
A Tokaj Fesztiválkatlan ötödik, jubileumi szezonja 
 
Három játszóhelyen, a Fesztiválkatlan Nagyszínpadán, Teátrumában és a Paulay Ede          
Színházban - nyújtanak a közönségnek.  
 
Az évadot az ingyenes gyermeknapi rendezvénnyel kezdődött május 26-án. A nagyszínpadi           
program június 1-jén, az Orosz Hadsereg hivatalos akadémiai ének- és táncegyüttesének, az           
Alexandrovnak az előadásával kezdődött. A 120 fős társulat – férfikórussal, női és férfi             
szólóénekesekkel, táncosokkal – repertoárja az orosz népdaloktól, az egyházi énekeken,          
operaáriákon át, a popzenéig terjed, amiből nem hiányozhat a híres Katyusa vagy Kalinka             
című népdal. 
Egy másik világhírű produkciót is láthatnak, a Lord of the Dance táncegyüttes a hónap végén               
lép fel. Az ír rendező és táncművész, Michael Flatley által koreografált produkció felújított             
változata lélegzetelállító táncokkal meséli el az ír folklór alapjaira épülő történetet, a jó és a               
gonosz klasszikus meséjét. 
 
Különleges színházi előadások is színesítik a műsort. Július 17-én Pokorny Lia és Őze Áron              
főszereplésével, a Valami csaj(ok) című igazán szórakoztató, érzékeny és felejthetetlen          
komédiát láthatják, amelyben a művésznő egy személyben alakít négy különböző női           
karaktert. Mohácsi István Francia rúdugrás című darabjában egy szexuál-parapszichológus         
guru, két fiatal pár és egy vadító hatodik járja körbe a párkapcsolatokat, mindezt a komédia               
minden eszközével. A Katlan nagyszínpadán két közönségkedvenc színdarabot láthatnak:         
Kálmán Imre minden idők legismertebb és leggyakrabban játszott operettjét, a          
Csárdáskirálynőt július 20-án, a Veres 1 Színház előadásában pedig az Anconai           
szerelmesek című szórakoztató komédiát augusztus 3-án. 
 
A zenei élet kiváló énekesei és együttesei felejthetetlen estéket ígérnek. A Malek Andrea             
Soulistic formáció a jazz és az R&B stílusokat keveri a magyar népzenével, ezzel egy teljesen               
új hangzást létrehozva. Szulák Andrea magyar slágerekből válogat, életének fontos          
pillanatait villantja fel a tőle megszokott könnyed stílusban, zongorakísérettel. A          
Sabbathsong Klezmer Band két este két különböző műsorral mutatkozik be a tokaji            
közönségnek, többek között Oláh Gergővel adnak közös koncertet. Július 27-én az ikonikus            
brit rockénekesnő, Bonnie Tyler örökzöld slágereivel és új albumának dalaival érkezik,           
visszarepít minket a ’70-es ’80-as évek világába. Az ország egyik legnépszerűbb női előadója             
Rúzsa Magdi augusztus 2-án zenekarával adja elő a mindenki által ismert slágereit. A             
Budafoki Dohnányi Zenekar a Zempléni Fesztivál keretében lép színpadra, a          
Filmharmonikusok című koncerten bejárják a filmzenék birodalmát. Havasi Balázs visszatér          
a Katlan színpadára, s olyan tételeket ad elő eredeti változatukban, ahogyan azt tíz-tizenöt             
évvel ezelőtt komponált meg egyetlen zongorára, valamint először itt hallhatnak majd           
részleteket azokból a művekből is, amiket a művész most tavasszal szerez a jubileumi év végi               
nagykoncertre. Az idén ötéves fennállását ünneplő Margaret Island különleges műsorral és           
meglepetésekkel készül, slágereik egyedi hangszerelésben csendülnek fel, koncertjük egy         
igazi, vidám nyárzáró buli lesz augusztus 31-én. 
 
A nevetés és humor sem marad ki a programkínálatból. A Dumaszínház All Stars csapata,              
Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán és Janklovics Péter közös estjükön minden bizonnyal könnyet            
csal majd mindenki szemébe, de az is biztos, hogy mindezt viccekkel, poénokkal, gegekkel             
érik el. A L’art pour L’art társulat július 31-én a legújabb, a Mintha elvágták vol című                



műsorával ígér radikális kikapcsolódást, a rájuk jellemző abszurd humorral és szójátékokkal.           
Az Illúzió Mesterei, világbajnok bűvészek és az ország legjobb illuzionistái nem mindennapi            
képeségeikkel varázsolják el a közönséget, egy egész estés, humorral gazdag showműsorban.           
Stohl András, az ország egyik legismertebb színművésze és műsorvezetője, interaktív          
előadásában őszintén, tabuk nélkül beszél színházról, televíziózásról, magánéletről,        
nehézségekről és újrakezdésről, mindezekről könnyed, vidám hangulatban.  
 
