
Pastorale BÉrlet     2020
Családi előadás-sorozat a Pesti Vigadó Dísztermében,
a Zuglói Filharmónia és a Magyar Művészeti Akadémia 
közös rendezésében

Zene, tánc, kép – élmény, ismeret, öröm!

2020. január 25. szombat 16.00 óra
2020. január 26. vasárnap 16.00 óra
Fantasztikus szimFónia – Berlioz világa

2020. február 22. szombat 16.00 óra
2020. február 23. vasárnap 16.00 óra
mesternő és tanítványa
Főszerepben: kertesi ingriD és suBeDi anna – ének

2020. április 25. szombat 16.00 óra
2020. április 26. vasárnap 16.00 óra
a DiDergő király és a makrancos királylány
szőnyi erzséBet két gyermekoperája

2020. május 9. szombat 16.00 óra
2020. május 10. vasárnap 16.00 óra
„munkálóDik a cimBalmos”
Főszerepben: Balogh kálmán
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250.előadás!

solymosi tari emőke és Záborszky Kálmán



2020. április 25. szombat 16.00 óra  I  2020. április 26. vasárnap 16.00 óra

2020. január 25. szombat 16.00  I  2020. január 26. vasárnap 16.00

A didergő király és A makrancos királylány
szőnyi erzsébet két gyermekoperája

a magyar állami operaház gyermekkara
(vezető: hajzer nikolett) 

zuglói Filharmónia – szent istván király
szimfonikus zenekar

vezényel: horváth gáBor 

Bevezető előadást tart: solymosi tari emőke

2020. február 22. szombat 16.00  I  2020. február 23. vasárnap 16.00

Fantasztikus szimfónia
Berlioz világa

zuglói Filharmónia – szent istván király szimfonikus zenekar
vezényel: kovács jános

közreműködnek: schöck atala – ének
háry ágnes – brácsa 
a magyar táncművészeti egyetem balett tanszékének hallgatói

szerkesztő-műsorvezető: solymosi tari emőke

Mesternő és tanítványa
Főszerepben: Kertesi Ingrid
és subedi Anna (ének)

közreműködnek: DoBozy BorBála – csembaló
virág emese – zongora
a magyar táncművészeti egyetem 
balett tanszékének hallgatói
zuglói Filharmónia – szent istván király
szimfonikus zenekar
vezényel: ménesi gergely

szerkesztő-műsorvezető: solymosi tari emőkeKertesi Ingrid subedi anna 

szőnyi erzsébet

a Pastorale-sorozatban 2003 óta számos opera került színpadra: Pergolesi, telemann, cima-
rosa, mozart, rossini, Donizetti művei mellett XX. századi magyar szerzők: ránki györgy és 
Farkas Ferenc egy-egy vígoperája is. az operák szcenírozott formában, valódi és vetített dísz-
lettel, jelmezzel kerülnek előadásra. a 2019-ben 95 esztendős, többek között kossuth-díjjal, 
Bartók-Pásztory díjjal, a nemzet művésze címmel kitüntetett zeneszerző, szőnyi erzsébet 
(a magyar művészeti akadémia rendes tagja) rendkívül sikeres gyermekoperáinak különle-
gessége, hogy szinte csak gyermekszereplők adják elő őket, zenekari kísérettel. ez lesz az első 
alkalom, hogy a Pastorale-sorozatban élő, kortárs zeneszerző operáját hallhatja a közönség. 
a szombati előadásnak különleges jelentőséget ad, hogy éppen ezen a napon, április 25-én van 
a kiváló zeneszerző, karnagy és legendás zenepedagógus szőnyi erzsébet 96. születésnapja. 
a vasárnapi előadást pedig az teszi ünnepivé, hogy ez lesz az 1997-ben elindított Pastorale-
sorozat 250. előadása.

