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A 2021/2022-es évadban újra nyitunk és újranyitunk. Az opera- 

és balettrajongó közönség számára kitárulnak a kapuk és a 

lehetőségek, amelyeket a járvány bezárt. Visszatérnek népszerű 

ifjúsági programjaink, a több évadon át nélkülözött Primavera-

sorozat, a Határtalan Opera, a Daldélutánok és megannyi 

korábban természetesnek tartott rendezvény. Mindeközben pedig 

átörökítjük a közelmúlt viszontagságainak pozitív hozadékát, 

mint a Kodály parkban megtartott koncerteket vagy az internetes 

közvetítéseket. Nyitunk az újra is, így új programokkal és online 

szolgáltatásokkal bővítjük kínálatunkat. Az ősz elhozza az 

Eiffel Műhelyház sokszor elhalasztott hivatalos megnyitóját, 

2022 tavasza pedig nemcsak az évad, de az elmúlt évek, sőt egy 

egész korszak legjelentősebb eseményét is, amikor az intézmény 

művészei, munkatársai és közönsége újra birtokba veheti az 

összművészet igazi fellegvárát, az Operaházat.

       17 bemutató (12 egész estés, 5 egyfelvonásos)

      240 opera-előadás

        59 operacím

          13 operabemutató

        110 balettelőadás

           21 balettcím

          4 balettbemutató

        40 hangverseny, oratórium és gála

         50 egyéb produkció

       170 előadás az Erkel Színházban

       210 előadás az Eiffel Műhelyházban

       115 előadás az Operaházban

            35 turnéelőadás és vendégfellépés

             20 féle gyermek- és ifjúsági program

A 2021/2022-ES
ÉVAD SZÁMOKBAN



Georges Bizet  Carmen
Karol Józef Wojtyła  Az aranyműves boltja (először az Opera műsorán)

Ludwig van Beethoven  István király
Ludwig van Beethoven – Richard Strauss  Athén romjai (magyarországi bemutató)

Philip Glass  Veszedelmes éden – Les Enfants Terribles (magyarországi bemutató)

Jacques Offenbach  Hoffmann meséi
Gaetano Donizetti  Az ezred lánya
Poldini Ede  Farsangi lakodalom
Claude Debussy  Pelléas és Mélisande
Erkel Ferenc  Hunyadi László
Horváth Csaba / Ókovács Szilveszter – Johann Sebastian Bach  Keresztkantáták
Richard Wagner  Parsifal
Richard Wagner  Az istenek alkonya

Sol León – Paul Lightfoot / Perez Prado, Alberto Dominguez,
Ernesto Lecuona, Ray Barretto, Trio Los Panchos  Sad Case
Wayne McGregor / Joby Talbot – Jack White III  Chroma (magyarországi bemutató)

Sir Kenneth MacMillan / Liszt Ferenc – John Lanchbery  Mayerling
Marius Petipa – Solymosi Tamás – Mirzoyan Albert – Irina Prokofieva /
Ludwig Minkus – Édouard Deldevez – Léo Delibes – Riccardo Drigo – Daniel Auber  Paquita-szvit 
(magyarországi bemutató)

OPERABEMUTATÓK BALETTBEMUTATÓK

A nemzetközi kritika által is dicsért Magyar Nemzeti Balett évről évre 
bizonyítja, hogy nem ismer lehetetlent: a bravúros klasszikus technikát igénylő 
nagybalettektől kezdve az akrobatikus elemekkel tűzdelt kortárs táncművekig 
egyaránt lenyűgözi közönségét. Éppen ezért a társulat az új évadban is követi a 
jól bevált receptet, és mindkét repertoárjára vesz fel új produkciókat.

Az évek óta érlelt Chroma mellett egy másik modern koreográfia, a Sad 
Case mutatkozik be, klasszikusabb ízlésű nézőink a Paquita-szvitben 
gyönyörködhetnek, valamint másfél évtized után Sir Kenneth MacMillan pazar 
kiállítású Mayerling című darabját is újra bemutatjuk.

Az Opera az Újranyitás Évadában évadában elsősorban 

a járvány miatt elmaradt bemutatókat pótolja,melléjük 

pedig olyan produkciók érkeznek, amelyek az intézmény 

palettájának különböző színeit képviselik: jól ismert 

művek új köntösben, magyarországi bemutatók, 

újrafelfedezett darabok, vegyes műfajú előadások és 

szcenírozott zeneművek teszik teljessé a repertoárt.

Az intézmény folytatja azon törekvését is, hogy egykor 

hihetetlenül sikeres magyar műveket újabb generációk 

ismerhessenek meg, így a Farsangi lakodalom hat 

évtized után látható ismét. Az évad egyik kiemelkedő 

jelentőségű bemutatója a Hunyadi László ősváltozatából 

készülő produkció lesz, amely az újranyitott Operaház 

művészi és technikai lehetőségeit hivatott bemutatni, 

s ugyanitt végéhez ér a Ring-ciklus is.



Csaknem egy évtized telt el 

második színházunk 2013-as 

újranyitása óta, 2017-től pedig az 

Erkel első számú játszóhelyünkké 

lépett elő. Amikor az Operaház 

újra megnyitja kapuit, 

lehetőség nyílik arra, hogy 

folytatódhassanak az Erkel 

korszerűsítési munkálatai. Az 

opera- és balettrajongó közönség 

addig is számos népszerű és 

nagyszabású előadáson vehet 

részt az évad első felében.

