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Az Óbudai Társaskör kertje

a 19. század elején klasszicista stílusban épült
egykori fogadó és kávéház felújítása során átrium-
szerű belső udvar került kialakításra, melyet két
hatalmas gesztenyefa árnyas lombja tart hűsen a
legmelegebb nyári napokon is. a bensőséges
hangulatú térben koncert, színház és operaest a
közvetlenség élményével párosul.

Tisztelt Olvasó!

a könnyed szórakoztatás és az aktív befogadói 
jelenlétet igénylő előadás nem feltétlenül ellen-
tétei egymásnak. ezt kívánja évről évre bizonyítani
az Óbudai Társaskör nyári, gondosan válogatott 
programkínálatával.
az eseményszámba menő zenei, képzőművészeti
és irodalmi alkotások bemutatásának jellegzete-
sen óbudai atmoszféráját elsősorban a Társaskör
kulturális közege, esetenként a kert fesztelen 
miliője határozza meg.
ahogyan azt már a nyaranta visszatérő vendégek
tapasztalhatták, e közeg kedvelt megjelenési
helyszín az egymást váltó jól ismert hazai szín-

művészek és tehetséges fiatal muzsikusok, előadók körében is. Teljes lelki élet zene
nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be – mondta kodály.
ezért is hívom jó szívvel, jöjjön el, és engedje, hogy a meghívott művészek az Óbudai
Társaskör közönségvonzó színterein tartalmas és üdítő nyári élménnyel gazdagítsák!

Bús Balázs polgármester

ÓBudai TársaskÖr
1036 Budapest, kiskorona utca 7.

Telefon: 250-0288   
info@obudaitarsaskor.hu  obudaitarsaskor.hu

Jegyek válthatók:  Óbudai Társaskör, jegymester.hu
Tickets are available at Óbudai Társaskör and jegymester.hu webshop.

Helyfoglalás érkezési sorrendBen
Seats are filled in order of arrival

a szerkesztés lezárult: 2015. május 11.
a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

grafikai terv: Parádi Tamás
felelős kiadó: Harsányi Mária



MUZSIKA A KERTBEN

Június 24., szerda 20 óra

MUSIcAlMÉRGEZÉS

Gombos Kata, Bardóczy Attila, Domahidy lászló – ének
Tóth András – zongora

Tóth Bence – dob

kander, Bock, lloyd-WeBBer, leigH, 
scHÖnBerg, loeWe, BernsTein, gersHWin, 
kern, legrand

Belépőjegy: 3000 ft
rossz idő esetén a nagyteremben

a lassan két évtizede bemutatott, és akkoriban
nagy szériát és zajos sikert aratott, szórakoztató
kamara-show, a Musicalmérgezés most újra
látható, hallható. Mivel a szereplők azóta sem
változtak, így a három kiváló énekes és persze
a szerzők népes serege is garantálja a sikert.



MUZSIKA A KERTBEN

Június 25. és július 2., csütörtök 20 óra 

DAlOK A KISPIPÁBÓl
Seress Rezső 125

szerkesztette és közreműködik: Fesztbaum Béla 
Kék Duna Koncert-Szalonzenekar
Művészeti vezető: Berki Sándor

Belépőjegy: 2500 ft
rossz idő esetén a nagyteremben

125 éve született a különös sorsú magyar világsláger, a
Szomorú vasárnap szerzője, seress rezső. ezen az estén
dalainak segítségével megidézzük ezt a jellegzetesen pesti
alakot, a „füttyös muzsikust”, a „kis seresst”, aki szinte soha
nem hagyta el szeretett hetedik kerületét, és évtizedekig volt
meghatározó szereplője a pesti éjszakának. egyedi humora
és keserédes melankóliája lett a védjegye, dalai fájdalmasan
ismerősek. egyszerre idézik a kort, a ’30-as, ’40-es évek moz-
galmas, tragikus pillanatait, és válnak azóta is mindenkor ak-
tuális szívüggyé, vigasztalóvá, útitárssá.

Fesztbaum Béla

seress rezső azt vallotta magáról – természetesen dalban –, hogy csak „átutazó” itt a
földön. átutazott, de itt maradt. Örökségként, mementóként, hangulatként, amitől ma
is gazdagodhatunk lelkünkben. ezt az érzést közvetíti ezen az estén nagy beleéléssel és
alázattal fesztbaum Béla.

