJIcs HacsaturJan
(1903–1978): 
kArdtánC

Bartók BéLa (1881–1945): 
rOmán népi tánCOk

a  „ Z E n é s Z E K ”  (I Musici) a 
legrégebbi, jobban mondva a leg-
hosszabb ideje működő kamaraze-
nekar Európában. Rómából jönnek, 
ezért gyakran I Musici di Roma né-
ven is emlegetik az együttest. Ola-
szok lévén ők nyitottak utat a világ-
ban a 18. századi itáliai zenének, de 
ők tették Vivaldi Négy évszak című 
művét a világ koncertrepertoárjá-
nak leghíresebb zeneművévé.
A ma méltán világhírű együttes 
számára olyan elismert zeneszer-
zők írtak zenét, mint Nino Rota, 
Valentino Bucchi, Louis Bacalov 
vagy Ennio Morricone. 

Az idén 65 éves együttes a mai 
napig a világszínvonalat jelenti, 
intenzív koncerttevékenységet 
folytatnak világszerte rangos szín-
házak és fesztiválok vendégeként. 
Lemezeik a 18., 19. és 20. századi 
zene valódi kincsestára, és szá-
mos rangos díjat kapott értük a 
zenekar.
A kortárs zeneszerzők kompo-
zíciói és koncertrepertoárjuk 
leghíresebb darabjai mellett 
magyar vonású művek előadásá-
val tiszteleg az I Musici a Bartók 
Plusz Operafesztivál közönsége 
előtt.

        tuesday, 20th june –
21.00, miskolc national 

theatre, summer theatre

i musiCi di rOmA
Concert

tickets: 4000 HUF
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t ö r t é n i K  v a l a H o l  E u r ó P á B a n ,  az 
ezredforduló környékén, egy háborúban.
Az ellenség által körbezárt kisváros kolostorában 
papok és papnövendékek ételt osztanak a város 
lakóinak. 
Lányára, Mirellára támaszkodva érkezik a helyőrség 
parancsnoka: Slava. Kérdőre vonja a főpapot, hogy 
miért nem engedi a növendékeket 
harcolni. 
Slava rövid imája után Plamenre, 
a fiatal papnövendékre bízza 
lányát, majd fásultan távozik. A 
lány elkeseredett, mert három 
hónapja nem kap hírt férjé-
ről, Baldóról, aki az esküvőjük 
másnapján indult a frontra. 
Plamennek önti ki a szívét, akiről megtudjuk, hogy 
nem csupán hasonlít Mirella férjére, de édestestvére 
is annak. Mindketten udvaroltak a lánynak, Plamen 
azonban lemondott róla és kolostorba vonult. A lány 
sógora vonásait nézve idézi fel férje arcát, így a hitvesi 
szerelmi vallomás a fiúnak különösen nagy fájdal-
mat okoz. Mirella távozása után a magukra maradt 
papnövendékek esküt tesznek: megfogadják, hogy a 
városból kiszökve megölik Boryát, a várost körülzáró 
csapatok parancsnokát. Plamen kapja először a lehe-
tőséget, hogy teljesítse a veszélyes küldetést.

A következő képben az ellenséges tábort látjuk. Har-
sány bacchanália folyik, amit a vezér irányít. Csatlósa 
mindenben mellette áll. Ekkor érkezik meg Plamen 
álruhában. A csatlósban saját bátyját ismeri fel. 
Baldo elmondja, hogy ő is a vezér megölése miatt 
jött, de Plamen nem hisz neki. Elveszi a fegyverét 
és meg akarja ölni Boryát. Testvére azonban, hogy 
őt védje, nem engedi. Dulakodás közben elsül a 

fegyver és halálosan megseb-
zi Baldót. A katonák elfogják 
Plament, aki nem hajlandó 
elárulni társait. Önként egy égő 
hordó lángjába tartja a kezét, 
jelezvén, hogy milyen erőt ad 
neki a hit és népe szeretete. A 
vezér elámul a fiú lélekerején 

és félrelöki a tűztől. Megrendülve engedi szabadon, 
csapatainak pedig visszavonulót fúj.

A városkában futótűzként terjed a hír, hogy az ellen-
ség elvonult. A templom közepén Slava térdel egy 
halott fölött. Plamen hagyta itt testvére tetemét, mi-
előtt elbujdosott. Mirellát villámcsapásként éri a hír, 
hogy elvesztette mind a két testvért. Megzavarodó 
elméjében összekeveredik a két fiú képe. Fájdalmá-
ban, míg a nép a csodálatos szabadulást ünnepli, 
felakasztja magát a harangkötélre.

2017. június 21. szerdA

19.00 nagyszínház

mátyássy szaBoLcs: sCævOlA
opera egy részben, két felvonásban, magyar nyelven • ősbemutató 

az operaíró verseny 2016 nyertese • a liszt Ferenc zeneművészeti egyetem 
és a Bartók Plusz operafesztivál koprodukciója

librettó: Janik László

mirella: Horti Lilla • plamen: Tötös Roland • Baldo: Erdős Attila • borya: Cseh Antal • Fráter: Tóth Pál 
Mátyás • slava: Kósa Lőrinc • növendék: Cser Ágoston • sofija szerepében: Rost Andrea

Közreműködik: Miskolci Szimfonikus Zenekar, Á la cARTe kórus  
díszlet: Rákay Tamás és Safranek Zita • jelmez: Márton Richárd • koreográfus: Barta Dóra 

vezényel: Sándor Szabolcs • rendező: Almási-Tóth András

Jegyár: 3000 / 2000 / 1000 Ft
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20.00 óra
nyitóhangverseny
Kodály zoltán: 
psalmus Hungaricus

Fekete gyula: 
Csellóverseny

Kodály zoltán: 
Budavári te deum
Közreműködik: Pannon 
Filharmonikusok, Kodály 
Kórus Debrecen, Nyíregyházi 
Cantemus Kórus • Karmester: 
Bogányi Tibor
Jegyár: 4000 / 3000 / 2000 Ft

19.00 óra
ittzés tamás–lanczkor 
gábor: A lutherek
ragtime-opera
A Bartók Plusz Operafesztivál 
és a Csokonai Nemzeti Szín-
ház koprodukciója
Ősbemutató
Rendező: Gemza Péter • 
Közreműködik: 
Bohém Ragtime Jazz Band 
Jegyár: 3000 / 2000 / 1000 Ft

19.00 óra
az operaíró verseny 2016 
nyertese
mátyássy szabolcs: 
scævola
Ősbemutató
Karmester: Sándor Szabolcs • 
Rendező: Almási-Tóth András 
• Közreműködik: 
Miskolci Szimfonikus Zenekar, 
Á la cARTe kórus
Jegyár: 3000 / 2000 / 1000 Ft

19.30 óra
„ezrek operája”
Kodály zoltán: 
székely fonó
daljáték
magyar állami Operaház 
vendégjátéka
Karmester: Kocsár Balázs • 
Rendező: Michał Znaniecki
LEDFALAS KIVETÍTÉS
Jegyár: 500 / 300 / 200 Ft

19.30 óra
girolamo deraco: 
Phone’
szimfonikus installáció 
kórusra és 100 gramofonra
Hommage á Kodály Zoltán 
Karmester: Cser Ádám 
Jegyár: 2000 / 1500 / 800 Ft

19.00 óra
gyöngyösi levente: 
A mester és margarita
opera-musical
koncertszerű előadás 
Ősbemutató
Karmester: Hollerung Gábor 
• Közreműködik: Budafoki 
Dohnányi Ernő Szimfonikus 
Zenekar, Nyíregyházi Cante-
mus Kórus
Jegyár: 3000 / 2000 / 1000 Ft

