MÁJUS 25-26.

(PÉNTEK-SZOMBAT)
19.00,
Kedves
Vendégeink!
TEÁTRUM

Hatalmas öröm számomra, hogy a Tokaj Fesztiválkatlan a negyedik teljes szezonját kezdi meg. Idén már
három játszóhelyen, a Fesztiválkatlan Nagyszínpadán,
Teátrumában és a Paulay Ede Színházban kínálunk
különleges és izgalmas programokat. Bízom benne,
hogy a korábbi sikeres évek után, nyáron ismét
városunkban üdvözölhetjük Önöket!
A Fesztiválkatlan nemcsak Kelet-Magyarországon számít
ritkaságnak, hanem az egész országban, aminek teljes
Tokaj-Hegyaljára hatása van. Kiemelt turisztikai térségként egyre nagyobb figyelem irányul ránk, a kultúra pedig
a legjobb közvetítő. Szeretnénk, ha ezen keresztül Tokaj természeti szépségeit és gasztronómiai értékeit is megismernék.

Vastag Csaba

A Kiszenekaros
Tisza és a Bodrog
találkozása, az egyedülálló ökológiai
koncert
értékkel bíró Kopasz-hegy, a történelmi belváros és a Szerelmi pincesor borászatai megteremtik a város egyedi hangulatát. A Fesztiválkatlan, a Világörökségi Bormúzeum, a PauA ZENE ÉS AZ ÉNEKLÉS AZ ÉLETE
lay
Ede Színház, a történelmi Rákóczi Pince és az évről évre
Az X-Faktor egykori győztese, mára
visszatérő
programok – Crescendo Nyári Akadémia,
az ország egyik legkedveltebb férfi
Tokaji
Írótábor, Zempléni Fesztivál – is öregbítik hírnevét.

előadója. Nevéhez rangos díjak,
és platinalemezek, ismert
Azaranyidei programkínálatunkhoz
jó szórakozást kívánok, a kikapszínházi szerepek és
csolódás
mellett, kérem, kóstolják meg kitűnő borainkat is!
megszámlálhatatlan sláger fűződik.
Tokaji koncertjén élő kiszenekaros
kísérettel lép fel, ahol
György polgármester
természetesennem maradnakPosta
el a
mindenki által ismert dalok sem.
Jegyek 3.000 Ft-ért kaphatók!

MÁJUS 25-26.

MÁJUS 27.

JÚNIUS 1.

JÚNIUS 6.

JÚNIUS 8.

JÚNIUS 22.

Vastag Csaba

Gyermeknap

Fábry Sándor

És Rómeó és Júlia…

Dr. Almási Kitti

Kepes András

A ZENE ÉS AZ ÉNEKLÉS AZ ÉLETE
Az X-Faktor egykori győztese, mára
az ország egyik legkedveltebb férfi
előadója. Nevéhez rangos díjak,
arany- és platinalemezek, ismert
színházi szerepek és megszámlálhatatlan sláger fűződik. Tokaji koncertjén
élő kiszenekaros kísérettel lép fel, ahol
természetesen nem maradnak el a
mindenki által ismert dalok sem.
Jegyek 3.000 Ft-ért kaphatók!

EGÉSZ NAP PROGRAMOK
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK!
Lesz ugrálóvár, óriáscsúszda, arcfestés,
csillámtetoválás, játékos vetélkedők, de
találkozhatnak Micimackóval, Malackával,
a Minyonokkal és Frici bohóccal is. Fellépnek a helyi művészeti és környékbeli amatőr
iskolai csoportok, a napot pedig a Vidám
Manók interaktív koncertje zárja. A gyerekek közelről megismerhetik a hangszereket,
s a végén pedig cukoresőt is láthatnak.
A program ingyenesen látogatható!

TUDJUK, HOGY „BEETHOVEN
A ZENE MOZARTJA”
A hazai stand-up comedy műfajának
egyik megteremtője, a szóvirágok
koronázatlan királya, ezúttal one man
show-jában rendkívüli érzékkel keveri az intellektuális humort, a köznapi
témákkal. Fábry Sándor a maga módján ikon, a maga módján pedig talpig
ember, aki mellett szem nem marad
szárazon a nevetéstől.
Jegyek 2.500 Ft-tól kaphatók!

KETTEN VANNAK A VILÁGOT
JELENTŐ DESZKÁKON
Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter nemcsak
egy szerelmespárt alakítanak egy halálra ítélt,
halhatatlan szerelem történetében, hanem
játékukkal életre keltik egész Veronát is.
Testük egyben az előadás díszlete is, ők maguk a színház. Gesztusok, mozdulatok fantáziadús jelrendszerével változnak egy pillanat
alatt figuráról figurára. Öntörvényű, lázas száguldás, egy drámaköltő zseni kottája alapján.
Jegyek 2.500 Ft-tól kaphatók!

