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1.

Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti tev6kenys6gek bemutatisa

A

Nonprofit Kft. az el6z6 6r'ekhez hasonlti m6rt6kff dllami 6s virosi
timogatisb6l szen'ezhette meg a 10 napos Bantik Plusz Operafesztir'61t, amell' a r6gii>
legnagt obb kulturilis rendezr'6n1e, 2001 6ta az Eur6Pai Uni6 6s Kelet-Koz6p-Eur6pa
N{rskolci Operaflesztivd1

orsz6gainak rrcghat6toz6 opetaszeml6ie, Magl'arorsz6g legnagyobb operafesztivilja. Biiszk6n
mondhatjuk el, hogv a vdros Pro Urbe dijjal tiintefte ki az operafesztiril szewez5stibj6t, t<ibbek
kozott a krivetkez6 indoklissal; ,,A Bart6k Plusz aktivan r6szt vesz nemzeti kulturAnk sz6leskorri
terjeszt6s6ben, az orsz6fim6,zs er6sit6s€ben. Kultutdiplomiciai lehet5s6gck tfuhinit Viniiia a r€9l'6
Es az

orszig sziman."

Bart6k Plusz Operafesztivdlnak, a bart6kr dletmd ipolisa mellett kozponti gondolata a
kortirs n6popera megteremt6se, a mifai itp<>zicionilisa. Ennek 6rdek6ben a fesztivil egyr6szt
vilogat a Bart6k utini n6pszer6 operarepertoirb6l, 6sbemutat6ival osz'tdtzi a kortits magyar
operairist, nemzetkozi operair6 verseny6vel arra torekszik, hogy nj, ig6n,ves 6s n6pszetfi oper6k

A

szirlessenek.

Az Opemfesztivil 3 f6 pill€re:

o
.
.

Bart6k B6la 3 szinpadi miv6nek bemutatisa

A ,,Irgven

az opeta mindenki6" gondolat jegy6ben sziiletett Ezrek

Operairti verseny meghitdet6se,6s

a

operija

gy6ztes opera bemutatisa 2-3 6vente

2019-ben Bart6k 3 mrir,6b6l A k6kszakdli herceg virit mutattuk be a Nemzeti Filhatmonilus
Zenekerral a Nviri Szinhizban. Ezrek operija sorozatunk legujabb 6kkcive Pietto lVlascagni:
Parasztbecsiilct cimfi operdja, melyet eg),csodilatos szabadt6ri helyszinen mutathatturk be. A
2018-as Operair6 verseny gy6ztes darabja

ezzel t rsszaigazolva torekv6si.lnk, 6s

a

utin

volt 15 perces vastaps,
szerz6, Albin F'nes Nora cimfi kortirs operdjinak
pedrg a Nagvszffiizban

6n 6n,vess6g6t.

Mindezek mellett program,aink kozott volt magyar 6sbernutat6, magvarorsz6gi bemutat6k,
vend6gj6t6kok, g;ilahangversenyek, zenei humorist6k show-ja, Bart6k ihlet6sri jazz hangverseny,
szabadt6d operagila, tobb szabadt6ri operael6adis, templomi hangversenvek, 6nek mesterkurzus,
gye rmekprogramok.

Mivel a koncepci6 tobb prll6rre timaszkodi\ igv tobb c6lcsoportot sz6lit meg a fesztir.il. A
szorosan vett szakm6t6l, a zeneszerz5kt5l kezdve, a bizonytalan irdeld5d6krjn it az ope{t
ncm ismer6 kcizons6gig bezfu6lag.
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2. K6zhasznri tev6kenys6gek bemutatisa
2.1. El6ad6-miiv6szet

K<izhasznI tev6kcnvs6q memevez6se:

El5ad6-mfiv€szet
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3. Kiizhasznri tev6kenvs6g 6rdek6ben felhasznilt vagvon kimutatisa

.\

kreg6szit5 melldklct 3.3 pontjiban raszletezctt vagl'()n.