19.00 óra
zárógála
russian Chamber 
philharmonic, 
szentpétervár
Szólisták: Nora Friedrichs 
Mikhail Agafonov • Karmester:  
Jurij Gilbo 
Jegyár: 4000 / 3000 / 2000 Ft
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21.00 óra
Kodály mesével és tánccal
Kodály zoltán:
Háry jános szvit
narrált előadás
mesélő: Fandl Ferenc
páva-variációk
magyar nemzeti 
táncegyüttes vendégjátéka
Zene: Kodály Zoltán Fölszállott 
a páva c. műve
Rendező-koreográfus: 
Zsuráfszky Zoltán • 
Közreműködik: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Gál Tamás
Jegyár: 3000 Ft

21.00 óra
leonard Bernstein: 
candide
musical-operett
A theater pforzheim 
vendégjátéka
Rendező: Magdalena 
Fuchsberger • Karmester: 
Mino Marani
Jegyár: 4000 Ft

21.00 óra
i musici di roma 
hangversenye
Jegyár: 4000 Ft

21.00 óra
shigeaki saegusa: 
ifjabb Butterfly
torre del lago, Puccini 
Fesztivál vendégjátéka
Közreműködik: Miskolci 
Szimfonikus Zenakar • 
Rendező: Masahiko Shimada 
• Színpadra állította: Luca 
Ramacciotti • Karmester: 
Fabrizio Cassi
Jegyár: 3000 Ft
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 június 17–20., 24–25. Miskolci Nemzeti Színház, Foyer • gramofonkiállítás és zenehallgatás
15.00 óra, Játékszín
Bartók színpadi művei 
kocsis zoltán 
zenemagyarázatával
Juhász előd elméleti 
előadása
bartóktól kurtágig
hangverseny
Ingyenesen látogatható

15.00 óra, Játékszín
Kodály zoltánnal 
a tv-stúdióban és 
Amerikában
Juhász előd elméleti előadása
aranytól Kodályig
hangverseny
Ingyenesen látogatható 

22.00 óra, Kamaraszínház
Astor piazzolla– 
Horacio Ferrer: 
maria de Buenos aires
tangó-opera
Az Operaview és a Deco 
Ensemble koprodukciója
Jegyár: 1000 Ft

17.00 óra, 
Avasi református remplom
Collegium musicum
orgonahangverseny
A Filharmónia Magyarország 
szervezése 
Közreműködik: Kovács Szilárd 
– orgona, Szabadi Vilmos – 
hegedű 
Jegyár: 1000 Ft

11.00 óra, Kamaraszínház
kivagy jános
a miskolci csodamalom 
Bábszínház előadása
Jegyár: 600 Ft

11.00 óra, Játékszín
A bartók utáni 
operajátszás 
kerekasztal-beszélgetés

16.00 óra, Déryné-kert – 
Szent István tér
Kodály Kórustalálkozó
Felvonulás
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18.00 óra
nyitóparádé

18.30 óra
Fesztiválízelítő 
hangverseny
szólisták: szauer bianka, 
Baracskai Judit, azat malik 
Karmester: Karol Kevicky 
• Közreműködik: Miskolci 
Nemzeti Színház Zenekara

17.00 óra
„ezrek operája”
Kodály zoltán: 
székely fonó
i. beavató előadás 
Műsorvezető: Hábetler András 
• Zongorán közreműködik:  
Köteles Géza 

17.00 óra
„ezrek operája”
Kodály zoltán: 
székely fonó
ii. beavató előadás
Műsorvezető: Hábetler András 
• Karmester: Köteles Géza 
• Közreműködik: Miskolci 
Nemzeti Színház Zenekara és 
Énekkara

17.00 óra

székely fonó előhang
Közreműködők: Gajdos 
Zenekar, Dobroda Zenekar, 
Miskolci Cardinal Mindszenty 
Kórus és Cantus Agriensis 
(művészeti vezető: Gergely 
Péter Pál)

19.30 óra
„ezrek operája”
Kodály zoltán: 
székely fonó
magyar állami Operaház 
vendégjátéka 
LEDFALAS KIVETÍTÉS

17.00 óra
Kodály Kórustalálkozó
Közreműködők: a meghívott 
kórusok, Miskolci Nemzeti 
Színház Zenekara • Vezényel: 
Szabó Sipos Máté
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rost andrea az idea kedvéért
ismét kilép a komfortzónájából
rost andrea hamarabb vállalt szerepet mátyássy szabolcs scævola 
című operájának ősbemutatójában, mint hogy megismerte volna a 
művet. a szokatlan döntés legfőbb oka egy, a konkrét művön túl-
mutató cél volt: segíteni a pályájuk elején lévő zeneszerzőket, hogy 
megmutathassák, szerintük merre vezet az opera műfajának útja.

A világhírű szopránt, Rost And-
reát Kesselyák Gergely, a Bartók 
Plusz fesztiváligazgatója kereste 
meg azzal, hogy lenne-e kedve 

részt venni egy produkcióban – 
pontosabban egy projektben. 
Mátyássy Szabolcs Scævola című 
műve ugyanis a fesztivál operaíró 

versenyének nyertese, az ősbe-
mutató hangsúlyozottan a kezdő 
zenészek számára nyújt bemutat-
kozási lehetőséget: az előadás-
ban zeneakadémisták működnek 
közre, és maga a zeneszerző is 
operaírói pályája elején jár. 
 – Számomra ez rendkívül fontos 
téma: hová tart az életünk, a kap-
csolataink, a zenénk, az operánk. 
Ezért azonnal szívesen odaálltam 
az ügy mellé – mondta a dönté-
séről Rost Andrea. – Egyébként is 
foglalkoztat, mennyire tudják az 
operazene-szerzők megtalálni azt 
az irányt, ami még a 21. században 
is létjogosultságot ad ennek a 400 
éves műfajnak, élővé teszi azt. Egy 
olyan korban élünk, amiben min-
den átalakul. Ez lehet jó, és lehet 
rossz, nem minősítem, de a leg-
kisebb egységtől a legnagyobb 
egységig igaz minden szintre. 
Nem tudhatjuk, hogy az univer-
zumban mint a legnagyobb egy-
ségben hogyan fog ez működni, 
de nagyon fontos és érdekes látni, 
hogy a legkisebb egységben, az 
egyénben, ebben az esetben a 
zeneszerzőkben miként formá-
lódik. Tehát a próbálkozásokat 
segíteni kell, mert csak ezekből, 
ezekkel lehet előre haladni. 
– Ha Rost Andrea neve megjele-
nik a színpadon, az biztosan ki-
emelt figyelmet jelent a szakma 
és a közönség részéről is. Tehát 
ez több mint egy szerep – ez vál-
lalás. És talán vállalás abban az ér-
telemben is, hogy a repertoárján 
nem szerepelnek kortárs művek. 
– Ahhoz adom a nevem, aminek 
egyetértek a gondolatiságával. 
És ha a mai világ rendje szerint 
ennek a gondolatnak azzal is 

hasznára lehetek, hogy vonzerő-
ként használják a nevemet, akkor 
legyen így. Kortárs zenét valóban 
nem szoktam énekelni. De ha el-
gondolkozik az ember az életén, 
fontos kérdés, hogy a végén mire 
nézünk majd vissza. Mindig is az 
volt az ars poeticám, hogy a teljes 
élet az igazi élet. Ez számomra azt 
jelenti, hogy nem a partról nézem, 
hanem belevetem magam, és ez 
azzal jár, hogy kilépek a komfort-
zónámból. Most, ha csak egy ária 
erejéig is, de ezt teszem ebben 
a kortárs operában, és azért te-
szem, mert az idea, ez az előrete-
kintés rendkívül fontos számomra 
emberként, zenészként, énekes-
ként, nőként.
– A Bartók Plusz alapfeladatai 
közé sorolta a népszerű kortárs 
operák bemutatását…
– Nem biztos, hogy az operának 
népszerű zenének kell lennie. El 
kell fogadni, hogy ez rétegzene, 
de lehet sikeres rétegzene! Ezért 
kell próbálkozni, szülessenek új 
művek, találjuk meg az új operai 
formákat, az irányt, amerre me-
hetünk. Számos olyan példát tu-
dunk mondani, amikor a művész 
túlmutatott a korán, amikor letért 
a kitaposott útról, új irányba in-
dult, és kiderült, hogy az az út is 
járható. Az is lehet, hogy a követ-
kező generációnak egészen más 
elképzelései lesznek. Talán csak 
a képet, a látványt értékelik majd 
– vagy éppen ez elől menekülve 
a színpadon és a zenében is csak 
az őszinteséget keresik. Majd ki-
derül. Sajnos nem azt látjuk, hogy 
a nagy tömegek ebbe az irányba 
mozdulnának. Éppen ezért fon-
tos, hogy annak a rétegnek, aki-

