
AZ OPER AHÁZ ÉS AZ ERKEL SZÍNHÁZ

SHAKESPEARE-SzEzonjA
Több mint 2000 programot kínál a Magyar Állami Operaház az új 
szezonban. A Shakespeare400+ Évad 17 feldolgozást vonultat fel 
csak az angol szerző leghíresebb darabjaiból a Májusünnepen. 
A hatalmas klasszikus repertoárban a 33 opera- és balettbemutató 
mellé musicalek, nagyoperettek, koncertek, beszélgetős műsorok és 
interaktív családi, valamint gyermekprogramok sorakoznak fel.



Elsősorban
PREMIEREK

A premierek sorában nemcsak a könnyed hangvételű amerikai szerelmi história hoz új színt, de egyedi és különleges 
táncopuszok is szerepelnek rajta, így a Johan Inger alkotta Walking Mad, Ravel zenéjére. A Magyar Nemzeti Ba-
lett bővülő repertoárján nagy klasszikusok között ismét és új színrevitelben látható a Csipkerózsika, és A diótörő is 
megújul. A modern vonalat Kylián újabb két darabjának magyarországi bemutatója képviseli: Román Sándor egyedi 
stílusában a Marsbéli krónikákat koreografálja, míg Barta Dóra a Kizökkent világgal debütál a Magyar Nemzeti 
Balett művészei élén.

A széles operakínálatban olyan slágerdarabok újulnak meg, mint az 
Otello, a Bohémélet, A trubadúr, a Pillangókisasszony, a Traviata és 
a Tosca – Stefano Poda, Damiano Michieletto, Galgóczy Judit, Juronics 
Tamás, Anger Ferenc és Eszenyi Enikő nevével fémjelzett rendezésekben. 
(A muzeális értékű, Nádasdy Kálmán rendezte Bohémélet továbbra is 
látható az Operaházban, az új verzió az Erkel Színházba kerül.) Az immár 
bevett, őszi kamarajátszóhellyé alakított Szfinx-terasz és a Királylépcső 
mellett opera-előadásokkal várja az érdeklődőket az Erkel foyer-ja, a 
Zeneakadémia Solti-terme és a Gödöllői Királyi Kastély barokk színháza is 
– utóbbiban Haydn Élet a Holdon című műve csendül fel Toronykőy Attila 
rendezésében. A repertoárról rég hiányzó Triptichont Kerényi Miklós 
Gábor színrevitelében az Erkel közönsége élvezheti.

2015 szeptemberében Leonard Bernstein világhírű musicaljével, a West Side Storyval indítja új évadát 
a legnagyobb magyar kulturális intézmény, a Magyar Állami Operaház. Novák Péter rendezése tízez-
reket vár az Erkel Színházban, amely újranyitása utáni harmadik teljes szezonjában az új produkciók 
csaknem felének ad otthont. Ugyanitt 2016 nyarán Elton John darabja, a Billy Elliot magyarországi 
debütje ígér robbanásszerű színházi sikert és évadzárást.

Mindez számokban: 33 vadonatúj produkció, köztük 2 ősbemutató és 11 magyarországi premier, ös-
szesen 500 nagytermi előadás, benne további 45 repertoárdarab, 100 hangverseny, kamara-előadás, 
gála, rendezvény és fesztivál-előadás, 200 gyermekprogram, 600 épülettúra, több mint 1000 nagykö-
veti prezentáció – összességében 2400 attrakció várja a közönséget a 2015/2016-os szezonban, mint-
egy 20 különböző helyszínen.