4. Vezet5 tiszts6prviselSknek nvriitott iurratis

Vezet6 tiszts6gvisel6k munkadiia
6s a felirgyel6 bizottsig tagjainak tev6kenys6gtk6rt az iizleti 6v ut6n jirir
jirand6sig <isszeg6t mutatja be az aJibbi tlblizat

A vezet6 tisztsdgvisel5k,

Vezet6 tiszts6gvisel6k iirand6sigai
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5- Kiizhasznri

ioqillis meoillanitisfioz sziiks6qes alaoadatok
Alapadatok (1000HUD

El6z6 6v

B. Eges osszes bev6tel
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111 337
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9
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1t4 7 54

cbb5l:
C. A szem6lyi jcir.edelemad6 meghatarozott rtszinek az zd6z6
rendelkez6se szerinti felhaszndllslr6l sz6l6 1996. 6vi CXXVL tn . alapj6n

itutalt ri,sszeg
D. KozszoQiltatisi ber.6tel
E. Normativ timogatis
F. r\z Eur6pai Uni6 struktur6lis alapjaib6l, illen'e
nvrijtott timogatis
G. Korrigilt irber'6tel [B-(C+D+E+F)]
I L Osszes riforditis (kiadis)

a Koh6zi6s

Alapb6l

ebb5l:

I. Szem6\'i jellegi kiadis (telies)
). Kcizhasznri tev6kenys6g riforditisai
K. ,\d<izott eredrn6nv
L. A szen.ezet munkijiban kozremikrid6 kriz€rdekfi onk6ntes
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tevdkenys6gr5l sz6l6 2005. ivi LXXXVIII. tn,.-nek megfelel6en) (f6)

6.

I

0
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Tirsadalmi timogatottsAg mutat6i
Mutat6 teliesit6se
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7. Kieo6szitii me116klet
7.1.

Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s ktizhasznri tev6kenys6gek bemutatisa

ifnius 14.20 6ta. Miskolci Nemzeti Szlnhiz.. Nagyszinhiz
BART6K PLUSZ 2019 oPERAGAI-A

2019.

A Bart6k Plusz 2019 nyit<ihangversenydnek mrisorrisszeillitisa romantikus, 20. szizadi 6s kortirs
zeneszerz6k mriveib6l nrdjtott mer6sz, formabont6 vilogatist. Kesself ik Gergelv, az est
karmestere maga r'6lasztotta a fesztir'{l nvit6gil6iinak m6sorit. Puccini Turandotjit leszimirva
ritkin, vagy 6pp soha nem hallott operar6szleteket hallhatotr a kcizcins6g Boross Csilla, Kele
Rrigirta, Nlolnir Agnes, Rnckner Szabolcs. F-rik Ircnton sz6listdk el6adisiban a Nlagtar.{JJarni
Operahin Zenekarra 6s Enekkara.

itnius 15.19 6ru. Miskolci Nemzeti
,,... 6s rcno',

2019.

Szirrhaz, Ytamataszinhiz

B. Torrjk Fruzsina Kereszt cimfi mrive alaplin k6sziilt egyfelvonisos bibopera
Az ,,. .. ES ECHO" tiik<irjit6k: egi' opera€nekesn6 szem6lyes dr6nijinak tdrt6nete, ami cinmag,in
tilmutatva a gorog tage&ik stlvit 6s elkeriilhetedens6git hordozza. Az 6let 6s a szinpadi l6t

val6siginak kontrasztja sztitrealitisba hailik.

A

bibszinhiz mlgtirifual olyan maginmitol6gia

jelenik meg, amelyben a ttikork6p nemcsak visszan6z, de vilaszolni is k6pes. Ez egyfajta forditott
K6kszak{ll-tort6net is, amelyben csak Judit van, f6rfi n6lkiiLl, a vir csapdijiban.
Az opera viligiban nem megzokott, hogy W)'anazon mrh'iszek adl6k el6 a darabot, mint akik

litrehoztik azt. Vizin Vikt6ria, Gergye Krisztiin 6s Zombola Pdter valamilven szinten szerz5je,
alkot6ja is el5ad6ja is a darabnak. Ez is vezethetett oda, hogy az el6adis a kiiLlfrildi nisigir6k
kiireiben is az egyik legniv6sabb 6s legizgalrnasabb el6adisnak lett trtulilva.

irinius 15. 21 6ta. Miskolii Nemzeti Szinhiz, Nyiti Szlnhriz
GIACOMO PUCCINI: BOHEMELET (La bohime)
A Bohdm6let cim onmagiban mdr egy hiv6szrl, de mi akarrunk valami rijat mutatni Puccini orok
sz6ps6gi operiiival, 6s ehhez tiik6letesen passzolt Ilibetler Andris rendez6se. Nem csak az
animici6s vetit6ssel hozta krizel t n&6khi\2, de a szerepkik is rendre felbukkantak a n6.z6t6ren,