A Teátrum színpadán neves szakértők az élet nagy kérdéseire, problémáira igyekeznek           
tanácsot adni, új nézőpontokra rávilágítani. Pál Feri atya legújabb könyvével azonos című            
előadásában segít elindulni a mély, belülről fakadó önbecsülés felé vezető úton. Hazánk egyik             
legnépszerűbb pszichiátere, dr. Csernus Imre arról beszél, hogy mit vár el egy nőtől a              
társadalom, a család, a barátok, kinek és miért kell megfelelnünk különböző szerepekben.            
Vámos Miklós író saját, legutóbbi kilenc évéről mesél egy izgalmas kalandozás keretében.            
Az ismert klinikai szakpszichológus, dr. Bagdy Emőke a nő és férfi egymáshoz viszonyuló             
kapcsolatát tárja fel, hogyan lehet kialakítani egy boldogabb, sikeresebb és harmonikusabb           
párkapcsolatot. 
 
A 2019-es programok: 
 
Tokaj - Paulay Ede Színház: 
Január 1 – Musical és Operettgála 
Március 9 – Ňicsak ki lakik itt” 
Március 25 – Minden egér szereti a sajtot- gyerekelőadás 
Április 27 – Riviéra -vígjáték 
Május 11 – Páratlan páros -vígjáték 
November 20 – Micimackó 
November 20 – Salamon király szorong 
December 4 – Mikulás varázsládája 
December 13 – Second life avagy kétéletem 
 
 
Május 26. (vasárnap) 13.00-19.00 
Gyermeknap  
 

Június 1. (szombat) 18.00, Nagyszínpad  
ALEXANDROV  
 

Június 15. (szombat) 18.00, Teátrum 
Pál Feri Atya előadása - „A szorongástól az önbecsülésig”  
 

Június 21. (péntek) 20.00, Nagyszínpad esőnap: június 22.  
Dumaszínház ALL STARS - Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán és Janklovics Péter közös estje  
 

Június 21. (péntek) 23.00, Teátrum 
Katlan RETRO Party, Időutazás Náksi Attilával - "Az éjjel soha nem érhet véget."  
Rezidens: DJ DEZI  
 

Június 26. (szerda) 18.00, Teátrum 
Dr. Csernus Imre előadása - "Papucs legyek vagy szabad ember? Párkapcsolati 
konfliktusaink a Nő, és a Férfi szemszögéből is." 



 

Június 29. (szombat) 20.30, Nagyszínpad esőnap: június 30.  
Lord of the Dance - Dangerous Games 
 

Július 5. (péntek) 18.00, Teátrum 
„Talpra állni!” – interaktív előadás Stohl Andrással 
 

Július 6. (szombat) 16.00 és 20.00, Paulay Ede Színház 
Az Illúzió Mesterei 
 

Július 12. (péntek) 18.00, Teátrum 
Vámos Miklós előadása - „Legközelebb majd sikerül”  
 

Július 17. (szerda), 19.00, Paulay Ede Színház 
Neil Labute: Valami csaj(ok)  
 

Július 19. (péntek) 20.00, Teátrum 
Malek Andrea Soulistic koncert 
 

Július 20. (szombat) 20.30, Nagyszínpad 
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő operett 
 

Július 27. (szombat) 20.30, Nagyszínpad 
Bonnie Tyler koncert  
 

Július 27. (szombat) 23.00, Teátrum 
Katlan RETRO Party, sztárvendég: Dévényi Tibi bácsi, Rezidens: DJ DEZI  
 

Július 31. (szerda) 20.00, Paulay Ede Színház 
L’art pour L’art: Mintha elvágták vol  
 

Augusztus 2. (péntek) 20.30, Nagyszínpad 
Rúzsa Magdi koncert  
 

Augusztus 3. (szombat) 20.00, Nagyszínpad esőnap: augusztus 4.  
Veres 1 Színház - Anconai szerelmesek 
 
Augusztus 17. (szombat) 20.00, Nagyszínpad 
Filmharmonikusok – Budafoki Dohnányi Zenekar (Zempléni Fesztivál) 
 

