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MISKOLC, BELVÁROS

„Legyen az opera mindenkié!”
PRO URBE DÍJAS A BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁL
Pro Urbe díjjal ismerte el Miskolc város közgyűlése a
A fesztivál megyeszerte rendezett hangversenyeBartók Plusz Operafesztivál szervezőstábjának munket és előadásokat, Miskolcon túl Budapesten,
káját 2019. május 11-én. Az indoklás szerint a BarBayreuth-ban, Kolozsváron és Kassán is. 2011tók Plusz aktívan részt vesz nemzeti kultúránk széles
ben Magyarország soros EU-elnöksége alkalmákörű terjesztésében, az országimázs erősítésében.
ból, a brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben egy
A kultúrdiplomáciai lehetőségek
hónapig nyitva tartó kiállításon
tárházát kínálja a régió és az ormutatkozott be. A Liszt-évfország számára. A fesztivál alapítása
duló alkalmából kiállítása volt
óta jelentősen hozzájárult ahhoz,
Ausztriában, Szerbiában, Lenhogy Miskolc iparvárosi imázsa
gyelországban, Romániában és
MÁJUS 11.
MISKOLC VÁROS ÜNNEPE
megváltozzon, és ma is közreműSzlovákiában.
ködik a város arculatának pozitív
A Bartók Plusz Operafesztivált
DÍSZOKLEVÉL
alakításában.
beválasztották az Európai Fesza Bartók Plusz Operafesztivál csapata
A Bartók Plusz Operafesztivál
tiválok Szövetségébe, 2015-ben
alapítása, a 2000. év óta azon
Kiváló minősítésű művészeti feszPRO URBE
dolgozik, hogy Miskolcot bekaptivál címet nyert el, illetve csatla
csolja a nemzetközi zenei élet
kozhatott a minősített európai
vérkeringésébe. Az országban
fesztiválok közösségéhez.
egyedülálló rendezvényt már néAz operafesztivál megalakulása
hány év után a legmeghatározóbb
óta 40 különböző Bartók-előaBartók-fesztiválként tartották szádást mutatott be hazai és nemmon. A fesztiválon a kezdetektől
zetközi partnerekkel. Az elmúlt
világjáró magyar művészek és
7 évben 20 ősbemutató fűződik
nemzetközi operasztárok lépnek
nevéhez a legjobb mai magyar
föl, és Kelet-Közép-Európa valazeneszerzők műveiből. Jótémennyi jelentős operatársulata bemutatkozott már.
konysági koncerteket adott az avasi templom orA Bartók név mögött 2012-ig minden évben másgonájának felújításáért, a miskolci zsinagóga és a
más zeneszerző, zenei irányzat szerepelt. A fesztivál
Latabár-síremlék renoválásáért, a térség árvízká2013-tól meghirdetett új művészeti koncepciójának
rosultjaiért, legutóbb a koraszülöttek szállítását
központi gondolata a népszerű, kortárs népopera
segítő Segíts élni Alapítvány munkájának támomegtalálása és a műfaj átpozícionálása lett.
gatásáért.
A „Legyen az opera mindenkié!” gondolat jegyében
A hazai komolyzenei élet nívós partnerként tekint
a Bartók Plusz elsőként jelentkezett Miskolcon ina Bartók Plusz Operafesztiválra. A „Jövő kulcsa”
gyenes szabadtéri operaelőadásokkal, koncertekkel.
elnevezésű operaíró versenye világszerte ismert
Fiatal generációk ízlésformálásához, zenei képzettséértékteremtő zenei műhellyé tette.
gének kiszélesítéséhez járult hozzá azzal, hogy felléA Magyar Állami Operaház és a Zeneakadémia
pést biztosít a város zeneiskolásai, professzionális és
után elsőként a Bartók Plusz került be a Google
műkedvelő zenészei, kórusai számára. Kapui nyitva
Kulturális Intézetének adatbázisába. A fesztivál
állnak a társművészetek, a képzőművészet, irodalom
arculati megjelenését az országos Mediadesign
és a film számára is.
versenyen díjazták 2017-ben.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

RÉSZÉRE

kitüntető címet adományoz.

Miskolc, 2019. május 11.

Dr. Kriza Ákos
polgármester

TISZTELT OPERABARÁTOK, KEDVES VENDÉGEINK!
A Bartók Plusz Operafesztivál júniusban ismét Miskolcra invitálja Önöket, az igényes zenei
programok iránt érdeklődőket! Idén is meg szeretnénk mutatni, hogy fesztiválunkkal milyen
elvek szerint építjük nemcsak a vidék, hanem Magyarország egészének kulturális arculatát.
Miskolc tizenkilenc éve ad bizonyságot arról, hogy elkötelezett a nemzet zenei életének
gyarapítása mellett. Nemegyszer a város lehetőségeit meghaladó mértékben járultunk
hozzá, hogy ez a rendezvény az országimázs részévé váljon, elnyerje méltó, megbecsült
helyét hazánk zenei életében.
A miskolci operafesztivál értékteremtő zenei műhellyé vált. Minőséget és értéket közvetít,
elismertségében pedig évről évre előbbre lép a szakma és a közönség ranglistáján.
A városért és a zenei kultúra terén végzett munkájuk elismeréseként ezért is adományozott
Pro Urbe díjat Miskolc a fesztivált szervező stábnak 2019-ben.
Nincs még egy olyan operafesztivál, mint a Bartók Plusz, amely egy új, zenekedvelő generáció ízlésformálásához, zenei műveltségének kiszélesítéséhez ennyire jelentős mértékben
járult volna hozzá.
Nincs még egy fesztivál Magyarországon, amely ingyenes szabadtéri operaelőadással teszi
elérhetővé a legmagasabb zenei kultúrát a legszélesebb közönségréteg számára.
A Bartók Plusz Operafesztiválnak már nem kell bebizonyítania, hogy helye és szerepe van
a Nemzeti Komolyzenei Stratégiában. Az elmúlt közel két évtizedben megszerzett kisugárzását, kapcsolatait érdemes hosszú távon hasznosítania Magyarországnak.
Fesztiválunk elismertségéhez nagyban hozzájárult a közönség támogatása. Segítsék törekvésünket továbbra is, hogy a Bartók Plusz kiszámítható és színvonalas működésével
hozzájárulhasson az ország kulturális sikereihez.
Zenei és kulturális élményekben gazdag, szép fesztiváli napokat kívánok Önöknek Miskolcon!
Dr. Kriza Ákos
Miskolc polgármestere

A KÖZÖSSÉG EREJÉVEL
Az Operafesztivál menedzsmentjét Miskolc városa idén Pro Urbe díjjal tüntette ki.
Miskolci nézőinknek köszönjük, vendégeinknek pedig büszkén dicsekszünk el vele.
A nemzetközi szaksajtó évek óta kitüntető figyelmet szentel a fesztivál szakmai programjának, a kortárs népopera létrehozására irányuló törekvéseinknek. „Senki sem lehet próféta a
saját hazájában.” – Nem értek egyet. Sőt, azt gondolom, legtöbben éppen azért születünk
a bolygó valamely pontjára, mert elsősorban ott van dolgunk. Kétségtelen persze, hogy
ez a legnehezebb.
Azért rendkívül fontos ez a díj, mert visszatekintve egy nemzetközi siker hazai megértését
jelzi, előretekintve pedig arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy gondoljuk újra végig, miért
is hoztuk létre 2001-ben ezt a fesztivált. Miskolc felvirágoztatására. Arra, hogy egy emberként ünnepeljen a város apraja-nagyja ebben a tíz napban. Ne csak az operabarátok,
hanem mindenki érezze magáénak. Ezen a téren van még mit tennünk. Pro Urbe díjas
menedzsmentünk nevében ezúton kérem szeretettel a város sorsát szívén viselő lokálpatriótákat, kapcsolódjanak be, és a szakmai sikerek mellett vegyük föl újra a közösség kezdeti
lendületét: „a zene várost épít”!
Kesselyák Gergely
fesztiváligazgató
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JÚNIUS 14., PÉNTEK
BARTÓK PLUSZ 2019 OPERAGÁLA
20 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
Szólisták: Boross Csilla, Kele Brigitta, Molnár Ágnes, Brickner
Szabolcs • Közreműködik: Magyar Állami Operaház Zenekara és
Énekkara • Karmester: Kesselyák Gergely

Jegyár: 4800 / 3400 / 2000 Ft

Műsoron Aldo FINZI, Erich Wolfgang KORNGOLD, Dmitrij
SOSZTAKOVICS, Giacomo PUCCINI és Albin FRIES művei.
A Bartók Plusz 2019 nyitóhangversenyének műsorösszeállítása romantikus, 20. századi és kortárs zeneszerzők műveiből nyújt merész, formabontó válogatást.
A programban szereplő Aldo Finzi tragikus sorsú, fiatalon elhunyt szerző. A La Serenata al Vento (Szerenád a szélnek) című művével megnyerte
a milánói La Scala operaíró pályázatát, de a darabot a zsidótörvények
miatt nem mutathatták be.
Korngold a hollywoodi zeneszerzés atyja, aki a filmzenék mellett hat
gyönyörű operát is írt. A Das Wunder der Heliane (Heliane csodája)
című zenedrámájából ad ízelítőt a fesztivál.
Sosztakovicsnak, a világ egyik legelmélyültebb, legtragikusabb hangon
is író zeneszerzőjének a Moszkva-Cserjomuski című operettjéből készült
zenekari szvit került be a programba.
Albin Fries osztrák zeneszerző Nora című operájával nyerte meg a Bartók Plusz 2018-as operaíró versenyét. A műből a fesztiváli ősbemutató
előtt hallhat egy gyönyörű áriát a közönség.
A VÉGAKARAT TELJESÜL

Aldo Finzi

6

Aldo Finzi (1897–1945) zsidó származású olasz zeneszerző nem sokkal halála előtt, 1945-ben csak
annyit mondott: „Adassátok elő a
zenémet!” Fia, Bruno Finzi, pár éve
úgy emlékezett vissza a nyolcvan
esztendeje történtekre, mintha az
tegnap lett volna: sétáltak Milánóban a Galleria Vittorio Emanuele
árkádjai között, amikor Riccardo
Pick-Mangiagalli, a Teatro alla
Scala operaíró versenyének zsűritagja odament hozzájuk és közölte: „Gratulálni szeretnék. A Serenata nyert! Elkezdhet gondolkodni

www.operafesztival.hu

16

17

18

19

20

a produkción, a szereposztáson, a
jeleneteken.” Finzi majd’ kiugrott
a bőréből örömében, azonban
a hivatalos eredményhirdetésre
sosem került sor. Kihirdették az
országban a zsidótörvényeket.
A La Serenata al Vento (Szere
nád a szélnek) című vígoperában
Mahler és Strauss késő romantikus világa keveredik az olasz lírai
hangvétellel. Az opera központi
témája egy titokzatos éjjeli szerenád, amiről sejthető, hogy a
szépséges Lolynak szól, azonban
a szerenádot adó személy kiléte
természetesen csak a darab legvégén derül ki. A mű premierjére
2012-ben kerülhetett sor, és akkor
sem a Scalában, hanem a bergamói Donizetti Színházban. Mára
a Magyar Állami Operaház és a
Bartók Plusz Operafesztivál erőfeszítéseinek köszönhetően Finzi
végakarata nálunk is teljesül.

John Williams is Korngoldot nevezte meg inspirációs forrásként
az űropera-filmsorozat zenéjének
komponálása kapcsán.

AZ OSCAR-DÍJAS
OPERASZERZŐ

Sosztakovics, a magányos, csendes egyedülléteket kedvelő,
a végtelenségig aprólékos zeneszerző számára különleges
témának tűnt az 1950-es évek
Szovjetuniójában a lakótelepi és
a társbérleti létforma. A Moszkva,
Cserjomuski című műve kapcsán a
következőket írta: „a társbérletet
meg kell örökíteni, le kell festeni,
dicsőíteni és hirdetni..., sokféle
módon lehet megölni egy embert,
nem csupán testi módszerekkel...,
van erre egyszerűbb módszer is,
például a pokoli társbérlet...”. Persze ihlető forrás lehetett a zeneszerzőnek aktuális felesége, Margarita Kainova is, akivel két évvel
korábban házasodtak össze, de
kapcsolatuk korán elmérgesedett.
Alig három évig tartott a frigy.

Nem operáiért kapott Oscar-díjat
Erich Wolfgang Korngold, hanem
a valaha Oscart kiérdemelt filmek
egyik legrosszabbjának értékelt
1936-os Anthony Adverse című
történelmi dráma partitúrájáért,
majd két évre rá a Robin Hood kalandjaiért. Nem túlzás azt állítani,
hogy a mai értelemben vett szimfonikus filmzene atyja volt, akinek
stílusáról úgy nyilatkozott Rudy
Behlmer amerikai filmtörténész,
hogy „hatással volt rá a wagneri
vezérmotívum-technika, Richard
Strauss virtuóz zenekarkezelése,
Puccini finomsága és széles dal
lamáradata.” A Csillagok háborúja (Star Wars) zeneszerzője,

Opera    Koncert    Előadás

Erich Wolfgang Korngold

POKOLI TÁRSBÉRLET
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A TURANDOT
MAGYARORSZÁGON
A milánói premier után másfél
éven belül megérkezett Magyarországra is a Turandot. 1927. november 14-én mutatták be az Operaházban. Lányi Viktor a Nyugatban
írt kritikájában úgy fogalmazott,
hogy „Puccini érdeklődése élete
végén a műfaj nagystílusa felé fordult és a Turandotban a hősi operának tradicionálisan nagyvonalú,
de egyénien átérzett, elemeiben
és hatásában korszerű remekét alkotta meg.” Tóth Aladár a Zenei
Szemlében ezt írta: „A Turandot
Puccini utolsó alkotása. Hallgatva ezt a hattyúdalt, a XX. század
operaközönsége elbúcsúzik legdédelgetettebb, legnépszerűbb
operaköltőjétől. [Puccini] Régebben teljesen elmerült, beleveszett
egy-egy áriaélménybe, most azonban már inkább azt a drámai egészet nézi, amelynek az áriák csak
részei, azt az egész életet, amely
percnyi élményekből tevődik ös�sze. S éppen ezért helyezhetjük a
Turandotot minden eddigi Puccini-opera fölé.”

