
Térzene Zuglóban
Zuglói Filharmónia Fúvószenekarának előadásában

2017. május 20. 19.00 
2017. május 27. 19.00

Bosnyák tér
(A katolikus templom melletti téren)

A Szent IStván KIrály SzAKgImnázIum FúvóSzeneKArA

műsor:  ElgAr • Pomp and Circumstance
 AndErson • Typewriter
 smETAnA • moldva
 WEbb • share my Yoke
 brüggEmAnn • Treffpunkt grand Prix
 mArquEz • danzon
 bErnsTEin • mambo

vezényel: Makovecz Pál

rendezi a zuglói Filharmónia non-profit Kft.
Alapító: budapest Fõváros XiV. kerület zugló Önkormányzata

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

Makovecz Pál



2017. december 2. szombat 17.00
Kovács Zoltán • álomtáncok
közreműködik: Katrin Mátyás – klarinét
Johannes BrahMs • variációk egy haydn-témára
Felix Mendelssohn – Bartholdy •  v. d-dúr 

„reformáció” szimfónia op.107
vezényel: Kovács lásZló

2017. december 16. szombat 17.00
tóth Péter • téli rege
WolFgang aMadeus MoZart • esz-dúr sinfonia concertante K.364
közreműködik: gyerMán Júlia – hegedű, ZárBoK Zita – brácsa
Jean siBelius • v. szimfónia
vezényel: Kocsár BaláZs

2018. február 3. szombat 17.00
dohnányi ernő • szimfonikus percek
duBrovay lásZló • ii. hegedűverseny
közreműködik: JávorKai sándor
csaJKovsZKiJ • iv. f-moll szimfónia  op. 36
vezényel: horváth gáBor

2018. március 3. szombat 17.00
richard Wagner • tannhäuser – nyitány
edvard grieg • a-moll zongoraverseny
közreműködik: gonda Katalin
Beethoven • vii. a-dúr szimfónia op. 92
vezényel: dénes-WoroWsKi Marcell

Vigadó Téli bérlett 17
18

Jegyek válthatók: 
•   Zuglói szent istván Zeneházban 

(1145 Bp. columbus utca 11.)  
Pénztári nyitva tartás: 
hétköznap 16.00–20.00

•   valamint az ismert jegyirodákban
•  www.jegy.hu

Bérletárak:
11.800 Ft, 8.800 Ft, 7.500 Ft
Jegyárak:
4.200 Ft, 2.900 Ft, 2.100 Ft

elővásárlási

kedvezmény 

július 9-ig
20 % 

szent istván Király 
Zenei alapítvány

gaudeamus bérlet
Zeneakadémia

Jegyek válthatók: 
•   Zuglói szent istván Zeneházban 

(1145 Bp. columbus utca 11.)  
Pénztári nyitva tartás: 
hétköznap 16.00–20.00

•  Zeneakadémián 
•   valamint az ismert jegyirodákban
•  www.jegy.hu

Bérletárak:
9.300  Ft, 8.200 Ft, 7.300 Ft
Jegyárak:
2.900 Ft, 2.500 Ft, 2.300 Ft

17
18

2017. október 14. szombat 15.30
antonio vivaldi • a négy évszak 
PJotr ilJics csaJKovsZKiJ •  vonósszerenád, op.48
koncertmester és hegedűszólista: dócZi áron

2017. december 9. szombat 15.30
richard strauss • Metamorfózisok huszonhárom vonós-szólóra
Johann nePoMuK huMMel • trombitaverseny
közreműködik: WinKler BaláZs
roBert schuMann •  tavaszi szimfónia
vezényel: MaKovecZ Pál

2018. január 27. szombat 15.30
Paul duKas • a bűvészinas - szimfonikus költemény
huBay Jenő •  g-moll hegedűverseny op. 99 no. 3
közreműködik: sZaBadi vilMos 
césar FrancK • d-moll szimfónia
vezényel: Ménesi gergely

2018. március 10. szombat 15.30
három csillag van az égen – 
ifj. szerényi Béla három arca
közreműködik:  ifj. sZerényi Béla – 

zeneszerző, tekerő, néptánc
BartóK Béla •  Zene húroshangszerekre, 

ütőkre és cselesztára
vezényel: Kovács János

g

elővásárlásikedvezmény július 9-ig
20 % 

szent istván Király 
Zenei alapítvány



stephanus bérlet
Müpa

2017. szeptember 30. szombat 18.00 
Nova Filharmonija – Szlovénia vendégszereplése
andreJ Misson • Meditáció a „smoke on the Water” témájára
richard strauss • i. kürtverseny esz-dúr op.11
közreműködik: seBastiJan Buda
lisZt Ferenc • ii. Magyar rapszódia
MogyesZt Petrovics MusZorgsZKiJ – leo FunteK • egy kiállítás képei
vezényel • siMon Perčič

2017. november 4. szombat 18.00
ránKi györgy • széki csűrdöngölő
ránKi györgy • cimbalomverseny
közreműködik: sZalai andrás
ránKi györgy • Jézus Panasza
hector BerlioZ • te deum 
vezényel • ZáBorsZKy KálMán

2018. január 14. vasárnap 18.00
hacsaturJán • Fuvolaverseny
közreműködik: Bíró ZsóFia
herMann suter •  le laudi di san Francesco 

d’assisi, op.25
vezényel • thoMas herZog

2018. február 24. szombat 18:00
Szent István király Szakgimnázium
Fúvószenekarának hangversenye
sMetana • Moldva
ránKi • varázsital – szvit
hidas Frigyes • Fantázia csellóra és fúvósokra
közreműködik: sennu laine
lisZt Ferenc • hunok csatája
vezényel • MaKovecZ Pál

S 17
18

Jegyek válthatók: 
•   Zuglói szent istván Zeneházban 

(1145 Bp. columbus utca 11.)  
Pénztári nyitva tartás: 
hétköznap 16.00–20.00

•  Müpában 
•   valamint az ismert jegyirodákban
•  www.jegy.hu

Bérletárak:
9.900 Ft, 8.900 Ft, 7.900 Ft
Jegyárak:
2.900 Ft, 2.500 Ft, 2.300 Ft

elővásárlási

kedvezmény 

július 9-ig
20 % 

szent istván Király 
Zenei alapítvány