Augusztus 22. (csütörtök), 19.00, Paulay Ede Színház 
Mohácsi István: FRANCIA RÚDUGRÁS  
 

Augusztus 24. (szombat) 20.00, Nagyszínpad 
HAVASI Pure Piano  
 
Augusztus 28. (szerda) 20.00, Teátrum  
Szulák Andrea önálló estje zongorakísérettel – „Kedvenc dolgaim”  
 

Augusztus 30. (péntek) 18.00, Teátrum 
Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása - „Férfisors, női sors, a párkapcsolati harmónia 
elősegítése” 
 

Augusztus 31. (szombat) 20.00, Nagyszínpad 



Margaret Island koncert  
 

Augusztus 31. (szombat) 23.00, Teátrum 
Katlan RETRO Party, sztárvendég: HIP HOP BOYZ O.G. Duck show 
Rezidens: DJ DEZI  
 

22. Zsidó Kulturális Fesztivál 
2019. szeptember 1-9. 

 
A számos különböző szellemi hatásból táplálkozó, kivételesen gazdag magyar zsidó kultúra           
bemutatása a fesztiválnak nemcsak a feladata, hanem szívügye is. Hiszen a közös kultúra köti              
össze a zsidókat és a nem zsidókat, vallásosokat és nem vallásosokat, fiatalokat és időseket,              
anyaországi és határon túli magyarokat.  
 
A 22. Zsidó Kulturális Fesztivál kiemelt helyszíne idén is a Dohány utcai zsinagóga. A              
rendezvénysorozat nyitókoncertjén, szeptember 1-jén a Budapest Klezmer Band két         
különleges vendéggel, Jordán Adéllal és Fesztbaum Bélával egészül ki. Bródy János           
dalokba fordult költészetével varázsolja el a közönséget, míg a klezmer királynője Illényi            
Katica és a Sárik Péter Trió egy rendhagyó koncertre készül. Szeptember 3-án egy             
„háromgenerációs” koncertnek lehetünk tanúi, hiszen a nemzetközi hírű Vujicsics együttes, a           
Söndörgő együttes és a VIGaD zenekar külön-külön és együtt is színpadra áll, vendégük             
pedig a hazai zenei élet egyik kiválósága, Tolcsvay László lesz. Neves művészek            
közreműködésével emlékeznek a népszerű művészházaspárra, Sárosi Katalin táncdalénekesre        
és Zsoldos Imre trombitaművészre, aki idén lenne 100 éves. Szeptember 8-án Balázs Fecó             
olyan nagyszerű zenészekkel tesz időutazást, mint Keresztes Ildikó, Gerendás Péter és Szűcs            
Antal Gábor. A fesztivál utolsó napján egy igazi nyáresti program várja a közönséget, hiszen              
a „Budapest, te csodás” című operettgálán Bársony Bálint és zenekara, kiváló hazai            
énekesekkel a mai hangzást vegyíti az operettek csodálatos, legnépszerűbb slágereivel. 
 
A Hegedűs Gyulai utcai zsinagóga nyitó napján olyan trió áll össze, amelynek három tagja              
közösen még soha nem lépett színpadra: Zsédényi Adrienn Zséda énekesnő, Darvas Ferenc            
zeneszerző és Müller Péter Sziámi előadóművész, költő. Az ország egyik kiváló klezmer            
együttese a Sabbathsong Klezmer Band Oláh Gergővel és Pajor Tamással igazi           
örömzenélést mutat be, a Malek Andrea Soulistic formáció híres magyar és külföldi zsidó             
dalszerzők műveiből válogat, míg Szirtes Edina Mókus magyar költők ismert verseivel lép            
színpadra. A szefárd zene hazai királynője, Pandzarisz Diána és zenésztársai az ősi szefárd             
zsidó dallamokat vegyítik a popzenével, míg a Debrecen Dixiland Jazz Band népszerű            
dixieland-örökzöld dallamokkal készül. Zerkovitz Béla, a slágergyáros élettörténetét pedig         
színpadi játékban láthatják Koltai Róbert, Kun Ágnes Anna, Fellegi Balázs és Nógrádi            
Gergely előadásában. 
 
A Goldmark terem is számos programnak ad otthont. Bauer Andrea és barátai különleges             
zenei élményt nyújtanak egyetlen este alatt, az Itt és Most Társulat improvizációs estje során              
a tízparancsolat témáját járja körbe. Laczkó Vass Róbert színművész és Veress Gáspár            
zongoraművész tolmácsolásában a közismertebb Ady-dalok mellett ritkán, és meglehet, ez          
idáig talán sosem hallott dalok szólalnak meg, majd szeptember 5-én Rák Kati színművész             
Marmorstein Berta „igaz” történetét meséli el. 