Szöveg: Tóth Endre
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FRANCIA
OPERAGÁLA
18.30 óra • Szent István tér
Szólisták: Eperjesi Erika,
Antonia Dunjko, Chen
Yibao, Yanis Benabdallah
• Közreműködik: Miskolci
Nemzeti Színház Zenekara
• Karmester: Philippe de
Chalendar

Ingyenes előadás
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JÚNIUS 15., SZOMBAT
GIACOMO PUCCINI:
BOHÉMÉLET
(La bohème)
Opera három részben, négy
felvonásban olasz nyelven,
magyar felirattal, animációs
vetítéssel
21 óra • Miskolci Nemzeti
Színház, Nyári Színház

A BOHÉMÉLET története 1830ban, Párizsban játszódik. Az opera egyik főszereplője, Marcello, a
festő képein dokumentálja a cselekményt. A közönség így az operában tulajdonképpen egy több
mint másfél órás animációs filmet
lát, amely közel száz festmény felhasználásával született. A mozgó
festmények végigkísérik majdnem a teljes operát: van, hogy
illusztrálnak és hátteret adnak a
szereplők színpadi játékához, de
sokszor maga a cselekmény játszódik a filmen. A bensőségesen
érzelmes, szuggesztív produkció
azok számára is „fogyasztható”,
akik először találkoznak az opera
műfajával.

8

FESTMÉNYEK FILMEN, FILM AZ OPERÁBAN
Hábetler András rendező
Jól tudja az operafesztivál közönsége: ha Hábetler András ope
raénekes neve szerepel a színlapon, akkor biztosan lesz valami olyan
különlegesség, csavar, szín az előadásban, ami szerethetőbbé, érthetőbbé teszi a produkciót a kezdő operalátogatók számára is. Most
díszletek helyett híres festők alkotásaiból létrehozott animációs film
teremti meg a játszó közeget az általa rendezett Bohéméletben.
– Puccini operájának egyik szerelmese festő – azonban ennyi festményt, és különösen ilyen módon
még sosem láthattunk egyetlen
előadáson sem. Az animációs
filmmel „díszletezett” Bohémélet
nem színházba, hanem sportcsarnokba született, így adja magát
a kérdés: valójában a kényszer
szülte az ötletet?
– Mondjuk úgy, hogy a helyzet
szülte. A Bohémélet nagyon realisztikus darab. Minden ott van
a zenében. Sőt, Puccini pontos utasításokkal látta el a kot-

tát: nemcsak arról rendelkezik,
hogy éppen mi történjen, de az
utolsó pohárig, festőállványig,
szardíniáig mindenről. Nekünk
pedig semmilyen lehetőségünk
nem volt ennek a közegnek a
megteremtésére a szombathelyi
sportarénában. Akkor jött a gondolat: legyen meg, amit Puccini
szeretne, de kicsit „elemelve”.
A Bohémélet művészekről szól:
Rodolfo, a költő mellett a másik
férfi főszereplő Marcello, a festő.
Összegyűjtöttem tehát 19. század
végi, 20. század eleji, elsősorban

www.operafesztival.hu

Az interjút készítette: Csörnök Mariann

Jegyár: 4000 Ft

Librettó: Luigi Illica • Szereplők:
Rodolfo – Horváth István,
Mimi – Kriszta Kinga, Marcello
– Haja Zsolt, Musetta – Rácz
Rita, Schaunard – Geiger Lajos,
Colline – Kiss András, Benoit,
Alcindoro – Hábetler András •
Közreműködik: Savaria Szimfonikus Zenekar, Győri Nemzeti
Színház Énekkara, Magyar
Állami Operaház Gyermekkara
• Karmester: Madaras Gergely
• Rendező: Hábetler András
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francia festőktől, Matisse-tól,
Renoirtól, Monet-tól, és más európai mesterektől 70–80 képet.
Mészáros Tamás videó-grafikussal
ezekből állítottunk össze egy animációs filmet, ami végigkíséri az
előadást. És abban is segít, hogy
megtörténhessenek azok az akciók, amelyek a félkoncertszerű
előadásban a színészekkel nem
történhetnek meg.
– Az utolsó mondata rögtön két
kérdést is felvet! Ezek szerint jóval
többről van szó, mint háttérvetítésről? És: koncertszerű előadás?
– Korhű jelmezben játszanak az
énekesek, de koncertszerűen indul, azután váltunk. Az animáció
segíti, aláhúzza a cselekményt, és
ami a legfontosabb: a zenei dramaturgiát. Érdekesség, szerintem
nagyon fontos különlegesség,
hogy a darabbeli szerelmeseket
házaspárok alakítják. Úgy gondoltam, ez jót tesz a darabnak, és ma
még inkább így gondolom. A negyedik felvonásnak nagyon finom
mikrovilága van. Amikor megérkezik a halálos beteg Mimi, elhangzik egy megejtő kettős, ahol
minden érintésnek, minden nézésnek nagy jelentősége van. Így,
hogy valós szerelmespár játssza,
nagyon hitelesek az apró gesztusok is. Nincs színjáték, az egymás
iránti valódi szerelem rezdüléseit
láthatjuk, és ez különleges drámai erőt ad a jelenetnek. Ekkor a
festészettől lépünk még egyet a
film felé, hogy ezt a mikrovilágot
közelebb vigyük a közönséghez
– de az, hogy pontosan hogyan,
legyen az előadás meglepetése.
– Az eredeti előadásban a színpad, és ezáltal minden szereplő,

Opera    Koncert    Előadás
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közreműködő nagyon különleges
elrendezést kapott. Miskolcon is
meglesz a közönség közé nyúló
kifutó vagy a „szigetek”?
– Szeretném, hogy úgy legyen,
de ez technikai kérdés. Az arénában mindent hangosítottunk,
és monitorokkal, hangszórókkal

HÁBETLER
András

meg lehetett oldani, hogy akkor
is megfelelő legyen a kontaktus,
ha az énekesek a karmester háta
mögött, akár tőle 10–20 méterre
énekeltek. A miskolci Nyári Színházban viszont hangosítás nélkül
megy a darab, és árokban lesz a
zenekar. A közönség miatt szeretném, ha itt is meg tudnánk oldani,
hogy a második és a harmadik felvonásban szinte köztük játszódjon
az előadás, hiszen a cselekmény

21

22

23

akkor egy kávézó teraszán, illetve
az utcán zajlik, így még jobban részesei lehetnének a történetnek.
– Tehát bekúszik a virtuális világ
a személyes jelenlét, a meg nem
ismételhető pillanatok varázslatába.
– A szereplő ott van! Ő énekel, ő
sír és nevet, az ő energiája teremt
közvetlen kapcsolatot a nézőkkel.
Ennek felerősítését szolgáló segédeszköz a vetítés. A színházban mindig jelen volt minden
művészeti ág, több érzékszerven
keresztül hatunk a nézőre. A mai
embernek viszont magasabban
van az érzékenységi küszöbe. Ha
ezt azzal tudjuk átlépni, hogy nem
fix díszletben énekelnek az énekesek, hanem olyan képek előtt,
amelyek erősítik, átláthatóbbá, átélhetőbbé teszik azt a folyamatot,
ami a zenében történik – tegyük!
– Ez lesz talán a védjegye?
– Mindig a hely és a lehetőségek
határozzák meg, hogy milyen
eszközöket választok ahhoz, hogy
minél pontosabban meg tudjuk
mutatni a nézőknek a szerző
szándékait egy zenei megoldásban, egy áriában vagy a darabbal
magával. Az a fontos, hogy az a
remekmű, amivel foglalkozunk,
minél inkább hasson. A színházat
mégiscsak a katarzis miatt találták föl! Azon dolgozunk, hogy a
néző valóban megélje a katarzist.
Ezért, ha az kell, hogy vetítsünk,
akkor vetítünk – ha az kell, hogy
két ember csak nézze egymást,
akkor csak nézi egymást... Az
nem történhet meg, hogy a néző
úgy menjen haza: „..na, anyukám,
ezt is láttuk, mi lesz ma vacsorára?”.
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Avasi református templom, Miskolc
(Fotó: Kiss Tanne István)
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JÚNIUS 15., SZOMBAT
COLLEGIUM
MUSICUM

A NEMZETI ÉNEKKAR
hangversenye • Koncert
a Filharmónia Magyarország
szervezésében

Jegyár: 2000 Ft

16 óra
Avasi református templom
Közreműködik: Nemzeti
Énekkar, Mészáros Zsolt Máté
– orgona (a 2016., 2017., 2018.
évi Fischer Annie-ösztöndíj
nyertese), Széll Cecília –
szoprán
Karigazgató: Somos Csaba
Karmester: Kocsis-Holper Zoltán

VIZIN
Viktória

(Fotó: László Ambrus)

„… ÉS ECHO”

B. Török Fruzsina Kereszt című műve alapján készült
egyfelvonásos bábopera
19 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház

Bábelőadás

Jegyár: 600 Ft

10.30 óra
Csodamalom Bábszínház
Író: Csukás István
Zene: Bergendy István
Tervező: B. Juhász Ildikó
Bábtervező: Lévai Sándor
Bábkészítő: Korecz Károly
Koreográfus: Hajdu Imelda
Rendező: Zalányi Gyula

Opera    Koncert    Előadás

AZ „… ÉS ECHO” tükörjáték: egy operaénekesnő személyes drámájának története, ami önmagán túlmutatva a görög tragédiák súlyát és
elkerülhetetlenségét hordozza. Az élet és a színpadi lét valóságának
kontrasztja szürrealitásba hajlik. A hazugságok és igazságok egybemosódnak. Mint ahogy az életben, itt sem lehet látni tisztán, de az előadás
zajlik, amint az élet is. A bábszínház mágiájával olyan magánmitológia
jelenik meg, amelyben a tükörkép nemcsak visszanéz, de válaszolni
is képes. Ez egyfajta fordított Kékszakáll-történet is, amelyben csak
Judit van, férfi nélkül, a vár csapdájában.

11

Jegyár: 2000 Ft

SÜSÜ, A SÁRKÁNY

Librettó: Vizin Viktória és Gergye Krisztián
Zeneszerző: Zombola Péter • Rendező, koreográfus: Gergye
Krisztián • Bábtervező: Hoffer Károly és a Budapesti Bábszínház
műhelye • Jelmeztervezés: Zöldy Z. Gergely és Debreczeni Ildikó,
a Jelmez-Art Kft. támogatásával • Szereplők: Vizin Viktória – mezzoszoprán, Gergye Krisztián – táncművész, Adél – életnagyságú báb
• Közreműködik az Accord Quartet és Zombola Péter zongorán •
Művészeti vezető: Bíró Csilla – Biro Music Management
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JÚNIUS 16., VASÁRNAP
EÖTVÖS PÉTER:
AZ ARANYSÁRKÁNY
(Der goldene Drache)
Opera egy felvonásban, angol
nyelven, magyar felirattal
Magyarországi bemutató

Jegyár: 4800 / 3400 / 2000 Ft

19 óra Miskolci Nemzeti
Színház, Nagyszínház
Librettó: Roland Schimmelpfennig azonos című színdarabja
alapján Eötvös Péter • Fordítás,
felirat: Jánszky Lengyel Jenő •
Szereplők: a fiatal lány (a kicsi) –
Einat Aronstein, a 60 fölötti nő
(öreg szakácsnő, unoka, a hangya, Hans, a kínai anya) – Meláth
Andrea, a fiatal férfi (fiatal ázsiai,
a pincérnő, a nagyapa, a tücsök,
a kínai nagybácsi) – Andrew
Mackenzie-Wicks, a 60 fölötti
férfi (egy ázsiai; Éva, a barna
stewardess; az unoka barátja;
a kínai apa) – Daniel Norman,
a férfi (egy ázsiai; Inga, a szőke
stewardess; kínai nagybácsi) –
Mikecz Kornél • Közreműködik:
Israel Contemporary Players
(Művészeti vezető: Dan Yuhas) •
Karmester: Nagy Zsolt • Rendező: Bruno Berger-Gorski

Az Izrael Lottó Kulturális és Művészeti
Tanácsának támogatásával

12

EÖTVÖS
Péter

(Fotó: Kollányi Péter)

AZ ARANYSÁRKÁNY egy fiktív németországi ázsiai étterem neve,
ahová a nővérét kétségbeesetten kereső kínai kisfiú áll be dolgozni.
Az említett lánytestvért, a „tücsköt” prostituáltként hozták Európába,
a fiúnak pedig nincsenek papírjai, illegális bevándorló, így amikor
fogfájásra kezd el panaszkodni, fogorvoshoz sem mehet el. A négy
szakács próbál rajta segíteni egy harapófogóval: kihúzzák a fogát, de
a fiú elvérzik és meghal.
A fog Inga, a stewardess thai levesében landol. A terhes lány barátjával
veszekszik épp, a fiú nem akarja a gyereket, dühét végül a bordélyban
a „tücskön” éli ki: agyonveri. A kínai fiú nővérét végül nem találta meg,
holott egy emelettel feljebb lakott.
A fiú holttestét a szakácsok szőnyegbe csavarják és a patakba dobják:
végül holtában jut vissza szülőföldjére, Kínába.