nek még működik a szürkeállomá-
nya, aki mer és tud gondolkodni, 
mer az újak felé nyitni, aki hisz a 
saját érzéseinek, annak tudjunk 
adni, újat mutatni.
– Ez az elkötelezettség nagyon 
egybecseng a fesztiváléval. Je-
lentheti ez azt, hogy lesz folytatás 
is? Hogy a mostani fellépés csak 
az első lépés a közös úton?
– A fesztivállal mindenképpen 
lehetséges. De nem biztos, hogy 
ebben a formában – nem biztos, 
hogy nekem kortárs zenét kell 
énekelnem. Semmilyen kaput 
nem akarok bezárni, de ez nem 
az én profilom. Ugyanakkor pél-
dául szívesen rendezek. Találha-
tunk módot az együttműködésre, 
mert a munkában örömmel részt 
veszek.
– Mondjon néhány szót a mostani 
szerepéről – annyit tudunk, hogy 
egy ókori hőstörténetet idéző mai 
háborús drámában a békét szim-
bolizáló apácát énekli.
– Nagyon szép egyáriás szerep! 
Szigetként jelenik meg Sofija, 
nem részese, sokkal inkább lel-
ki rezgése a történetnek. Olyan, 
mint egy angyal – összekötő ka-
pocs ég és föld között.

2017. június 21. szerdA 2017. június 21. szerdA

opera, az élő műfaj„az opera nagyon is élő 
mű faj, csak el kell hitetni a 
né zőkkel, hogy nem a szűk 

ki vált ságosok ügye. Engem 
na gyon inspirált, hogy a Bartók 

Plusz operafesztivál pályázati 
kiírása szerint úgynevezett 

’népoperákat’ várnak. Fontos-
nak tartom, hogy a nézőkhöz 

eljuttassuk a gondolatot, hogy 
a kortárs zene nem feltétlenül 
nehezen értelmezhető, nehe-

zen kódolható szeriális vagy 
dodekafon zenét jelent, hanem 
esetleg olyan muzsikát is, ami a 
nézőkhöz is eljut, és nem marad 

a zeneszerző ’magánügye’. 
az operám szólistás részeit 
alapvetően tonális zene jel-

lem zi, és zárt számok, áriák, 
duet tek, tercettek hangzanak 
el benne. azt a hagyományt is 
meg őriztem, hogy a történet-
me sélés recitativo-jellegű ze-

nékben valósul meg, az áriáknál 
pedig inkább az érzelmeken 

van a hangsúly. remélem, hogy 
olyan visszaidézhető dallamok 

születtek, amiket a nézők haza-
vihetnek, és akár dúdolhatnak 

is magukban.”Mátyássy Szabolcs zeneszerző

RoSt
andrea

MÁtYÁSSY
Szabolcs

           Wednesday, 21st june
– 19.00, Grand theatre

szaBoLcs mátyássy: 
sCævOlA

opera • World première • a joint 
production of Bartók Plus opera Festival 
and the liszt Ferenc academy of music

libretto: László Jánik • directed by: 
András Almási-Tóth • conductor: Szabolcs 

Sándor • Featuring ANDREA ROST

tickets: 3000 / 2000 / 1000 HUF
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2017. június 22. CsütÖrtÖk

a tűznek nem 
szabad kialudni
Az idén 85 éves műnek két fő 
küldetése van: a magyar népdal 
őrzése és másokkal való megis-
mertetése. Így történt az is, hogy 
a darab 1932-es ősbemutatója 
után egy évvel már a milánói Scala 
színpadán volt látható, és az is, 
hogy 2016 őszén rendhagyó mó-
don nem magyar, hanem lengyel 
művész rendezte a Magyar Állami 
Operaház új bemutatóját.
Michał Znaniecki rendező így 
nyilatkozott a produkcióról: „A 
Székely fonót nehéz műfajilag 
meghatározni: nem opera, de 
nem is pusztán népdalfüzér, hi-
szen Kodály komolyzenei igény-
nyel dolgozta fel és dramatikus 

igénnyel válogatta őket. Bár a 
szerző színpadi instrukciókkal 
látta el a dalokat, mégsem bon-
takozik ki egy konkrét cselekmény 
a fonóbeli játékokból. Így hát 
azokba a központi motívumokba, 
momentumokba kapaszkodtam, 
amelyek mindannyiunk életében 
közösek: szeretet, utálat, félelem, 
halál, születés, család – ezeket az 
általános témákat igyekeztem 
összekapcsolni, és egyetemes, 
közérthető szimbolikával körbe-

venni. A fonóbeli játékokat az élet 
valós eseményeinek feleltettem 
meg. Egy nagyon egyszerű vonal-
vezetésű történetet építettem fel, 
amelynek a központjában az öz-
vegy Háziasszony áll. A férje meg-
hal, ő magára marad a kislányával, 
és visszaemlékezik életük fontos 
momentumaira.”

“opera for thousands” • thursday, 22nd june –
19.30, Grand theatre

zoLtán kodáLy:
székely FOnó (tHe spinning rOOm)

singspiel • guest performance by the Hungarian state opera House

conductor: Balázs Kocsár • directed by: Michał Znaniecki

tickets: 500 / 300 / 200 HUF

„ezrek operája” • 19.30 nagyszínház

kodáLy zoLtán:
székely FOnó

daljáték • a magyar állami operaház vendégjátéka
A háziasszony: Gál Erika • a kérő: Molnár Levente • A legény: Pataki 

Adorján • a szomszédasszony: Wiedemann Bernadett • A leány: 
Sáfár Orsolya • A bolha: Gradsach Zoltán • A leány anyja: Kiss Erika

díszlettervező: Luigi Scoglio • Jelmeztervező: Magdalena Dabrowska 
animáció- és világítástervező: Bogumił Palewicz • koreográfus: 
Juhász Zsolt • dramaturg: Kenesey Judit • karigazgató: Strausz 

Kálmán • Közreműködők: a Duna Művészegyüttes táncosai 
karmester: Kocsár Balázs • rendező: Michał Znaniecki

Jegyár: 500 / 300 / 200 Ft

Beavató előadásoK: június 19. és 21., 17.00, Szent István tér 
műsorvezető: Hábetler András • karmester, zongora: Köteles Géza 

Közreműködik: Miskolci Nemzeti Színház Zenekara és Énekkara

ezrek Operája
„ l E g y E n  a  Z E n E
m i n D E n K i é ! ”  Kodály Zol-
tán sokat idézett felszólítására 
utalva a Bartók Plusz opera-
fesztivál meghirdette:
„ l E g y E n  a Z  o P E r a 
m i n D E n K i é ! ” .  Hódítson 
meg a műfaj egy új közön-
ségréteget, akik számára az 
opera élő és eleven, minden-
napjainkra is hatással bíró 
műalkotás.
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2017. június 23.Péntek2017. június 22. CsütÖrtÖk

17.00 – Avasi református templom

COllegium musiCum 
OrgOnAHAngverseny

A Filharmónia magyarország szervezésében

Közreműködik: Kovács Szilárd (orgona), Szabadi Vilmos (hegedű)

Jegyár: 1000 Ft

Ko Dá ly  Z o ltá n  (1882–
1967) „Egy nép legjobban a 
népdalain keresztül ismerhető 
meg” – vallotta Kodály Zoltán 
Kossuth-díjas zeneszerző, zene-
tudós, a magyar népzene egyik 
legmeghatározóbb képviselője. 
Komponistaként és zenepeda-
gógusként célja egyaránt a ma-
gyar népzene iránt elkötelezett, 
zeneértő közönség felnevelése 
volt. Zenepedagógiai elgondo-
lásának alapja, hogy a felnövek-
vő nemzedék zenei készségei-
nek fejlesztése nemcsak a zene 
iránti fogékonyság kialakulására 
van alapvető hatással, hanem 
az értelmi képességek fejlődé-
sére is. A világszerte ismert és 
máig használt Kodály-módszert 
2016-ban az UNESCO a szelle-
mi kulturális örökség részévé 
nyilvánította.

rendhagyó opera – rendhagyó beavatás
az ezrek operája, és az azt felvezető beavató előadások valóban ezreket megmozgató produkciója 
az operafesztiválnak. a rendhagyó helyszíneken megtartott beavatók több szempontból is külön-
legesek – hogyan lehet még inkább rendhagyóvá tenni az eleve eltérőt, szokatlant? Kodály zoltán 
székely fonójának felvezető előadásai választ adnak erre.