az egyedi szerkesztésű, minden korosztálynak élményt adó Pastorale családi hangversenysoro-
zat 2020-as nyitókoncertje ezúttal a francia romantika egyik legnagyobb mesterének zenei vi-
lágát mutatja be. hector Berlioz (1803–1869) zenetörténeti jelentőségű Fantasztikus szimfóni-
ájának három tételét a közönség oly módon ismerheti meg, hogy a zenetörténész-műsorvezető 
előre ráirányítja a figyelmet az egyes zenei témákra, illetve azok karakterváltozásaira. részletek 
hangzanak el a nyári éjszakák című dalciklusból, a harold itáliában című brácsaszólós szimfó-
niából, a Faust elkárhozása című drámai legendából és a rómeó és júlia című drámai szimfóniá-
ból. a szent istván király szimfonikus zenekart ezúttal egy nagyszerű vendégkarmester, a töb-
bek között kossuth-díjjal, Bartók-Pásztory-díjjal és Prima Primissima Díjjal kitüntetett kovács 
jános dirigálja. a hangversenyt két balettprodukció és gazdag vetített képanyag teszi teljessé.

a különleges hangverseny egy híres énekművész-tanárt, a liszt-díjas, érdemes és kiváló mű-
vész kertesi ingridet és kiemelkedő tehetségű fiatal tanítványát, subedi annát mutatja be. 
a két koloratúr szoprán énekesnő a koncert első részében csembalókísérettel barokk zenét 
ad elő, zongorakísérettel pedig romantikus és modern műveket. a koncert második részében 
zenekari kísérettel énekelnek operaáriákat és duetteket. a „mesternő és tanítványa” viszony 
triplán is megjelenik, mivel a koncerten csembalókíséretet vállaló Dobozy Borbála subedi anna 
csembalótanára volt, a zongoránál helyet foglaló virág emese pedig korrepetitorként segítet-
te zeneakadémiai tanulmányait. a programban többek között monteverdi, Donizetti, Bellini, 
verdi, offenbach, Delibes, Debussy és Fekete gyula művei hangzanak le. a hangversenyt két 
balettprodukció, vetített képanyag, valamint a művészekkel való beszélgetés színesíti.

forrás: MMa
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250.előadás!

Hector Berlioz 



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

Szent István Király
Zenei Alapítvány

PAstorAle BérleteK és 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

Kedvezményes bérletvásárlás 2019. november 15-től december 18-ig!
Jegyvásárlás az egyes előadásokra 2020. január 6-tól!

Pastorale bérletek árai: 7.900 Ft, 8.900 Ft
Pastorale jegy: 2.100 Ft, 2.400 Ft
Pastorale operajegy (április): 2.500 Ft, 2.900 Ft

2020. május 9. szombat 16.00 óra  I  2020. május 10. vasárnap 16.00 óra 

„Munkálódik a cimbalmos” 
Főszerepben: Balogh Kálmán

közreműködnek:
a művész muzsikus-barátai és tanítványai, 
néptáncművészek

a zuglói Filharmónia szent istván király
szimfonikus zenekar tagjaiból alakult vonószenekar 

szerkesztő-műsorvezető: solymosi tari emőke

a Pastorale-sorozat májusi záróelőadásán hagyományosan mindig a népzene és a néptánc áll a 
középpontban. ezúttal ezt ötvözzük egy hungarikumnak tekintett hangszer, a cimbalom sokoldalú 
bemutatásával. Balogh kálmán magyar örökség Díjas, martin györgy-díjas, nemzetközileg is elis-
mert cimbalomművész, a zeneakadémia tanára főszereplésével a cimbalmot a közönség hallhatja 
szólóban, népizenekar és jazzegyüttes tagjaként, sőt vonós zenekarral is. a cimbalom és Balogh 
kálmán sokszínűségét mutatja, hogy a hangszeren megszólal majd magyar és más nemzetiségek 
autentikus népzenéje, barokk zene és jazz is. az előadást több néptáncprodukció színesíti, továbbá 
beszélgetés hangzik el a művésszel, láthatunk egy rövid filmet a cimbalomról és számos vetített 
képet. a művész jóvoltából a hangversenyterem előterében kiállítunk egy cimbalmot, amelyet a 
közönség szabadon kipróbálhat a szünetben.
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Balogh Kálmán


