
2019. júniusra, illetve a nyári hónapokra, valamint a következő színházi évadra szeretettel 

ajánlja ezeket a kedvezményes programokat az „Életet az Éveknek” Területi Egyesülete.  

Jegyigényeket a simon.gyulane@citromail.hu email címre vagy a 06-30-655-4015 

telefonszámra várom, üdvözlettel Simon Gyuláné Éva 

 

Kedves Klubvezető Asszony/Úr! 

Életet az Éveknek tagjai, barátai részére! 

  

2019. június havi kulturális ajánlataink: (Böde Józsefné Ica összeállítása) 

 

2019. június minden szombat – vasárnap 17.00-17.30 (ingyenes) 

Várkert Bazár Reneszánsz Kert (1013 Bp., Ybl Miklós tér 2.-6.) 

„Zenélő Budapest” programként ismét huszárruhás rézfúvósok felvonulása 

2019. június 2. vasárnap 15.00 (ingyenes) 

Budai ciszterci Szent Imre Templom (1114 Bp., Villányi út. 25.) 

Barokk egyházi zenei koncert a Purcell kórussal 

 

2019. június 3. hétfő 15.00 (belépőjegy: 400.-Ft) 

Benczúr Ház Kulturális- és rendezvényközpont (1068 Bp., Benczúr u. 27.)  

„A három tenor Párizsban”Zelinka Tamás zenei előadása 

 

2019. június 5. szerda 18.00 (ingyenes) 

Petőfi Irodalmi Múzeum (1054 Bp., Károlyi u. 16.) 

„Emlékűl. Ismerni akarónak” /Arany János és a fényképezés  

E. Csorba Csilla és Sípőcz Mariann könyvbemutatója Országh Antal fotógráfusról  

 

2019. június 5. szerda 19.00(ingyenes) (regisztráció szükséges: Tel: 3756249) 

Óbudai Társaskör / Lengyel Szalon Till Ottó terem (1036 Bp., Kiskorona u. 7.) 

„MichałBałucki: Nyitott ház”című vígjáték felolvasó színházi előadása 

 

2019. június 6. 13. 22. 27. napokon 16.00 (ingyenes) 

Kossuth Lajos Tér (1055 Bp., Kossuth tér 1-3.) 

A fenti napokon a téren egy órás szabadtéri jazz, vagy fúvószene és tánc előadások 

 

2019. június 6. csütörtök 18.00 (ingyenes) 

Lóvasút Rendezvényközpont (1121 Bp., Zugligeti út 64.) 

„Egészségügy a Hegyvidéken” című kiállítás megnyitója  

mailto:simon.gyulane@citromail.hu


 

2019. június 6. csütörtök 19.00-21.00 (belépőjegy: 1.000.-Ft) 

Magyar Kereskedelmi- és Vendéglátó Ipari Múzeum (1036 Bp., Korona tér 1.) 

„Davis Yengibarian örmény harmonika - és Gerzson János lant művészek koncertje 

 

2019. június 7. péntek 14.00 (ingyenes) 

Hegyvidék Kulturális Központ Nyugdíjas Klub (1124 Bp., Csörsz u. 18.) 

„Gobbi Hilda” vetítőképes előadás  

 

2019. június 8-16 

24. Duna Karnevál / Nemzetiségi Kulturális Fesztivál  

Zene, tánc, hagyományőrzés.Bővebb információ: www.dunakarneval.hu 

 

2019. június 12. szerda 18.00 (belépőjegy: 500.-Ft) 

Magyar Kereskedelmi- és Vendéglátó Ipari Múzeum (1036 Bp., Korona tér 1.) 

„ Mexikó tájai és mindennapjai” címmel Kemény Ádám előadása  

Regisztrációs telefon: +36- 1- 3756249 

 

2019. június 12.-16. 

Petőfi Irodalmi Múzeum Udvarán (1053Bp., Károlyi u. 16.) 