Hábetler András operaénekes, a 
két beavató előadás műsorveze-
tője (és egyben énekese) rande-
vúnak tekinti ezeket az alkalmakat 
a közönség és az előadók között. 
Ráhangolódás ez a fesztivál egyik 
csúcspontjára, a teljes operaelő-
adásra.
– A beavatók a korábbi években 
arra is jók voltak, hogy felvillant-
sanak valamit az erre az alkalom-
ra készülő előadásból, a közben 
elhangzó „operamesékkel” áthi-
dalják az eredeti nyelven előadott 
produkciók esetében a nyelvi ne-
hézségeket. A Székely fonó eseté-
ben most egyikről sem lehet szó…
– Valóban nem, hiszen a Magyar 
Állami Operaház kész produkció-
ja vendégszerepel a fesztiválon, 
az előadás nyelve pedig a magyar. 
Azonban azt tapasztaljuk, hogy 
a közönség szereti, ha a zene-
számok nemcsak önmagukban 
állnak, hanem meg is szólítják a 
nagyérdeműt, így közelebb hoz-
zuk az elhangzottakat, és magát 
a műfajt. Mi kifejezetten ezt sze-
retnénk szolgálni a mostani két 
beavató előadással.
– Mire számíthatunk?
– Látszólag messziről indítunk: az 
első találkozón még nem foglal-
kozunk a Székely fonóval, csak az 
opera műfajával. Ez általános kon-
cert lesz, amelyen jól ismert ope-
rarészleteket énekelünk a teljes 

előadás szólistáival. Olyan rész-
leteket, amelyekre felkapják a fe-
jüket az emberek és azt mondják: 
mintha ismerném ezt! Műsorve-
zetőként természetesen ezekről 
az áriákról és operákról mesélek 
majd. A második alkalommal már 
közeledünk, a Székely fonóból 
hangzanak el részletek koncert-
szerűen, szintén az előadás szó-
listáinak közreműködésével. Nem 
foglalkozunk a rendezői koncep-
cióval, csak az alaptörténettel és 
a zenével. Ekkor magáról a műről 
és a népzenéről fogok beszélni, 
és arról, hogy kerül a népzene az 
operaszínpadra. Fontosnak tart-
juk, hogy a darabot, a műfajt és 

az énekeseket is megismerje a kö-
zönség, és szinte már barátként 
üdvözölhesse másnap, a teljes 
előadáson.
– Tényleg, hogy kerül a népzene, 
egy dalfüzér az operaszínpadra?
– Ritka az a mű, ami mentes min-
denfajta sallangtól és teatralitás-
tól, ami miatt sokan nem szeretik 
az operát. A szó legnemesebb ér-
telmében véve tiszta egyszerűség 
árad ezekből a népdalokból, és a 
történet is egyszerű és szép! Azt 
mondják, hogy egy nemzetnek, 
népnek a népzenéje a lelke. Ha 
valóban létezik ilyenfajta esszen-
cia, akkor ez a Székely fonóra min-
denképp igaz. SZABADI

Vilmos
koVÁCS
Szilárd

HÁBEtLER
András
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19.30 nagyszínház

GIroLamo deraco: 
PHone’

szimfonikus installáció kórusra és 100 gramofonra • 
Hommage á Kodály zoltán

koncepció és zene: Girolamo Deraco • Hangmérnök: 
Alberto Maria Gatti • lemezek restaurátora: Alberto Gaetti 

• A gramofonokat kölcsönözte: Giuseppe Nicolò műgyűjtő • 
karmester: Cser Ádám

Jegyár: 2000 / 1500 / 800 Ft

2017. június 23. Péntek

Hanglemezre 
vésett hangok
Amióta a számítógép az életünk 
részévé vált, mindennapjaink a 
hagyományos (analóg) és az elekt-
ronikus (digitális) világ közötti 
egyensúlykereséssel telnek. A 21. 
században a zenét is digitális jelek 
közvetítik a hallgatókhoz a CD-
ken, DVD-ken, a rádióban, a tele-
vízióban. Girolamo Deraco olasz 
zeneszerző Phone’ című installá-
ciójában megfordítja a trendet: a 
digitális hangot hagyományossá 
alakítja vissza szimfonikus zenei 
kísérletében. Száz gramofonon 
szólaltatja meg azt a száz darab, 
előre nyomott és sokszorosított 
bakelitlemezt, amelyre a digitális 
hangot rögzítették. A digitálisból 
analóg hanggá átalakulás az elő-
adás hallgatósága előtt történik 
meg. A zenei kompozícióból egy 
olyan zenei hang-tér jön létre, 
amelyet korábban senki nem 
hallhatott.

A  k O N C E P C I ó  – Manapság 
szinte minden digitalizált: a pénz, 
a fényképek, a könyvek, a doku-
mentumok. Minden elképzelhető 
dolog megkapja a maga elektro-
nikus formáját, és ez alól a zene 
sem kivétel. Analóg hangokat te-
hát már tudunk digitalizáltuk. De 
vajon tudunk-e digitális hangot 
analóggá alakítani?

A  P R O J E k T  – A Phone’ egy 
installációs zenei performansz, 
amelyben a nagyrészt számító-
gép alkotta digitális hangokból 
újra analóg hangok válnak. A visz-
szaalakítás, azaz a hangok repro-
dukciójának mechanikus eszköze 
egy klasszikus hanglejátszó ké-
szülék, a gramofon. Az évszáza-
dos technika segítségével válik 
lehetségessé, hogy a mestersé-
gesen előállított hangot valódi, 
élő hangként mutassuk be újra. 

A  C Í M  – A gramofon szó a gö-
rög gramma, vésett jel, és a fón, 
hang szavakból tevődik össze, 
végső soron hangjegyzést je-
lent. A hang-fón angol fordítá-

sa a phone – erről kapta a zenei 
performansz a címét. A Phone’ 
ebben az értelemben egyidejű-
leg jelenti mind a hangot, mind a 
hangzás jelenségét.A projektben 
közreműködő kórus és a gramo-
fonok zenekara együtt mindkét 
jelentést egy hangeseménnyé 
egyesíti.

a sZövEg  – A Phone’ szövege 
az olasz ábécé öt hangjának hasz-
nálatán alapul. Olyan hangokén, 
amelyek lehetővé tették a lírikus 
opera megszületését. Ezek a 
hangok túllépnek beszédhangi 
jelentésükön. Keresünk egy „lel-
kiállapotot”, egy hangi gesztust, 
amely ékesszólóbb beszédhang-
beli jelentésénél.

