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2018. október 28. vasárnap 18.00

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij: Hajnal a Moszkva folyó felett

Pjotr iljics csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
közreműködik: Berecz Mihály

carl orff: Carmina Burana
közreműködik: rácz rita, Gavodi zoltán, haja zsolt
hunyadi jános általános iskola Gyermekkara – karigazgató: iGaliné Büttner hedviG
liszt Ferenc általános iskola Gyermekkara – karigazgató: Kovács Katalin
szent istván Király oratóriumkórus

Vezényel: záborszky kálMán

2018. december 2. vasárnap 18.00 

liszt ferenc: Ünnepi hangok – szimfonikus költemény

liszt ferenc: Esz-dúr zongoraverseny
közreműködik: ránKi Fülöp

bartók béla: A kékszakállú herceg vára
közreműködik: Fodor Bernadett, cser Krisztián 

Vezényel: Ménesi gergely

2019. február 16. szombat 18.00

szent istván király szakgimnázium fúvószenekarának hangversenye      

gustav Holst: Planéták – Uránusz, Merkúr, Szaturnusz, Jupiter
Peter graHaM: In league with extraordinary gentlemen (Eufónium koncert)
közreműködik: steven Mead
joHan de Meij: Extreme make-over 

Vezényel: Makovecz Pál

2019. március 24. vasárnap 18.00

gustav MaHler: VIII. szimfónia
közreműködik:  Kolonits Klára – szoprán, 

váradi zita – szoprán, 
szalai áGnes – szoprán, 
szántó andrea – alt, 
schöcK atala – alt, 
pataKy dániel – tenor, 
haja zsolt – bariton, 
Kovács istván – basszus

nemzeti énekkar – karigazgató: soMos csaBa (i. kórus)
szent istván Király oratóriumkórus (ii. kórus)
hunyadi jános általános iskola Gyermekkara – karigazgató: iGaliné Büttner hedviG
liszt Ferenc általános iskola Gyermekkara – karigazgató: Kovács Katalin

Vezényel: antal Mátyás

stePHanus bérlet   2018-19

stePHanus bérletek és jegyek váltHatók 
•   a zuglói szent istván zeneházban (1145 Bp. columbus utca 11.) 

pénztári nyitva tartás: hétköznap 16.00–20.00 
tel: +36 70/429-0075, e-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu

• a Müpában (1095 Budapest, Komor Marcell u 1.)
• valamint az ismert jegyirodákban
• www.zugloifilharmonia.jegy.hu

stephanus bérletek árai:
7.900 Ft, 8.900 Ft, 9.900 Ft
stephanus előadásonkénti jegyárak: 
2.300 Ft, 2.500 Ft, 2.900 Ft
támogatói bérlet: 30.000 Ft

elővásárlási
kedvezmény 
július 6-ig 20 % 



gaudeaMus bérlet   2018–19 zeneakadéMia

gaudeaMus bérletek és jegyek váltHatók 
•   a zuglói szent istván zeneházban (1145 Bp. columbus utca 11.) 

pénztári nyitva tartás: hétköznap 16.00–20.00 
tel: +36 70/429-0075, e-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu

• a zeneakadémián (1061 Budapest, liszt Ferenc tér 8.)
• valamint az ismert jegyirodákban
• www.zugloifilharmonia.jegy.hu

gaudeamus bérletek árai:
9.200 Ft, 10.400 Ft, 11.700 Ft
gaudeamus előadásonkénti jegyárak: 
2.300 Ft, 2.500 Ft, 2.900 Ft
támogatói bérlet: 30.000 Ft

elővásárlási
kedvezmény 
július 6-ig 20 % 

2019. január 19. szombat 15.30

saMuel barber: Adagio
gustav MaHler: Gyermekgyászdalok
közreműködik: Meláth andrea – mezzoszoprán

W. a. Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia KV. 551 

Vezényel: oberfrank Péter

2019. február 2. szombat 15.30

bartók béla: Erdélyi táncok
bartók béla: Hegedűverseny
közreműködik: lanGer áGnes

claude debussy: Egy faun délutánja
claude debussy: A tenger

Vezényel: dobszay Péter

2019. március 2. szombat 15.30

j. s. bacH: János-passió
evangélista: sziGetvári dávid – tenor, jézus: horváth csaBa – bariton,
pilátus, péter: Kovács istván – basszus, továbbá: csereKlyei andrea – szoprán,
BaloGh eszter – mezzo, MeGyesi zoltán – tenor
szent istván Király oratóriumkórus

Vezényel: alexander Mayer

2018. október 13. szombat 19.30 (!)