Margó Irodalmi Fesztiválkoncertek, könyvbemutatók, slampoetry, színházi 

adaptációk…..Bővebb Információ: www.margofeszt.hu 

 

2019. június 13.-17.                     

Duna Korzó és a Ráday utca 

Ünnepi Könyvhét 

Dedikálások, beszélgetések és rengeteg könyvkiadó kínálja kiadványait  

 

 

2019. június 15. szombat 18.00 (belépőjegy: 500.-Ft) 

Magyar Nemzeti Múzeum (1088. Bp., Múzeum krt. 14-16) 

„Hymnus 175” Emlékkoncert - nemzeti himnuszunk megzenésítése tiszteletére  

14.30-tól séta a felújított Múzeumkertben, majd korabeli táncbemutató a kupolateremben a 

MareTemporis alapítvány művészeivel. 

(A séta a napi érvényes belépőjeggyel vehető igénybe.) 

 

http://www.dunakarneval.hu/
http://www.margofeszt.hu/


2019. június 17. hétfő 18.00 (ingyenes) 

Országos Idegennyelvű Könyvtár Áthrium (1054 Bp., Molnár u. 11.) 

A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium esti felnőtt képzés diákjainak kiállítása 

 

2019. június 19. szerda 17.00 (ingyenes) 

Hegyvidék Kulturális Központ MOMKlassz Kert (1124 Bp., Csörsz u. 18.) 

CherelandYouthOrchest (USA) Bartók és Brahms műveiből ad elő 

 

2019. június 21. péntek 18.00 (ingyenes) 

Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Bp., Károlyi u. 16.)  

„Magukra maradt bútorok” – az új kiállítás megnyitójaFűr Anikó közremüködésével 

 

2019. június 22. szombat 16.00 (karszalag: 1900.-Ft minden helyre érvényes) 

Múzeumok éjszakája Budapest összes múzeuma hajnalig tartó rendezvényeivel várja a 

látogatóit, akik igénybe vehetik a múzeumok között éjszaka is közlekedő buszokat. Bővebb 

információ: www.muzej.hu 

 

2019. június 25. kedd 19.00 (ingyenes)  

Barabás Villa (1122 Bp., Városmajor u. 44.) 

Kerti koncert  

 

2019. június 27. csütörtök 18.00(ingyenes) 

Hegyvidék Kulturális Központ MOMKlassz Kert (1124 Bp., Csörsz u. 18.) 

Marin Szimfonikus Ifjúsági Zenekar:Brahms, Bizet, Gershwin műveit adja elő 

 

2019. június 27.- 30.  

Kőbányai Szent László Templom kertje (1102 Bp., Szent László tér 25.) 

Koncertek, felnőtt és gyermek rendezvények, gasztronómia 

  

  

Szabadtéri koncertek:  
 

„Zenélő Budapest” 

Ingyenes koncertek 16 fővárosi helyszínen 2019. június 1.-től augusztus 18.-ig. 

  

http://www.muzej.hu/


Budavár – Holló Kapu 

Huszár zenekar  

17.00 órakor június 7.-től július 12.-ig minden péntek 

Hegyvidék Kulturális Szalon – Terasz 

Könnyű jazz-duó – „Budapest Anno” 

19.00 órakor minden szerdán 

A swing ékkövei – „Budapest Anno”  

19.00 órakor minden csütörtök 

Nagyvásárcsarnok 

Hagyományos magyar cigányzene 

11.00 és 11.30 órakor minden péntek 

Magyar Nemzeti Galéria  

Festők és jazz gitárosok előadása 

16.00 és 16.30 órakor minden szombat (kivéve: június 29.) 

Magyar Nemzeti Múzeum  

Fafúvósok, operaénekessel 

17.00 és 17.30 órakor minden szombat, vasárnap (kivéve: június 1. 2. 15. 29. 30.) 

Margit sziget – Zenélő szökőkút 

Női húros kvartett klarinéttal 

17.00 és 17.30 órakor minden péntek, szombat, vasárnap 

Műcsarnok  

Klasszikusok jazz hangszereléssel 

11.00 és 11.30 órakor minden péntek, szombat (kivéve: június 14. és 16.) 