DERACo
Girolamo

  friday, 23rd june
– 19.30, Grand theatre

GIroLamo deraco: 
PHone’

symphonic installation for chorus and 
100 gramophones

tickets: 2000 / 1500 / 800 HUF
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21.00 nyári színház

sHIGeakI saeGusa: iFjAbb butterFly
a torre del lago, Puccini Fesztivál vendégjátéka

ifjabb Butterfly: Fiore Angelo • naomi: Cardia Rossana • suzuki: Mayuko Sakurai • suora: Boi 
Valentina • mca callum/levine: Serra Vincenzo • noda: Villanueva Eugene • riporter/Költő: Torcigliani 

Veio • Barton/zsaru: Carrillo Pedro

rendező: Masahiko Shimada • színpadra állította: Luca Ramacciotti • karmester: Fabrizio Cassi

Jegyár: 3000 Ft

2017. június 23. Péntek

friday, 23rd june – 21.00, summer theatre

sHIGeakI saeGusa: jr. butterFly
opera • guest performance of the Puccini Festival, torre del lago

libretto: Masahiko Shimada • directed by: Masahiko Shimada • conductor: Fabrizio Cassi

tickets: 3000 HUF

I F JABB  BUTTERFLY  a Pucci-
ni-hősnő Pillangókisasszonynak, 
Madame Butterfly-nak a szerel-
métől, Pinkerton hadnagytól szü-
letett gyermeke. A fiút a hadnagy 
és amerikai felesége neveli föl – 
tudjuk meg Puccini operájából. 
Hogy élete milyen fordulatokat 
vesz, mikor – mint apját – katona-
ként ugyancsak Japánba vezény-
lik a II. világháború idején, hogyan 
lesz szerelmes egy japán lányba, 
miként változtatja meg életüket 
a Nagasakira hulló atombomba, 

és hogyan ismeri meg végül való-
di édesanyja történetét – ez már 
Shigeaki Saegusa japán zeneszer-
ző operájából derül ki.
A 2004-ben írt művet Nyugaton 
először az olasz Puccini Fesz-
tiválon mutatták be, ez volt az 
egyetlen nem Puccini-opera, 
amit a Torre del Lago-i fesztivál 
műsorára tűzött. A darabot Ma-
gyarországon először a Bartók 
Plusz Operafesztivál mutatja be 
együttműködve a Puccini Fesz-
tivállal.

a zeneszerző
S H I G E A k I  S A E G U S A  (1942– ) a hagyományos kabuki színház és 

a kortárs japán rajzfilm (anime) megzenésítésében egyaránt ottho-
nosan mozgó zeneszerző a Tokiói Művészeti Egyetem professzora. 

Szimfonikus, oratorikus és kórusművek mellett TV-programokhoz és 
filmhez is írt zenét, amivel elnyerte a Japán Filmakadémia díját a leg-
jobb filmzene kategóriában. Két operát írt: a Chushingura 1997-ben, 

a Jr. Butterfly 2004-ben született.
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2017. június 24. szomBAt

19.00 nagyszínház

GyönGyösI Levente:
A mester és mArgAritA

ősbemutató • opera-musical – koncertszerű előadás
Bognár Róbert és Schlanger András forgatókönyve alapján 

a librettót írta: Várady Szabolcs

margarita: Sáfár Orsolya • mester/Jézus: Balczó Péter • Woland: 
Cser Krisztián • poncius pilátus: Kovács István • Hontalan iván/
lévi máté: Varga Donát • Fagót: Kiss Tivadar • Hella: Szakács 
Ildikó • behemót: Gavodi Zoltán • berloiz: Hábetler András • 
latunszkij kritikus/Júdás, az áruló/egyéb szerepek: Kálmán 

László • Patkányölő centurio/rendőr/egyéb szerepek: Kőrösi 
András • nővér az elmeklinikán/lucrezia Borgia: Bakos Kornélia

Közreműködők: Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, 
Nyíregyházi Cantemus Kórus, Bizják Dóra és Sebestyén Áron 

(szintetizátorok), Sipeki Zoltán és Kékkői Zalán (elektromos gitár), 
Sinkó Várnagy Mihály (basszusgitár), Nagy Zsolt (dob) • karmester: 

Hollerung Gábor

Jegyár: 3000 / 2000 / 1000 Ft

a mEstEr és margarita, 
Mihail Bulgakov regénye sokréte-
gű és sokféleképpen értelmezett 

alkotás. Számos műfaj és stílus, 
a romantika, a realizmus és a 

groteszk alkot benne egységes 
egészet.

Moszkvában járunk, az 1930-as 
években. A Szovjet Írószövetség 
ülésén az elnök, Berlioz javasla-
tára kizárják a szövetségből és 

bolondokházába zárják a Mestert, 
egy fiatal írót. Az ok: Pilátus című 

botrányos új regényéből úgy 
tűnhet, hogy Jézus létező személy 

volt.
Woland, a feketemágia pro-
fesszora, aki előadást tartani 

érkezett Moszkvába, állítja: Jézus 
valóban létezett, és megjósolja 

Berlioz halálát, ami rövidesen be 
is következik. 

Margarita, az Írószövetség titkár-
nője beleszeret a Mesterbe, és 

alkut köt Wolanddal: ha részt vesz 
az általa adott bálon, övé lesz a 

Mester.
Hogy milyen érzés a Sátán bálján 

bálkirálynőnek lenni; hogy ho-
gyan lehet végül egymásé a két 

fiatal; hogy hogyan tud elszá-
molni a lelkiismeretével a Jézus 
iránt mély szimpátiát érző, de őt 

keresztre feszíttetni kénytelen 
Pilátus; valamint, hogy sikerül-e 

a szovjet titkosrendőrségnek 
elfogni és példásan megbüntetni 

Wolandot és randalírozó kísére-
tét? Kiderül Bulgakov szürreális 

fekete komédiájából, amelyet 
Gyöngyösi Levente és Várady 

Szabolcs formált egészen újszerű 
módon színpadi művé, szerves 

egésszé egyesítve a kortárs ope-
rát és musicalt.

szerelem és mágia, mese és korrajz
opera, musical, misztérium

több évtized impulzusaiból állt egyszer csak össze gyöngyösi leven-
te zeneszerző döntése: Bulgakov remekéből, a mester és margaritá-
ból ír rockoperát. vagy musicalt. mindenképp olyan opera mélységű 
művet, amiben van dobszerelés, elektromos gitár, elemien kirobbanó 
erő. a döntés után azonnal jöttek a kérdések, problémafelvetések, 
amiket blogja olvasóival is megosztott. így most feltehettük ugyan-
azokat – a három év elteltével ugyanolyan érdekes – kérdéseket.

„Az egyetemes remekművekhez 
iszonyú kockázatos hozzányúlni 
– a lábujjuk aljáig is nehéz elérni, 
nemhogy a szintjükre emelkedni.”
– A probléma idővel sem lett ki-
sebb. A legnagyobb gondunk nem 
is az, hogy A Mester és Margarita 
remekmű, hanem, hogy hosszú 
és komplex alkotás. A könyvben 

alapvetően három szál fut. Az első 
a Mester és Margarita története, 
aztán ott az 1930-as évek szovjet 
világa, amibe belesimul Woland 
és csapata és az általuk okozott 
ribillió, a harmadik pedig a passió. 
Nálunk a könyv társadalmi vetüle-
te kevésbé hangsúlyos. Lényege-
sebb a Mester és Margarita között 
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kibontakozó szerelem, illetve a je-
ruzsálemi szál, aminek a főszerep-
lője Pilátus, illetve az ő viszonyulá-
sa a hatalomhoz, a felelősséghez. 
A világ egyik leghíresebb szerelmi 
történetét szerettem volna meg-
jeleníteni, és nagyon érdekelt a 
misztikus vonulat is.