LEZÁRÁS, ELENGEDÉS, ÚJRAKEZDÉS
A klinikai szakpszichológus körbejárja a
válás körüli elengedési folyamatot, megmutatja, miként gyógyíthatjuk meg a
kapcsolatban szerzett sérüléseinket.
Elárulja, mitől lesz jó élmény az első randi, miért vágyunk annyira a pozitív visszajelzésekre, és hogyan tisztázhatjuk a párválasztás során valódi, belső vágyainkat.
Önismereti utazás kezdőknek
és haladóknak.
Jegyek 2.500 Ft-ért kaphatók!

FELISMERÉS, ÚTMUTATÁS, TANÁCS,
EGY ESTE ALATT
Kepes András író, televíziós személyiség, akinek komoly tapasztalatai vannak
a családi élet terén is, három házassággal, hat gyerekkel és unokákkal a háta
mögött. A vetítéssel színesített előadásán
olyan témák kerülnek szóba, mint a házasság és a boldogság kapcsolata, ágyban
vagy agyban dőlnek el a nemi szerepek,
de szó esik a hűségről és hűtlenségről is.
Jegyek 2.000 Ft-ért kaphatók!

(PÉNTEK-SZOMBAT) 19.00
TEÁTRUM

Kiszenekaros koncert

(VASÁRNAP) 9.00-18.00
FESZTIVÁLKATLAN

„Játék a tűzzel, a Katlan,
ahol izzik a levegő”

(PÉNTEK) 19.00
PAULAY EDE SZÍNHÁZ

önálló est

(SZERDA) 19.00
PAULAY EDE SZÍNHÁZ

színdarab

(PÉNTEK) 18.00
TEÁTRUM

előadása

(PÉNTEK) 18.00
TEÁTRUM

Boldogan élünk, míg meg
nem halunk?

JÚNIUS 29.

JÚN. 29. SZEPT. 1.

JÚNIUS 30.

Dumaszínház
Four Stars

Katlan RETRO Party

Eszenyi Enikő

(P) 23.00
TEÁTRUM

(SZO) 23.00
TEÁTRUM

(SZOMBAT) 19.00
PAULAY EDE SZÍNHÁZ

JÚLIUS 6.

JÚLIUS 7.

Operett Gála

„Találkozó Sebestyén
Balázzsal!”

(PÉNTEK) 20.30
NAGYSZÍNPAD

HADHÁZI, ARANYOSI, BELICZAI, SZUPKAY
Hadházi László, a hangulat-karbantartó,
a társulat egyik alapító tagja, Aranyosi
Péter, aki volt már akasztott ember is, persze csak viccből, Beliczai Balázs a szókimondó humorista, aki számára nem léteznek tabu témák és Szupkay Viktor, aki
kritikusan szemlél mindent, amiben eddigi
évei alatt megmerítkezett. Poénok, viccek,
paródiák, gegek és persze, ami még belefér egy estébe. De csakis a nevetés mellett.
Jegyek 3.000 Ft-tól kaphatók!

„Újszerű élmény, fergeteges
hangulat!”

„A gyönyörben NINCS
középút”

HÁZIBULI A KATLANBAN
A ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb
hazai és külföldi slágerei várják az igazi
retro discoba vágyókat! Ha igazi kikapcsolódásra vágysz, táncolnál egy éjen át, akkor
gyere el, és ne hagyd ki a nyár legnagyobb
házibuliját, ahol a legendás sztárok vizuálisan is megjelennek. A fergeteges party
lemezlovasa DJ Dezi.
Belépés csak 18 éven felülieknek!
Jegyek 1.500 Ft-ért kaphatók!

EGY KIVÉTELES SZÍNHÁZI CSEMEGE
A középpontban a nő áll. Vagy egy nő,
sok nőből összegyúrva, holdudvarában
a férfival, vagy egy férfival, sokból összerakva. A nő beszél és énekel, miközben
tangók, sanzonok, operettek csendülnek
fel. Karafiáth Orsolya, Rakovszky Zsuzsa,
Tóth Krisztina, Forgács Zsuzsa Bruria,
Nagy Gabriella, Kiss Judit Ágnes és feLugossy László szövegeivel, Darvas Ferenc,
Melis László dalaival.
Jegyek 2.500 Ft-tól kaphatók!

JÚLIUS 13.