Új helyszínként mutatkozik be a Wesselényi17 Komolyzenei Szalon, amely egy szokásos           
kamarakoncertnél sokkal közvetlenebb, amely lehetőséget biztosít a klasszikus zenével és a           
zenészekkel való kötetlen találkozásra. Villányi Dániel és Almira Emiri zongoraművészek          
koncertjei mellett, Karasszon Eszter gordonkaművész kulisszatitkokkal is készül, ahol         
testvérével Karasszon Dénes gordonkaművésszel, majd Mali Emese zongoraművésszel és         
Farkas Mira hárfaművésszel közösen játszik, majd mesélnek a darabokról, szerzőkről,          
hangszerekről. 
 
Korcsolán Orsolya hegedűművész az Anima Musicae Kamarazenekarral egy fergeteges és          
formabontó programmal jelentkezik szeptember 5-én a Budapest Music Centerben, ahol          
zenéjükkel táncokat idéznek meg három, szögesen ellentétes zeneszerző fantáziájából. A          
Frankel Leó úti zsinagógában pedig Banda Pál gordonkaművész előadásában Bach két           
csellószvitjét hallhatják majd. 
 
A Bálint Házban ingyenes programokkal, könyvbemutatókkal, filmvetítésekkel és        
beszélgetésekkel várnak mindenkit. 
 
További információk, részletek és jegyek: 
https://zsido-kulturalis-fesztival-2019.broadway.hu/ 
 
PROGRAMOK 
 
Dohány utcai zsinagóga 
2019. szeptember 1. (vasárnap), 19.00 
Budapest Klezmer Band 
Sztárvendégek: Jordán Adél, Fesztbaum Béla 
 
2019. szeptember 2. (hétfő), 19.00 
Bródy János koncert 
 
2019. szeptember 3. (kedd), 19.00 
Vujicsics együttes, Söndörgő együttes és Tolcsvay László  
 
2019. szeptember 4. (szerda), 19.00 
Szerelmi történet 
Zsoldos Imre 100 - Sárosi Katalin emlékest sztárfellépőkkel 
 
2019. szeptember 5. (csütörtök), 19.00 
Illényi Katica  
Közreműködik: Sárik Péter Trió 
 
2019. szeptember 8. (vasárnap), 19.00 
Balázs Fecó 
Sztárvendégek: Keresztes Ildikó, Gerendás Péter, Szűcs Antal Gábor 
 
2019. szeptember 9. (hétfő), 19.00 
OPERETTGÁLA - Budapest, Te csodás 
 

https://zsido-kulturalis-fesztival-2019.broadway.hu/


Hegedűs Gyula utcai zsinagóga 
2019. szeptember 1. vasárnap, 19.00 
Zsenik a zsiniben 
Zsédényi Adrienn Zséda, Darvas Ferenc, Müller Péter Sziámi 
 
2019. szeptember 2. hétfő, 19.00 
Örömzene - Sabbathsong Klezmer Band koncert 
Vendégek: Oláh Gergő, Pajor Tamás  
 
2019. szeptember 3. kedd, 19.00 
Malek Andrea Soulistic – Yiddish Swing  
 
2019. szeptember 4. szerda, 19.00 
Szirtes Edina Mókus koncert 
 
2019. szeptember 5. csütörtök, 19.00 
A világ tetején - Dina zenekar koncert 
Közreműködik: Balázs József, Czibere Jószef, Szokolay Dongó Balázs 
 
2019. szeptember 8. vasárnap, 19.00 
Dixieland és Klezmer 
Debrecen Dixieland Jazz Band koncert 
 
2019. szeptember 9. hétfő, 19.00 
Zerkovitz Béla, a slágergyáros 
Szereplők: Koltai Róbert, Kun Ágnes Anna, Fellegi Balázs, Nógrádi Gergely 
 
 
Goldmark terem 
2019. szeptember 2. hétfő, 19.00 
„Metamorphosis” – Bauer Andrea és barátai 
 
2019. szeptember 3. kedd, 19.00 
Best of Isten, avagy a Tízparancsolat a színpadon 
Improvizációs est az Itt és Most Társulat előadásában 
 
2019. szeptember 4. szerda, 19.00 
Zenés Ady-fantázia 
Laczkó Vass Róbert színművész és Veress Gáspár zongoraművész 
 
