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2020. november 22. vasárnap 18.00
Verdi: requiem
Közreműködik:
Kolonits Klára – szoprán, Fodor Bernadett – alt,
turpinszKy Grippert Béla – tenor, Kovács istván – basszus
a Bajor Filharmónia és a zuglói Filharmónia egyesített zenekara
szent istván Király oratóriumkórus – karigazgató: záBorszKy Kálmán
Vezényel: Mark Mast

2021. január 23. szombat 19.30 (!)
Mozart: a-dúr zongoraverseny K.414
közreműködik: Bonnyai apolKa
Mahler:  Das klagende lied  (a panaszos dal) – első változat, 

magyarországi bemutató
Horti lilla – szoprán, scHöcK atala – alt, meGyesi zoltán – tenor,
Kovács istván – basszus
Honvéd művészegyüttes Férfikara – karigazgató: riederauer ricHárd
szent istván Király oratóriumkórus – karigazgató: záBorszKy Kálmán
Vezényel: antal Mátyás

2021. február 28. vasárnap 18.00
a  szent istván király zeneművészeti szakgimnázium Fúvószenekara
Wagner: trisztán és Izolda – előjáték és Izolda szerelmi halála
ránki györgy: Pomádé király új ruhája – szvit
sosztakoVics: jazz – szvit no. 2
Marquez: Danzon no. 2
Vezényel: MakoVecz Pál

2021. március 27. szombat 18.00
csajkoVszkij: Szláv induló op.31
csajkoVszkij: Suvenir d’un lieu cher (egy kedves hely emléke)
raVel: tzigane
ProkoFjeV: rómeó és júlia – szvit
Hegedűn közreműködik és vezényel: Baráti kristóF

2020. október 17. szombat 18.00
Weiner: toldi – szimfonikus költemény
Bartók: Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
Vezényel: koVács jános

2021. január 16. szombat 18.00
deBussy: Kis szvit
deBussy:  Két tánc 
közreműködik: tallós álmos – hárfa
raVel: la valse
deBussy: Printemps (tavasz)
raVel: Bolero
Vezényel: MedVeczky ádáM

2021. március 6. szombat 18.00
Mozart: a színigazgató - nyitány
r. strauss:  d-moll Burlesque
közreműködik: várjon dénes – zongora
BrahMs: német requiem op.45
közreműködik: csővári csilla – szoprán, viKrant suBramanian – bariton
szent istván Király oratóriumkórus – karigazgató: záBorszKy Kálmán
Vezényel: káli gáBor

2021. április 10. szombat 18.00
BeethoVen: C-dúr mise
közreműködik: csóKa anita – szoprán, melátH andrea – alt,
erdős róBert – tenor, cser Krisztián – basszus
szent istván Király oratóriumkórus – karigazgató: záBorszKy Kálmán
rahManyinoV: II. szimfónia
Vezényel: horVáth gáBor

a bérlet- és jegyértékesítés indulásáról hamarosan
a www.zugloifilharmonia.hu oldalon tájékozódhatnak.
stephanus bérletek árai: 9.900 Ft, 10.900 Ft, 11.900 Ft
stephanus előadásonkénti jegyárak: 3.200 Ft, 3.400 Ft, 3.700 Ft
támogatói bérlet: 30.000 Ft

a bérlet- és jegyértékesítés indulásáról hamarosan
a www.zugloifilharmonia.hu oldalon tájékozódhatnak.  
gaudeamus bérletek árai: 10.200 Ft, 11.400 Ft, 12.700 Ft
gaudeamus előadásonkénti jegyárak: 3.000 Ft, 3.200 Ft, 3.600 Ft
támogatói bérlet: 30.000 Ft

StePHanUS Bérlet    2020 I 2021 GaUDeamUS Bérlet  2020 I 2021 ZeneaKaDémIa



2020. november 14. szombat 17.00
10 éves az in Medias Brass
a rézfúvós kvintett tagjai: KreSZ rICHárD, PálFalVI tamáS, BenyUS jánoS, 
SZtán attIla, IFj. BaZSInKa jóZSeF
Válogatás az in Medias Brass repertorájának gyöngyszemeiből
hidas Frigyes: Quintetto Concertante
ott rezső: Concerto nr. 3. (ősbemutató)
Közreműködik a zuglói Filharmónia szent istván Király szimfonikus zenekar
Vezényel: Balogh sándor

2020. december 19. szombat 17.00
Berlioz: római karnevál – nyitány
liszt: a-dúr zongoraverseny no.2
közreműködik: pellet seBestyén
járdányi: Vörösmarty-szimfónia
Vezényel: Farkas róBert

2021. január 30. szombat 17.00
rahManyinoV: III. zongoraverseny 
közreműködik: lajKó istván
csajkoVszkij:  VI. „Patetikus” szimfónia op.74
Vezényel: rajna Martin

2021. február 20. szombat 17.00
siBelius: a tuonelai hattyú
elgar: Gordonkaverseny 
közreműködik: pusKás Bernadett
részletek Wagner tannhäuser és a bolygó hollandi c. operáiból
közreműködik: szutrély Katalin – mezzoszoprán és perencz Béla – bariton
Vezényel: záBorszky kálMán

a bérlet- és jegyértékesítés indulásáról hamarosan
a www.zugloifilharmonia.hu oldalon tájékozódhatnak.  
téli bérletek árai: 8.900 Ft, 9.900 Ft, 12.900 Ft
téli előadásonkénti jegyárak: 3.000 Ft, 3.400 Ft, 4.700 Ft
támogatói bérlet: 30.000 Ft

télI Bérlet                        2020 I 2021 VIGaDó