2019.

olykor bevonva a nagl'6rdemfit az cl5ad6sba. I\{agyarorszig vezet5 6nekesei (Rodolfo - Honith
Iswin; Mimi - Kriszta Kinga; Nlarcello - Ilaia Zsok; Nlusetta - Ricz Rita; Schaunard - ()eiger
Lajos; Colline - Kiss Andris; Benoit, Alcir.rdoro - Hibetler Andr6s) tbrmiltik meg a romantikus
opera karaktercit, ami azt eredmdnyeztc, hopy mir az els6 Rodolfo ina utin vastaPs alakult ki a
ntz6ttren. Nladaras (iergell karmester, Savaria Szimfonikus Zenekar, G,vtln Ncmzeti Szinhdz
E nekkara, Ivlagyar Alhmi ()perahiz Gycrmekkara, illetve az 6nekkarok is kimagasl6 mffv6szis6ggel
rctrik hozzi a r6sztket egy kcizrins6gsrker Boh6melethez, amely a Nyiri Szinhiz akusztikijiban
or6k €lm6ny marad.

irinius 76.19 &a. Miskolci Nemzeti Szinhiz, Nagyszinhiz
EOTYOS PETnn' Az ARANYSARKANY (Der goldene Drache)
A magyar szerz6 zen€le izig-virig kortirs zene. Nem romantihus dallamok adi|k a zeoe

2019.

tizit,

hanem a darab olykor drimai, groteszk, vagy 6PPen humoros pillanatait tokiletesen lefest5 zenei
motlvumok. A 1.1 f6s izraeli kamarazenekar, au Israel Oontemporarv Players a szinpadon foglalt

-5
helyet, amelynek iit6s szekci6jiban szimos kii{rinleges hangszer szerepelt. Bruno Rerger-Gotski
rendez6se letisztult, pont annyit mutat amire sziks6ge van a n6z6nek, hogy meg6rtse 6s bele6lje
magit a tort6netbe. ,\ Bart6k Plusz Operafesztivil biiszke arra, hogy Eotvris P€ter operiiit el6sz<ir
Miskolcon lithatta a magl'ar kozons6g 6pp ott, ahol a szerz6 14 6r'es koriig 6lt.

irinius 17. 2O 6ra. Mriv6szetek Hiza
SARIK PETER TRT6: X BARTOK
A Sirik P6ter Tri6 rijfent megmutatta a kozrins6gnek 6s a szakminak, hogy a k6pzeletnek semmi
nem szabhat hatirt a zen6ben sem, hiszen Bart6k mfiveit olyan eleganciival 6s k<innyeds6ggel
irltett6k it a jazz m(rfaiiba, hogy az eredm6ny egy rendkivi.iLl sz6ra,koztat6 iazz hangverseny lett. A
nagyon finom 6s lassi 6pitkez6sekt5l a harsiny, mir-mir rockos r6szekig minden belef6n. A iazz
mellett lehe t5 legsz6lesebb spektrumon )itszottak, m€g n6mi popos fiIing is hallatszott itt-ott. Volt
ritmusra taps, s6t, volt krizrjns6g6nekeltet6s, r,olt sok-sok humor, kozvedens6g 6s 6szintes6g, de

2019.

legf6bbk6ppen iazz 6s Bart6k.