www.operafesztival.hu
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„AZ EMBERI MAGATARTÁS ÉRDEKES”
Az Aranysárkány – az Eötvös-opera
Magyarországon először az operafesztiválon
Eötvös Péter Az Aranysárkány
című operájának magyarországi bemutatója az ez évi Bartók
Plusz legnagyobb szenzációja.
És ahogy a világhírű zeneszerző
már a programismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta: ez lesz
az első operabemutatója abban a
városban, ahol 14 éves koráig élt.
Így Miskolc, Kína, Németország
– a világ számos más szeglete, és
az otthon kérdése is szóba került.
– Hogyan emlékszik Miskolcra?
– Olyan gyönyörű emlékeim vannak, amilyeneket csak egy fiatalember tud gyűjteni. A háború
után Erdélyből ide tértünk vissza,
és nekem tizennégy éves koromig
Miskolc volt az otthonom. Jó értelemben voltam utcagyerek: az
egész város az enyém volt! Amikor nem foglalt le az iskola vagy
a zeneiskola, akkor fociztam, jártam Lillafüredet, a Bükköt, Hámort, Diósgyőrt, ezek a kirándulóhelyek nagyon fontosak voltak,
a belvárosban pedig az Avas. A
lakásunk is ott volt az Avas alján,
a Reményi utcában, nem messze a
zeneművészeti szakiskolától, ahol
édesanyám tanított. Nagyon aktívan kivette a részét a város zenei
életének szervezéséből, megalapította a Diósgyőr-Vasgyári Zeneiskolát, később ő vezette a miskolci
filharmóniát. Ezáltal nemcsak a
zene, de a város is jobban benne
volt az életemben, mint sok kortár-

Opera    Koncert    Előadás

saméban. Budapest is Miskolcnak
köszönhető. Azt, hogy 14 évesen
bekerülhettem a Zeneakadémiára, az itteni kitűnő képzés tette
lehetővé, mindazok a nagyszerű
tanárok, akikkel 4-5 éves koromtól dolgoztam, akik 9-10 éven át
tanítottak. A diósgyőri zeneiskola
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egyébként most lett hetvenéves,
és ez alkalomból az édesanyámról, Szűcs Ilonáról neveznek el egy
termet. Meghívtak a jövő tavaszra
tervezett ünnepségre, így akkor
Miskolcra érkezem.
– Ezek szerint Az Aranysárkány
bemutatóján nem lesz itt?
– Nem, éppen Spanyolországban
leszek. Most lettem 75 éves, és
az eköré szervezett előadások,
fellépések miatt nagyon sűrű ez
az évem. Részt vettem az énekesek kiválasztásában, a karmester,
Nagy Zsolt közeli kollégám, a
rendezővel, Bruno Berger-Gors
kival is dolgoztunk már együtt, és
most, a magyarországi bemutató
kapcsán is rendszeresen találkoztunk. Részese vagyok tehát az
előkészületeknek, de a zenei és
énekes próbákat már nem tudom
figyelemmel kísérni.
– Hány operáját játsszák most világszerte?
– Szerencsés komponista vagyok.
Tíz operát írtam, két kamaraoperát, és általában mindegyiket
játsszák valahol. Ebben az évben
például a Radamest és a Lady
Sarashinát Svájcban és Németországban több helyszínen is. A
Három nővérnek májusban volt
Oroszországban, Jekatyerinburgban bemutatója, ezt jövő februárban a bécsi Staatsoperben fogom
vezényelni. Az Angyalok Amerikában több országban is látható. Az
Aranysárkánynak is lesz németországi bemutatója, jövő januárban
pedig a Lilith kerül újra színre.
– Hogyan választ darabot? Például
miért Az Aranysárkány?
– Az, hogy ez az opera ilyen formában megszületett, a budapes-
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Az interjút készítette: Csörnök Mariann
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JÚNIUS 16., VASÁRNAP
ti Katona József Színház kitűnő
előadásának köszönhető. Amikor láttam a darabot, épp volt
egy felkérésem a frankfurti Ensemble Moderntől kamaraopera
írására. Megragadott a történet,
a moralitása, a sokrétű konfliktus,
a gyönyörű szöveg, és arra a következtetésre jutottam, hogy a
zenét is elviselné. Az opera számára redukálni kellett a jelenetek
számát, egyszerűsíteni az emberi
kapcsolatok sokrétűségét, hogy
érthető maradjon
a történet, az öt
alapszereplő így
is 20–25 szerepet játszik. Számomra az emberi magatartás
érdekes ebben
a darabban. A
gonoszság és a
segíteni akarás,
az ügyesség és
az ügyetlenség,
a kedvesség és
az önzés. A német város kínai
konyhája, ahol
megpróbál inkognitóban élni a
fiú, ehhez csak a hátteret adja.
– Pedig ez az alaphelyzet ma önmagában is erős üzenetet hordoz.
– Az operát 2013-ban írtam, a
színmű még hamarabb keletkezett. A kínai kisfiú tragikus kalandját egy német városban nem azért
írta meg Schimmelpfennig, hogy a
bevándorlásról beszéljen, és nem
arról szól az opera sem. Természetesen, mint annyiszor, ezzel
a darabbal is előfordulhat, hogy
az aktuális közbeszéd, a politika
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más hangsúlyokat helyez rá, de az
magát a darabot nem érinti, azt az
idő és a mű korrigálja. Mert csak
a szereplő, az ember és az általa
megfogalmazódó etikai kérdés a
fontos.
– De ez a kisfiú végig hazavágyik.
Az otthon kérdése mégis csak
megjelenik az operában. Különösen érdekes erről az ön véleménye, hiszen három ország több
városában élte az életét.

– Nem az otthon, hanem az idegenség a kérdés. Tragikomikus,
de kimondottan megrázó kép,
amikor a fiú csontváza végül
hazatér. Haza – ami a nyelvet, a
kultúrát jelenti. Mi is a magyar
kultúrába jöttünk haza a feleségemmel tizenöt évvel ezelőtt. Irodalmat lehet külföldön is olvasni,
de az nem ugyanaz, mint amikor
Kertész Imrével itthon beszélgettünk, Esterházy Péterrel együtt
dolgoztunk! Az is nagyon fontos
számunkra, hogy magyar nyelvű

színházba járhassunk. Együtt élni
ezekkel az alkotásokkal és alkotókkal – ezt jelenti az otthon.
– Szerencsésnek nevezte magát
amiatt, hogy sokat játsszák az
operáit – de ebben biztosan több
szerepe van a zenéjének, mint a
szerencsének.
– Mindegyik operámnak más a
zenei nyelvezete, mert más közegben, más korban játszódnak
az események, másról szólnak
a történetek.
Ugyanakkor a
kosztümös filmeknél sem az
a legfontosabb,
hogy
melyik
korból jön a
szereplő, hanem az, hogy
milyen szemlélettel beszélünk
róla. A zene a
jelenkor szemléletét tükrözi.
Sok olyan elemet használok,
amit a zenélés
alapjának tekintek. Ilyen például a hangköz, az általa hordozott
feszültség. Ez kissé elméletinek
tűnhet, de könnyen átformálható
a talán érthetőbb képi világra. A
színek is hangulatot, érzelmet tükröznek, és dinamikát a halványabb
vagy erősebb árnyalat, ezt már a
hétköznapokban is tudatosan
használjuk. A zenében ugyanígy
megjeleníthetők a feszültségek,
oldások, a harmonikus és diszharmonikus váltások. A közönség számára a feszültség és az
oldás nagyon fontos alapállapot,

www.operafesztival.hu
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ezt még akkor megtanultam kezelni, amikor filmzenét írtam. Az
énekszólamaim jól követhetők,
fontosnak tartom, hogy az énekesek számára természetes folyamat legyen az előadásuk. Ez a
szöveg érthetőségét is segíti, és
az sem mellékes, ha az énekesek
szeretik. Ezért is örülök, kellemes
visszajelzés számomra, hogy több
áriám bekerült az előéneklési repertoárba.
– Hogy látja, a Bartók Plusz operaíró versenyének lehet hatása
arra, hogy minél több „közönségbarát”, sőt közönséget vonzó
kortárs opera szülessen?
– Jó kezdeményezésnek tartom,
lehetőséget ad a felfedezésre. Az
operaházak egy évadban egy-két
operát rendelnek általuk választott szerzőktől. Ez eleve leszűkíti a lehetőségeket – a pályázat
viszont kitágítja. Több komponistát inspirál, tehát mélyebb
a merítés, és ez megteremti az
esélyét annak, hogy olyat találjanak, amire nem is gondoltak.
Az opera közönsége tagadhatatlanul nagy veszteségeket
szenvedett el a múlt században.
Nemrég olvastam Debussy kitűnő beszámolóit a 19. század
végi párizsi zenei életről: folyamatosan bemutatók voltak, és
nagy viták az új művekről. Aztán
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következett az ismétlés unalma.
Azonos előadások, azonos kosztümök, belefáradt a közönség.
A rendezői színház megjelenése
viszont ismét felkeltette az érdeklődést a régi operák iránt, hiszen
minden találkozás új volt. Ebből
sokat profitáltak a jelen operái is.
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Már legalább 10-15 éve aktívak
a szerzők és a színházak, a zenei
lapok újra rendszeresen bemutatókról adnak hírt, és hallatlanul
megnőtt az érdeklődés irántuk.
A fesztivál mindennek sűrített
megjelenése, ezért abszolút jó
lehetőség a megmutatkozásra.

BOTRÁNY LONDONBAN
Az Aranysárkány ősbemutatóját Frankfurtban, a Bockenheimer Depot nevű játszóhelyen tartották 2014. június 29-én az Ensemble Modern közreműködésével, a szerző vezényletével. A darab az ausztriai
Bregenz, a németországi Bremerhaven, Koblenz és Krefeld után
2017-ben eljutott Londonba is. A Music Theatre Wales társulatának
produkcióját azonban lemondta a londoni Hackney Empire színház
azzal az indokkal, hogy a kínai étteremben játszódó darab szereplőit alakító énekesek között egyetlen ázsiai származású sem volt. A
nemzetközi sajtó a „politikai korrektség túlkapásaként” értelmezte
a szituációt, Eötvös Péter pedig a „középszer lázadását” látta az
esetben. A Népszava újságírójának, Csepelyi Adriennek akkor a
következőket nyilatkozta: „Az, hogy a Hackney levette a műsorról,
nem hiba, hanem teljes vezetői alkalmatlanság. Arra következtetünk,
hogy a Brexit-szellem nyomja valamilyen módon a társulatot, hiszen
a szponzoroktól függnek. [...] Az alapállítás olyan butaság, hogy fel
kellett volna nagyítani: ha az ázsiai szerepeket ázsiaiak játsszák, akkor Othello legyen afrikai, Cso-cso-szán csak japán, a Carmen csak
spanyol lehet, a „tücsök” meg kizárólag tücsök. Itt lehetett volna a
legjobban kiélezni, hogy a rasszizmus, úgy, ahogy van, baromság.
De kell a társadalmon belül az öklendezés. Fontos, különben nyomná a bögyüket. Kíváncsi vagyok, mit kezdtek volna azzal, amikor a
Három nővér Natasáját afroamerikai férfi játszotta, aki koloratúrát
énekelt? Olyan korban élünk, hogy csak ámulunk-bámulunk, mi
történik körülöttünk.”

Az Aranysárkány ősbemutatójának
színpadképe 2014. június 29.
(Fotó: Ensemble Modern)

Opera    Koncert    Előadás
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Szöveg: Tóth Endre
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JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Belvárosi evangélikus templom, Miskolc
(Fotó: Bócsi Krisztián)

KONSTANTIA GOURZI: PAHARIÓN
16 óra • Belvárosi evangélikus templom

Jegyár: 2000 Ft

Közreműködik: Szent Efrém Férfikar • Vassilis Agrokostas – zsoltárénekes, líra • Harris Lambrakis
– ney • Miltiades Papastamou – hegedű • Slava Cernavca – klarinét/basszusklarinét • Vezényel:
Konstantia Gourzi
A PAHARIÓN – a Vörös Angyal a Las Huelgas kertjében, a keleti és nyugati liturgikus hagyomány és a
21. századi kortárs zene hangzásának tradicionális
és modern hangszerekkel előadott kombinációja.
Tizenöt, a különböző kultúrák közti dialógusból áll,
amelyeket a gregorián, a középkori polifónia és a
bizánci ének a hegedűvel, a klarinéttal, a lírával és a
neyjel folytat. Úgy gondolom, hogy ezen korszakok
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és műfajok zenei specifikumai manapság egy teljesen új módon létezhetnek együtt.
A Paharión „hangangyal-kompozícióhoz” Alexander
Polyin szobra szolgált inspirációként. A színek, a
hang és a forma számomra elválaszthatatlan. Egyszerre ajándék és kihívás ezzel az egységes „világgal” a háttérben zenét szerezni. (Konstantia Gourzi
görög zeneszerző)
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JÚNIUS 17., HÉTFŐ
SÁRIK PÉTER TRIÓ: X BARTÓK

„Jazz és Bartók” a klasszikus és a jazz-zene rajongóinak
20 óra • Művészetek Háza

A Sárik Péter Trió a mai magyar jazzélet egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb zenekara. A saját szerzemények mellett bátran kalandoznak
a zenei műfajok között, gyakran játszanak klasszikus zenei átiratokat. Az
együttes névadó vezetője úgy fogalmaz: „Talán egyik zeneszerző sem
volt akkora hatással a mai jazzre, mint Bartók. A jazz és Bartók ezért
tökéletes párosítás: a zongoradarabok trióra hangszerelve még karakteresebben szólnak, a nagyzenekari művek és a népdalfeldolgozások
is új arcukat mutatják, és végtelen teret adnak az improvizációnak.”