(SZOMBAT) 19.00
TEÁTRUM

(PÉNTEK) 18.00
TEÁTRUM

Fotó: RTL Klub

Fotó: Dömölky Dániel

(PÉNTEK) 20.00
NAGYSZÍNPAD

örökzöld dallamok

FELEJTHETETLEN ESTE A MŰFAJ
SZERELMESEINEK
Fellépnek az operett koronázatlan királynői, ismert és ifjú bonvivánjai! Oszvald
Marika partnere ezúttal Mészáros Árpád
Zsolt lesz, aki többek között világslágerekkel is kedveskedik a közönségnek. Az elmaradhatatlan klasszikus nagyműveket Pitti
Katalin, Vörös Edit, Bordás Barbara, Csonka
Zsuzsanna, Berkes János, Turpinszky Béla
és Boncsér Gergely előadásában hallhatják.
Jegyek 2.900 Ft-tól kaphatók!

EGY ESTE TABUK NÉLKÜL
Sebestyén Balázs az ország egyik legnépszerűbb televíziós és rádiós műsorvezetője, aki egyébként könyvet is írt már.
A Katlan közönsége egy kötetlen beszélgetés résztvevője lehet, ahol közéletről,
valóságshow-król, sztárokról, könyvekről, de akár a hobbijairól is hallhatják, sőt
kérdezhetik is őt. Az este moderátora
Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió
főszerkesztője lesz.
Jegyek 2.000 Ft-ért kaphatók!

R. Kárpáti Péter és
Kárpáti Rebeka

Családban marad

EGY EST, KÉT KÁRPÁTI, SOK NEVETÉS
R. Kárpáti Pétert, a Barátok Közt egykori színészét és a szépségversenyeket
nyert Rebeka lányát humoros és komoly
oldaláról is megismerhetjük. Mesélnek a tv-ről, a sorozatról, a színházról,
beszélnek az életükről, a szépségkirálynőségről. Persze ezekről sok mókával
és közvetlenül. Egy igazi beszélgetésnek lehetnek tanúi, apa és lánya között.
Jegyek 2.000 Ft-ért kaphatók!

JÚLIUS 14.

JÚLIUS 21.

JÚLIUS 27.

JÚLIUS 28.

HAVASI

ExperiDance

Tóth Vera Trió

LEGÚJABB KONCERTJE SYDNEY
UTÁN, A NYÁRON CSAK TOKAJBAN
Havasi Balázs megmutatja, hogy a
21. században is elegendő egyetlen
művész és egy zongora ahhoz, hogy a
közönséget lenyűgözze. Mesél a művek
keletkezéséről, a hozzájuk kapcsolódó
történetekről. Személyesen a részére
gyártott Bösendorfer Imperialon játszik,
melynek egyedülálló hangzása, bensőséges atmoszférát teremt a színpadon.
Jegyek 4.900 Ft-tól kaphatók!

GYERMEKEKHEZ SZÓLÓ ÖRÖKMESE
A tánctársulat saját felfogásában, táncés mesemusicalként kelti életre a Hamupipőke történetet, amely az elveszett
cipellőről és a megtalált boldogságról
szól. Román Sándor tánckoreográfiái,
népszerű színészek fülbemászó dalaival és prózai jeleneteivel egészülnek
ki. A LED díszlet- és látványelemekkel tarkított előadás egy varázslatos
meseországba repíti a nézőket.
Jegyek 1.500 Ft-tól kaphatók!

EGY CSODÁLATOS HANG
A SZÍNPADON
Az egykori Megasztár győztese,
akinek karrierje azóta is töretlenül
ível felfelé, trió formációjával érkezik
a Katlanba. Jól mozog a műfajok
között, igazi zenei csemegéket hallhatnak tőle, de természetesen nem
maradnak el az olyan nagy slágerei
sem, mint a Nem kell valaki másé, a
Sorskerék vagy a Gyémánt című dalok.
Jegyek 3.000 Ft-ért kaphatók!

(SZOMBAT) 20.30
NAGYSZÍNPAD

(PÉNTEK) 20.00
TEÁTRUM

AUGUSZTUS 3.

AUGUSZTUS 4.

José Cura

Szép jó estét,
Mr. Green!

Katlan RETRO Party

„A NEGYEDIK TENOR” TOKAJBAN
A világhírű argentin operaénekes áriái
a XX. század könnyűzene klasszikusaival fonódnak össze, s alkotnak egy
egészet. Hangjával betölti a Katlan
falait, intim légkört varázsol a színpadra,
a közönséggel közvetlen hangulatot
teremt, személyében egy igazi showmant is megismerhetnek. A koncerten
a VirtuosOrchestra zenekar kíséri,
vezényel Pejtsik Péter.
Jegyek 4.900 Ft-tól kaphatók!