 

Március 15. tér  

Könnyed jazz koncert  

19.00 órakor minden kedden 

Szentháromság tér – Zene Pavilon 

Templomi és világi kórusművek 

17.00 és 17.30 órakor minden vasárnap (június és július hónapban) 

Szent István Bazilika  

Harangjáték és fuvola  

16.00 és 16.30 órakor minden vasárnap, hétfő, kedd 



Szépművészeti Múzeum 

Szaxofon kvartett 

11.00 és 11.30 órakor minden szombat (kivéve: június 8. 15.) 

Vajdahunyad Vára  

Erdélyi népi muzsika szólóénekessel 

11.00 és 11.30 órakor minden péntek, szombat, vasárnap 

Várkert Bazár - Gloriett 

Fúvószenekar huszár egyenruhában  

17.00 és 17.30 órakor minden szombat, vasárnap 

Várkert Bazár - Szárazárok színpad  

Ifjú tehetségek a népszerű zenében 

19.00 órakor minden szombat júliusban 

Millenáris Park 

Gyermek koncert 

11.00 órakor minden szombat júniusban (kivéve: június 15.) 

Millenáris Park 

Ifjú tehetségek a népszerű zenében 

19.00 órakor minden szombat júniusban (kivéve: június 15.) 

Magyar Nemzeti Múzeum – Múzeumkert 

Gyermek koncert 

11.00 órakor minden szombat júliusban 

  

  

ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLT LISZT AUSZTRIÁBAN CÍMMEL A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUMBAN 

.A nemzetközi kiállítás a zongoraművész-zeneszerző osztrák kötődését mutatja be a doborjáni 

(raidingi) gyermekkortól a bécsi tanulmányokon át a pályakezdésig, amelyre nagy hatást 

gyakoroltak az osztrák virtuóz iskola hagyományai. A Liszt Múzeumok nemzetközi 

együttműködésében megvalósuló tárlat 2020. május 9-ig tekinthető meg az Andrássy úti 

intézmény középső termében és a földszinti kutatókönyvtár előterében. 

Liszt Ferenc szülőháza az egykor Magyarországhoz tartozó faluban, Doborjánban (a mai 

Raidingban) található; a burgenlandi gyermekévek adják a tárlat kiindulópontját. Fontos 

témaként jelenik meg a kiállításon Liszt pályájának bécsi indulása, első hangversenyei 



zongoraművészként és zeneszerzőként, valamint ezek fogadtatása az osztrák főváros kulturális 

életében, különösen a Gesellschaft der Musikfreunde zenei programjaiban. Amint az a Liszt 

Múzeum állandó kiállításának anyagaiból is kiderül, a Habsburg uralkodóház tagjai már Liszt 

1838-as híres hangversenysorozatán is jelen voltak. 

  

Joseph Kriehuber: Ein Matinée bei Liszt (1846) 

A tárlaton megelevenednek az osztrák vagy az Ausztriában élő művész barátok – mások 

mellett Joseph Kriehuber, Kaspar von Zumbusch, a zongoragyáros Ludwig Bösendorfer – alakjai 

is. Közöttük kiemelt szerepet kap Franz Schubert, akinek dalaiból Liszt már az 1838-as 

hangversenysorozaton számos átiratot adott elő, valamint Beethoven és Liszt kapcsolata az 

1870-es és az 1877-es jubileumi ünnepségek vonatkozásában. A látogatók olyan – Liszt 

életében jelentős, azonban ma már kevésbé ismert – személyiségekkel, zeneszerzőkkel is 

megismerkedhetnek, mint a zeneszerző nagybátyja, Eduard von Liszt, Johann von Herbeck 

vagy Johann Nepomuk Hummel. 

A kiállítás különleges dokumentuma az Erlkönig átiratából készült zenekari változat kézirata, 

amelyet most először tekinthet meg a közönség. Bécs mellett más Liszt számára fontos ausztriai 

városok is helyet kapnak a kiállításon, többek között Graz, Eisenstadt (Liszt életében még 

Kismarton), Achensee, Graz, Hall in Tirol, Innsbruck, Pottendorf és Salzburg. 