„BARTÓK MAGA A JAZZ!”
Sárik Péter az új időkről és a korlátok lebontásáról
Sárik Péter jazz-zongoraművész – de számos műfajban kalandozott
egyedül és jelenlegi együttesével, a nevét viselő trióval is. A klasszikusok közül sem Bartók az egyetlen, akinek zenéjét áthangszerelve,
improvizációkkal gazdagítva feldolgozták, ám az operafesztiválra
természetesen ezzel a programmal érkeznek.
– Életrajzai mind kiemelik, hogy
fiatal zenészként „a jazz mellett
szinte minden zenei irányzatban
kipróbálta magát: játszott klas�szikus, könnyű, pop, latin és világzenét”. Mi volt ez: útkeresés,
a tarisznya megpakolása? Vagy
egyszerűen csak azt csinálta, ami
éppen a legjobban érdekelte?
– Mindhárom igaz! A klasszikus
zene megkerülhetetlen, ha valaki
komolyan akar foglalkozni a jazzel. Sokféle zenét szeretek, érdekes volt kipróbálni a különböző
műfajokat. Végül a jazznél kötöttem ki, de nyitott zenész vagyok
ma is. Mint ahogy trióbeli zenésztársaim, Fonay Tibor és Gálfi Attila

Opera    Koncert    Előadás

is. Így a jazz alapjain állva ma is
sokat kalandozunk.
– Nemcsak a műfajok között
kalandozik szívesen. Miközben
elismert, sikeres jazz-zeneszerző, gyakran feldolgozza mások
muzsikáját – olyan klasszikusokat
„jazzesítettek”, mint Beethoven
és Bartók.
– Tíz évvel ezelőtt, a Jazzkívánságműsor sorozatunkkal indultunk
el ezen az úton. Kívánságműsor,
mert a közönség kéréseit teljesítettük, legyen az pop, rock vagy
bármilyen más sláger, amit természetesen átdolgoztunk a saját
műfajunkra. Beethoven Örömódája is a közönség kívánsága volt,

SÁRIK
Péter

és ebből következett a Beethoven-lemez. Azt, hogy lejárjon a 70
év, ami engedélyhez köti Bartók
Béla zenéjének felhasználását,
ugyanúgy ugrásra készen vártuk,
mint a legtöbb hazai és külföldi
jazz-zenész. Bartók számunkra
ziccer, megkerülhetetlen vonzerő. Maga a jazz.
– Ezzel fel is dobott néhány magas
labdát… Kezdjük talán azzal: hogyan értsék a zenét kedvelő, ám
nem művelő fesztivállátogatók,
hogy „Bartók maga a jazz”?
– Csak a hangzást figyeljék! Bartók
harmóniái, akkordjai rendkívüli
módon hasonlítanak arra, amit a
mai jazz használ. Talán sokat elárul
az is: amikor a Beethoven-lemezt
készítettük, nagyon kellett arra figyelnem, hogy valamennyire stílusban maradjunk, nehogy az ő
zenéjéhez képest túl modern, bartóki jazzharmóniákat használjunk.

17

Az interjút készítette: Csörnök Mariann

Jegyár: 2000 Ft

Előadók: Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob
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JÚNIUS 17., HÉTFŐ
A Bartók-anyagnál nincs semmi
– Önök mennyire írták át? Milyen
– Ebben a gondolatban mintha
efféle megkötés, a lehető legszamár a zenetanár is megjelenne…
könnyen ismerhet rá a közönség
badabban improvizálhatunk.
– Lehet. Sok zenész úgy gondolja,
Bartókra?
– Azt mondta, ugrásra készen várelég, ha mindenki teszi a dolgát:
– A felismerés élményét meg
ták, hogy hozzányúlhassanak Barők zenélnek, a közönség pedig letudjuk ígérni! Természetesen a
tók zenéjéhez. Miközben folyamagyen kíváncsi és menjen el a konműsorban viszonylag sok a zongotosan vitatkozik a szakma arról,
certre. Mi viszont igyekszünk segíramű, mert a zongora–bőgő–dob
miként, és egyáltalán szabad-e
teni a hallgatóságnak. Nem azért,
felállásban az a legkönnyebben
átdolgozni a nagy klasszikusokat.
mert missziót akarunk végezni,
feldolgozható. De legyen az a II.
– Mi jazz-zenészek nyilván másbár lassan már annak tűnik, hanem
zongoraverseny vagy egy kórusképp látjuk ezt a kérdést, mint a
csak egyszerűen ilyenek vagyunk.
mű, a témát, ha kis módosítások„komolyzenészek”, hisz a mi műAkár a Zeneakadémia színpadán is
kal is, bemutatjuk. Kicsit a mai hanfajunkban pont
úgy viselkedünk,
az improvizáció a
mint egy jazzlényeg, hogy egy
klubban. Szeretvázlatosan megjük, ha őszinte a
írt témát a saját
viszony a közöngondolatainkség és köztünk,
kal, érzéseinkkel
és amikor befelöltöztessünk.
vonjuk őket az
A klasszikus zeelőadásba, akkor
nészek feladata
más síkra helyepedig ugye pont
ződik át a találfordított: minél
kozás. Lebontjuk
tökéletesebben
a merev korlátoelőadni az erekat, egy nagy
deti művet, tercsalád leszünk.
mészetesen válElmesélhetetlen
toztatás nélkül, a
az ereje, a megszerző utasításait
döbbentő hatáa legpontosabsa annak, amiSárik Péter (zongora), Gálfi Attila (dob), Fonay Tibor (bőgő)
ban követve. Így
kor 1700 ember
a válaszunk terénekli velünk az
gulatra formálva, olyan ritmusokat
mészetesen az, hogy szabad, és
Örömódát! A Hej, pávát is minhasználva játsszuk, ami még joberre több érvünk is van. Például
denki énekli, még ha a szöveget
ban kiemeli a bartóki zene érdetöbb száz évvel ezelőtt improviidőnként lalázással helyettesítik.
kességét és teljességét. De nem
záltak a „klasszikus” zenészek is,
De ismerik, és ami igazán nagyszecsak azoknak lehet élményszerű,
miért ne tehetnénk most is? Nem
rű: azok is tökéletesen tudnak köakik már ismerik és szeretik Bartók
vagyok, nem lehetünk biztosak
vetni minket, akik nem értenek a
műveit! Úgy gondoljuk, hogy ez a
abban sem, hogy bármelyik mesjazzhez! Új időket élünk, új igényei
koncert, a másképp előadott zene
ter egyetértene ma a saját kottájávannak a közönségnek. Ha nem
jó esély a találkozásra, a kapcsolat
val. Lehet, megérezve a kor ritmuakarunk egyedül állni a színpadon,
megteremtésére, az érdeklődés
sát, tempóját, átírná a műveit, de
akkor megtartva a klasszikus forfelkeltésére. És biztatás, hogy bátminimum áthangszerelné, ahogy
mákat, tisztelve az elődöket, kezet
tesszük mi is.
ran hallgassák meg az eredetit is!
kell nyújtanunk a hallgatók felé.
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Ahogyan a klasszikus zene számára inspirációs forrást jelentett a 20. század elején elterjedt és Európába is gyorsan betörő amerikai, alapvetően szórakoztató zenei irányzat, úgy a jazz is ihletet merített
a nagy zeneszerzők művészetéből. A valós hatások
tekintetében olyan zeneszerzőket kell megemlítenünk, mint Igor Sztravinszkij, Dmitrij Sosztakovics,
Paul Hindemith, Arthur Honegger, Claude Debussy,
Maurice Ravel vagy Bartók Béla.
Bartók a jazzben alapvetően az „afro-amerikai folk
lór értékes megnyilvánulását” kereste. 1927–28as amerikai turnéja során Chicagóban már hallott
jazzt fekete muzsikusoktól, de sajnálkozva írta,
hogy „azok is kottából játszottak”. Valószínűleg
big bandet hallhatott. Persze még Magyarországon
is találkozott a műfaj néhány kiváló képviselőjével,
a Chocolate Kiddies nevű együttessel, a szimfonikus jazz-el Paul Whiteman és zenekara révén, de
fellépett Budapesten Jack Hylton és big bandje is.
A jazzes elemeket tartalmazó szórakoztató zene,
tánczene hidegen hagyta, de az igazi, folklórban
gyökerező jazz kifejezetten felvillanyozta Bartókot.
A Kassai Naplónak a következőket nyilatkozta: „A
jazz nagyon érdekes zene. Ritmusa, kompozíciója,
mint minden népi zenének, nagyon érdekes, vi-

szont engem nagyon zavar banális harmonizálása, a
hangszerek furcsasága. Nem hiszem, hogy nagyobb
hatása lenne a modern zenére, mint a múlt században a cigány muzsikának Brahmsra és Lisztre.”
Ebből is kiderül az, hogy Bartókot a jazzben is a
„tiszta forrás” érdekli. Később, 1941-ben, amikor
Pittsburgh-ben játszotta II. zongoraversenyét, arról
számolt be, hogy szereti az amerikai swinget és
gyűjti a swinglemezeket. A swinghatás egyik legfontosabb példája pedig talán épp a Benny Goodman
felkérésére született Kontrasztok, amelynek elején
– Szigeti József beszámolója szerint – ihlető forrásul
használta Ravel hegedűre és zongorára komponált
Szonátájának Blues tételét.

Szöveg: Tóth Endre

ZENEI FORRÁSOK KÖZÖTT

ASAN CIVIC CHOIR
18 óra • Belvárosi református templom

Asan, Miskolc testvérvárosának kórusa Dél-Korea vezető művészcsoportjai közé tartozik. A 2000 augusztusában alakult együttes évente
több mint 80 koncertet ad. Repertoárjukban nyugati és keleti könnyű- és
klasszikus zene egyaránt szerepel.
Az Asan Civic Choir egyediségét az adja, hogy az eredeti dalokat igyekeznek kreatív kórusműként előadni, de a jelenkor ízléséhez igazított
darabok mégis megőrzik eredetiségüket.
Az Operafesztiválon hallható műsorukban magyar szerzők művei, valamint koreai és magyar népdalfeldolgozások hangzanak el.

Opera    Koncert    Előadás
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Jegyár: 1500 Ft

Karvezető: Soonjung Kim
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JÚNIUS 18., KEDD
BŐ SZEKUND

Zenepalota, Miskolc – Bartók terem

Bősze Ádám második zenei stand-upja

A #szeretnekahallgatók című stand-up sikere után útjára indul a második, Bő szekund címmel. A tartalom teljesen új, a formátum viszont
semmit nem változik: bő egyórás szünet nélküli (a szó szoros értelmében
is) szórakozásra van kilátás. A műsor szellemisége és szellemessége
alapvetően a klasszikus zenéhez, tágabb értelemben a kultúrtörténethez kapcsolódik, de az abszurd humor és az önirónia sem áll távol az
előadótól.
KÖZÖNSÉGES FESZTIVÁL
Látom ám magam előtt, ahogy
felvonja a tisztelt olvasó a szemöldökét, és belekezd a cikkbe, kisebb botrányt szimatolva. Sajnos
ki kell, hogy ábrándítsam: nincs itt
semmiféle látnivaló, „csupán” a
színpadon álló szemszögéből sze-

BŐSZE
Ádám

20

retnék gyors fényt vetni a miskolci publikumra, és leírni, mennyire
büszke lehet a Bartók Plusz Operafesztivál a közönségére. Az ország szinte mindegyik fontosabb
koncertpódiumának színpadán
álltam már, de a nyitottságnak
ezzel a fajtájával alig találkoztam.
A fesztivál eseményein azt érzem,
a nagyérdemű legalább annyira
vágyja a sikert, mint a szereplő.
Aki a hangversenyre jegyet vált,
az egészen egyszerűen jól akarja
érezni magát, szórakozni akar, a
szó legnemesebb értelmében. Ez
pedig némi aktivitást, elhivatottságot és nyitottságot feltételez. És
hogy miből tudom mindezt? Hát
például abból, hogy a lelkesedés
minden alkalommal őszintének tűnik: a lagymatagtól a tombolóig
van itt mindenféle taps, bekiabálás, hujjogás, vagy éppen csendes,
szemlesütött hazatérés. Amíg ez
van, fesztivál is van, pontosabban,
amíg fesztivál van, az ide látogató
művész tudhatja, értő műbírálatban lesz része. És hogy ez csak
egy közönséges fesztivál? Nem,
ez a közönséges fesztivál.
Bősze Ádám

A MISKOLCI
EGYETEM
NŐIKARÁNAK
HANGVERSENYE

A Miskolci Egyetem Bartók
Béla Zeneművészeti Intézete
és a Bartók Plusz Operafesztivál közös rendezvénye
18 óra • Zenepalota
Közreműködik:
Bujtás András – orgona,
Horváth Éva Elvira – zongora,
Lénárt Martina – szoprán,
Zombori Zsanett – szoprán
Vezényel: Sándor Zoltán
Műsoron kortárs zeneszerzők
– Orbán György, Gyöngyösi
Levente, Kocsár Miklós, Ēriks
Ešenvalds, Pablo Casals – és
klasszikusok – Gioacchino
Rossini, Josef Gabriel
Rheinberger, Francis Poulenc,
Gabriel Fauré – kórusművei.

www.operafesztival.hu

Jegyár: 1500 Ft

Jegyár: 3000 Ft

18 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház
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JÚNIUS 19., SZERDA
21 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház

ALEKSZANDR SZKRJABIN:
PROMETHEUS: A TŰZ KÖLTEMÉNYE
Hangverseny fényjátékkal

Világítástervező: Bányai Tamás • Látványtervező: Zeke Edit •
Közreműködik: Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Báll Dávid –
zongora • Karmester: Hamar Zsolt
Szkrjabin utolsó zenekari művének zenei hangjaihoz színeket,
színárnyalatokat társított. Az intenzív élményt a szerző által előírt
színorgona és a zenére komponált fényfestés teszi teljessé.