2019. szeptember 5. csütörtök, 19.00 
Marmorstein Berta csodálatos élete 
Előadja: Rák Kati 
 
 
Frankel Leó úti zsinagóga 
2019. szeptember 4. szerda, 19.00  
Bach szvittek a zsinagógában 



Banda Pál gordonkaművész szólóestje 
 
 



Wesselényi17 (Volt Eröművház) 
2019. szeptember 1. vasárnap, 19.00 
Villányi Dániel zongoraművész estje  
Wesselényi17 Komolyzenei Szalon 
 
2019. szeptember 2. hétfő, 19.00 
A barokktól a romantikáig 
Karasszon Eszter és Karasszon Dénes csellóművészek koncertje 
Wesselényi17 Komolyzenei Szalon kulisszatitkokkal 
 
2019. szeptember 3. kedd, 19.00 
Karasszon Eszter gordonkaművész és Mali Emese zongoraművész koncertje 
Wesselényi17 Komolyzenei Szalon kulisszatitkokkal 
 
2019. szeptember 4. szerda, 19.00 
Almira Emiri zongoraművész - Isralb szólóestje 
Wesselényi17 Komolyzenei Szalon  
 
2019. szeptember 5. csütörtök, 19.00 
Karasszon Eszter gordonkaművész és Farkas Mira hárfaművész koncertje 
Wesselényi17 Komolyzenei Szalon kulisszatitkokkal 
 
 
Budapest Music Center 
2019. szeptember 5. csütörtök, 19.30 
Tangó, Walzer és Klezmer 
Korcsolán Orsolya és az Anima Musicae Kamarazenekar koncertje 
Vezényel: Sugár Gergely 
 
 
Bálint Ház 
Könyvbemutatók, filmvetítések, beszélgetések 
 
 
  



28. Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál 2019 
 
 
2019. július 1. 20:30 (esőnap július 2. 20:30)  
Szent István Király Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Záborszky Kálmán 
Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar 
Közreműködik: Balázs János (zongora) 
„Érzelmek áradása” 
Muszorgszkij: Hajnal a Moszkva folyó felett 
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny op.23 
*** 
Beethoven: V. szimfónia op.67 
 
 
2019. július 4. 20:30 (esőnap július 5. 20:30)  
MÁV Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Kollár Imre 
Közreműködik: Fülei Balázs (zongora) 
„Beethoven est” 
Beethoven: Egmont-nyitány op.84 
Beethoven: No.5 Esz-dúr zongoraverseny op.73 
*** 
Beethoven: VII. szimfónia op.92 
 
 
2019. július 8. 20:30 (esőnap július 9. 20:30)  
Magyar  Virtuózok  Kamarazenekar 
Művészeti vezető és vezényel: Szenthelyi Miklós 
Hangversenymester: Oszecsinszki Román 
Közreműködik: Szenthelyi Krisztián (ének, bariton) 
„Emberi örömök és viszontagságok” 
Vivaldi: A négy évszak 
*** 
Csajkovszkij: Don Juan szerenádja 
Verdi: L'esule - ária 
Vivaldi: a-moll kettősverseny hegedűre és vonószenekarra RV 522 
Donizetti: Szerelmi bájital, Belcore cavatinája 
Rossini: G-dúr szonáta no.1 
Weiner: Divertimento no.1 régi magyar táncok nyomán 
 
 
2019. július 11. 20:30 (esőnap július 12. 20:30)  
MÁV Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Kollár Imre 
Közreműködik: Szabadi Vilmos (hegedű) 
„Romantikus est” 
Liszt: Les Préludes 



Csajkovszkij: D-dúr hegedűverseny op.35 
*** 
Brahms: II. D-dúr szimfónia op.73 
2019. július 15. 20:30 (esőnap július 16. 20:30)  
Illényi Katica koncertje 
„Nyár, tangó, szerelem” 
A színes program egyben premier, amely a Vajdahunyadvár színpadán kerül 
először bemutatásra. Francia dallamok és argentin tangók, hazai- és 
világslágerek. 
Közreműködik: 
Pintér Tibor - gitár 
Marosi Zoltán  - harmonika 
Sárkány Sándor - nagybőgő 
Csizi László - dobok 
 
 
2019. július 18. 20:30 (esőnap július 19. 20:30)  
Monarchia Operett 
Művészeti vezető: Kollár Erik 
Sztárvendég: Fodor Zsóka 
„Operett Gála 2019”  
Felejthetetlen látványvilág, gyönyörű jelmezek, kitűnő szólisták. Részletek a 
legnépszerűbb operettekből. 
Csárdáskirálynő, Marica grófnő, A víg özvegy, A mosoly országa, Mágnás 
Miska, 
Cirkuszhercegnő, Bajadér, Csókos asszony, Mária főhadnagy. 
 