josePH Haydn: A teremtés
közreműködik:  szutrély Katalin – szoprán, 

KoMároMi Márton – tenor, 
najBauer lóránt – basszus 
purcell Kórus

Vezényel: vasHegyi györgy

2018. november 24. szombat 15.30

emlékkoncert záborszky józsef születésének 100. évfordulója alkalmából

jean sibelius: Finlandia
jean sibelius: Hegedűverseny
közreműködik: záBorszKy Katariina

záborszky józsef: Litania pro pace
közreműködik:  Geszthy veroniKa – szoprán, 

Molnár andrás – tenor, 
Berczelly istván – basszus 
szent istván Király oratóriumkórus

liszt ferenc: Les préludes

Vezényel: záborszky kálMán



téli bérlet    2018–19 vigadó

téli bérletek és jegyek váltHatók 
•   a zuglói szent istván zeneházban (1145 Bp. columbus utca 11.) 

pénztári nyitva tartás: hétköznap 16.00–20.00 
tel: +36 70/429-0075, e-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu

• a pesti vigadóban (1051 Budapest, vigadó tér 2.)
• valamint az ismert jegyirodákban
• www.zugloifilharmonia.jegy.hu

téli bérletek árai:
7.500 Ft, 8.800 Ft, 11.800 Ft
téli előadásonkénti jegyárak: 
2.100 Ft, 2.900 Ft, 4.200 Ft
támogatói bérlet: 30.000 Ft

elővásárlási
kedvezmény 
július 6-ig 20 % 

2019. február 9. szombat 17.00

gioaccHino rossini: A selyemlétra – nyitány

antonio vivaldi: C-dúr concerto két trombitára és vonószenekarra F. IX No.1. 
közreműködik: KoMLóSSy GáBor és SCHwArCz BALázS

Wolfgang aMadeus Mozart: Bella mia fiamma – hangversenyária KV. 528
közreműködik: SáFár orSoLyA

josePH Haydn: Esz-dúr szimfónia No. 103

 Vezényel: Medveczky ádáM

2019. március 9. szombat 17.00

franz scHubert: rosamunda – balettzene 

bartók béla: Brácsaverseny
közreműködik: SzűCS BoGLárKA

Weiner leó: Toldi-szimfonikus költemény

Vezényel: kovács jános

2018. december 15. szombat 17.00

j. s. bacH: Karácsonyi oratórium BwV 248 I., II., III. kantáta
közreműködik: VáMoSI KATALIN – szoprán,
SIMoN KrISzTINA – alt,
MEGyESI zoLTáN – tenor,
NAJBAUEr LóráNT – basszus
Bajor Filharmonikusok Ifjúsági zenekarának fúvósai
Szent István Király oratóriumkórus

Vezényel: Mark Mast

2019. január 26. szombat 17.00 

caMille saint-saëns: Herkules ifjúsága – szimfonikus költemény

bartók béla: III. zongoraverseny
közreműködik: KANEKo MIyUJI

szergej Prokofjev: rómeó és Júlia – részletek

Vezényel: HorvátH gábor



Pastorale bérlet    2019

Szent István Király Zenei Alapítvány

www.zugloifilharmonia.hu • www.facebook.com/ZugloiFilharmonia

zene, tánc, kép – élmény, ismeret, öröm!
A Zuglói Filharmónia családi előadás-sorozata a Pesti Vigadó dísztermében
Szerkesztő-műsorvezető: Solymosi Tari Emőke

2019. február 23. szombat 16.00
2019. február 24. vasárnap 16.00
Friss szelek – zene és tánc Amerikából  
Főszerepben: BaloG józseF zongoraművész
vezényel: Ménesi GerGely 
2019. március 30. szombat 16.00  
2019. március 31. vasárnap 16.00
A bűvös szekrény
Farkas Ferenc vígoperája két felvonásban 
rendező: horváth zoltán
vezényel: horváth GáBor 

2019. április 13. szombat 16.00
2019. április 14. vasárnap 16.00
Mester és tanítványa
vendégeink svájcból: stuller Gyula és
zerKula GyörGy hegedűművészek
vezényel: záBorszKy KálMán 
2019. május 11. szombat 16.00
2019. május 12. vasárnap 16.00
„Ha te húzod, én meg járom...”
Főszerepben: a Magyar táncművészeti egyetem
néptánc tanszéke
a táncokat kíséri pálházi Bence Bandája

jegyek válthatók:
• a  zuglói szent istván zeneházban (1145 Bp. columbus utca 11.) pénztári nyitva tartás: hétköznap 16.00–20.00
•  a pesti vigadóban (1051 Budapest, vigadó tér 2.) • valamint az ismert jegyirodákban • zugloifilharmonia.jegy.hu 
jegyárak: 2100 Ft, 2400 Ft; bérletárak: 7900 Ft, 8900 Ft; operajegy (márciusi előadás): 2500 Ft, 2900 Ft

a bérletárusítás ősszel indul.