jrinius 19. 21 6ta. Miskolci Nemzeti Szinhiz, Nyri SzlnhAz
ALEKSZANDR SZKRJABIN: PROMETHEUS: A TTZ KOLTEMEI.TYE
BARTOK BEI.A: A KEKSZAKAIU HERCEGVARA
Alekszandr Szkrjabin egy szinorgonira irt konkr6t szinkort k6pzelt el a mi ,,illuszr6lisak6nt", amit
el5adis krjzben a kdzons6g el6 vetitenek. A Ncmzeti Filharmonikusok produkci6ja hittetinek
l|winyvrlirya ez6rt is szinekb6l 6pitkezett. S6t, r'al6sigos ,,szinkoncertet" komponilt Binyai Tamis
rdigitisten'ez5 a zenekar 6s a n6zrit6r krjri. A rdl6dz6, vi.ltakoz6 szinek ig1'ekeztek ibrizolnt
Szkrjabin zenei verssorainak hangulat:it, amit a zenekari illisok 6s t zongorin kozremfikod6 Bill
Divid rajzolt hangokb6l a hallgat6sig el6.
A sztinet utin k<iyetkez6, A k6kszakillt herceg r.6ra el5ad6sa el6 nagv v6rakozissal tekintett a
kozrins6g. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar (6zeneigazg t6i^, H^m^r Zsolt Liszt-dijas
karmestet, a diszletek helyett inkibb a viligitis sulyponti elhelyezis6vel adott keretet a k6t sz6lista
iit6kinak. Biztosra ment: sokat tapasztalt pro6kra bizta az 6nekesi-szin6szi j6tdkot. Rost Andrea es
Palerdi Aodris kett6s6ben nem csal6dott a koz<ins6g. Oh'an mimikival, gesztusokkal, 6s a
magabiztos dnektudisra alapozott szinpadi lit6kkal varizsoltik az tres szinpadra Bart6k m6v6t,
hogy 6rezhettiik: mi most mindannyian K6kszak6lhl viriban vagyunk, amelynek ajt6i ott nyrlnak
mela sorra a szinpadon iil6 zcnekari muzsikusok kciz<itt.
2019.

jrinius 20. 19 6ra. Miskolci Nemzeti Szlnhriz, Nagyszinh6z
ALBIN FRIES: NORA
AZ OPERAiR6 VERSE?\IY 2018 ?{YERTESE
2019.

Ha hihetiink a Bart6k Plusz operalitogatri fesztivilkoztins6genek, 6s a Nora cl5adisa kiizben fclfelhangz6, majd az el6adis v6gen ill6 iinnepldsbe itfordul6 tapsviharnak, jtil d<int<itt a fesztiril
2018-as operair6 versenvrlnek zsfirije. A rendez5 (Anger Ferenc) 6s a diszletten'ezi5 (ZoldlZ.
Gergell) meg6vta att6l a szerz6t, hogy grccsbc hajl6, harmadik vonalas ,,hollywoodi" produkci6
r.iljon a darabjib6l. De ig1'tettek az el5adis kozremdkodtii is, akik kell5 empitiival 6s
r-isszafogottsiggal alakitottik szerepiiket (Pedro Yelazquez Diaz, Valenrina Pluzsnyikova, Sylwia
Olszynska, Nlorten lirank Larsen, Sztile Tam{s, Vimosi Katalin, Ocsai Annamiria, NIith6 Beita,
Bodrogi Eva, Trit<is Roland. Kolozsi Balizs), koncentrilva inkibb az opera zenei megformilasira,
mint a tulzisokra is lehet6s6get adti szin6szi alakitisra. Ert5 egvtinmrik3d5 partnere taliltak ebben
a darab karmester€bcn, Cser riddmban 6s a Miskolci Szimfonikus Zenekar ien6szeiben.

6-

NyLi Szirrhlz
IGUDESMAN &JOO: A LIfiLE NIGHTMARE MUSIC SHOW
Alekszej Igudesman 6s Hyung-ki Joo du6ja az egvtk legkivil6bb a klasszikus zenei
humon-iligiban. Kitrio5 zeodszek 6s nag)'on viccesek is, er6lkrid6s n€lkii{. Zenei gegek 6s po6no!
f6lre6rt6sek, n6zetelt6r6sek, nyelri humor, ez el5ad5i stilusuk l6nyege, amely azonnal levette a
l6bir6l a miskolci kriz<ins6get.
Mfifaji sokszinris6g jellemezte a produkci6t: r'olt itt minden, barokk, romantikus, modern
klasszikus, viligzene, pop, m€g zSmoke ot the uatur n\ito riffie is megddrrent. Azonban nemcsak
vicceskedtek a firi( a zenei teljesitm6n,vt is nagvon komolyan \.ett6k. Joo tobbek kozott eltiadta
kisfiinak irt altat6dalit, mi meg virtuk a po6nt, de nem i<itt. Megerheniik, hogl' van, amiben nincs
2019.

itnius

21.18 6ra. Miskolci Nemzeti Szinhiz,

humor, de nagl on fontos, mcrt szem6lyes. Ki6rdcmelte a nag)' tapsor. Az eg6sz el6adisb6l siitrjtt a
l6kedv, a term6szctess6g. Az pedig, hogy kii,l<inbriz6 viligokat mutattak meg 6s helyeztck egymis
mell€, egy6rtclrnri iizenet arra, hogy taliljuk meg mindenben a kozos pontokat. Hiszen mindcn

itjirhat6,

csak az utat kell hozzi meglelni.