EGYSZERRE SZÍVHEZ SZÓLÓ ÉS
ÖNFELEDTEN SZÓRAKOZTATÓ
Komédia egy mogorva, szűkszavú
özvegyember és egy dinamikus, fiatal
irodista találkozásáról, akik nem kedvelik egymást, nem értenek egyet,
nem akarnak találkozni, de nincs más
választásuk. Sodró cselekmény, sok
humorral és nevetéssel, a főszerepekben Székhelyi József és Pál Tamás.
Jegyek 2.900 Ft-ért kaphatók!

(SZOMBAT) 20.30
NAGYSZÍNPAD

(PÉNTEK) 19.00
TEÁTRUM

(SZOMBAT) 21.00
TEÁTRUM

Fotó: Zoe Cura

(SZOMBAT) 20.30
NAGYSZÍNPAD

Pure Piano koncert

Cinderella

koncert

koncert

„Újszerű élmény,
fergeteges hangulat!”

SZTÁRVENDÉGEK: DJ DOMINIQUE
ÉS A DESPERADO
A ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb hazai és külföldi slágerei
várják az igazi retro discoba vágyókat!
A nyár legnagyobb házibulijában fellép
a Desperado zenekar, a zenét pedig az
ország egyik legkeresettebb lemezlovasa, Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique
keveri. Az est házigazdája DJ Dezi.
Belépés csak 18 éven felülieknek!
Jegyek 1.500 Ft-ért kaphatók!

AUGUSZTUS 11.

AUGUSZTUS 17.

A Zempléni Fesztivál keretében:

A Zempléni Fesztivál keretében:

AUGUSZTUS 24.

AUGUSZTUS 29.

Kálmán Imre:
Marica grófnő

Best of
L’art pour l’art

Dr. Zacher Gábor

A HAZUGSÁGOK HÁLÓJÁBAN
VERGŐDŐ SZERELMESEK
Kálmán Imre talán legnépszerűbb operettjét
Rálik Szilvia és Boncsér Gergely főszereplésével
tűzi műsorára a Zempléni Fesztivál. A műben
megszólalnak a legkülönbözőbb zenei műfajok:
foxtrott, shimmy, bécsi keringő, magyar csárdás
és felcsendülnek olyan operett örökzöldek, mint
a Szép város Kolozsvár, a Hej, cigány, a Szent
Habakuk vagy a Ringó vállú csengeri violám…
Az előadás a Müpa és a BDZ közös produkciója.
Jegyek 2.000 Ft-tól kaphatók!

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK LEGJOBB
JELENETEI, DALAI
A nagy négyes - Dolák-Saly Róbert, Laár
András, Pethő Zsolt és Szászi Móni, ezúttal
az örökzöld L’art pour l’art szlogenekből,
poénokból és dalkölteményekből hoz
válogatást. Megjelenik a műsorban Besenyő Pista bácsi, Naftalin Ernő, Boborján,
Anti bácsi, Kancácska, Margit, Zigóta, Edebede bácsi, de láthatják még a költőt és
Leopold mester legendás diavetítéseit is.
Jegyek 2.500 Ft-tól kaphatók!

AVAGY A TOXIKOLÓGIA 10 000 ÉVES
KULTÚRTÖRTÉNETE
A közismert toxikológus-főorvos érdekességeket mesél a „méregkeverőkről”, mérgekről és mérgezésekről. Megtudhatjuk, hogy
Rómeó Júliájának tetszhalott állapota bizony
csak mese, hogy milyen veszélyei lehetnek a
„varázsgombáknak”, hogy Van Gogh miért használt olyan sok sárga festéket alkotói korszakának utolsó periódusában. Lehengerlő előadásán személyes tapasztalatairól is beszámol.
Jegyek 2.000 Ft-ért kaphatók!

(P) 20.00 - esőnap: aug.18.
NAGYSZÍNPAD

(PÉNTEK) 20.00
PAULAY EDE SZÍNHÁZ

(SZERDA) 18.00
TEÁTRUM

AUGUSZTUS 31.

SZEPTEMBER 1.

(PÉNTEK) 20.00
NAGYSZÍNPAD

(SZOMBAT) 20.00
NAGYSZÍNPAD

Fotó: A-TEAM/ Nyári A.