A tárlathoz a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Kutatókönyvtár, a Magyar 

Nemzeti Múzeum Történelmi Képtára, a Bélyegmúzeum, a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli 

Múzeuma és az MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma mellett neves külföldi 

gyűjtemények, az Eisenstadt Landesmuseum Burgenland, a Diözesanarchiv Eisenstadt, a 

Raiding Franz Liszt Gesellschaft valamint a Vienna Schottenstift is kölcsönöztek anyagot.  

  

2019. szeptember 28. 19.30-22.00 

NAGYTEREM 

KAMARAZENE NAGYTEREMRE 

BARÁTI KRISTÓF, GUSTAV RIVINIUS ÉS GULYÁS MÁRTA 

Brahms-est 

Brahms: 1. (G-dúr) hegedű-zongora szonáta, op. 78 

Brahms: 2. (F-dúr) cselló-zongora szonáta, op. 99 

SZÜNET 

Brahms: 2. (C-dúr) zongoratrió, op. 87 

Baráti Kristóf (hegedű), Gustav Rivinius (cselló), Gulyás Márta (zongora) 



Három kiváló muzsikus találkozása, akik számára a kamarazene művészetük szerves részét 

képezi. A Liszt-, Bartók–Pásztory- és Kossuth-díjas magyar hegedűművész, Baráti Kristóf a 

Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (Kaposfest) egyik művészeti vezetőjeként, Gustav 

Rivinius német csellista négy kamarazenei formáció alapítójaként és további 

kamaraegyüttesek résztvevőjeként, a szintén Liszt-díjas Gulyás Márta zongoraművész pedig a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene Tanszékének tanáraként és éveken át 

tanszékvezetőjeként, valamint a Madridi Királyi Zeneakadémia kamarazene-professzoraként 

tette le névjegyét ezen a téren. A koncerten három mű szólal meg Brahms alkotásai közül. 

Annak a szerzőnek a kompozícióit hallhatjuk tehát, aki Schumann halálát követően 

újjáélesztette a kamarazene műfaját – szembemenve a haladó osztrák-német kortársakkal, 

akik a tradicionális formákkal kevésbé törődtek. 

RENDEZŐ: 

Zeneakadémia Koncertközpont 

JEGYÁR: 

2 900, 3 900, 4 900, 5 900 Ft 

  

  

2019. október 1. 19.30-22.00 

NAGYTEREM 

RAJK JUDIT, PÉTERY DÓRA ÉS PŘEMYSL VOJTA KAMARAESTJE 

Mysteria Religiosa 

Liszt: Sancta Caecilia 

Liszt: Rosario (Eberhard Kraus átirata) – 1. Mysteria Gaudiosa, 2. Mysteria Dolorosa, 3. Msyteria 

Gloriosa, 4. Pater Noster 

Saint-Saёns: E-dúr prelúdium és fúga, op. 99/1 

Liszt: Le Crucifix I-II-III. 

Liszt: Krisztus oratórium, 3. rész: Szenvedés és feltámadás – O filii et filiae 

Saint-Saёns: Offertoire pour orgue et cor chromatique 

Saint-Saёns: Gloria Patri 

SZÜNET 

Ducommun: Sonata da Chiesa pour cor et orgue 

Arvo Pärt: Es sang vor langen Jahren („Motet für de la Motte”) 

Arvo Pärt: My Heart’s in the Highlands 

Naji Hakim: Suite Rhapsodique (keleti alternatim énekkel) 



Rajk Judit (alt), Pétery Dóra (orgona), Přemysl Vojta (kürt) 

Közreműködik: Varga Oszkár (hegedű), Ludmány Dénes (brácsa), a Schola Academica és a 

Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének nőikara (művészeti vezető: Merczel György) 