Szinetár | A denevér, A varázsfuvola, Macbeth, Rigoletto, Csárdáskirálynő100

Fotó: Nagy Attila



William Shakespeare halálának 400. évfordulójára emlékezve 
hatalmas művészi erőforrásait a Shakespeare-univerzum 
szolgálatába állítja az Opera. Májusünnepi fesztiválján 
17 Shakespeare-feldolgozást vonultat fel zsinórban 2016 
tavaszán, hazai partneregyüttesek bevonásával. Műsoron 
lesz többek közt Ludger Engels rendezésében Ades A vihar 
című alkotása, Ermanno Wolf-Ferrari Sly című művét Göttinger 
Pál viszi színre, Reimann Lear című operájának Jean Pierre 
Ponelle-féle színrevitelét Anger Ferenc állítja színpadra, és 
Bellini Capuletek és Montague-k című operája is felcsendül. 
Nicolai A windsori víg nők opuszát a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem egy rendező szakos hallgatója viszi színre.

Ismét elindul a Gördülő Opera, amely a vidéki kőszínházak 
közönségéhez igyekszik elvinni az operát (ezúttal egy mába 
emelt Mozart-Figaro képében), és az OperaKaland, amely a 
vidék fiataljait is igyekszik megismertetni a műfajjal. A sikeres 
gyerekprogramok mellett folytatódnak az interaktív és 
beszélgetős műsorok.

Zsótér | Leánder és Lenszirom, A bűvös vadász

Kovalik | Turandot, Jancsi és Juliska

Szirtes | Billy Elliot - a Musical

M. Tóth | A Rajna kincse, A walkür

Mohácsi | Aida

Eperjes | János-passió

Eszenyi | Tosca

Novák | West Side Story

Szinetár | A denevér, A varázsfuvola, Macbeth, Rigoletto, Csárdáskirálynő100

Káel | Sába királynője, Don  Pasquale, Bánk Bán
Oberfrank | Carmen

Szikora | Az árnyék nélküli asszony

Anger | Werther, Traviata, Farnace, A kéjenc útja

Solymosi | A diótörő, Shakespeare Bál, II. Nagy Iván Nemzetközi Balettgála

Fotó: Marosi Viktor

Fotó: Acsai Miklós

Fotó: Csibi Szilvia

Fotó: Falus Kriszta

Fotó: Székelyhidi Balázs/ 
Magyar Nemzet

Fotó: Rózsa Erika

Fotó: Falus Kriszta

Fotó: Éder Vera

Fotó: Mohos Angéla

Fotó: Gács Tamás

Fotó: Gács Tamás

Fotó: Nagy Attila

Fotó: Éder Vera



Elsősorban
vIlágSztáRoK

Az évad „különleges eseményei” között jubileumi este-
ken: Miklósa Erika pályafutásának 25. évfordulója vagy 
a hazai néptáncélet doyenje, Tímár Sándor 85. születés-
napja előtt tiszteleghet az Erkel Színház közönsége. Ju-
bileumi előadással emlékeznek a legendás Sergio Failoni 
karmesterre és Szokolay Sándor zeneszerzőre. Kivételes 
estét ígér még számos egyedi sorozat és egyszeri produk-
ció, köztük a Seregi-éj2016, a szórakoztató OpeRaport, 
a Faggató, a karácsonyi Diótörő Fesztivál minden moz-
zanata, a Táncdalfesztivál50, a World Voice Day és az 
amatőr énekkarok számára találkozási lehetőséget bizto-
sító Dalárnap.