 
2019. július 22. 20:30 (esőnap július 23. 20:30)  
Budapest Bár 
Művészeti vezető: Farkas Róbert (hegedű, gitár) 
Közreműködő énekesek: Behumi Dóri, Keleti András, Lovasi András, Szűcs 
Krisztián, Tóth Vera 
Farkas Mihály – cimbalom 
Ökrös Károly – harmonika, zongora 
Farkas Richárd – bőgő 
Kisvári Ferenc – dob 
 
A Budapest Bárt nem lehet nem szeretni: el kell jönni a koncertre, hátradőlni, bulizni, 
élvezni 
a zenét és a jobbnál jobb számokat! El lehet hozni a nagyit, az unokát, a barátnőket 
– 
garantáltan mindenki jól fogja magát érezni! 
 
 
2019. július 25. 20:30 (esőnap július 26. 20:30)  
Budapesti Vonósok 
Művészeti vezető: Botvay Károly 



Hangversenymester: Pilz János 
Közreműködik: Siménfalvy Árpád (oboa) 
Szólót játszik: Pilz János (hegedű) 
„Mélyreható érzések” 
Vivaldi: La Folia 
Bach: c-moll hegedű és oboa verseny BWV 1060 
Händel: a-moll Concerto Grosso Op. 6 Nr.4 
*** 
Vivaldi: d-moll concerto grosso RV565 Op 3 No 11 
Marcello: d-moll oboaverseny S.Z799 
Boccherini: d-moll „Az ördög háza” szimfónia Op. 12  
2019. július 29. 20:30 (esőnap július 30. 20:30)  
Sabbathsong Klezmer Band 
„Ez is klezmer, az is klezmer” 
Vendégművészek: Beke Farkas Nándor (hegedű) 
Lisztes Jenő (cimbalom) 
Körutazás a klezmer széles skáláján. Egy műfaj, több stílus. Zenei körkép, melyben a 
klezmer zene színes palettáján kíséri végig hallgatóit a Sabbathsong Klezmer Band. 
Felcsendülnek közismert és népszerű musical részletek, jiddish és héber slágerek a 
'30-as évektől egészen napjainkig. 
 
 
2019. augusztus 1. 20:30 (esőnap augusztus 2. 20:30)  
100 Tagú Cigányzenekar 
Művészeti vezető: Lendvai Csócsi József 
 
Rossini: Tell Vilmos – nyitány 
Brahms: V. magyar tánc 
Erkel: Palotás 
J. Strauss: Mesék a bécsi erdőből 
Monti: Csárdás 
Brahms: VI. magyar tánc 
Ismeretlen szerző: Cimbalomszóló 
Csajkovszkij: Virágkeringő 
J. Strauss: Éljen a magyar 
*** 
J. Strauss: Denevér nyitány 
Brahms: I. magyar tánc 
Bizet: Carmen 
Sarasate: Zigeunerweisen 
Suppé: Költő és paraszt 
Berlioz: Rákóczi induló 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Broadway Event 2019 -egyéb programok: 

 
 
2019.03.02-tól 03.10-ig Az Illúzió Mesterei – MoM Kulturális Központ 16 db előadás 

Világhírű bűvészek és az ország legjobb illuzionistái együtt, egy vadonatúj műsorban! Az 
előző években rendezett, nagy sikerű előadássorozatok után az Illúzió Mesterei új fellépőkkel, 
sosem látott műsorszámokkal térnek vissza. A műsorban szerepel vadonatúj, még sosem látott 
műsorszámokkal: Hajnóczy Soma a bűvészet kétszeres világbajnoka. Látható lesz a 
kézügyesség nagymestere, bűvész világbajnok Dél-Koreából: Han Seoul Hui. Emellett 
fellépnek Sebastian és Kristina a villámgyors átöltözés mesterei és vadonatúj műsorral készül 
a tehetségkutató tv showból ismert Badár Tamás. Látványos nagyszínpadi illúziókkal készül 
Nagy Molnár Dávid, világbajnoki ezüstérmes illuzionista és látható lesz a többszörös 
nemzetközi fesztivál díjnyertes bűvésznő, Alana Németországból. 