BARTÓK BÉLA:
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA

Opera egy felvonásban, magyar nyelven, angol felirattal

ROST
Andrea

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén 2017 óta álló Hamar
Zsolt Liszt-díjas művész a fesztivál Kékszakállú-előadásában
nemcsak a karmester zenei, hanem a rendező alkotói útját is
végigjárja kitűnő előadóművészek, Rost Andrea és Palerdi András
közreműködésével.

18 óra • Szent István tér
EZREK OPERÁJA

PIETRO MASCAGNI:
PARASZTBECSÜLET

Ingyenes előadás

Beavató előadás

Mesélő: Hábetler András •
Közreműködők: az előadás
szólistái, Miskolci Nemzeti
Színház Zenekara és Kórusa,
Asan Civic Choir • Karmester:
Kocsár Balázs

Opera    Koncert    Előadás

Nemzeti Filharmonikus Zenekar
(Fotó: Wágner Csapó József)

21

Jegyár: 4000 Ft

Librettó: Balázs Béla • Fordítás, felirat: Jánszky Lengyel Jenő
Szereplők: Kékszakállú – Palerdi András, Judit – Rost Andrea
• Közreműködik: Nemzeti Filharmonikus Zenekar • Rendező,
karmester: Hamar Zsolt
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JÚNIUS 19., SZERDA
AZ OPERA NEM MEGZENÉSÍTETT LIBRETTÓ
Hamar Zsolt a Kékszakállú-rendezésének titkairól

Az interjút készítette: Csörnök Mariann

Ismét a Nemzeti Filharmonikus Zenekartól hallhat Bartók-zenét az
operafesztivál közönsége. Az együttes főzeneigazgatója azonban
nemcsak vezényli A kékszakállú herceg várát – hanem rendezi is.
A kettős szerepről és a karmester sajátos nézőpontjáról is beszélt
nekünk Hamar Zsolt.
– Ma már gyakori, hogy a művészek más-más szerepkörben is
kipróbálják magukat – de az nem
mondható általánosnak, hogy karmesterek rendeznek. Miért vágott
bele ebbe az új feladatba?
– Mintegy huszonöt éves karmesteri pályám utóbbi bő tíz évét
főként operakarmesterként töltöttem. Fantasztikus művészkollégákkal dolgozhattam együtt, így
csodálatos rendezőkkel is, akiktől
nagyon sokat tanultam. De nem
titok, voltak keserű élményeim
is. Például, amikor olyan valaki
akart operát rendezni, aki nem
is tudott kottát olvasni. Ez pedig

nem vezethet jóra. Hitem szerint
az opera nem egy zenei aláfestéssel ellátott librettó, hanem olyan
dráma, melyet a zeneszerző ír, a
zene nyelvén, a zene kifejezőeszközeivel. Éppen ezért a komponista alkotói szándéka a partitúra alapos tanulmányozásával és
megértésével fejthető meg. Talán
e kettőség érlelte meg bennem
az elhatározást, hogy kipróbáljam
magam rendezőként is.
– Ugyanakkor vezényli is az előadást – miközben az egyik feladat
inkább a szerzői akarat érvényesítése, a másik pedig annak mindig
megújuló értelmezése.

– A szerzői akarat érvényesítése
és annak megújuló értelmezése
véleményem szerint nem mond
ellent egymásnak. Sőt! Természetesen mindent meg kell tennünk
a szerzői akarat minél pontosabb
megértése és megvalósítása érdekében, de önámítás azt állítanunk,
hogy az előadóművészet célja az
„egyetlen helyes” út állhatatos
keresése, kutatása, majd esetleges felmutatása. Bár kétségtelenül
léteznek korszakos interpretációk,
mégis azt kell mondjam, hogy nincsenek örökérvényű előadások. Az
előadóművészet nem kis mértékben az „akkor és ott” pillanatának
művészi megragadása.
– Milyen hangsúlyokra, megoldásokra számíthat Öntől Bartók
operájának közönsége?
– Számomra is a férfi-nő kapcsolat
a legizgalmasabb a maga teljességével, de ellentmondásosságával,
gyönyörével és kínjaival, fájdalmas
dialektikájával – és mindennek a
zenei mikrokozmosz törvényei kö-

HAMAR
Zsolt
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Alekszandr Szkrjabin stílusára a kezdetekben
leginkább Chopin művészete hatott. Zongorista
szerzőként indult, Európa-szerte koncertezett és
tanított. Zongoradarabjai azonban nem voltak
Chopin-utánzatok, sokkal inkább nagyon személyes,
a késő romantika jegyében fogant lírai kompozíciók.
A századfordulón kezdett teljesen más irányt venni
stílusa. Érdekelték az orosz szimbolista költők – különösen Alekszandr Blok –, majd a német filozófiához, kiváltképp Nietzschéhez és Schopenhauerhez
fordult. A 19. század fordulóját követően a teozófia, Jelena Pavlovna Blavatszkaja, azaz Madame
Blavatsky misztikus tanai foglalkoztatták. Zenéjére
innentől kezdve egyáltalán nem húzhatók rá a klas�szikus harmóniatan bevett terminusai. A tonalitás
felbomlik, és Prometheus: A tűz költeménye című
művének alapakkordját – a más Szkrjabin-művek
szervezőelemeként is szolgáló, alapvetően különféle kvartokból felépülő akkordot – a darab elemzője,
Leonyid Szabanajev elnevezi misztikus akkordnak.
zött való megjelenítése. Értelmezésem szerint a herceg vára maga
a zene, ahová Kékszakállú bezárkózik, ahová menekül önmaga és
a világ elől. Vágyakozik a kinti világ
megismerésére, sőt meghódítására, és Judit megjelenésével erre
meg is kapja az esélyt. De ahogy
ez a múltban is mindig kudarccal
végződött, úgy most is kódolva
van az újra bezárkózás tragédiája.
Ha pedig a vár a zene szimbóluma,
akkor természetes módon annak
színpadi megfelelője nem lehet
más, mint maga a zenekar!
– Az est másik műve A tűz költeménye – miért ezt választotta a
Kékszakállú párjának?
– Kiváló barátom és kollégám,
Kesselyák Gergely, az operafesztivál igazgatója szeretett volna
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Szkrjabin a misztikus tanok zenébe öntésén túl számos esetben gondolkodott színekben és fényekben,
amire utal a Prometheus fényorgona szólama is.
A mű premierjét Moszkvában Serge Koussevitzky
vezényelte 1911. március 2-án, ekkor még fényorgona nélkül. Színes fényekkel először nem sokkal
a zeneszerző halála előtt, 1915. március 21-én a
Carnegie Hallban szólalt meg a darab az Orosz
Szimfonikus Zenekar előadásában. Szkrjabin egykori
konzervatóriumi társa, Modest Altschuler dirigálta
a koncertet.

mindenképpen olyan zenét a
programba illeszteni, amely alkalmas arra, hogy az előadást fényfestés kísérje. Kézenfekvő volt a
Prométheusz, hiszen Szkrjabin
remekműve kortársa Bartók operájának, 1910-ben született. Ez az
egyik legelső és leghíresebb példája annak, hogy egy zeneszerző
nemcsak hangokat és zenei effektusokat álmodik meg, hanem a
fényjátékokra vonatkozó utasításokat is beleír a kottába.
– Visszatérve Bartókra: a nemzeti
zenekar Kocsis Zoltán munkássága előtt tisztelgő, önkéntes
Bartók-moratóriuma véget ért.
De lesz-e folytatása a Bartók Új
Sorozatnak?
– Bartók Béla zenéje és művészete a magyar és egyetemes kultúra

egyik legfontosabb értéke. Kötelességünk játszani, gondozni,
és minél inkább közkinccsé tenni.
Be kell vallanom, nekem személy
szerint már-már fizika kínt jelentett néha a saját magam által
meghirdetett moratórium, hiszen eddig még sosem volt olyan
évadom, mikor ne vezényeltem
volna Bartók-művet, műveket.
Éppen ezért most, a „gyászév”
leteltével természetesen újult
erővel szeretnénk Bartók-műveket játszani, hiszen ez legfontosabb és legkedvesebb zenei
anyanyelvünk. Ezzel együtt úgy
gondolom, a Bartók Új Sorozat
Kocsis Zoltán szellemi hagyatéka,
életművének mementója, melyet
érintetlenül kell megőriznünk és
hirdetnünk.
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Szöveg: Tóth Endre

A MISZTIKUS AKKORD
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JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK
AZ OPERAÍRÓ VERSENY 2018
NYERTESE

ALBIN FRIES: NORA
Opera három felvonásban,
német nyelven, magyar
felirattal

Jegyár: 4400 / 3400 / 2400 Ft

19 óra • Miskolci Nemzeti
Színház, Nagyszínház
Librettó: Miriam Mollard • For
dítás, felirat: Jánszky Lengyel
Jenő • Szereplők: Sonnenfels
– Pedro Velazquez Diaz, Arthur
– Valentina Pluzsnyikova, Nora,
Desirée – Sylwia Olszynska,
Andre – Morten Frank Larsen,
Orvos – Szüle Tamás, Clara –
Vámosi Katalin, Laura – Ócsai
Annamária, Christine – Máthé
Bea, Cecily – Bodrogi Éva,
David – Tötös Roland, Jakub –
Kolozsi Balázs, Theo – Pataki
Bence, 1. katona – Lakai Róbert,
2. katona – Visnyiczki Bence,
3. katona – Forgács Péter •
Díszlet- és jelmeztervező: Zöldy
Z. Gergely • Közreműködők:
Miskolci Szimfonikus Zenekar,
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Cantemus Gyermekkarának
tagjai (karigazgató Szabó
Dénes) • Karmester: Cser Ádám
• Rendező: Anger Ferenc
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Nora (operaíró verseny, Zeneakadémia, Solti terem, 2018. december 14.)

A NORA története 1910 körül játszódik Bécsben. A szívbeteg zeneszerző, Arthur Sonnenfels kételkedik abban, hogy a szerelem érzését
valaha ki tudja majd fejezni a zenéjében. Különböző körülmények miatt
beteljesületlen marad ifjúkori szerelme Norával, útjaik egy rövid, de
boldogságban együtt töltött idő után elváltak egymástól. Élete azóta
sikeres ugyan, de érzelemmentes.
Amikor 20 évvel később a fiatal Desirée-vel találkozik, Norát véli felismerni benne. A felkavaró élménytől szívinfarktust kap.
A medalion képében, amit Arthur ajándékozott Norának, és amit Desirée az anyja halála óta hord, a zeneszerző saját lányára ismer, akinek
létezéséről eddig sejtelme sem volt. Gyermekén keresztül hirtelen
megérti a feltétel nélküli szeretet lényegét.
Fejében felcsendülnek a szerelem melódiái, amit oly sok éven át hiába
keresett. Amikor megpróbálja kottapapírra jegyezni a dallamot, a szíve felmondja a szolgálatot és meghal. Végre megtalált, megalkotott
szerelmi témájával zárul az opera.

www.operafesztival.hu
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„INNOVÁCIÓ HELYETT INSPIRÁCIÓ”
Az operaverseny győztese, Albin Fries
Albin Fries osztrák zeneszerző Nora című művével nyerte meg 2018ban a Bartók Plusz Operafesztivál nemzetközi operaíró versenyét. A
szerző vonzódik a késő romantikus muzsikához. Teljes természetességgel fordult a melodikus zene és az érzelmes történet irányába,
mert – mint fogalmazott – műveivel a klasszikus, dallamos zenét
képviseli. A szerzővel operája kapcsán a kortárs zene nyugat-európai
megítéléséről is beszélgettünk.
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mélyebb, minél érthetetlenebb,
annál értékesebb. A múltban a
művészi küldetés mellett minden
műalkotás fontos alkotóeleme
volt az élvezhetőség.
– Eddigi életműve igen sokoldalú.
Hol helyezkedik el ebben a versenygyőztes operája?
– Nem csak zenei téren törekszem
a sokoldalúságra. Az élet túlságosan költséges, és manapság nem
is tart túl sokáig ahhoz, hogy az
ember egy életre szólóan csak
egy dologgal jegyezze el magát.
Más néven ugyan, de három botanikai könyv szerzőségéhez és
két új növényfaj leírásához is köthető vagyok. Mostanság megint
mással, de természettudományos dolgokkal is foglalkozom. A
Nora minden bizonnyal zenei tevékenységem központi darabja.
Semmilyen más alkotásom nem
okozott annyi örömet, később
csalódást, mint ennek az operának a megkomponálása. Nagyon
rövid idő alatt, szinte transzban
írtam, próbák szünetében. A
világ 20 operaházának küldtem
el. Alkalmasint a San Francisco-i
Operaház küldte vissza a partitúrát, azzal a megjegyzéssel, hogy
hetente 6 operát kapnak… A töb-

Albin

FRIES
bi intendánsnak egy e-mailt sem
ért meg a Nora. Néhány neves
karmesternek is megmutattam a
partitúrát. Ugyan valamennyien
lelkesen fogadták a darabot, a
bemutatót azonban egyik sem
merte megkockáztatni. Simon
Young, a Hamburgi Opera akkori vezetője sem. Koncertszerű
előadást ajánlott fel, valószínűleg nem volt elég bátorsága egy
tonális opera színpadra állításához. A gyermekeknek és az egyház számára készülő daraboknál
„megengedett” a tonális zeneszerzés. Így kaptam a Bécsi Állami Operaháztól felkérést egy,
a nagyszínházban előadandó
gyermekopera megírására. A
Persinette (Galambbegy) ősbemutatója karácsonykor lesz.
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Az interjút készítette: Méhes László