Göbölyös N. László – Gépnarancs



MUZSIKA A KERTBEN

Június 29., hétfő 20 óra

lISZT FERENc KAMARAZENEKAR
Művészeti vezető: Rolla János

közreműködik:
Tóth lászló (lecsó), Devecsai Gábor – trombita

HerTel: esz-dúr trombitaverseny
TeleMann: la Bizarre
Bononcini: sinfonia decima a 7

* * *
ViValdi: f-dúr concerto 3 hegedűre
nino roTa: concerto per archi

Belépőjegy: 3000 ft
rossz idő esetén a nagyteremben

Hertel három tételből álló versenyművével a német barokk
zene világába kalauzol el minket. az olasz mester, Bononcini
művében két trombita kapja a szóló szerepet. a két versenymű
között csendül fel a rendkívül termékeny német zeneszerző, Telemann La Bizarre című
nyolc tételes zenekari szvitje. a mű ouverture tétele után következnek a kor divatos tán-
cainak stilizált változatai. az esten a zenekar művészei Vivaldi versenyművét szólaltatják
meg, melyet három szólóhegedűre komponált a szer-ző. Vivaldi, kiváló hegedűs lévén,
a zenei kifejezés eszközeként mesterien használja ki a hangszerben rejlő lehetőségeket.
nino rota pályája során meghatározó volt, amikor az 1940-es évektől kezdve filmzenéket
kezdett komponálni. négy tételes Concerto per archi című művét az i musici di roma
együttesnek ajánlotta. Bartók Tamás



MUZSIKA A KERTBEN

Július 1., szerda 20 óra

GRENcSÓ KOllEKTÍv ÁRNYAlAT

Grencsó István – tenorszaxofon, basszusklarinét, fuvola
Pozsár Máté – zongora
Benkő Róbert – nagybőgő
Miklós Szilveszter – dob, ütőhangszerek

Belépőjegy: 2500 ft 
rossz idő esetén a nagyteremben

grencsó istván az élő zenész-legendák egyike, a magyar
avantgarde jazz egyik kiemelkedő alakja, akit a formai vál-
toztatások mesterének tartanak. improvizatív zenei kísér-
letei mellett feldolgozott számtalan jazz-standardet, aktuális
divatirányzatoktól függetlenül játszott pop-, rock- és ethno
zenét, újraértelmezte a hatvanas évekbeli magyar
tánczenéket, sanzonokat, komponált klasszikus zenébe
hajló szvitet. a kollektíva kompromisszumoktól mentes sza-
bad zenét játszik, ezúttal is nagyszerű zenészekkel. 2014-
ben megjelent, Síkvidék című albumuk a gramofon
kritikusai által odaítélt év jazzlemeze díjat kapta.



MUZSIKA A KERTBEN

Július 20., hétfő 20 óra

BUDAPESTI vONÓSOK
Művészeti vezető: Botvay Károly

koncertmester: Pilz János

közreműködik:
Kállai Ernő – hegedű

Haydn: c-dúr hegedűverseny, Hob. Viia:1
M. Haydn: notturno

* * *
BraHMs: szerelmi dalkeringők, op. 52 (részletek)
glazunoV: 5 novelettes

Belépőjegy: 3000 ft
rossz idő esetén a nagyteremben

Haydn ünnepélyes hangvételű hegedűversenyét az 
eszterházy-féle udvar hangversenymestere, luigi Thomasini
számára komponálta 1765 körül. Brahms egész életében ke-
reste az igaz szerelmet, a társat, azonban a házasság és
kötöttség elől betegesen menekült. szenvedélyes érzelmeit és kétségeit jól tükrözi 
Szerelmi dalkeringők című műve, melyet 1868/69-ben komponált, eredetileg négy
szólóénekhangra, négykezes zongorakísérettel. glazunov 5 Novelettes című műve térben
és időben öt helyszínt, illetve kort mutat be a hallgatónak. Magyar vonatkozása is van a
ciklusnak, mivel az ötödik tétel címe All’ Ungherese, azaz magyaros stílusban. a vonóskar
szikrázó, pezsdítő dallamai hallatán megelevenedik majd előttünk az egykori nagy
cigányprímások virtuóz játéka.

Bartók Tamás



MUZSIKA A KERTBEN

Július 29., szerda 20 óra

MESÉS DAllAMOK 
RAGTIME STÍlUSBAN

Budapest Ragtime Band 
Művészeti vezető: Gayer Ferenc

georges BizeT, cHarlie cHaPlin, 
fényes szaBolcs, HorVáTH Jenő, scoTT JoPlin

Belépőjegy: 2500 ft
rossz idő esetén a nagyteremben

a ragtime-ra gyakran mondják, hogy „feketén játszott fehér
zene”, ugyanis ez a stílus a különböző fehér zenei formák-
nak, például a polkának és az indulónak legalább annyit
köszönhet, mint a feketék bendzsó zenéjének és
munkadalainak. ezen a koncerten a Budapest ragtime
Band megidézi a műfaj nagyjait és bizonyítja: a ragtime-ot
számtalan zenei stílus alkalmazhatja és alkalmazza is, így
nagyon sokféle ízlést tud kielégíteni.

