2015. április 30. csütörtök 19.30
Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
MŰSORVÁLTOZÁS
Rossen Milanov bolgár karmester a szovjet-orosz zeneszerzők kimagasló
tolmácsolójaként is komoly érdemeket szerzett, és személyes ismeretség köti a
Prokofjev családhoz. Ezúttal a szerző méltán népszerű Hamupipőke balett zenéjét
dirigálja. Az est második részében az eredeti műsorban szereplő Brahms
zongoranégyes átirat helyett Brahms IV. szimfóniája szólal meg.
Műsor:
Prokofjev: Hamupipőke - szvit no. 1, op. 107
Brahms: IV. szimfónia e-moll, op. 98
Vezényel: Rossen Milanov
Közreműködik: Nemzeti Filharmonikus Zenekar
LAST MINUTE JEGYEK 1500 Ft-ért kaphatók!

2015. május 8., péntek 19:30
Művészetek Palotája - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Debussy és Csajkovszkij kapcsolata elsősorban életrajzi jellegű, de nem tévednek, akik a
zenei kapcsolatot sem zárják ki. Erről bizonyosodhat meg, aki ellátogat április végi
koncertünkre, melynek szólistája, az Arthur Rubinstein Zongoraverseny nyertese, a
világhírű Kirill Gerstein lesz, míg a karmesteri dobogón Kocsis Zoltánt köszönthetjük.
Műsor:
Csajkovszkij: Szláv induló, op. 31
Csajkovszkij: I. (b-moll) zongoraverseny, op. 23
Debussy: A tékozló fiú (L'enfant prodigue)
Vezényel: Kocsis Zoltán

Hírlevél
2015. április 24.

ZENE, AHOGY TETSZIK

Last Minute jegyvásárlás!
Április 30-i koncertünkre 1500 Ft-os ,
május 10-i koncertünkre 1200 Ft-os
kedvezményes áron igényelhetők
jegyek korlátozott számban.

Kérjük, hogy jegyigényét az április 30-i
koncertre legkésőbb április 28-ig, a
május 10-i koncertre május 6-ig
szathmary.e@filharmonikusok. hu
e-mail címre küldje el.
Amennyiben jegyigényét elfogadjuk,
arról visszaigazolást küldünk, majd a
jegyet közvetlenül a koncert előtt
tudja átvenni és fizetni a koncert
helyszínén.

Közreműködik: Kirill Gerstein (zongora), Celeng Mária (szoprán), Kiss Tivadar (tenor),
Bognár Szabolcs (bariton), Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás), Nemzeti
Filharmonikus Zenekar
Jegyek honlapunkon, a www.filharmonikusok. hu-n és az ismertjegyirodákban kaphatók
2015. május 10., vasárnap 11:00 és 15:00
Művészetek Palotája – Fesztivál Színház
Meztelen igazságok- derűs hangversenyek gyermekeknek és szüleiknek
Ifjúsági hangversenysorozatunk utolsó előadása rendhagyó módon egy animációs
filmen keresztül boncolja a gyerekek számára szokatlan témát, az elmúlást.
Természetesen az élő zene sem hiányozhat: változatos zenei témák kerülnek
feldolgozásra. Az előadás előtt egy rövid ünnepség keretében adjuk át a Varázsolj
zenét! zeneszerzői pályázat díjait. A győztes pályamű pedig az előadás részeként
hangzik el.
Háy János - Philipp György - Lenz Tünde: Túlvilágjárók- animációs film
Közreműködnek: A Nemzeti Énekkar művészei (karigazgató: Antal Mátyás)
Kedvezményes jegyek 1200 forintért igényelhetők mind a délelőtti mind a délutáni
koncertre. (30 fő fölött további kedvezményt tudunk adni.)

További információk és jegyvásárlás
egyéb koncertjeinkre:
www.filharmonikusok.hu