– Mik a tapasztalatai a kortárs
operák fogadtatásáról Nyugat-Európában?
– A kortárs operába járókról az
a benyomásom, hogy nem elsősorban a zene, hanem inkább a
szüzsé, vagy az izgalmas és provokatív színpadi megjelenítés érdekli őket. A Bécsi Állami Operaház
korrepetítoraként úgy tapasztaltam, hogy az előadások sikerességében a zenének másodlagos
a szerepe, és a modern opera
színpad nélkül érdektelen. Ki is
hallgat manapság kortárs operát
CD-n? Kevesen merik kimondani
a zenével kapcsolatos negatív véleményüket. Nekem erről mindig
a Császár új ruhája című mese jut
eszembe.
– Mi az Ön zeneszerzői hitvallása?
– Művészi hitvallásom röviden:
innováció helyett inspiráció. Zenénk jövője minden bizonnyal a
tonalitás valamilyen meghatározott formája. A zeneoktatásban
sajnos ennek az ellenkezőjét propagálják. Valami igazán újszerűt
kell létrehozni, ami nem hasonlítható valamilyen már megkomponálthoz, noha ez ma már szinte lehetetlen vállalkozás. A mai
zene minél fájdalmasabb, annál
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JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK
– Miért gondolta, hogy művében
vissza kell térni a késő romantikus
zenei nyelvhez és témához?
– Nem csak a Nora, hanem valamennyi kompozícióm ezen a
hangon szól. Ez az én zenei stílusom. Az, hogy a szűklátókörű
kritikusok a mai extrém módon
toleráns világunkban csak atonális
alkotásokat fogadnak el, az nem a
közönségen múlik. A Nora érzelmes története tudatos választás
eredménye, egyben ellenpontja
korunk intellektuális operáinak.
Bátor döntés volt ez részemről, de
ha mondhatom, egyben művészi
öngyilkosság is.
– Egyetért a Bartók Plusz törekvésével, hogy közönségbarát operákkal, közérthető, harmonikus
zenével lehet újra meghódítani a
közönséget?
– Minden zeneszerzőnek a közönségre, az előadhatóság
szempontjaira és a siker reményére tekintettel, hitelesen kellene komponálnia. Én úgy írom a
zenéimet, ahogyan azokat, mint
kedvenc zenéimet, hallani szeretném. A Bartók Plusz által képviselt
elképzelésekről egy párhuzam jut
eszembe. 1923-ban a Schönberg
Kör ellenlábasai, Korngold, Zemlinsky és mások „alternatív ünnepi
játékokat” tartottak Salzburgban,
hasonló céllal, mint Miskolcon
Önök. Nagyon bátor kezdeményezésnek tartom azt, amit a
Bartók Plusz csinál. Nem tudom,
hogy a magyar kritikusok mit szólnak mindehhez, de Ausztriában
vagy Németországban ma még
elképzelhetetlen egy ilyesféle művészi koncepció szerint működő
komolyzenei fesztivál.
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NOSZTALGIKUS
HANGULATKONCERTEK
Miskolci Nemzeti Színház, Foyer
A Bartók Plusz Operafesztivál
zongorakiállítása egy mára már
letűnt korszak életérzését idézi
fel két kiváló 19. századi magyar
hangszerkészítő mester, Beregszászy Lajos és Lédeczy Sándor
egy-egy felújított hangszerével,
illetve a kor igen népszerű zongoratípusával, az asztalzongorával.
A varázslatos hangszerek hangját
nosztalgikus hangulatkoncerteken ismerheti meg a közönség a
fesztivál nagyszínházi előadásait
megelőzően, valamint az előadások szüneteiben.
A koncertek közreműködői: Baranyai Anett és Vajda Éva, a Miskolci Nemzeti Színház énekesei,
zongorán Hankó Matild és Flach
Antal nívódíjas csembalóművész
játszik.
Június 14., 19 óra • Erkel Ferenc: Dózsa György (Rózsa búcsúja), Hubay
Jenő: Anna Karenina (Anna és Kitty kettőse az I. felvonásból), Aggházy
Károly: Maritta, a korsós madonna (Maritta áriája a II. felvonásból)
Gyertyánffy Matild, Josef Strauss és Baka-Baitz Irma művei
Június 16., 18 óra • Mihalovich Ödön: Toldi szerelme (Piroska és Erzse
kettőse a II. felvonásból)
Június 20., 18 óra • Aggházy Károly, Dohnányi Ernő, Gyertyánffy Matild,
Josef Strauss és Baka-Baitz Irma művei
Június 22., 18 óra • Erkel Ferenc: Ima a Bátori Mária és a Hunyadi
László operából • Hubay Jenő: Anna Karenina (Anna és Kitty kettőse az I.
felvonásból) • Erkel Ferenc: Brankovics György (Mara románca) • Egressy
Béni, Szénfy Gusztáv, Pap Dezső, Lányi Ernő, Szent-Gály Gyula, Hollósy
Kornél és Zerkovitz Béla művei
Június 23., 18 óra • Aggházy Károly, Dohnányi Ernő, Gyertyánffy Matild,
Josef Strauss és Baka-Baitz Irma művei

www.operafesztival.hu
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JÚNIUS 21., PÉNTEK
EZREK OPERÁJA – Legyen az opera mindenkié!

PIETRO MASCAGNI: PARASZTBECSÜLET
(Cavalleria rusticana)
Opera egy felvonásban, olasz nyelven
21.15 óra • Kálvária-domb

KATARZIS A KÁLVÁRIA-DOMBON
Kocsár Balázs, az Ezrek operája karmestere
Idén a Parasztbecsület az Ezrek operája. Pietro Mascagni egyfelvonásos művét kivételesen egymagában hallhatjuk (az operaházak
általában egy másik verista egyfelvonásossal, Leoncavallo Bajazzók
című operájával állítják színpadra, hogy teljes legyen a színházi
este). A másik különlegesség természetesen a helyszín: a dél-olasz
szerelmi drámát a miskolci Kálvária-dombon viszik színre. Az est
karmesterét, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatóját, Kocsár
Balázst kérdeztük.

Opera    Koncert    Előadás

– A Parasztbecsület színházi dísz
letei általában a falu főterét idézik meg – valószínűleg kínálkozott volna erre alkalmas helyszín
a nagyvárosban is. Ezért kissé
meglepő a választás: a szerelmi
dráma szakrális helyen, a Kálvária-dombon játszódik.
– A történet valóban szerelmi,
az elhagyatás és a ragaszkodás
drámája. Valós szituáció bomlik
ki olyan erős érzelmekkel, olyan

27

Az interjút készítette: Csörnök Mariann

A PARASZTBECSÜLET története egy szicíliai faluban, 1880-ban, húsvétvasárnap játszódik. Turiddu szicíliai parasztlegényt behívták katonának. Kedvese, Lola nem várta meg, amíg visszatér, hanem férjhez ment
a jómódú fuvaroshoz, Alfióhoz. Amikor Turiddu leszerelt, Santuzzának
kezdett udvarolni, közeledését a lány forró szerelemmel viszonozta.
Lola hiúságát ez sértette, és ismét visszahódította Turiddut. Amíg az
asszony férje távol járt, a legény most is nála töltötte az éjszakát. Santuzza kétségbeesetten vonja felelősségre Turiddut, és könyörög neki,
térjen vissza hozzá. Az azonban gorombán letorkolja és félrelöki.
A faluba érkezik Alfio. A végsőkig elkeseredett Santuzza mindent elmond a gyanútlan férjnek. Alfio szörnyű haragra gerjed, és bosszút
esküszik. A húsvéti miséről érkező Turiddu borral kínálja Alfiót, de az
kiüti a poharat a kezéből. A legény megérti, hogy minden kiderült, és
életre-halálra meg kell küzdenie vetélytársával – így kívánják a szicíliai
erkölcsök. Elfogadja a kihívást, elbúcsúzik anyjától, és rábízza Santuzzát.
A kertek alatt késpárbajt vív Alfióval, aki halálra sebzi.

Ingyenes előadás

Szereplők: Turiddu – Hector Lopez Mendoza, Santuzza – Balga
Gabriella, Lucia – Dobi-Kiss Veronika, Alfio – Haja Zsolt, Lola –
Balogh Eszter • Közreműködik: Miskolci Nemzeti Színház Zenekara
és Kórusa, Asan Civic Choir, Fesztiválkórus (karvezető: Soonjung
Kim) • Látvány- és jelmeztervező: Zeke Edit • Karmester: Kocsár
Balázs • Rendező: Paolo Panizza

Kálvária-domb, Miskolc
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jellegű viszonyokkal, amelyek –
sajnos vagy nem, de – univerzálisak, kortól és helytől függetlenek.
Ahhoz azonban, hogy megértsük
a szereplők drámáját, átéljük annak teljes mélységét, fontos, hogy
megjelenjen a vallásossággal átitatott dél-olasz társadalom. Ezáltal válik hitelessé a négy főszereplő érzelmi viszonyrendszere,
reakcióik egymásra és a közösség
reakciója a történetükre. Az Avas
oldalában található kálvária gyönyörű környezete nagyon is alkalmas arra, hogy biztosítsa ehhez az
atmoszférát.
– Az elmúlt évben a Nagyszínházban vezényelte az Ezrek operáját, Kodály Székely fonóját. Most,
ugyancsak az Ezrek operája karmestereként kilép szabadtérre.
Hogyan látja ezt a kezdeményezést, hogy vigyük ki az operát az
utcára, az emberek közé?
– Örülök az Ezrek operája ötletének, annak pedig különösen, hogy
mindig képes igazán különlegeset nyújtani. Nemcsak elérhetővé tesz, mindenki előtt megnyit
egy-egy előadást, hanem igyekszik olyan kontextusba helyezni,
hogy a lehető legközelebb kerülhessen a darab, a zene, maga
az opera műfaja azokhoz is, akik
esetleg először találkoznak vele.
Nem gondolom, hogy az opera
muzeális termék. Lehet, hogy
évszázadok választanak el egyegy mű megszületésétől, de az
előadók soha nem felejthetik el,
hogy ők a mai kor embere előtt
játszanak! Mi pedig, ezt önmagunkon is érzékelhetjük, nagyon
gyorsan változunk. Szükségszerű
tehát, hogy ezeket a csodálatos

Opera    Koncert    Előadás
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KOCSÁR
Balázs

(Fotó: Emmer László)

remekműveket olyan módon adjuk elő, hogy el tudjanak jutni a
mai közönséghez. Az eleve abszurditás, hogy úgy kell operát
játszani, mint régen. Akik ehhez
ragaszkodnak, igen elcsodálkoznának, mit is látnak, ha például
egy Mozart-operát a keletkezési
korának megfelelően játszanánk!
Azt se felejtsük el: a mai operabarátok derékhada már modern
előadásokon „nőtt fel”. A rendezők és a zeneszerzők mindig arra
törekedtek, hogy a mű sikeres legyen, a közönség megszeresse.
Természetesen másképp nyúlok
egy barokk, egy kortárs vagy egy
verista darabhoz, de a célom nekem is, ma is ugyanaz.
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– Milyen módszerekkel érik el ezt
a célt a Parasztbecsület előadásán?
– Ez inkább a rendező asztala. Paolo Panizza nemzetközi viszonylatban is elismert olasz rendező, sok
sikeres szabadtéri előadás fűződik a nevéhez. Igazán jó választás
arra, hogy a legautentikusabban
vigye színre ezt a nagyszerű operát. A zenéről nehéz előzetesen
bármit is mondani. Tudjuk, hogy
szabadtéren nem könnyű megteremteni az operára jellemző
akusztikai körülményeket, de
arra törekszünk, hogy a közönség
maximális élményhez jusson, és a
mai technikával ezt meg is lehet
oldani.
– Akkor legalább zenei ajánlót
kérhetünk?
– Ez sem könnyű feladat! Az operának van jó néhány slágerré vált
részlete – a leghíresebb az Intermezzo, vagy említhetem a Húsvéti
kórust, a szerelmesek, különösen
Santuzza áriáját. De ajánlani nehéz, mert az egyéniségtől függ,
hogy kit mi fog meg az operában. Igaz ez minden remekműre:
lehet, hogy egymás mellett állunk
a Mona Lisa előtt, mégis mást jelent számunkra, és ez csodálatos!
Ettől nagyszerű egy alkotás, hogy
más és más arcát mutatja minden
korban, mindenkinek! Hogy ez az
előadás ilyenné tud-e válni, azt
egyelőre csak remélhetem. Az
viszont biztos, hogy Mascagni
operája olyan remekmű, ami teli
van csodálatos dallamokkal, érzelmileg túlfűtött jelenetekkel, és
ha ezeknek át tudja magát adni a
közönség, katartikus élményben
lesz része.
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JÚNIUS 21., PÉNTEK

IGUDESMAN & JOO:
A LITTLE NIGHTMARE MUSIC SHOW
18 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház
AMIKOR MÁR AZT
GONDOLNÁD
BIZTONSÁGBAN VAGY…
„Elkezdődik a koncert. A zene
fennkölt. Pisszenni sem mersz.
Hirtelen megcsörren egy mobiltelefon, és az őrület elkezdődik.
A zongoristának elszabadul a
keze, a hegedűs hangolás közben elalszik, és egy autópálya
közepén ébred ír sztepptáncosként. Mikor a művész visszatér,
a lezárt zongora a hitelkártyáját
kéri. Egyszerre telefonál, újságot
olvas, eszik és közben fejjel lefelé
játszik a zongorán.”
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Ilyen, és ehhez hasonló „rémálmok” történnek a néző szeme és
füle hallatára.
Igudesmann és Joo show-ját
a világon mindenhol hatalmas
érdeklődés fogadja. Több ezer
néző látta már műsorukat Los Angelestől, a New York-i Carnegie
Hall, az amszterdami Concertgebouwn és a Berlini Filharmonikusok koncerttermén át a Hong
Kong City Hall-ig.
A „Little Nightmare Music” egyedülálló show, tele virtuozitással,
magával ragadó zenével, humorral fűszerezve.