Gayer Ferenc



MUZSIKA A KERTBEN

Augusztus 3., hétfő 20 óra

ANIMA MUSIcAE KAMARAZENEKAR
Művészeti vezető: G. Horváth lászló

közreműködik:
Rohmann Ditta – gordonka

HolsT: szent Pál szvit
riMszkiJ-korszakoV: szerenád, op. 37
de falla: Hét spanyol népdal
csaJkoVszkiJ: andante cantabile

* * *
csaJkoVszkiJ: firenzei emlék

Belépőjegy: 2500 ft
rossz idő esetén a nagyteremben

gustav Holst 1912-ben komponálta négy tételes, könnyed
hangvételű szvitjét. a mű címe az angol szent Pál leánykol-
légiumhoz köthető, melynek 1905-1934 között volt igaz-
gatója a szerző. rimszkij-korszakov, Manuel de falla és csajkovszkij műveit hallgatva,
rohmann ditta kifejező csellójátékában gyönyörködhetünk majd. az Andante Cantabile
érdekessége, hogy eredetileg a szerző op. 11-es 1. vonósnégyesének egyik belső tétele,
de gyakran játsszák a mű szólóhangszerre és zenekari kíséretre készült átiratát is.  a
Firenzei emléket eredetileg vonóshatosra komponálta csajkovszkij. ez alkalommal a mű
kamarazenekari változata csendül fel, mely nem szokványos „zenei útleírás”, az orosz
zene mélységei és szárnyaló magasságai is felrejlenek benne.

Bartók Tamás



SZÍNHÁZ A KERTBEN

Egressy Zoltán:

– krimikomédia –

rendező:   Őze Áron

Bemutató: 2015. július 15., szerda 21 óra
További előadások: 16., 17., 18., 19., 21., 22., 24., 26., 27. 21 óra

Belépőjegy: 3000 ft
rossz idő esetén a nagyteremben  

skolasztika nővér:
frank, nyomozó:

Végh, igazgatónő:
Mo csing, főszakács:

fiatal lány:
fiatal fiú:

fiatal férfi:
damoklész, rádiótulajdonos:

Berta, bemondó:
sanc, bemondó:
rob, bemondó:

díszlet:
Jelmez:

Jelmez asszisztens:
akusztikus és vizuális technika:

a rendező munkatársa:

Kútvölgyi Erzsébet
cserna Antal
losonczi Kata
Göttinger Pál
Holecskó Orsolya
Horváth Illés
Őze Áron
Takács Géza
Auksz Éva
Horváth Illés
Takács Géza

Enyvvári Péter
cselényi Nóra
Hatvani Mónika
Őze Gábor
Szinai Eszter

Viccet hallgatni, rajzfilmet nézni vagy egy bohócakrobata bravúrjait figyelni olyan,
mint amikor hullámvasúton utazunk. az első pillanatokban, amikor megindulunk
lefelé, mintha csiklandoznának, egyre könnyebbnek érezzük magunkat, egyre
inkább kiszabadulunk a fizikai világ, a gravitáció rabságából, egyre boldogabban
nevetünk. amikor kocsijaink felgyorsulnak, amikor már-már tehetetlenül zuhanni
kezdünk, amikor már érezzük, hogy kiesünk a világból, akkor nevetésünk egyre
inkább átmegy hisztérikus sikoltásba. a következő pillanatban azonban egy elegáns
kanyar lelassítja szabadesésünket, és mi diadalmasan és elegánsan visszatérünk
mindennapi világunkba: megkönnyebbülten nevetünk.

Hankiss Elemér



OPERA A KERTBEN

Július 31., péntek 
és augusztus 1., szombat 20 óra

(esőnap: augusztus 2., vasárnap 20 óra)

cARMEN-FIlÉ
Bizet – Meilhac – Halévy operája nyomán, 

magyar nyelven, két részben

carmen – Busa Gabriella
Micaela – Bolya-Pap Nikoletta
Mercedes – Gémes Katalin
frasquita – Szakács Ildikó
don Jose – Hajdú András
remendado – Kálmán lászló
escamillo – Fülep Máté / Gaál csaba
dancairo – Erdős Attila

zongorán közreműködik: 
Gyökér Gabriella
Meilhac: Rajkai Zoltán
Bizet: Fehér András
dialógusok: Fráter Zoltán
rendező: Fehér András

Belépőjegy: 2500 ft

„filé”... a legjava. ezen az esten a Carmen című opera
legnépszerűbb, legszebb részletei hangzanak el fiatal
tehetségek közreműködésével, játékos párbeszédekkel
színesítve. az utószezont andalúziában töltő Bizet szál-
lására váratlanul betoppan Henri Meilhac. Bizet és a 
librettista másnap már a közeli kávéház teraszán beszél-
getnek. sevilla főterén, a késő őszi napsugárban
mindinkább kibontakozik carmen romantikus története. 

Fráter Zoltán
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