A Kossuth-díjas Várady Szabolcsot 
kértem fel az opera szövegköny-
vének megírására, javaslatára be-
vontuk a munkába Bognár Róbert 
műfordítót és Schlanger András 
színész-rendezőt is. Általuk letisz-
tult mindaz, ami elsőre bonyolult-
nak látszott: Moszkvában megje-
lenik a Sátán, vagyis Woland, aki 
bált ad, és követőivel meglehetős 
disznólkodást végez a városban. 
A Szovjet Írószövetség kizárja a 
Mestert, a fiatal, pályakezdő írót 
a soraiból. A második felvonásban 
Margarita eladja a lelkét a Sátán-
nak, részt vesz a bálon, hogy visz-
szakaphassa a szerelmét – a nagy 
kérdés, mi lesz ezután, mert abban 
a világban nemigen van helyük. 
Mindeközben megelevenedik a 
Mester regénye Pilátusról és Jé-
zusról. A moszkvai és a jeruzsálemi 
történetben bizonyos szereplőket 
ugyanazok énekelnek: Jézust és 
a Mestert, Berliozt és Kajafást, 
Hontalan Ivánt és Lévi Mátét, 
Latunszkijt és Júdást.
„Mi a csuda köze van a harmincas 
években játszódó Bulgakov-re-
génynek a rockzenéhez?”
– A rockzene sokféle formá-
ban megjelenik, de elsősorban 
Wolandékat jeleníti meg. Van egy 
központi ária, ami egy Aerosmith-
dal parafrázisa. A mű csúcspont-
ja előtt vagyunk, és Woland arról 

énekel: „vagyok, aki vagyok, tu-
dója jónak és rossznak”, lénye-
gében egyenrangúnak mondja 
magát a Teremtővel. Ennek a 
féktelen erőnek a megjelenítése 
a rock, ugyanakkor a passiójele-

MIkHAIL 
aFanasZjEviCs
BULGAkOV  (1891–1940) 
Az orosz irodalom egyik 
legnagyobb szatirikus írója 
orvosként végzett. Keserű és 
groteszk írásaiban a Szovjet-
unió hétköznapjairól gyak-
ran fantasztikus és abszurd 
vonásokat fogalmazott meg. 
Számos műve a sztálinista 
cenzúra áldozata lett, noha 
úgy tudni, A fehér gárda című 
műve Sztálin kedvenc regénye 
volt. A halála évében befe-
jezett A Mester és Margarita 
ennek ellenére is csak 26 évvel 
később jelenhetett meg, de 
még akkor is csak csonkítva.

11.00 – kamaraszínház

kivAgy jánOs
 a miskolci csodamalom 

Bábszínház előadása

Jegyár: 600 Ft

11.00 – játékszín

A bArtók utáni 
OperAjátszás
 kerekasztal-beszélgetés 

az opera és az operajátszás 
jelenéről és jövőjéről.

résztvevők: Bozó Péter 
zenetörténész, Heltai 

Gyöngyi zenetörténész, 
Kesselyák Gergely karmester, 
a Bartók Plusz Operfesztivál 

fesztiváligazgatója, 
Fekete Gyula zeneszerző • 
moderátor: Bősze Ádám

2017. június 24. szomBAt2017. június 24. szomBAt

netekben is sokszor feltűnik, mint-
egy a Jézus Krisztus Szupersztár 
világát idézve. 
Szerintem Bulgakov remeke a má-
gikus realizmus korai képviselője. 
Egy tűpontosan, sokszínű szerep-
lőkkel megrajzolt világ – a mágia ál-
landó jelenlétével. Egyszerre mese 
és korkép. Mivel egyébként is von-
zódom a barokkhoz, tálcán kínálta 
magát egyfajta barokkos zenei vi-
lág a történet meseszerűségének 
kiaknázására. Ezért a második rész 
kicsit meseoperás, mondhatni va-
rázsfuvolás behatásokkal indul a 
barokk irányába, mintegy a rég el-
vesztett Paradicsomot idézve. A 
darab zenei csúcspontján pedig, 
amikor Margarita boszorkánnyá 
válik, az extatikus felszabadultság 
miatt az „átlagos” lírai szereplőből 
koloratúrszoprán lesz!
„A műfajkeveredés, azaz divatos 
szóval crossover szintén komoly 
veszélyeket rejt magában: a mű 
sehova sem lesz igazán besorol-
ható, egyáltalán azt is nehéz lesz 

eldönteni, hogy hol a helye, a Ma-
dách Színházban vagy az Opera-
házban.”
– Nem tartunk előbbre ebben a 
kérdésben, bár leginkább opera-
musicalnek nevezzük most. Ha le-
het így mérni, azt mondom, hogy 
A Mester és Margarita 60 száza-
lékban romantikus és barokk ala-
pokon nyugvó kortárs opera, és 
40 százalékban rockopera. A ze-
nés színpadi művek alapkérdése 
ősidők óta, hogy mihez kezdjen a 
szerző az énekbeszéddel. Ebben 
a darabban nincsenek recitativók. 
Leginkább zárt számokat írtam, 
a drámai folyamatot a mozgás, a 
zenei lüktetés képviseli.
A zenei stílusok egymáshoz kap-
csolódására sokféle példám van 
a darabban. Az egyik legjelleg-
zetesebb talán Pilátus, Patkány-
ölő, Lévi Máté és Júdás kvar-
tettje, amikor a négy álláspont 
négy különböző zenei stílusban, 
de operazenei alapokon jelenik 
meg: együtt énekelnek, válaszol-
gatnak, összekapcsolódnak. Itt 
is, mint az egész műben, sokféle 
zenei világ próbál egységes ze-
nei keretet találni magának. Még 
nem tudom felmérni, mennyire 
sikerült. Örülök, hogy elsőre kon-
certszerű előadásban hangzik el 
a mű, mert így a hangok, a zene 
marad a középpontban, arra tud 
koncentrálni a teljes alkotói és 
előadói gárda, sőt a közönség is. 
Nekik persze nem kell tudniuk a 
szakmai háttérről. De ha megér-
zik, miként változik a szereplő mo-
tivációja, és ezt követi, fejezi ki a 
zene, akkor már nyert ügyünk van. 
„Még sosem írtam könnyűzenét 
(apróbb kísérletecskéktől elte-

kintve), és talán nem épp egy ilyen 
éktelenül fontos művel kellene el-
kezdeni.”
– Ezen utólag már kár gondol-
kodni. Félreértés azonban ne 
essék: a szüleim nem zenészek, 
de Kolozsváron, ahol születtem 
erőteljes kulturális élet volt, és a 
polcukon a Koncz- és a Szörényi-
lemezeket éppúgy megtaláltam, 
mint az operákat. Mindig is ka-
cérkodtam a gondolattal, hogy 
alapítani kellene egy együttest. 
Szeretem a ritmikáját, az egész-
ből áradó szabadságvágyat. Ez 
az, ami A Mester és Margaritában 
is áradni fog a rockzenéből.

GYÖNGYÖSI
Levente

CSER
Krisztián

17.00 – szent istván tér

kOdály kórustAlálkOzó
 A Bartók Plusz Operafesztiválra érkező kórusok 16.00 órától 

a Déryné-kerttől a Széchenyi utcán át vonulnak a Szent István 
térig. A téren operarészletek, Kodály-művek és népdalátiratok 

előadásával közvetítik: „A zene mindenkié!”

       saturday, 24th june
– 19.00, Grand theatre

Levente GyönGyösI:
tHe mAster And 

mArgAritA
musical-opera • World première 

(symphonic performance)

libretto: Szabolcs Várady • conductor: 
Gábor Hollerung • Contributing: Ernő 

Dohnányi Symphony Orchestra, Budafok, 
Cantemus Choir, Nyíregyháza

tickets: 3000 / 2000 / 1000 HUF
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2017. június 25. vAsárnAP

19.00 nagyszínház

zárógálA
russian Chamber philharmonic, szentpétervár

szólisták: Nora Friedrichs, Mikhail Agafonov • karmester: Jurij Gilbo

műsor – iszak dunajevszkij: nyitány (Grand kapitány gyermekei) 
• szergej rahmanyinov: a fiatal cigány dala (Aleko) • Aram iljics 

Hacsaturján: Keringő (Álarcosbál szvit) • umberto giordano: 
«un di all’azzurro spazio» (Andrea Chénier) • richard strauss: 
a bécsi úr (Die Wiener Herrn – Arabella) • bartók béla: román 

táncok • Joseph canteloube: Baïlèro (Chants d’Auvergne), 
obal, din lou limouzi (Chants d’Auvergne) • pietro mascagni: 

addio al mamma! (Parasztbecsület), Ave maria (Parasztbecsület) 
• alexander glazunov: entre’acte (Raymonda) • giacomo 