 
2019. április 6-7. Országos Táncháztalálkozó – Papp László Budapest Sportaréna 
 
A Táncháztalálkozó a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, amelyen 
műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek és felnőtt néptáncegyüttesek, zeneiskolások és 
hagyományőrző népművészek működnek közre, a Kárpát-medencei és a moldvai magyarság, a 
világban bárhol máshol élő magyar közösségek, valamint a hazai nemzetiségek képviseletében. A 
Táncház Egyesület által szervezett Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár. Cégünk immáron 
négy éve mint koprodukciós partner segíti a rendezvény létrejöttét. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Jinkdy75jpo&feature=emb_logo 
 
2019. április 7-11. Az Orosz Kozákok – Állami Tánc és Énekegyüttes – Országos turné 
 
Az Orosz Kozákok – Állami Tánc- és Énekegyüttes közel három évtizede varázsolja el a nézőket 
világszerte, egyedi műsorukban a tradicionális kozák táncokat ötvözik nemzeti dalokkal, s mindezeket 
élő zenekari kísérettel. 2019-es tavaszi turnéjuk keretében először lépnek fel Magyarországon, 
lenyűgöző produkciójukat öt hazai városban, április 7-én Győrben, 8-án Budapesten, 9-én 
Nyíregyházán, 10-én Vácon és 11-én Gyöngyösön mutatják be. 
 
A társulatot a nagyra becsült, orosz Leonid Milovanov koreográfus alapította 1990-ben Lipetskben. Az 
összesen 60 főt számláló társulat fő részét képezi a 35 főből álló táncegyüttes, akiket a kórus és a 10 
fős zenekar tesz teljes egésszé. 
https://www.youtube.com/watch?v=uWk8BXucejQ 
 
2019. június 26-29. Flatley: Lord of the Dance – országos turné 
Az ír rendező és táncművész, Michael Flatley által koreografált produkció néhány éve teljes 
felújításon esett át. A Dangerous Games című új előadást európai turnéjuk kertében, 2019. 
június 26-án Szegeden, 27-én Szombathelyen, 28-án Budapesten a Tüskecsarnokban és 29-én 
a Tokaj Fesztiválkatlanban láthatják az ír tánc és muzsika szerelmesei. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Jinkdy75jpo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uWk8BXucejQ


A show valójában egy, az ír folklór alapjaira épülő történet, a jó és a gonosz klasszikus 
meséje. Az események kibontakozása során a Kis Lélek segít a Lordnak, a Tánc Urának 
megvédeni a jó embereket Don Dorcha, a Sötét Nagyúr és serege ellen, miközben a nézők 
lehengerlő ízelítőt kapnak az ír és a kelta tánc mágiájából. A lélegzetelállító, új táncokat 
korszerű vizuális-, 3D- és fénytechnikával ötvözik, az új hangzásnak és a látványos 
kosztümöknek köszönhetően pedig egy igazán látványos és sodró lendületű előadás jött 
létre.A színpadtól visszavonult Michael Flatley maga már nem szerepel a produkcióban, ám a 
nyitó jelenetben Flatley a kivetítőn egy utazásra hívja a nézőket, melyben bemutatja, hogy 
honnan is indult ő valaha, és hogyan lett belőle a világ egyik legnagyobb táncosa. A híres 
fináléban pedig virtuális mása is megjelenik a 3D technika segítségével, így a közönség újra 
és újra láthatja a legendát.  
https://www.youtube.com/watch?v=skSvKhOQfXs 
2019. október 7. Lindsey Stirling koncert – Papp László Budapest Sportaréna 
A kivételes tehetségű Lindsey Stirling elképesztő sikerű turnéival már többször meghódította           
a világot és közte a magyar rajongókat is. 
Az eredetileg klasszikus zenét tanuló amerikai hegedűművész hamar kialakította saját zenei           
stílusát, melyben kíválóan keveri a klasszikus, a hiphop, az elektonikus és a pop zenét. Saját               
szerzeményein kívül feldolgozásokat is készít, előadását akrobatikus tánckoreográfiával        
színesíti.   
Hamar berobbant a köztudatba, egyedi előadásmódjával hamar meghódította a közönséget,          
többször bejárta a világot. Stúdió albumai rendre a Billboard top listák élén nyitottak, díjakat              
hoztak, a youtube videómegosztón több mint 11 milliós feliratkozóval és több mint 2 milliárd              
megtekintéssel rendelkezik. Ám a koncertezések és dalszerzések mellett mindig keresi az újat            
és a kihívásokat. 2017-ben született meg az első irodalmi műve, melyet testvérével Brook S.              
Passey-vel közösen írt. Ugyanebben az évben részt vett a Dancing With The Stars táncos              
showműsorban, és elkészítette negyedik, egyben az első karácsonyi albumát „Warmer in the            
Winter” címmel, amely az év egyik legsikeresebb ünnepi lemeze lett.   
Lindsey Stirling saját történetein keresztül mutatja meg, hogy hogyan legyünk magabiztosak,           
egyediek és bátrak. Zenéje és kisugárzása egyszerre merész és különleges, amely egyszerre            
elvarázsol és magával sodor.  
https://www.youtube.com/watch?v=u2_xz3L2QrE 
2019. november 16-17. Andrea Bocelli – Papp László Aréna 
Andrea Bocelli napjaink egyik énekes géniusza, aki világszerte a legmagasabb szakmai 
elismeréseket és a közönség szeretetét vívta ki. Egyik legfontosabb védjegye egyedi 
hangszíne, amely bármely hang közül felismerhető, egyszerre melankolikus és színektől 
ragyogó, kiváltképp, amikor szerelmesként vagy apaként énekel. Látása elvesztése utána a 
szívével kezdett el látni, ezért tudja dalain keresztül oly hitelesen láttatni és átadni a 
különböző érzelmeket.  
 