(SZO) 20.00 - esőnap: aug.12.
NAGYSZÍNPAD

Budapest Jazz
Orchestra
Tribute to XX. Century

SZTÁRVENDÉGEK: POLYÁK LILLA
ÉS SZÖRÉNYI LEVENTE
A Budapest Jazz Orchestra 20. jubileumi évadának ünnepi koncertsorozatát
a Zempléni Fesztiválon kezdi meg. A zenekar nagy hangsúlyt fektet a XX. századi
zenekultúra megörökítésére, feldolgozására. Az este során az Illés és a Fonográf
slágerek sztárvendége Szörényi Levente,
a Queen együttes dalaiból készült
összeállítás szólistája Polyák Lilla lesz.
Jegyek 2.000 Ft-tól kaphatók!

A varázsgombáktól a kémiai
terrorizmusig

Békéscsabai Jókai Színház:

Monte Cristo grófja

Bródy János

SZERELEM, INTRIKA, BOSSZÚ, SZENVEDÉLY
Dumas klasszikus műve, ezúttal musical
formájában, csodálatos dalok és remek tánckoreográfiák kíséretében kel életre a Katlan
színpadán. Edmond Dantèst megfosztották
a szerelmétől, hosszú éveken át nyomorúságos
körülmények között élt a börtönben. Vajon miről
álmodozik az idő fogságában? És mit tesz egy
mesébe illő szabadulás után? Mindez kiderül
Gubik Petra, Vastag Tamás főbb szereplésével,
a címszerepben Szomor Györggyel.
Jegyek 1.500 Ft-tól kaphatók!

AKTUALITÁSUKAT MA SEM VESZTŐ
ÖRÖKZÖLD DALOK
Bródy János a Ráadás című lemeze után,
tavaly bemutatta azonos című koncertjét,
melyen megosztja velünk dalokba foglalt
véleményét szerelemről, barátságról, szabadságról és köztársaságról. A művész megmaradt örök Tininek, aki hetvenévesen is hetvenkedés nélkül áll ki a színpadra, miközben
dalokba fordult költészetével elvarázsolja, a
rá jellemző iróniával kijózanítja a közönséget.
Jegyek 3.500 Ft-tól kaphatók!

musical

Ráadás koncert

Tokaj térkép

Tokaji
városnéző
kisvonat

2018. május 12.

Kóstolja meg
”
Hegyalját Tokajban!”

MENETREND:

Mindennap 10.00 és
20.00 óra között 45 percenként!
INDULÁSI HELY: Boncidai Csárda

2018. június 1-2-3.

Bornapok
Tokajban

2018. október 5-6-7.

Szüreti napok
Tokajban

Az útvonallal, jegyárakkal
kapcsolatos kérdések
és információk a
+36-20/935-7432-es
telefonszámon.
A menetrend változás jogát fenntartjuk!

Nevezés: 2018. augusztus 12-én 9 órától, amatőr versenyzők is jelentkezhetnek.
Információ: az ASZUGRÁS facebook oldalán és a 06 20 260 3850-es telefonszámon.
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MÁJUS 25-26.

(PÉNTEK-SZOMBAT) 19.00,
TEÁTRUM

Támogatók

Médiapartnereink
Miskolci Napló
Miskolci Napló

Vastag Csaba

Kiszenekaros koncert
A ZENE ÉS AZ ÉNEKLÉS AZ ÉLETE
Az X-Faktor egykori győztese, mára
az ország egyik legkedveltebb férfi
előadója. Nevéhez rangos díjak,
arany- és platinalemezek, ismert
színházi szerepek és
megszámlálhatatlan sláger fűződik.
Tokaji koncertjén élő kiszenekaros
kísérettel lép fel, ahol
természetesennem maradnak el a
mindenki által ismert dalok sem.
Jegyek 3.000 Ft-ért kaphatók!

IMPRESSZUM
A programok szervezője: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.
Felelős szerkesztő: Kovács Szilvia, Kovács Zoltán
Grafika és látvány: Barzsó Réka és Hajnal Balázs
A Tokaj Fesztiválkatlan üzemeltetője: Fesztiválkatlan Kft.
Ügyvezető: Fintor Gábor
Fesztiválkatlan információ: +36 47/552-034
Megjelenik: május 2-án 60.000 példányban.
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MÁJUS 25-26.

(PÉNTEK-SZOMBAT) 19.00,
TEÁTRUM

Vastag Csaba

Kiszenekaros koncert
A ZENE ÉS AZ ÉNEKLÉS AZ ÉLETE
Az X-Faktor egykori győztese, mára
az ország egyik legkedveltebb férfi
előadója. Nevéhez rangos díjak,
arany- és platinalemezek, ismert
színházi szerepek és
megszámlálhatatlan sláger fűződik.
Tokaji koncertjén élő kiszenekaros
kísérettel lép fel, ahol
természetesennem maradnak el a
mindenki által ismert dalok sem.
Jegyek 3.000 Ft-ért kaphatók!