. Kilv6ria-domb
PIETRO MASCAGNI: PARASZTBECSULET lcavalletia rusticana)
EZREK OPERAJA - [cgyen az opera mindenki6!
Visszat6rt az ,,Ezrek operiia" az Avasra - de nem a mir t<ibbszcir is jirl bevilt kilit6i helyszinre,
hanem a Kilviria-dombra esett az els5 halllsra kicsit meglep5 vilasztis. Bir a liwiny lehet
megfelel5 a Parasztbecsiilet tijrt6net6hez a hatalmas gesztenyefiyal 6s a kipolnival, hiszen a
2019. jrimius 21. 21.15 6ra

cselekm6ny egy sziciliai falu krizpontjiban, a templom el5tti t6ren jitsz6dik. Paolo Par,bza rend,ez6

mir a Veronai Ar6niban is) nemcsak nagyszerfien kihasznilta a szokadan
jitdkteret, hanem plusz jelent6st is adott a helyszinvilasztisnak azzal, ahogyat bemutatta 6s
ch,ilasztotta az emberi konfliktusok 6s az Istenhez fordul6s pillanarait.
(akr tobbszor dolgoz<-rtt

A

hatalmas szabad t6r lehet6s6get adott arra, hogy a fuvaros rUfio (llaja Zsolt) val6ban k6tlovas

fogaton 6rkezzen haza - a ktr kisebb 6s egy' nagyobb emelt ,,szinpad" arra, lrogy a kulcsjelenetek
hanptlyosak 6s mindenhonnan lithat6ak legyenek - a ndz6k llblhoz lefut6 jitdkt6r pedig arra,
hogy az operiknil szinte soscm tapasztalt intim kozels6gben s6tiljanak, tincoljanak eliittiink a falu
lak6i, a nagv l6tszimi k6rus tagyai. A Nliskolcr Nemzeti Szinhiz kib6vitett Enekkara, a d6l-korear

Chor is a miskolci k<irusokb6l <isszeillt Fesztivilk5rus tagjai keltett6k 6lere kivil6an a
sziciliai falu 6letit. Ez pedig nemcsak azt jeleotette, hogl'minden mozdulatukat, rezdiiliseit is
litruk, hanem azt is, hogy hangositis n6lkiil sz6lhatott az inek. S6t, amikor 6pp a k<izeliinkben
6nekeltek, a sz6list6k (IJector Lopez Mendoza, Balga Gabriella, Dobi-Kiss Veronika, Balogh
Eszter, Haja Zsolt) hangjit sem a hangfalakb6l hallonuk - r'agy legalibbis tigy trlnt, ami a hatist
tekintve Wvanaz. A mindezt szfinni ncm akar6 tapssal meghilil6 kozcins6g soraiban iiit k6t
kiiLlonleges vend6g. Az egl ik Gurda Nlascagni, a zeneszerz6 Pietro Mascagni dddunokija. A misik
Juhisz Ferenc, a mindszenti templom, igy a kilviria pldbinosa, aki sz6lt is n6hiny sz6t az- el6adis
Asan Civic

kezdete el5tt.

irinius 22. 19 6ta. Miskolci Nem zeti Szinh z' Nagyszinhiz
PIETRO MASCAGNI: IRIS
A Josef Kaietri,n Tyl Szinhiz vendEgjrit6ka (Plzen, Csehorszig)
Miskolci Operafesrivil Nonprofit Kft.
2019.

mell6klet

-7Pietro Nlascagnit egyoper6s szerz5k€nt tartia szimon a vilig, nemcsak a koz<ins€g, de az ahpiin,
hogy a Parasztbecsii{eten kivii{ nem na!ryon jitsszik operiit, kimondhatjuk, hogv a szakma is. Az