A koncertek mellett szinte minden évben egy-egy új lemezzel áll elő. Legújabb albuma tavaly 
októberben jelent meg „Sí” címmel, amelyről néhány vadonatúj dal a budapesti koncerten is 
felcsendül majd, az ismert operarészletek és népszerű popalbumainak dalai között.A 
budapesti koncerteken közreműködik a Budafoki Donhányi Szimfonikus Zenekar, valamint 
egy 80 tagú kórus.  
https://www.youtube.com/watch?v=YGpu_LBDltU 
 
2019. dec. 22. Rost Andrea 30 éve az operaszínpadokon -Budapesti Kongresszusi Központ 

https://www.youtube.com/watch?v=skSvKhOQfXs
https://www.youtube.com/watch?v=u2_xz3L2QrE
https://www.youtube.com/watch?v=YGpu_LBDltU


Rost Andrea, az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb szopránénekese, akinek különleges 
színű, minden regiszterben kiegyenlítetten szóló hangját a világ legrangosabb operaházaiban 
és koncerttermeiben hallhatta a közönség. A művésznő ebben az évben ünnepli 
pályafutásának 30., a milánói Scala-beli debütálásának 25. évfordulóját. 

A jeles évfordulók alkalmából 2019. december 22-én, a Budapest Kongresszusi Központban 
ad koncertet, ahol az elmúlt három évtized nagy szerepeiből hallhatunk válogatást, Gildától 
Toscáig. Az eseten a Miskolci Nemzeti Színház Zenekara kíséri, vezényel Káli Gábor, 
közreműködik Sándor Csaba operaénekes. 

https://www.youtube.com/watch?v=8p2AwT5-kPc 
2019. december 28. Igazából Karácsony – szimfonikus koncertshow – Papp László Aréna 
Előadók: 
Tompos Kátya – ének 
Balga Gabriella – ének 
Zemlényi Eszter – ének 
Varga Donát – ének 
Rabi Bálint – rap 
Szentpáli Roland – tuba 
 
Budafoki Dohnányi Zenekar 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Gaudete Gyermekkar 
Magyar Légtornász Egyesület 
ADOL Mozgásművészeti Stúdió 
Vezényel: Hollerung Gábor 
 
A Budafoki Dohnányi Zenekar a tavalyi hagyományteremtő bevezetés után idén december 
28-án is „igazából megünnepli a karácsonyt”! Ezen az estén a Papp László Budapest 
Sportaréna egy valódi szimfonikus koncertshow-nak ad otthont, amely izgalmasan ötvözi a 
zenét a tánccal és a vizualitással, ünnepi kikapcsolódást nyújtva gyermeknek és felnőttnek 
egyaránt. A legnépszerűbb nemzetközi karácsonyi dallamok csendülnek fel a klasszikus zene 
és a pop világából. A koncertshow-t látványos légtornász- és táncbetétek, valamint vetítés 
teszi még fergetegesebbé. Az est meghívott vendégei: Tompos Kátya, Zemlényi Eszter, Balga 
Gabriella és Rabi Bálint. 
Cégünk a koncerttel sok ezer nehéz sorsú kisgyerek karácsonyát segíti szebbé 
varázsolni, így támogatva a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akcióját. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3FSm_2Iu9xQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8p2AwT5-kPc
https://www.youtube.com/watch?v=3FSm_2Iu9xQ