„Alekszej Igudesman és Hyungki Joo játszottak a nyolcvanadik
születésnapomon. Majdnem
meghaltam a nevetéstől. Szeretném meghívni őket a nyolcvanötödikre is, de az, lehet, felelőtlenség lenne már… Nagyszerű
zenészek, nagyszerű élmény”
(Bernard Haitink, karmester)
Alekszej Igudesman a bostoni
Benoit Roland csokornyakkendő-gyártó által készített csokornyakkedőben egy 1717-es Santo
Seraphin hegedűn játszik, amelyet az ERSTE BANK támogatásával használ. A húrok a Thomastik
Infeld kézzel készített húrjai.
Hyung-ki Joo Steinway művész.
Alekszej Igudesman és Hyung-ki
Joo a CLEOFE FINATI – Haute
Couture 100%-ban Olaszországban készült ruháit viseli.

www.operafesztival.hu
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JÚNIUS 22., SZOMBAT
PIETRO MASCAGNI: IRIS

Opera két részben, három felvonásban, olasz nyelven,
magyar felirattal
19 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

IRIS vak édesapja egyetlen támasza. Egy reggel épp a felkelő naphoz énekel, megköszönve, hogy
elűzte szörnyű álmát, amelyben
babáját ártó szellemek támadták
meg, majd egy főnixmadár ragadta el. A fiatal Osaka, aki vonzódik
Irishez, barátjával, a lánykereskedő Kyotóval figyeli őt egy rejtekhelyről és kieszelik elrablását.
Vándor bábjátékosnak öltöznek,
és amikor Iris kihozza napozni
édesapját, varázsos előadásukkal

Fotók: Martina Root

Opera    Koncert    Előadás

elcsábítják a lányt. A bábjátékban,
amit előadnak, egy szerencsétlen
lány, Dhia menekül meg gonosz
apjától, aki szolgának adná el őt,
ám a Napisten fia, Jor igyekszik
segítségére (Osaka hangján). Irisen azonban nem segít senki, a
két férfi keresztülviszi aljas tervét:
a lányt Tokió piroslámpás negyedébe viszik.
Iris Kyoto gésaházában tér magához, Osaka máris oda szeretne
menni hozzá, ám Kyoto kioktatja,

hogy előbb halmozza el a lányt
ajándékokkal, udvaroljon neki. Iris
felismeri Osaka hangjában Jort a
bábjátékból, ám a fiú kiábrándítja: nem Jornak hívják, hanem
Öröm néven mutatkozik be neki.
Iris keserves sírásba kezd, mert a
templomban azt tanították neki,
hogy az öröm szörnyűséges és
mindig halállal végződik. Könyörögni kezd, hogy engedjék vissza
apjához. Osaka lemond az éretlen lányról, szabadon engedését
tanácsolva Kyotónak, de a lánykereskedőnek más tervei vannak:
gyönyörű gésának öltözteti, hogy
hasznot húzhasson belőle bordélyházában. Osaka visszatér,
most még inkább hatalmába keríti
a lány szépsége, de megjelenik
Iris apja is, aki azonban segítség
helyett megátkozza és ellöki magától a lányát. Iris összezavarodottságában elmenekül és vízbe
veti magát.
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Jegyár: 4800 / 3400 / 2000 Ft

Librettó: Luigi Illica • Fordítás, felirat: Jánszky Lengyel Jenő • A Josef
Kajetán Tyl Színház vendégjátéka (Pilsen, Csehország) • Szereplők:
Iris – Ivana Veberová, Az öreg vak – Jevhen Šokalo, Osaka – Paolo
Lardizzone, Kyoto – Csaba Kotlár, Egy gésa – Jana Foff Tetourová,
Egy rongyszedő, egy kereskedő – Khan Amin, Vámpír – Tiszai Adrienn, Szépség – Plachá Kateřina, Halál – Clementi Charlot • Jelmeztervező: Ivana Ševčík Milošková • Díszlettervező: Petr Vítek • Koreográfus: Martin Šinták • Karmester: Jiří Štrunc • Rendező: Tomáš Pilař
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JÚNIUS 22., SZOMBAT

A ZENE MEGMAGYARÁZHATATLAN EREJE
Több mint öt évvel Puccini Pillangókisasszonya
előtt Mascagni egy japán tragédiát zenésített meg.
Mindkettő librettistája: Luigi Illica, akivel Mascagni
1896-ban találkozott, amikor is megrendelte tőle az
Iris szövegkönyvét. Eddig a távol-keleti ország nem
igazán jelentett inspirációs forrást a korabeli dalműírók számára, kivéve Sullivan Mikádóját, noha az
egzotikum közkedvelt téma volt a művészetekben.
Illica kisebb-nagyobb fennakadásokkal a következő
év áprilisára befejezte a szövegkönyvet, Mascagni
pedig egy évre rá készült el az operával. A komponálás közben célja volt, hogy zenéje a drámához ne
„száraz magyarázatként szolgáljon, hanem fejlessze
azt saját megmagyarázhatatlan erejével”. A valódi
probléma az volt – ami ezt a nyilatkozatot is eredményezte –, hogy a cselekmény meglehetősen vékonyka, hiszen például a harmadik felvonás mindössze
Iris haláltusájának és szimbolikus kapcsolatainak
ábrázolása. Ezért elkerülhetetlenné vált az opera
kis karakterdarabokkal való bővítése, amelyek közül a leghosszabb a Himnusz a Naphoz, amelyet
felfoghatunk egyfajta kórusprológként, táncokkal,
áriákkal és szerenádokkal.
Az egzotikus téma statikus természete később Puccini számára is problémákat vetett fel, de ő már
tanulhatott Mascagni megoldásaiból. A japános
hangzást a shamisen nevű hosszúnyakú japán lant
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és különböző japán ütőhangszerek segítették, amelyeket leginkább az első felvonás bábszínházi jelenetében használt Mascagni. Ez az opera zeneileg
talán legizgalmasabb része, amely lírai dallamaival
és szokatlanul finom harmóniai megoldásaival bűvöli
el a hallgatót.
A háromfelvonásos művet 1898. november 22-én
mutatták be Rómában, a Teatro Constanziban, ám
ez sem történt minden feszültség nélkül. A zeneműkiadó Giulio Ricordi Edoardo Mascheronit kérte fel
a darab dirigálására, ami nem tetszett Mascagninak,
hiszen ő szerette volna vezényelni a premiert. A
viszonyuk annyira elmérgesedett, hogy Mascheroni
– karmesteri pálcáját összetörve – végül felmondott.
A bemutatón jelen voltak az itáliai zenei élet nagyjai:
Boito, Puccini, Franchetti, sőt Siegfried Wagner,
valamint Margit olasz királyné is meghallgatta az
Irist, amely mérsékelt sikert aratott.
A későbbi milanói előadáson Toscanini húzásai és
egyéb változtatási javaslatai sértették a zeneszerzőt, Enrico Carusónak köszönhetően azonban a
darab tenoráriája (Apri la tua finestra) az opera
kedvelt része lett, a Himnusz a Naphoz kórushoz
hasonlóan. Az Un dì, ero piccina kezdetű, úgynevezett Polip-áriát, amelyben Iris egy gyerekkori
látomást fest le (egy buddhista templomban egy
polip csápjaival fon körül és öl meg egy fiatal lányt)
Hokuszai japán festő A halász feleségének álma
című metszete ihlette.

www.operafesztival.hu

Szöveg: Tóth Endre

Megtalálják Irist a patakban, a
lány még él és hallucinál: Osaka,
Kyoto, valamint apja hangját véli
hallani arról, hogy az élet milyen
szörnyű és igazságtalan. Utolsó
perceiben egyetlen barátjától, a
Naptól búcsúzik, a női kar hangján
pedig válaszként a Nap szózata
szól: „Én vagyok a világ alapja,
általam keletkezik az ég is, én
emelek föl királyokat, lovagokat,
miként téged is, te szép gésa. Lelked az enyém és immár az örökkévalóságé”.
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JÚNIUS 23., VASÁRNAP
HÁROM TENOR GÁLA
19 óra • Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
Szólisták: Galeano Salas, Horváth István, Mihail Mihajlov •
Közreműködik: Miskolci Szimfonikus Zenekar • Karmester: Antal
Mátyás

énekelt Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából.
2010 óta a Magyar Állami Operaház szólistája. Hazai fellépések és
szólóestek mellett vendégszerepelt Európa, valamint Észak- és
Dél-Amerika több városában.

Műsoron: Giuseppe VERDI, Giacomo PUCCINI, Charles GOUNOD,
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ, Richard STRAUSS, Girolamo DERACO
és további népszerű szerzők művei

A mexikói-amerikai tenor a romantikus olasz hangzást képviseli. Számos díja közül legutóbb
a III. Marton Éva Nemzetközi
Énekverseny fődíját és közönségdíját nyerte el. Színpadi alakításai
között figyelemre méltó a Traviatában Gaston szerepe (a Bajor
Állami Operaházban), az Otelló Rodrigója (Jonas Kaufmann,
Gerald Finley és Anja Harteros
mellett), Lord Arturo Bucklaw a
Lammermoori Luciában és Pong
a Turandotban. Oratorikus repertoárjában többek között Haydn
Stabat Matere, Beethoven IX.

szimfóniája, Mozart Requiemje
és Händel Messiása szerepel.

MIHAIL MIHAJLOV

HORVÁTH ISTVÁN
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán szerzett énekművészi diplomát. Operaénekesi pályafutása a Pécsi Nemzeti Színház
operatársulatában indult, majd
Miskolcon Almaviva gróf szerepében debütált Rossini A sevillai
borbély című operájában. Azóta
bel canto és tenor szerepek egész
sorát énekelte. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar rendszeres vendégművésze, az együttes római
fellépésén XVI. Benedek pápának

Opera    Koncert    Előadás

A Szófiai Nemzeti Zeneakadémián végzett tenor 22 éves korában Rossini A sevillai borbély
operájában debütált Almaviva
gróf szerepében. Végzése után
számos bel canto szerepet alakított a legfontosabb bolgár és macedón operaházakban. Mozart,
Schubert, Beethoven, Dvořák,
Saint-Saëns és Rossini oratorikus
műveiben lépett föl Bulgárián kívül Angliában, Németországban.
Európa rangos fesztiváljainak
operaelőadásaiban állt színre.
Moszkvában 2015-ben megnyerte a „Romansiada” Nemzetközi Énekverseny nagydíját.
Azon húsz énekes között volt,
akik 2017 júliusában bejutottak
az Operáliára, a Placido Domingo Énekversenyre.
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Jegyár: 4800 / 3400 / 2000 Ft

GALEANO SALAS
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20:00, Református Nagytemplom
Miklósa Erika (ének), Tóth László (trombita) és
Somogyi-Tóth Dániel (orgona) templomi hangversenye
Műsoron: Bach, Vivaldi, Händel művei
A belépés ingyenes!

21:00, Kossuth tér, Nagyszínpad
Carl Orff: Carmina Burana
Közreműködik: uMiklósa Erika uHaja Zsolt uSzerekován János
uTalamba Ütőegyüttes uKodály Filharmonikusok Debrecen
uKodály Kórus Debrecen uCsokonai Színház Énekkara uLautitia Kóruscsalád
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
22:00, Debrecen belvárosa
„Belvárosi szerenád” - megszólalnak a belváros teraszai, terei
Közreműködik: uArco Nobile Vonósnégyes
uTrio Harmony uFőnix Rézfúvós Quintett ua Kodály Filharmonikusok művészei
22:30, Kossuth tér, Kamaraszínpad
„Egy kis éji zene”
Műsor: Mozart: (G-dúr) szerenád K. 525.
Közreműködik: ua Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
u KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS ÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400,
e-mail: info@fonixinfo.hu); Karakter 1517 Kávézó, Turisztikai Információs Pont (Nagytemplom mögötti Emlékkert, telefon: + 36 20/450-05-06)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók!
u ELÉRHETŐSÉG: info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu • +36 52 500 200

Mercedes-Benz.
Művészien megkomponálva,
akár a legszebb opera.