operafesztivil most viltoztatni kivint ezen. Az Ezrek operijinak r,ilasztott Patasztbecsirlet
pEnteki el6adisa utln Iris cimfi op erliit lithatta a Nagyszinhiz szombati kozrins€ge.
Az este ezen tulmen6en is kii,kinlegess6gnek szimitott. Ivlint a mrison'ezet6, B5sze Adim
bevezet6 szavaib6l kiderirlt, val6szinrileg magyarorszigi bemutat6 sziileteft a Bart6k Pluszon.
Val5szinrileg - ugyanis egyetlen nyomra sikeriilt bukkanni. F,gy 1923. okt6ber 24-€n megjelent hir
szerint lvliskolcon az Iris bemutat6jira k6sztltek, im ijabb hir, tudtisitis, kritika nem er6sitette
meg, hogy az el6adis val6ban megszii,le tett. Ak;rhogy is: az Iris bemutat6ia Miskolcon volt,
legfeljebb kozel 100 6v elt6r6ssel. Fontos kiikinbs6g lehet m6g az is, hogy vend6giit6kot
lithattunk a.fosef Kajetin Tyl SzinhAz (Plzen, Cschorszig) produkci6jit.
irinius ?-\. 19 6ra. Miskolci Nemzeti Szlnhiz, Nagyszlnhiz
HARoM TENoR GAI-A
A fesztivilt megnyit6 operagila m6sora, tgy a Hirom tenor zAr6g1lira is tartogatott meglepetdst a
mfisorrjsszeillitis. Az el5zetesen beig6rt szerz5k - Verdi, Puccini, Gounod, Csajkovszkrj, fuchard
Strauss, Erkel - borit6kolhat6an kozcins6giken hoz6 sligeririii mell6 odacsemp6szett egy kortirs
fiatal olasz zer,eszerz6t, Girolamo Derac5t. A meghrikkent6 mfivei (a nyolc misodperces Taci!; az
Indaco; a Facebooking is a gramofonokra irt Phone) r6v6n az opetafesztivil litogat6i el6tt mir
ismert muzsikus most az iriik kozotti intermezz6k szerz5jek6nt mutatkozott be. Nem is
akirmilyen kozzen6kkel, hanem az esten felhangz6 iri6k f5 moti'sumain alapul6 mivekkel.
Biztosan akad, a,kl szimira szents6gt<ir6s, ha a klasszikus operaszerz6k dallamainak
k<ilcs<inr,6tel6b6l valaki a sajit neve
zen6t k.
^l^tt
Derac6t azonban nem a tiszteledensdg (vagy az <itlettelensEg) vezette, mint inkibb az, hogy az el,re
az est6re komponilt muzsikija hid legyen mult 6s jelen ki5zi5tt, ivsz6zaddal ezel6tt sziiletett
mel6di6khoz teremtsen sajit zen6j6vel <isszek<ittet6st. Ez a Ban6k Plusz t<irekv6se, eml6keztetett
ri a mfison ezet6, B5sze Adim is, aki a zeneszerz6k statisztikijdt k<izolte: 11 m6r nem 615
komponista mellett 7 616 kortirsat mutatott be a fesztiv6l 2019-ben, ami krivetkezetes odafordul6s
2019.

a mai zenei viLrig fel6.
Az est tenorjai ugyancsak ltatalok voltak: a Marton Eva Enekr-ersenv f5dijasa, Galeano Salas, a
Placido Domingo Enekversenyre bejutott lVhhail Mihajlov 6s a Magyar Alami ()perthiz sz6listija,
llon ith Isn'6n. Remek tel)esitm6nyiiket illva tapsoh.a min6sitette a gilakozons6g.

Vilogatis

az Operafesztivil kieg6szit6 programjaib6l:
jtnius
2019.
14. 18.30 Szent Isn in t6rFrancia operagila
2019. irinius 1.+. 20.00 Szent Isn {n t6r,,O, sole mio" - LeonVoci koncert
2019. iinius 15. 18.30 Szent Istv{n t6r
C}ioachino Rossini: A sevillai borb6lv
2019. irinius 15. 27.30 Erzs6bet tdr Elsa Valle - Afrocando
2019. linius 16. 19.00 Szent Isrvin t6rO/A de personis -A la cARTe / Heureka
2019. jtnius 16.20.30 Erzs6bet tdr Szfics Gabi & Stereo Swing
2019. jtnius 17. 18.00 Szent Isw6n t6rUton var, a Cziffua Ktizpont
2019. jtnius 17. 20.30 Erzs6bet t6r Tom Stormy Trio feat Petrovna
2019. jfnius 18. 19.00 Szent Isn in t6rPszich()pera, ayagy Freud 6s az opera
2019. irinius 18. 20.30 Szent Isn 6n I6r,,KONNYU KOMOL\"'
- Nliiller piter Szi6mi Andliriends

koncert
2019. jrlnius 18. 20.30 Erzs6bet

t6r

Miskolci Operafesaiv6l Nonprofit Kft.