Puccini: chi il bel sogno di doretta (La Rondine), guardate! 
pazzo son (Manon Lescaut), Quando m’en vo (Valse de Musette 

– Bohémélet), nessun dorma (Turandot) • igor sztravinszkij: 
pokolbéli tánc (Tűzmadár szvit) • no Word From tom (Rakes 

Progress) • valerij gavrilin: tarantella (Anyuta) • leonard 
Bernstein: somewhere (West Side Story), maria (West Side Story), 

tonight (West Side Story) • Jegyár: 4000 / 3000 / 2000 Ft

sunday, 25th june – 19.00, Grand theatre

Bartók PLusz 2017 COnCluding gAlA
russian Chamber philharmonic, st. petersburg

soloists: Nora Friedrichs, Mikhail Agafonov • conductor: Jurij Gilbo

tickets: 4000 / 3000 / 2000 HUF

A szentpétervári RUSS IAN 
CHAMBER PHILHARMONIC 
zenekart az orosz zenei világ legau-
tentikusabb tolmácsolója. Előadás-
módjukban felfedezhető az orosz 
előadók védjegyének számító tö-
kéletes expresszivitás és virtuozitás. 
Az együttest vonós hangzása tette 
Európa egyik legkeresettebb ka-
marazenekarává. 

N O R A  F R I E D R I C H S
A hamburgi születésű fiatal 
művészt a Berlini, majd a Bécsi 
Operaház is felfedezte, miután 
kristálytiszta koloratúrszoprán 
hangjával 2014-ben elnyerte a 
Stella Maris Énekverseny első 
díját. Tehetségét azonban már 
korábban felismerték, így klasszi-
kus és kortárs operák szerepeiben 
rendszeresen állt operaszínpadon 
énektanulmányainak végzése 
alatt Hamburgban, Münchenben, 
Frankfurtban, Kielben. Fesztiváli 
vendégszereplések alkalmával 
is megismerhető művészetét 
számos szakmai díjjal és zenei 
ösztöndíjjal ismerték el.

M I k H A I L  A G A F O N O V
A moszkvai születésű tenornak a 
Lunacsarszkij Színművészeti Aka-

démia elvégzése után szólistaként 
„bérelt helye” lett a Bolsojban, 
ahol széles repertoárt alakított 
ki. Moszkva után a Bécsi, majd 

a Berlini Operaház is felfedezte, 
de nem maradt ki fellépéseinek 

színhelyei közül a londoni Covent 
Garden sem. A tapasztalt művész 

Donizetti-, de főként Verdi- és 
Puccini-művekben rendszeresen 
vendégszerepel Európán kívül is.
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FÖldÖn, vízen, levegőBen
utazás a múzeumi csodák földjén

 
Hagyományaihoz híven a Herman Ottó Múzeum 2017-
ban is tematikus estére várja nemcsak Miskolc, 
de a környező települések lakóit is, mind-
azokat, akik a borsodi megyeszékhelyet 
választják az év legnagyobb múzeumi 
eseményének színhelyéül. 
A Földön, vízen, levegőben temati-
ka egy képzeletbeli utazásra invitálja a 
látogatókat, amely során valódi kalan-
dok várják a múzeumi közönséget. Az 
alcím, utazás a múzeumi csodák föld-
jén sejteti, hogy nem minden-
napi élményekben lehet részük 
azoknak, akik ezen az éjszakán 
a múzeumot választják.
A földön kiállítások nyíl-
nak: a Papszeri Kiállítási 
Épületben a DVTK-tárlat, 
a Színészmúzeumban a 
VI. Küldeményművészeti 

Biennále, a R_evue várja az érdeklődőket, akik itt 
ismét részesei lehetnek a Légyottnak. Vízre 

a Pannon-tenger Múzeum Kiállítási Épü-
letében szállhatunk, levegőbe pedig az 

AirMotion DaruMadár repíti a közön-
séget a központi épület parkolójából. 
A Miskolci Galériában slam poetry 
tárlatvezetéssel ismerhetjük meg a 
Miskolci Grafikai Triennále anyagát, 
a Képtárban megelevenednek a fest-

mények, a lillafüredi Emlékház pedig 
egy varázsos est egyik helyszí-

ne lesz. Koncertek, Museum 
Dance Off flashmob, HomBár, 

és tucatnyi meglepetés vár 
az Éjszakán, amikor minden 
életre kel…
Részletek a múzeum kö-
zösségi oldalain és a
www.hermuz.hu oldalon.

2017. június 17–20., 24–25.
miskolci nemzeti színház, nézőtéri társalgó

egy kiállítás,
100 gramoFon

a kiállítás a zenehallgatás idejében látható: 
jún. 17.: 20.00 óra; jún. 18.: 18.00 óra;  

jún. 19., 20.: 20.00 óra; jún. 24., 25.: 18.00 óra

A bemutató a PHONE’ című előadás próbáinak 
idején, jún. 21–23. között nem látogatható!

a Bartók Plusz 2017 programjában bemutatott 
Phone’ szimfonikus zenei performanszban hasz-
nált, a 19. század végéről és a 20. század elejéről 
származó gramofonokat a közönség közelről is 
megcsodálhatja a miskolci nemzeti színház néző-
téri társalgójában megrendezett kiállításon.

Giuseppe Nicoló műgyűjtő június 17–20. és 24–25. 
között zenehallgatásra várja az érdeklődőket, ame-
lyen 7000 darabos gramofonlemez-gyűjteményének 
különleges darabjait szólaltatja meg.
A legrégebbi operalemezek között hallható Frances-
co Tamagno, a híres tenor 1900-ból és a legendás En-
rico Caruso 1902-ből, valamint Titta Ruffo, Beniamino 
Gigli, Tito Schipa, Aureliano Pertile, Luisa Tetrazzini, 
Alma Gluck, Toti Dal Monte, Amelita Galli Curci, 
Lucrezia Bori, és még sok-sok más előadó, akik hoz-
zájárultak az opera terjesztéséhez a világon.
Bakeliten szólalnak meg a jazz műfajának alapí-
tó atyái: Louis Armstrong, Charles Parker, Benny 
Goodman, Paul Witheman, Cole Porter, Pee Wee 

Hunt, továbbá olyan legendák, mint Duke Ellington, 
Original Dixieland, Tommy Dorsey és Glenn Miller. 
Mellettük a fox trot királya, Jack Hilton és a páratlan 
ragtime zongoristák, mint Ben Light vagy Ia Winfred 
Athwell.
Emlékezetes karmesterekkel rögzített operákat és 
szimfóniákat ugyancsak őriznek a lemezek barázdái: 
Toscanini, Sztokovszkij, Coates, Cortot, Marinucci, 
Weissman vezényletével híres filharmóniai zenekarok 
szólaltatják meg Beethoven, Wagner, Strauss, Csaj-
kovszkij, Grieg, Bach, Haydn, Mozart muzsikáját a 
történelmi felvételeken.
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The best or nothing.

Mercedes-Benz márkakereskedés-és szerviz újra Miskolcon!

Új helyen, új csapattal, a 26-os út kivezetojén, a Bosch után!

Látogasson el hozzánk!

Várjuk szeretettel!
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19:30 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
22:00 • Good night music
23:00 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
22:30 • Belváros • nessun dorma, avagy a zene 
éjszakája Operaszerenádok
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20:00 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
23:00 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
Belváros • 3d aszfaltrajz Exquizite Art Concepts
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
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17:00 • térzene Zivatar 
Zenekar
18:00 • A háromágú 
tölgyfa tündére Fabók 
Mancsi Bábszínháza

18:30 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila 
22:00 • Good night music
23:00 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
Belváros • 3d aszfaltrajz Exquizite Art Concepts
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
11:00–22:00 • Zenepalota • Bartók hangszeres 
maraton a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnázium rendezésében

jú
n

iu
s 

19
.