Terfel

Molnár

Miklósa

D’Arcangelo

Rost

Kampe

Magrí

Komlósi

Bretz

Az intim hangulatú Dalszínház utcai dalestek sorozat fellépői 
mellett önálló esttel érkezik hazánkba két világsztár: Edita Gru-
berova és várhatóan Bryn Terfel is az Operaház nagy színpadán 
ad dal-, illetve áriaestet. Nemzetközi hírű művészeink sorá-
ban hazai nagyságaink közül Rost Andrea és Miklósa Erika új sze-
repben mutatkozik be, Komlósi Ildikó visszatér Az árnyék nél-
küli asszony-produkcióba, hallható Molnár Levente és Bretz 
Gábor is. Mellettük még majd’ 120 ma gyar művész lép szín-
padra, a külföldiek közül pedig Anja Kampe, Roberto Aronica, 
Arturo Chacón-Cruz, Ildebrando D’Arcangelo, Evelyn Herlitzius, 
Tomasz Konieczny, Linda Watson, Ivan Magrí, Ambrogio Maestri, Stuart 
Neill, Tomas Tómasson, Lado Ataneli és Francesco Demuro – egytől 
egyig a nemzetközi operaélet sztárjai.
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A Budapesti Filharmóniai Társaság Ze ne  ka ra 
a következő szezonra is ní vós so  ro za tokkal 
ké szül, olyan szó  lis ták köz  re  műkö désé vel, 
mint Alexander Gavrylyuk, Jana Bo us  kova, 
Sofya Gulyak, Hiromi Kikuchi, Ken Hakii, 
Malin Christensson, Andrej Du na jev, 
Kwangchul Youn.
A 2015/2016-os szezon előadásain világjáró 
magyar karmesterek mellett összesen 18 
külföldi dirigens lép dobogóra; köztük 
olyan neves művészek, mint Michel 
Plas son, Evelino Pido, Pinchas Steinberg és 
Christian Badea.

A balettélet kiválóságai 2016-ban ismét ellátogatnak a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálára, az európai élvonalhoz tartozó tánco-
sok mellett Budapestre érkezik Polina Szemjonova, az American Ballet Theatre prímabalerinája is. Harmadik alkalommal várja a 
közönséget a TáncTrend, és a Pas de Quatre, amelyen a vidéki társulatok művészei is fellépnek az Erkel Színházban.

Steinberg | Otello, Andrea Chénier, BFTZ hangverseny

Vásáry |  Újévi koncert

Halász | Così fan tutte, A walkür, A Rajna kincse, 
Az árnyék nélküli asszony, A vihar, Pillangókisasszony, 

A diótörő, A bűvös vadász, Requiem
BouskovaKikuchi

Szemjonova
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Elsősorban
BÉRlEtEK ÉS KáRtYAPRogRAM

BÉRlEtváltáS:
2015. júnIuS 30-Ig!

A Magyar Állami Operaház 2015/16-os sze-
zonjától új alapokra helyezi bérlet- és 
jegyárstruktúráját, és névre szóló, egyedi 
tervezésű, gyűjthető plasztik pontkártyát 
vezet be, amely révén elsősorban hazai, 
visszatérő látogatóik juthatnak komoly 
kedvezményekhez. Az operaházi bérle-
tek árai és az Erkel Színház jegyárai nem 
nőnek, az Operaházba napi jeggyel ér-
kezőknek azonban 25%-os helyáremel-
kedéssel kell számolniuk. Az intézmény a 
Shakespeare-évadra 61-féle bérlettel vár-
ja közönségét és a bérletvásárlók számá-
ra négy új kedvezményes opciót alkotott: 
a Bónusz, a Bónusz+, a Szabad Bérlet és 
a Hatos Kártya sosem volt lehetőségeket 
kínál, amellyel hazai nézőink akár az idei 
jegyárak alá is mehetnek.
Részletes információk: www.opera.hu

Előre lehet tehát készülni a teljes évadra, a szezont indító nagyszabású, ezreket váró szabadtéri Évadnyitány tól a nagy bemutatókon át az 
évadot záró, június végi Csillagóra gálaestig. A nyári melegben fiatal operaénekesek és táncosok merülnek az Erzsébet téri Akváriumban, 
az évadszünetben pedig újra várják közönségüket a Margitszigeten, a Sziget Fesztiválon és az OperaFüreden is.