Mizrab
Ktizhasznis6gi melldklet

-82019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

jfuius 19. 20.30 Erzs6bet t6r lazz Insid,e & Dobrik Petra
jinius 20. 18.30 Szent Isn i.n t6rMiskolc Dlrieland Band 6s Malek Andrea
irinius 20. 20.30 Erzsibet t6r ,,Nlindig veled" - Szdrdnfl-dalok mrisk6pp
jrinius 21. 18.00 Szent Istvin t6rSzinvav<ilgyi N6ptincegyiittes
jtnius 22. 19.N Szent Istvin t6rT6rzene a Zivatar Zenekarral
jtnius 22. 18.30 Erzs6bet t6r Bor-Dal-Est
irlnius 23. 19.00 Szent Isndn t6r(laetano Donizetti: Rita
finius 23. 2O.W Erzs6bet tir Harcsa Vcronika & Gydmint B6linr kyarrert

Ttirzsprogramon kivtli esem6nyek

. 86 szekund 2.0
Miskolci Nemzeti SzinhAz - Kamaraszinhiz
A Bart6k Plusz 2019 nviri progranridban bemuratorr IJ5 szekund. Bosze Adim rddi5s-relcvizi6s
mfison'ezet5 zenei stand up estj6rc a bel6p5jegvek hetekkel az el6adis cl5tt elkeltek. A zenc
vrlignapjinak el6cst6i6n, szeptember 30-6n most azok is r6szesei lehetnek a nagl sikert ararott
2019. szeptember 30, 18 6ra

produkci6nak, akik jriniusban lemaradtak r6la.

okt6ber 1. 19 6ra . Bat6k titkos szinhiza
Miskolci Nemzeti Szinh6z - Kamaraszinhiz
r\ zene vil6gnapj6n, okt6ber 1-j6n a Bart6k titkos szinhiza cimt cstet ldthattik, amely Bart6k B6la
hangszeres miveinek zenci r.riigit a szinhiz is a mozgismrir'6szet eszk<izeir.el 6rtelmezi. A
produkci6 litrehoz6i a bart6kr zene univerzum6nak azt a lirhataian, r.agv alig 6rz6kelhet6 oldalit
mutatjik meg, amely sajitos bels6 ,,sziohizi" dramaturgia szerint alakitiik a kompozici6t.
,\ Szinhiz 6s Filmmriv6szeti Egvetem v6gz5s rendez5-koreogrifus hallgat6i l{orvith Csaba
tincmin'6sz-kore ogrifus 6s Selmeczi Gyrirgl- zeneszerzr5 irinyitisir.al Bart6k emblematikus
zongoramiveibcn tirjik fel a drimai motivumok eg6sz sorit, egy-cgy lehets6ges tiirt6net
kibontisit a hangjegvek sokak szimi,a titokzatos vilagib6l.
2019.

2019. okt6ber 22. 19.30 6ra . Juan Diego Fl6rez iriaestie

Erkel Szfnhriz, Budapest
-luan Diego Fl6rez, a viiig eg,vik lep;tehets6gesebb €s legkeresettebb tenorja adott koncertet a
Bart6k Plusz 6s a Csimborassz6 Production koprodukci6la j6r'olrib6l, a Nlagl'ar Alami Operahiz
Zenekarir'ak k<izremrikod6s6vel kedden este az Erkel Szinhizban. Mrisoriban az operaitodalom
legismertebb iriii csendiiltek fel, trjbbek kciz<itt Verdr, Puccini, Massanet mriveib6l, az est
karmestere pedig-f ader Bignamini r.olt. A hangverseny v6g6n a bel canto szt6ri^ s i t magit kis6rte
git6ron, elrugaszkodva az opera mfifalit6l, perui dalokkal ai6nd6kozta meg a kozons6get a
legmagasabb szinten.

