Felfedezőúton
Művészeti előadás a zuglói felső tagozatos
általános iskolás és gimnazista diákoknak

„A rosszul őrzött lány” – humor zenében, táncban
Zuglói Szent István Zeneház nagyterme
(1145 Budapest, Columbus u. 11.)

2017. november 8., 9., 10., 13., 14., 16.

Az előadások kezdete minden délelőtt: 8.30, 9.50, 11.10 (10-én 12:30 is)
Vajon mindig komoly-e a „komolyzene”? És az ugyancsak fennköltnek tartott balett? Valójában
se szeri, se száma az olyan komolyzenei alkotásoknak és baletteknek, amelyeken önfeledten
nevetünk, de legalábbis csendesen mosolygunk – persze, csak ha értjük, mi bennük a vicces.
A balettban ezt talán könnyebb észrevenni, hiszen ha például egy idős hölgyet egy férfi táncos
alakít, ráadásul balettcipő helyett kopogós fapapucsban, az módfelett mulatságos, mint ahogyan az is, ha a légiesen mozgó táncosnők közül valaki esetlenül csetlik-botlik. De mi számít
humorosnak a zenében? Egy váratlan és oda nem illően erőteljes hangzás? Egy olyan tárgy
hangszerként való alkalmazása, amelyről senkinek eszébe sem jutna, hogy egy zeneműben is
helye lehetne? A megszokott gyors tempó helyett egy sokkal lassabb tempó választása? Vagy az,
amikor az énekesek vagy hangszeresek valamilyen állathangot utánoznak? Netán ha muzsikálás közben a zenekar tagjai valami olyat tesznek, amit egyébként nem szoktak? A Zuglói Filharmónia 50 perces zenés-táncos előadása – melyben egy Oscar-díjas rajzfilmet is megnézhetünk –
remélhetőleg sok mosolyt csal a fiatal közönség arcára. Szeretettel várjuk a Zeneházba a zuglói
általános iskolás és középiskolás diákokat!

Program:
Ferdinand Hérold – Frederick Ashton • A rosszul őrzött lány – Fapapucsos tánc (balett)
Jacques Offenbach • Orfeusz az alvilágban – Kánkán (zenekar)
Camille Saint-Saëns • Az állatok farsangja –Teknős (zenekar)
Gioachino Rossini • Macskaduett (énekduett, zongora)
Rófusz Ferenc • A légy (animációs film)
Nyikolaj Rimszkij-Korszakov • A dongó (xilofon, zenekar)
Fryderyk Chopin – Jerome Robbins (színpadra állítja: Volf Katalin) • Keringő (balett)
Joseph Haydn • G-dúr „Üstdobütés” szimfónia No. 94 – II. tétel (Andante) – részlet (zenekar)
Joseph Haydn • fisz-moll „Búcsú” szimfónia No. 45 – IV. tétel (Presto és Adagio) (zenekar)
Léo Delibes – Seregi László • Sylvia – Pezsgős variáció (balett)
Bartók Béla • Magyar képek – Kicsit ázottan (zenekar)
Leroy Anderson • The typewriter (Az írógép) (írógép, zenekar)
Ifj. Johann Strauss • Tik-tak – gyorspolka Op. 365 (zenekar)

Szereplők:
Kunsági Éva, Csörgeő Kata, Baján Zsuzsanna, Zajkás Boldizsár,
Somosi Ambrus, Makkos Ambrus (ének)
Nyilas Gyöngyvér, Ónozó Dávid (xilofon)
A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói (balett)
Tóth Marianna (zongora)
Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Záborszky Kálmán, Ménesi Gergely, Horváth Gábor
Szerkesztő-műsorvezető: Solymosi Tari Emőke
A Zuglói Filharmónia 2017/2018-as
koncertjeire szóló bármely jegy vagy
bérlet felmutatója egyszeri 10%-os
kedvezményre jogosult
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az Öreghalász étteremben.
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