H
é

tf
Ő

20:00 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
22:00 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
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20:00 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
22:00 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
17:00 • Pátria köz • térzene Classic Brass Quintett
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22:00 • Good night music
22:30 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
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k 19:00 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
22:00 • Good night music
22:30 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
9:00–17:00 • Színészmúzeum • simándy józsef 
emlékkiállítás
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19:00 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
21:00 • Good night music
22:00 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
17:00 • Pátria köz • térzene Theater Brass
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18:30 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
22:00 • Good night music 
opera miniatűr lemezbemutató koncert • 
Flautando Trio (Ukrajna)
22:30 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár
16:00 • Színház Terasz – Szent István Tér • kodály 
kórustalálkozó felvonulás
17:00 • Pátria köz • térzene GloriArt Brass
17:00 • Színészmúzeum • Légyott a Bartók Plusz és a 
Spanyolnátha művészeti folyóirat közös irodalmi estje • 
Közreműködik: Vass Tibor, Seres Ildikó, Fandl Ferenc
21.00 • Barlangfürdő • Bartók Béla: A kékszakállú 
herceg vára koncert fényfestéssel • Szolnoki 
Apollónia, Cseh Antal • Zongorán kísér: Rákai András
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P 17:00 • térzene Perecesi 

Bányász Fúvószenekar
18:00 • Papageno titka 
bábjáték • Szegedi Kövér 
Béla Bábszínház

18:30 • utcatánc Közreműködik: Miskolci Balett 
• Koreográfus: Kozma Attila
22:00 • Good night music
22:30 • Weszely ernő
harmonikaművész játszik

Széchenyi utca • kézművesvásár

KísÉrőProgramoK
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17:00 • vihula mihajlo – fecske Csaba: egy ősi legenda zenés mese • ősbemutató • Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola • Vezényel: Margitai Noémi • Rendező: Király Judit
18:30 • fekete sereg A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Ifjúsági 
Fúvószenekara • Vezényel: Ács Gyula
20:00 • dt Band koncert
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k 18:00 • egressy–erkel zeneiskola szimfonikus zenekara koncert • Vezényel: Gergely Péter Pál

19:30 • m. show drum & szendrői ifjúsági fúvószenekar koncert • Művészeti vezetők: Regős Ádám, Virág Csaba
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 18:00 • Bartók Plusz 2017 nyitóparádé Hősök tere – Kazinczy utca – Villanyrendőr – Széchenyi utca – Szent István tér

18:30 • fesztiválízelítő hangverseny Szólisták: Szauer Bianka, Baracskai Judit, Azat Malik • Közreműködik: Miskolci Nemzeti Színház 
Zenekara • Karmester: Karol Kevický
20:00 • miskolc dixieland Band koncert
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t 18:00 • Cantionale explicitum újrahasznosított zene • Junkyard Collective kortárs roncszenekar

19:00 • Leonard Bernstein: trouble in tahiti kisopera • Á la cARTe produkció • Rendező: Philipp György
20:30 • A nő illata Tangótól Jeruzsálemig • Schell Judit és László Boldizsár estje
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P 18:00 • rajongás Herczku Ágnes, Bodrogi Éva és Kiss Péter Bartók-estje
19:30 • zűrös Banda koncert • Magyar és balkáni zene határok nélkül
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17:00 • kodály: székely fonó beavató előadás I. • Műsorvezető: Hábetler András • Zongorán közreműködik: Köteles Géza
18:00 • fourtissimo dzsesszkoncert
20:00 • zene a képekben Fekete Nándor orgonaművész koncertje
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18:00 • Budapest Goldstars klasszik-dzsessz-rock koncert alfától az Omegáig • Szakcsi Lakatos Béla, Jávori Ferenc Fegya, Benkő 
László, Müller Péter Sziámi – három Kossuth-díjas billentyűs fergeteges összjátéka
19:30 • ella 100 koncert • 100 éve született Ella Fitzgerald, a dzsessz nagyasszonya • Náray Erika & Budapest Jazz Orchestra
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17:00 • kodály: székely fonó beavató előadás II. • Műsorvezető: Hábetler András • Karmester: Köteles Géza • Közreműködik: 
Miskolci Nemzeti Színház Zenekara és Énekkara
18.30–19:00 • szigeti istván: nuovo-Capriccio-miskolc ősbemutató • Közreműködik: Papp Sándor gitár, Koczka Tamás bariton, 
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének Vonószenekara • Művészeti vezető: Kostyál Kálmán
19:30 • miskolc Big Band koncert • Együttesvezető: Sándor Ferenc
21:00 • kolophon Hercegnője táncelőadás • Közép-Európa Táncszínház • Koreográfus: Halász Gábor
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17:00 • székely fonó – előhang Közreműködik: Gajdos Zenekar, Dobroda Zenekar, Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és Cantus 
Agriensis (művészeti vezető: Gergely Péter Pál)
19:30 • ezrek operája – kodály: székely fonó daljáték • A Magyar Állami Operaház vendégjátéka a Miskolci Nemzeti Színházban 
• LED-falas kivetítés élőben a színházból
20:30 • Csemiczky miklós: Carmina universitatis koncert • Közreműködik: Fekete Attila, Szvétek László, a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének Szimfonikus Zenekara, Női kara és a Miskolci Bartók Kórus • Karigazgató: Sándor Zoltán • 
Vezényel: Bartal László
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k 18:00 • miskolci ütősök koncert
19:30 • mini Acouistic World koncert • Bartók On Rock • Közreműködők: Papp Gyula, Török Ádám és a Mini
21:00 • Harlequinade táncjáték • Közreműködik: Miskolci Balett • Koreográfus: Gergye Krisztián
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17:00 • kodály kórustalálkozó koncert • Közreműködik: a Miskolci Nemzeti Színház Zenekara
18:00 • mesés operák koncert • Közreműködik: Csordás Klára mezzoszoprán • Zongorán kísér: Harazdy Miklós
19:00 • fool moon pop-acappella együttes koncert
20:00 • szinvavölgyi táncegyüttes táncelőadás
21:00 • szent iván-éji tüzes táncház Maródi Attilával
21:30 • főnix tűzzsonglőrök
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P 16:00 • symphonia Alapfokú művészeti iskola szín-fónia kamarazenekara koncert
18:00 • nép-szerű-zene Ács Gyula művei, Bartók Béla és Kodály Zoltán átiratai • Közreműködik: Reményi Ede Kamarazenekar, Ács 
Gyula, Bese Botond
19:30 • „Csöndkabát” Szabó Balázs Bandája koncert

KísÉrőProgramoK



     a                             szervezője

a miskolci operafesztivál nonprofit Kft.
jegyértékesítés:

Miskolci Nemzeti Színház jegypénztár (3525 Miskolc, Széchenyi út 23.)
Telefon: (06-46) 516-735, (06-46) 516-736 • Fax: (06-46) 516-734

E-mail: jegyiroda@mnsz.hu
Nyitva: H–P 10–18, Szo 10–13

valamint az előadások kezdete előtt egy órával az előadás kezdetéig.

jegyek kaphatók az InterTicket országos JEGYPONT hálózatában,
valamint a  oldalon.

további információk: www.operafesztival.hu
Követhet minket a Bartók Plusz Operafesztivál Facebook-oldalán.

Kiadja a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
Ügyvezető: Farkas Beáta • Fesztiváligazgató: Kesselyák Gergely • Külkapcsolati vezető: 

Müller Péter Sziámi • Marketing-, PR- és kommunikációs vezető: Frecskó Lenke 
Produkciós koordinátor, versenytitkár: Szakács Sára • Produkciós asszisztens: Gyetvai Dániel 

Honlap és sajtókapcsolat: Méhes László • PR: Láng D. István • Kísérőrendezvények vezetője: Seres Ildikó 
Titkársági koordinátor: Szabó Nikolett • Gazdasági vezető: Sáfrány-Szabó Szilvia

Szerkesztette: Méhes László • Szöveg: Csörnök Mariann

Miskolc
Megyei Jogú Város

Önkormányzata

támOgAtóink