Fotó: Rákossy Péter



Elsősorban
ÉRtÉKŐRzÉS

A Magyar Állami Operaház ingatlanportfóliója, bár impozáns, je-
len állapotában fejlesztésre szorul. A 131 éves Andrássy úti épület 
mellett a 104 esztendeje épült Erkel Színház, a ’60-as évek hangu-
latában ragadt Jókai utcai zenekari centrum, a 35 évet korszerűsítés 
nélkül átvészelt Hajós utcai Üzemház, a hat rossz állapotú, bérelt 
díszletraktár Pest megye különböző pontjain, a Népszínház utcai 
másik varroda, a kellékes pince, két jobbára lakhatatlan balatoni 
nyaraló, több budapesti lakás és még számos további bérlemény 
szolgálja az intézményt – vagy jelenti annak ballasztjait.

Az Erkel korszerűsítésével és újranyitásával, valamint a Szer vezési 
Centrum beruházásával, az OperaCafé és az OperaShop tervezésé-
vel, illetve a 2015 nyarán induló szekcionált operaházi felújítással 
azonban kezdetét vette annak a nagyívű tervnek a megvalósulása, 
amelynek révén a világ egyik legnagyobb operakomplexumaként 
jegyzett budapesti Opera 2018-ra végre infrastruktúrában fel tud 
zárkózni a vezető európai intézmények mellé. 

Jelenleg művészi és fizikai értelemben is a 30 éves repertoár gyors 
cseréje zajlik: a most futó Faust-, a már meghirdetett Shakes peare- 
és a tervezés alatt álló Magyar Évad során mintegy 50 vadonatúj 
nagytermi produkció kerül színpadra, így az Opera aktív repertoár-
jának elsöprő többségét sikerül megújítani. Ehhez azonban kezel-
ni kell a nonstop próbateremhiányt, a 11 gyártó műhely lehetetlen 
körülményeit, a raktárak széttagoltságát, az Operaház NDK-s szín-
padtechnológiájának és strangjainak cseréjét, az Ybl-palotában és 
az Üzemházban felszabaduló terek újraosztását. A felsorolt gondok 
mindegyikét az Eiffel Bázis létrehozása oldja meg, amely elképze-
lés 2014 decemberében kapott zöld lámpát a kormánytól. A 22 ezer 
négyzetméteres, hatalmas műemlék csarnok, a MÁV egykori Északi 
Járműjavítója jelenti majd az Opera 130 éve hiányzó támogató egy-
ségét – 16 percre az Operaháztól, 8 percre az Erkeltől.

MŰHElYHáz
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Az Eiffel-iroda által 1885-ben tervezett és megnyitott, sze-
gecselt acél-üveg csarnok belsejébe nemcsak az Opera ös-
szes, mintegy 100 produkciójának 10 milliárd Ft értékű dísz-
lete és 400 000 db jelmeze kerül a kellékekkel együtt, de a 
műhelyek és az új próbatermek is itt kapnak helyet. Két, az 
Operaház és az Erkel színpadméretével azonos próbahelyi-
ség is létesül, egyikük zenekari árkot és mobil nézőteret is 
kap, tehát kamaraszínházként is működhet majd. A látoga-
tóközpontba  érkező  érdeklődök  a gyártó manufaktúrák 
üvegfalain át is tanulmányozhatják majd a világ egyik leg-
színvonalasabb színházi műhelyrendszerét, sőt ezen szak-
mákat oktatni is fogják. Helyet kap itt egy posztgraduális 
képzést nyújtó operastúdió, továbbá zeneiskolai működést 
is terveznek. A zenekar hangfelvételre is alkalmas próba-
teremhez jut, és végre egy rekreációs teret is kialakítanak az 
intézmény 1050 közalkalmazottja és mintegy 600 szerződé-
ses munkatársa és művésze számára.

A tervek szerint 2016 végén már üzemelő Eiffel Bázis messze 
földön híres fejlesztése lehet egy használaton kívüli ipari 
műemléknek, és egy évtizedek óta barnamezős foltként ve-
getáló városi terület visszakapcsolásának, hasznosításának. 
E támogató bázis első nagy lépcsőjének megvalósulása után 
nyílhat remény az Andrássy úti palota részleges korszerű-
sítésére, valamint a jelzett egyéb ingatlanok feljavítására.