Liszt Ferenc orgonamuzsikája a zeneszerző zongoradarabjainak zömével szemben nem a 

reprezentatív, virtuóz játékmód jegyében fogant; e darabokban sokkal inkább a mester 

életvitelét tizenéves korától fogva meghatározó elmélyült vallásosság, közelebbről a 

katolicizmussal való bensőséges viszony tükröződik. Hasonlóképpen áll a dolog a középső és 

kései alkotókorszakot meghatározó egyházzenei kompozíciók sorával, melyekben csak ritkán 

jut szóhoz az ünnepélyesség – sokkal gyakrabban az áhítat és a belső megrendültség. Ez az, 

ami közös platformra helyezi Liszt zenéjét az egyik legnagyobb élő kortárs, Arvo Pärt meditatív 

kompozícióival. Az észt zeneszerző művei az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet keltenek 

hazánkban is: itt az alkalom, hogy újabb szempontból vizsgálhassuk életművének két darabját. 

Az est műsorát Saint-Saëns művei a romantikus, Hakim és Ducommun kompozíciói a 20-21. 

századi oldalon egészítik ki. A koncert szólistái a liturgikus, vallásos művek avatott előadói. Rajk 

Judit énekművész és Pétery Dóra orgonaművész gyakori kamarapartnerek, együtt tanítanak a 

Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén is, közös zenei nyelvüket jól jellemzik a koncerten 

elhangzó művek. Kürtösként a cseh Přemysl Vojta csatlakozik hozzájuk, kit generációja egyik 

legkiválóbb művészeként tartanak számon. Vojta, korábban a Berlin Konzerthaus Orchestra, 

ma pedig a kölni WDR Symphony Orchestra szólókürtöse 2010-ben első helyezést ért el a 

rangos ARD Zenei Versenyen, 2011-ben pedig Beethoven Ring Award díjat nyert. 

RENDEZŐ: 

Zeneakadémia Koncertközpont 

JEGYÁR: 

1 900, 2 900, 3 900, 4 900 Ft 

  

  

KAMARAZENE KARNYÚJTÁSNYIRA 2019 ŐSZ 

Az immár hagyománnyá vált bérlet őszi hangversenyein a Zeneakadémia tanárai és egykori 

diákjai lépnek a Solti terem színpadára duó, trió, kvartett és kvintett formációkban. A bérlet 

első hangversenye a 20-21. századi kamarairodalom legnevesebb szerzőitől vonultat fel egy-

egy művet. A Kállai Vonósnégyes 2015-ben debütált a Solti teremben, majd megalakulása 

után mindössze fél évvel második helyezett lett a milánói Società Umanitaria Nemzetközi Zenei 

Versenyen, 2016-ban pedig első díjas az Országos Weiner Leó Kamaraversenyen. Brahms 



zongoraötösében Balog József, generációjának egyik legtehetségesebb, legsokoldalúbb 

művésze csatlakozik a kvartetthez. A Trio Y-t három fiatal művész alkotja, akik jelenleg is 

kötődnek alma materükhöz: Varga Oszkár brácsa- és kamarazene-tanár, Dani Imre 

zongorakísérő, Matuska Flóra pedig végzős diák a Zeneakadémián. Műsoruk első, „Haydn 

reloaded” elnevezésű része a bécsi klasszikus mester köré épül: a két fiatal zeneszerző, Tornyai 

Péter és Balogh Máté Gergely művei kifejezetten erre a hangversenyre, az E-dúr zongoratrió 

mellé készültek, a kompozíciók ráadásul hangnemileg is illeszkednek a trióhoz. A koncertet a 

romantikus cseh zeneszerző, Antonín Dvořák klasszikus hagyományoktól eltérő, hattételes 

Dumky-triója teszi teljessé. Ábrahám Márta és Szokolay Balázs, a Zeneakadémia két elismert 

professzora 19. és 20. századi késő romantikus kompozíciókból válogatta össze műsorát, 

amelyet kiegészít – napjaink zenéjét képviselve – Dukay Barnabás hegedűre és cselesztára írt 

motettája. 