A

2019 6vi Bart6k Plusz Ope rafe sztivilon ism6t f6kuszba keriiLlt Bart6k K€kszakilhija. A
,,K6kszakillf *" esten a Bart(rk-6letrni mirtikad(r mepzrilaltat6ja a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar €l6n Ilamar Zsolt karmestcr illt, koztemrik<idott Rost Andrea €s Palerdi Andris. Az est
szinorgonir.al 6s f6nyfest6ssel kis6rt darabbal, Alekszandr Szkrjabin Prometheus: A tffz
kriltem6nye cimri mrivdvel zirult. A nyit6parid6t 6s fesztivilizelit6 (szabadon litogathat6)
hang-ersenyt k<ir-et6 Operagilin l\Iolnir Agnes, Kele Brigitta, Boross Csilla, Brickner Szabolcs 6s
Erii Fenton fell€pdsivil, , Mrgl'"t A[ami Ope rahiz Zenekzrit 6s I]nekkarit Kcsselvik (iergely
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A misodik napon egy animici6s vetit6ssel frfszerezett, ktil<inleges Boh6mdlet el6adist
lrthatott a k<iz<ins6g. Misnap E<iwris P6ter Az Aranysirkin,v cimfi operiiinak m g't^torsz^gi
bemutat6jit Bruno Rerger Gorski rendez6s6ben mutatt6k be, Nagy Zsolt vez6nylet6vel az Israel
Contemporary Pla,vers et6adisiban. A kiivetkez6ekben S6rik P6ter Tri6 XBart6k, az
lgudesman&Joo A little Nrghtmare NIusic cimti show-j6t, r'alamint ,,.. 6s Echo" egyfelvonisos
biboperit lithatta a kcizons6g. Az el5adisok napiin B5sze Adim misodik zenei stand-up estie,

vez6n)'elte.

Miskolc testv6rvirosinak k6rusa, az Asan Civi Choir koncertie hangzottak el. r\z operair6 verseny
gy6ztes6nek, Albin Fries-nek Nora cimrf darabiit t Miskolci Szimfonikus Zenekar
krizremfikod6s6r'el Anger Ferenc rendezds6ben l6thatta a nagydrdemfi. Az Ezrek Operija
programsorozat kerct6n belii'l Mascagni: Parasztbecsirlet cimfi operiia csendirlt fel a Kalvii.adombon (rendez6: Paolo Patizza, karmester: Kocsir Ralizs). A pilsen-iJosef Kaietln Tyl Sznhiz
vend6giit6kiban Mascagni: Iris cimfi operiiit lithattik. Fesztivilunkat Hirom Tenor G6ldval
z6rtuk, Galeano Salas, I lon'ith Iswin, Nlihail Nlihallov kozremrikod6sdvel. Tcirzsprogramiainkon
kivii{ szimos templomi hangverseny, t6rzene, utcatanc, iazz- 6s viligzenei esem6ny, oPera
6lm6nyfot6zis, gyermekel6ad6s, vilig- 6s krjnnyffzenei programok virtik a ktiz<insdget, a
mepzokott kirakod6vis6r 6s gasztron6miai kinilat sem maradt e[.

7.2Egy6b

Kft. 2019 6vben 6s a Di6sgy5ri Gimniziummal
megillapodist
k<itdn
krizoss6gi
szol#lat mcgszervez6s6r6l. A megillapod6sban 5
epX'tttnrik<id6si
f5 tanul6 teljesitette 57 6ris koz<iss6gi szolgilati kdtelezetts6g€t.
Ivliskolci Operafesztivil Nonprofit

Timogetisi programok bemutat6sa
8.1. A,Iiskolci O
,\'
K/i tintogltttirt)

8.

Timogatisi progtam elnevezdse:

Szimfonikus zenekarok timogatisa

Timogat6 megnevez6se;

I\liskolc Megyci Jogi Viros Onkorminyzata,
Ilmbcri 1116forrisok Miniszt6riuma.
Nemzeti Kulturilis Alap

Timogatis forisa: S-szel ielolve)

kozponti kolts6gtet6s
<inkorminvzati kolts6gtet6s
nemu etkdzi forris
mis gazdilkod6

Tdmogatis id6tartarna

Timogatis <isszege (HUF)

Timogatis tipusa: (X-szel jelolre)

.l

l5 +09

415 409

-tirgr'6vben fclhasznilt risszeg:

-115 109

-tirgl'6vben foly6sitott iisszeg

115 409

visszat6ritend6

Szem6lyi

Dologi:
I"elhalmozisi:
Osszesen
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II
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x

-cbb6l a tdrgy6r're jut6 osszeg:

yissza nen.r t6ritend6

Tirgy6vben felhasznilt 6sszeg
16szletez6se jogcimenk6nt:

x

I

x
,17

098

369 538
1 227

117 863

Ktizhasmfsigi mell6klel