Mercedes-Benz Miskolc I www.mbmauto.hu

Újpest peremén, egy ipartelepen található hazánk első
olyan szeszfőzdéje, mely kizárólagosan kézműves gint
gyárt. Itt készül az Opera Gin Budapest, Magyarország
új prémium kategóriás itala. A patika tisztaságú, modern
manufaktúra egyben „speak easy” bár és látogatóközpont is, ahol a múlt század húszas éveit idéző
kellékek között ismerkedhetünk a gin kultúrájával,
az Opera Gin karakteréhez leginkább illő koktélokkal, az alapítók autentikus tálalásában. Dámosy
Bálinttal, az Első Magyar Gin Manufaktúra alapítójával
beszélgettünk.
• Miért pont gin? Mintha hazánkban ennek az italnak még
vagy már nem lenne kultusza.
Pont ezért! Hazánk sokáig borókapárlat nagyhatalomnak számított, csakhogy Trianon után, a felvidéki területek, így a borókások elcsatolásával ez a hagyomány gyakorlatilag teljesen
kikopott. Most talán sikerül egy másik névvel, azaz ginként a
fogyasztók széles körével újra megszerettetni a borókás szeszesitalt.
• Mitől volt oly népszerű ez az ital, és később mi történt, amiért
kikopott?
A gin előállítása nagyon egyszerű házi körülmények között,
valójában alkohol és boróka ötvözete. Legalábbis valami, ami
a gin definíciójának megfelel. Jó gint készíteni, az viszont már
más téma. A 2000-es évek végétől lett ismét népszerű a gin
Európa-szerte. Leginkább London volt az epicentrum, ahol 10
év alatt gombamód szaporodtak el a gin-főzdék, gyártva a
jobbnál jobb gineket különféle hagyományos és újhullámos
receptúrákkal. Ez a trend tovább gyűrűzött. Három évvel ezelőtt Ausztriában alig volt hazai gyártású gin, mára viszont Bécs
Európa egyik legkomolyabb gin fesztiváljának szervezője. (Pont
a napokban volt a Vienna Gin Festival, melyen első és egyetlen
magyar ginként voltunk jelen.)
• Akkor a hazai piacon abszolút úttörőnek számítotok.
Létezett előttünk is néhány magyar gin, de a szigorú London Dry
Gin (adalékanyag- és ízesítőszer-mentes) kategóriában biztosan
az elsők vagyunk, ráadásul mi vagyunk az egyetlen főzde, mely
kizárólag gint főz, manufakturális keretek közt. A receptúránk
11 fűszere között olyan is akad, amivel a ginben nemcsak Magyarországon nem, de a világon is alig lehet találkozni: ilyen a
mák és a levendula.
• Honnan a lelkesedés, de legfőképp a tudás?
Évekkel ezelőtt az öcsémtől kaptam ajándékba egy bor kurzust.
Ez akkora löketet adott, hogy a WSET diplomát is megszereztem
a rákövetkező évek alatt. És megtapasztaltam, hogy az igazi
szakértők este, egy jó vacsorához gin koktélt fogyasztanak.
Rengeteg utazás, tapasztalatszerzés, és bizony kétéves kísérletezés előzte meg a tavaly év végét, mikor azt mondtuk: kész,
megalkottuk. A piacra idén március közepén léptünk, és azóta
már az 1000. Opera Gin palackra került fel a zárjegy.
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BARTÓK PLUSZ 2019

PROGRAM

JÚNIUS 14.

17.30 óra • Zolio Art Project

18 óra • Weszely Ernő muzsikál

Hősök tere – Széchenyi út – Szent István tér

18 óra • Nosztalgikus hangulatkoncert
Miskolci Nemzeti Színház, Foyer

19 óra • PszichOpera,
avagy Freud és az opera

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

20 óra • Bő szekund

18 óra • Nyitóparádé

18.30 óra • Francia operagála
Szent István tér

19 óra • Nosztalgikus hangulatkoncert
Miskolci Nemzeti Színház, Foyer

19.30 óra • Utcatánc

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

Erzsébet tér – koncert

18.30 óra • Utcatánc

19 óra • Eötvös Péter: Az Aranysárkány
Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

19 óra • O/A – De personis

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

Opera két részben Monteverdi és Pergolesi
műveiből
Szent István tér

Szent István tér – koncert

Szent István tér

20 óra • Bartók Plusz 2019 Operagála

20 óra • „O, sole mio” – LeonVoci
22 óra • Good Night Music

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

22 óra • Weszely Ernő muzsikál
Déryné kert / Színház terasz

JÚNIUS 15.

16 óra • Collegium Musicum
A Nemzeti Énekkar hangversenye
Avasi református templom

19 óra • „… és Echo”

Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház
bábopera

10.30 óra • Süsü, a sárkány

Csodamalom Bábszínház – bábjáték

17 óra • „Orosz szezonok. Sztárok.
Arcok. Sorsok. 1909–1929”

Miskolci Színészmúzeum – kiállításmegnyitó

20 óra • Táncház

20.30 óra • Good Night Music
Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

20.30 óra • Szűcs Gabi & Stereo Swing
Erzsébet tér – koncert

22 óra • Weszely Ernő muzsikál
Déryné kert / Színház terasz

JÚNIUS 17.

11 óra • A Cziffra és Szimfónia Alapítvány találkozása – nyilvános próba
Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház

18 óra • Úton van a Cziffra Központ
Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel
Szent István tér – koncert

18 óra • Asan Civic Choir koncertje
Belvárosi református templom

18.30 óra • Rossini: A sevillai borbély

18 óra • Weszely Ernő muzsikál

20.20 óra • Utcatánc

19.30 óra • Fourtissimo Jazz Orchestra

21 óra • Giacomo Puccini: Bohémélet

20 óra • Sárik Péter Trió: X Bartók

21.30 óra • Elsa Valle: Afrocando
Erzsébet tér – koncert

20.30 óra • Tom Stormy Trio feat
Petrovna

Déryné kert / Színház terasz

22 óra • Jeczenyik & Czakó

Szent István tér – vígopera

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház

22 óra • Weszely Ernő muzsikál

JÚNIUS 16.

16 óra • Konstantia Gourzi:
Paharión – a Szent Efrém Férfikar
koncertje
Belvárosi evangélikus templom

38

Erzsébet tér

Szent István tér – koncert
Művészetek Háza

Erzsébet tér – koncert

Déryné kert / Színház terasz – koncert

JÚNIUS 18.

18 óra • A Miskolci Egyetem
Nőikarának hangversenye
Zenepalota

Erzsébet tér

Szent István tér – koncert

Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház

20.30 óra • Müller Péter Sziámi
AndFriends – Szakcsi Lakatos Béla,
Jávori Ferenc, Novák Péter
Szent István tér – koncert

20.30 óra • Mizrab
Erzsébet tér – koncert

22 óra • Jeczenyik & Czakó

Déryné kert / Színház terasz – koncert

JÚNIUS 19.

18 óra • „Ezrek operája” beavató előadás – Pietro Mascagni: Parasztbecsület
Szent István tér

18 óra • Weszely Ernő muzsikál
Erzsébet tér

19 óra • „KORok és TÁRSaink”
– Musiciens Libres
Miskolci Galéria – koncert

19.30 óra • Miskolc Big Band
Szent István tér – koncert

20.20 óra • Utcatánc

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

20.30 óra • Jazz Inside & Dobrik Petra
Erzsébet tér – koncert

21 óra • Alekszandr Szkrjabin:
Prometheus és Bartók Béla:
A kékszakállú herceg vára

Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház

22 óra • Jeczenyik & Czakó

Déryné kert / Színház terasz – koncert

JÚNIUS 20.

18 óra • Nosztalgikus hangulatkoncert
Miskolci Nemzeti Színház, Foyer

18 óra • Weszely Ernő muzsikál
Erzsébet tér

18.30 óra • Miskolc Dixieland Band
és Malek Andrea
Szent István tér – koncert

www.operafesztival.hu

18.30 óra • Utcatánc

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

19 óra • Albin Fries: Nora

A Bartók Plusz Operaíró versenyének
győztes műve
Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

20 óra • Destination brass
Szent István tér – térzene

20.30 óra • Azért a kis bolondságért
Pajzán vásári bábjáték felnőtteknek
Szent István tér

20.30 óra • „Mindig veled”
Szörényi-dalok Varga Andrea, Füvessy
Norbert és Vízi Viktor előadásában
Erzsébet tér

21.40 óra • Good Night Music
Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

BARTÓK PLUSZ 2019
JÚNIUS 22.

19 óra • Donizetti: Rita

Csodamalom Bábszínház

20 óra • Harcsa Veronika
& Gyémánt Bálint kvartett

10.30 óra • Süsü, a sárkány – bábjáték
17 óra • Légyott! – a Spanyolnátha
folyóirat irodalmi estje
Színészmúzeum

18 óra • Nosztalgikus hangulatkoncert
Miskolci Nemzeti Színház, Foyer

18.30 óra • Utcatánc

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

18.30 óra • Kacsenyák-Hircsu
Angelika, Forgács Péter, Bódi Tamás
Erzsébet tér – koncert

19 óra • Pietro Mascagni: Iris

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

22 óra • Jeczenyik & Czakó

19 óra • Zivatar Zenekar

JÚNIUS 21.

20 óra • Időn túli hangzás – Gerebics
Sándor filmje a Bogányi-zongoráról

Déryné kert / Színház terasz – koncert

16 óra • Bátori Éva Énekkurzus
kurzuszáró hangversenye
Zenepalota

18 óra • Igudesman & Joo:
A Little Nightmare Music Show

Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház

18 óra • Szinvavölgyi Néptáncegyüttes
Szent István tér

18 óra • Weszely Ernő muzsikál
Erzsébet tér

19.30 óra • Kármen – Varidance
Szent István tér – táncjáték

20.30 óra • Micheller Myrtill
& Swinguistique
Erzsébet tér – koncert

21.15 óra • Ezrek operája
Pietro Mascagni: Parasztbecsület
Kálvária-domb (esőnap: június 22.)

Szent István tér – térzene

Szent István tér – filmvetítés

20.30 óra • Boggie-Csemer Boglárka
Erzsébet tér – koncert

21 óra • Kósa György: Kocsonya Mihály
házassága – Egri Harlekin Bábszínház
Szent István tér – bábopera

21.15 óra • Good Night Music
Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

22 óra • Weszely Ernő muzsikál
Déryné kert / Színház terasz

22.30 óra • Seress Rezső-est
Vida Péter, Müller Péter Sziámi,
Seres lldikó, Regős Zsolt
Erzsébet tér – koncert

JÚNIUS 23.

16.30 óra • Zolio Art Project
Erzsébet tér – koncert

22 óra • Jeczenyik & Czakó

18 óra • Double Trombone Band

22.30 óra • Kórusok Éjszakája
Résztvevők: Bartók Kórus, Forrás
Kamarakórus, Brillante Énekegyüttes,
Polifónia Vegyeskar, Fráter Kórus

18 óra • Nosztalgikus hangulatkoncert

Déryné kert / Színház terasz – koncert

Centrum, Villanyrendőr, Miskolci Nemzeti
Színház árkádjai, Sötétkapu, Erzsébet tér és
Szent István tér

Opera    Koncert    Előadás

Szent István tér – koncert

Miskolci Nemzeti Színház, Foyer

18.30 óra • Utcatánc

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

Szent István tér – vígopera
Erzsébet tér – koncert

20.30 óra • Utcatánc
Szent István tér

21 óra • Good Night Music

Miskolci Nemzeti Színház, Árkádok

22 óra • Weszely Ernő muzsikál
Déryné kert / Színház terasz

A FESZTIVÁL IDEJE ALATT
Június 14. • 17 óra
Herczku Ágnes és Nikola Parov

A Bartók Plusz Operafesztivál és a 90.
Ünnepi Könyvhét közös programja
Erzsébet tér – koncert

Június 14–23.
Kirakodó- és kézművesvásár
Széchenyi utca

Június 14–23. • Borfesztivál
Erzsébet tér

Június 14–23. • Opera élményfotó

(Nyitva 16–21 óra között)
Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Június 16. • Zeneszánsz

Egressy–Erkel Zeneiskola udvara

Június 16–21. • Orosz szezonok.
Sztárok. Arcok. Sorsok. 1909–1929
Anna Pavlova, Nyizsinszkij és kortársaik
A moszkvai Bahrusin Színházi Múzeum
kiállítása (Nyitva 9–17 óráig, H és V zárva)
Színészmúzeum

Június 15–20. • Bartók és kortársai
– válogatás a korszak énekes irodalmából, Bátori Éva énekmesterkurzusa
(Tanítás 10–18 óra között)
Zenepalota

Június 21–22. • Fröccsfesztivál
Kisavas

Június 22. • X. Dunán innen Tiszán túl
Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti
tehetségkutató verseny
Művészetek Háza

19 óra • Három tenor gála

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
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Jegyárainkból nyugdíjas- és diákkedvezményt adunk! • A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

PROGRAM

A

SZERVEZŐJE

A MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL NONPROFIT KFT.
Jegyértékesítés:
Miskolci Nemzeti Színház jegypénztár (3525 Miskolc, Széchenyi utca 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 óráig, Szo 10–13 óráig
valamint az előadások kezdete előtt egy órával, az előadás kezdetéig.
Jegyek kaphatók online az operafesztivál honlapján (www.operafesztival.hu),
az InterTicket országos JEGYPONT hálózatában, valamint a
oldalon.
További információk:
www.operafesztival.hu • facebook.com/bartokpluszoperafesztival
Kedves látogatónk! Tájékoztatjuk, hogy a Bartók Plusz Operafesztivál rendezvényein kép- és
hangfelvétel készülhet, amelyeket a fesztivál honlapján, közösségi oldalán és kiadványaiban közzé
tehet. A rendezvényen történő részvétellel Ön hozzájárul a kép- és hangfelvételek készítéséhez és azok
közzétételéhez. Az adatkezelési szabályzat a fesztivál honlapján olvasható (www.operafesztival.hu).
Kiadja a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.
Ügyvezető, operatív vezető: Farkas Beáta • Fesztiváligazgató: Kesselyák Gergely • Alapító igazgató,
külkapcsolati vezető: Müller Péter Sziámi • Marketing-, PR- és kommunikációs vezető: Frecskó Lenke
Kísérőrendezvények vezetője: Seres Ildikó • Produkciós vezető, operaverseny-titkár: Szakács Sára
Produkciós menedzser: Gyetvai Dániel • Honlap és sajtókapcsolat: Méhes László • PR: Láng D. István
Titkársági koordinátor: Szabó Nikolett • Operatív asszisztens: Létai Réka
Szerkesztette: Méhes László • Tördelés, nyomdai előkészítés: Rosvig Kft., Berindza Gábor

TÁMOGATÓINK

Miskolc
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