  

BÉRLETÁRAK 2019. JÚNIUS 1-TŐL: 6 000, 8 400 FT 

A bérletek megvásárolhatók személyesen a Zeneakadémia Koncertközpont jegyirodájában, 

illetve elektronikusan az alábbi gombra kattintva. 

ORGONA A KÖZPONTBAN 2019 ŐSZ 

Tavaly októberben újra megszólalt a Nagyterem legendás Voit & Söhne orgonája, és idén 

ősszel már a második sorozatot szenteljük a hangszerek királynőjének, izgalmas előadókkal és 

különleges műsorokkal. Iveta Apkalna Európa-szerte ismert lett orgonaművésznő, a hamburgi 

Elbphilharmonie 2017-es megnyitása óta az intézmény rezidens orgonistája. Hangversenyének 

első részében Bach két kompozíciója mellett a barokk mester utolsó tanítványa, Johann 

Gottfried Müthel szerzeménye, valamint a Bach-hagyományokat romantikus gondolatvilággal 

társító Mendelssohn szonátája hangzik el. Apkalna mint hazájának zenei-kulturális nagykövete 

Lettország két zeneszerzője, Pēteris Vasks és Alfrēds Kalniņš műveit is megszólaltatja. Mors et 

vita, halál és élet – ez Martin Schmeding hangversenyének mottója. A német művész úgy 

állította össze programját, hogy a művek a fenti témapárt járják körül, egyikre a másik 

szemszögéből tekintve. Hans Koessler, a Zeneakadémia egykori orgona- és zeneszerzéstanára 

szellemét idézi meg két, szintén orgonaművész-zeneszerző: Virágh András Gábor és Horváth 

Márton Levente. Koessler műveit az 1907-es hangszerre komponálta, a fiatal művészek 

szerzeményei pedig a felújított hangszerre készültek, így régmúlt és jelen orgonaművészete 

foglalja keretbe a bérlet utolsó hangversenyét. 

  



BÉRLETÁRAK 2019. JÚNIUS 1-TŐL: 4 600, 7 000, 9400 FT 

A bérletek megvásárolhatók személyesen a Zeneakadémia Koncertközpont jegyirodájában, 

illetve elektronikusan az alábbi gombra kattintva. 

  

Chopinje 

A Vígadó ajánlatait szeretném még a figyelmükbe ajánlani:19arkas 

Az est szólistája a világhírű magyar, Liszt-díjas zongoraművész, Farkas Gábor, aki bemutatja 

a Hungaroton által kiadott legújabb lemezét. 

2019. 06.05.  19.30     Farkas Chopinje 

Műsor: 

Frédéric Chopin (1810-1849): 

g-moll ballada No.1, Op.23 

F-dúr ballada No.2, Op.38 

Asz-dúr ballada No.3, Op.47 

f-moll ballada No.4, Op.52 

szünet 

Asz-dúr impromptu No.1 Op. 29 

Fisz-dúr impromptu No.2, Op.36 

Gesz-dúr impromptu No.3 Op.51 

cisz-moll „fantasie impromptu” No.4, Op.66 

f-moll fantázia, Op.49 

  

FARKAS GÁBOR generációjának egyik legkiemelkedőbb zongoraművésze, a romantikus 

repertoár széles körben elismert interpretátora, több nemzetközi zongoraverseny győztese, 

és a világ nagy presztízsű zenei fesztiváljainak és koncerttermeinek állandó meghívottja. 

Napjainkra immár számos szólólemeze látott napvilágot a Warner Music, a Hungaroton, a 

Toccata Classics London, valamint a Steinway & Sons Records gondozásában. Kivételes 

tehetségét és eddigi pályafutását a magyar állam Liszt és Junior Prima díjjal ismerte el, 

valamint egyben Steinway Artist is, és az Aoyama Music Award birtokosa. Farkas Gábor 

jelenleg családjával Tokióban él, ahol a Tokyo College of Music professzora. 

FRÉDERIC CHOPIN a romantikus zene egyik legnagyobb alakja volt, aki szinte teljes 

életművét szóló zongorára komponálta. Zenéjében egyszerre jelenik meg belső világának 

szublimált költői hangvétele és drámai tüze, valamint szülőhazája, Lengyelország népzenei 

világa. A koncerten felcsendülő valamennyi szerzemény technikailag is rendkívül komoly 



igényeket támaszt előadójával szemben, közülük pedig az f-moll ballada és az f-moll 

fantázia egyben egyike a szerző legkomplexebb alkotásainak is. 

Az est támogatója: „80 éves a Lengyel Intézet Budapest” 

Jegyár: 3.000.-Ft 

 

 

019.9.06.07. 10:00 

A Magyar Hegedű Ünnepe 

Kétnapos rendezvény: koncertek, hangszerkiállítás és bemutató 

2019. 06. 07. 10.00 A Magyar Hegedű Ünnepe 

„2019-ben éppen 11 éve lesz, hogy első ízben rendeztem meg a kortárs magyar 

hegedűkészítők kiállítását, melynek akkori helyszíne a Régi Zeneakadémia volt. Azóta ez az 

esemény sorozattá vált és évről – évre bemutattam a hazai fiatal hangszerkészítő 

generációt, akik világszínvonalú munkát végeznek egyre több elismerést aratva. Az idők 

során a tematika tovább bővült, más művészeti ágak csatlakozásával vált sokszínűvé. A 

Magyar Művészeti Akadémia ismételt támogatásával a Vigadó Északi terme ad helyet a 

fórumnak.” 

Szecsődi Ferenc hegedűművész, az MMA rendes tagja 

A június 7-ei program: 

10:30 Megnyitó  

Új magyar mesterhangszerek kiállítása 

11:30 Koncert  

A Szegedi Hegedűegyüttes bemutatkozása 

14:00 A Stradivari hegedű titka 

Holló Bence előadása 

14:30 Hangpróba 

Stradivari vagy a kortárs hegedű? 

16:30 - Koncert 

Mester és tanítvány - a világhírű Hubay mesteriskola utódai 

Június 7-én a nap folyamán irodalom: Marton Árpád művészeti író "Szó-Mi-Szó" hangok 

ihlette versei 

 

Június 7-én és 8-án kiállítás: "Inspirációk hegedűre" - Véber Noémi festőművész tárlata 

Szervező: MMA Zeneművészeti Tagozata 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes, online regisztrációhoz kötött. 

  



 

 

A londoni Royal Opera House 2019/20-as csodálatos előadásait ismét élőben közvetíti a Pesti 

Vigadó. Használja jegyváltáskor a "TUNDERPALOTA" jeligét és június 10-éig kedvezményes 

áron válthatja meg jegyét. Érdemes megnézni, mely lebilincselő darabokkal drukkolnak elő a 

következő évadban: 

2019.10.08. 19:45 - Mozart: Don Giovanni -  (élő) Jegyvásárlás 

2019.10.29. 19:00 - Donizetti: Don Pasquale (ismétlés) Jegyvásárlás 

2020.01.16.20:15 - Csajkovszkij: Csipkerózsika (élő) Jegyvásárlás 

2020.01.29. 20:45 - Puccini: Bohémélet (élő) Jegyvásárlás 

2020.03.17. 20:15 - Beethoven: Fidelio (élő) Jegyvásárlás 

2020.04.01. 20:15 - Csajkovszkij: A hattyúk tava (élő) Jegyvásárlás 

2020.04.28. 19:00 - Mascagni/Leoncavallo: Parasztbecsület/Bajazzók (ismétlés) Jegyvásárlás 

2020.06.18. 20:45 - Richard Strauss: Elektra (élő) Jegyvásárlás 

Jegyárak: 4.000.-Ft 

 

 

 

 

Jegyigényeket a simon.gyulane@citromail.hu email címre vagy a  06-30-655-4015 telefonszámra 

várom, üdvözlettel Simon Gyuláné Éva 
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