Az Andrássy úti játszóhely közel öt 

évadon át tartó teljes felújítása után 

végre elérkezik a nemzetközi szinten is 

várva várt pillanat: 2022 márciusától 

a régi fényében tündöklő, de a 

legkorszerűbb technikával felszerelt 

Operaházban régen látott és nélkülözni 

kényszerült produkciók mellett az 

elmúlt évek sikeres előadásai is 

elfoglalják méltó helyüket az Ybl-palota 

repertoárján.

REPERTOÁR
ERKEL
SZÍNHÁZ

OPERAHÁZ EIFFEL MŰHELYHÁZ 

Leánder és Lenszirom
Gianni Schicchi
A Mester és Margarita
A színigazgató
A telefon
Az úrhatnám polgár
Poppea megkoronázása
A képzelt beteg, avagy
őfelsége komédiása
Az arany meg az asszony
Tóték
Edgar
Margit
Messiás
Fidelio
Ments meg, Uram! –
Dead Man Walking

Szentivánéji álom
Simona néni
A cremonai hegedűs
A tündérkirálynő
Máté-passió

István, a király
Salome
A denevér
Bánk bán
Carmina Burana
Manon Lescaut
A cigánybáró

Giselle
Párizs lángjai
A diótörő
A rosszul őrzött lány
Anyegin

Az árnyék nélküli asszony
Mefistofele
Máté-passió
Parasztbecsület
Simon Boccanegra
Porgy és Bess
A kékszakállú herceg vára
Figaro lakodalma
Don Carlos
Andrea Chénier
A Nyugat lánya

Rómeó és Júlia

Szöktetés a szerájból
Pomádé király új ruhája
Figaro3

A kairói lúd, avagy
A rászedett vőlegény

Örvény
Cacti
Hat tánc
Episode 31
Bedroom Folk
A vágy villamosa
A tökéletesség szédítő ereje – 
The Vertiginous Thrill of Exactitude

Etűdök
Don Juan
Petite mort
Tűzmadarak

Az Opera új művészeti központját sokaknak már nem kell bemutatni, 2019-es 
próbaüzeme óta a közönség számos előadáson megtapasztalhatta a komplexumban 
rejlő lehetőséget. A Bánffy Miklós terem jól vizsgázott barokk, klasszikus és kortárs 
operaprodukciókkal, valamint modern táncművekkel egyaránt. Nézőink emellett 
birtokba vehették a Mozdonycsarnokot és a Kodály Zoltán parkot – az új évadban 
ezeken a helyszíneken is kínálunk programokat.



AZ ÉVAD SZTÁRJAI AZ ÉVAD RENDEZŐI
ÉS KOREOGRÁFUSAIAz Opera közönsége megszokhatta már, hogy a világszínvonalú magyar 

énekesek mellett időről időre a nemzetközi operaélet legnagyobb sztárjait 

is láthatják Budapesten. Köztük többen már visszatérő vendégek, akik hol 

operaszerepben, hol gálaesteken örvendeztetik meg rajongóikat. 

ERWIN SCHROTT Mefistofele bőrébe bújik, PETER SEIFFERT Parsifalként lép az 

Operaház színpadára, PATRICIA PETIBON és LAWRENCE BROWNLEE az Eiffel 

Műhelyház Kodály parkjában adnak koncertet, SIR WILLARD WHITE pedig 

magyarul énekli Kékszakállút – és angolul Porgyt. PLÁCIDO DOMINGO is 

újra ellátogat hozzánk, aki nemcsak Simon Boccanegra szerepében, hanem 

karmesterként is tiszteletét teszi, valamint lemezfelvételen is közreműködik. 

Az intézmény műsorán található művek sokszínűségéért ismét rendezők és 
koreográfusok egész sora felel, legyen szó hazai vagy külföldi alkotókról, elismert 
művészekről vagy fiatal tehetségekről. A nemzetközi névsorban olyan méltán híres 

neveket találunk, mint KIRSTEN DEHLHOLM, CALIXTO BIEITO és WAYNE MCGREGOR, az évad 

kiemelt jelentőségű alkotásai között SZÉKELY KRISZTA rendezi a Hoffman meséit, 

MIRZOYAN ALBERT, PROKOFIEVA IRINA és SOLYMOSI TAMÁS a legendás koreográfus, 

Marius Petipa egyik gyöngyszemét dolgozza át. ÓKOVÁCS SZILVESZTER a Hunyadi László 
című operával nyitja az Operaházat és mutatja be annak új színpadtechnikáját, a 

Wagner-rajongók naptára pedig két új bemutatóval gazdagodik: ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS 

színre viszi a Parsifalt, és végre M. TÓTH GÉZA 2015-ben útjára indított Rıng-produkciójára 
is felkerül a pont.
 

POLGÁR CSABA
Az ezred lánya

OBERFRANK PÁL
István király;
Athén romjai

HORVÁTH CSABA
Keresztkantáták

SZÉKELY 
KRISZTA 
Hoffmann meséi 

JUAN DIEGO FLÓREZ

WILLARD WHITE

TÓMAS TÓMASSON

SOL LEÓN,
PAUL LIGHTFOOT
Sad Case

PLÁCIDO DOMINGO

PATRICIA PETIBON

GERHARD SIEGEL

PETER SEIFFERT

ERWIN SCHROTT

JÜRGEN SACHER

CALIXTO BIEITO
Carmen

ALMÁSI-TÓTH 
ANDRÁS
Farsangi lakodalom;
Parsifal

MIRZOYAN ALBERT, 
PROKOFIEVA IRINA, 
SOLYMOSI TAMÁS
Paquita-szvit

SZIKORA JÁNOS
Az aranyműves boltja

KIRSTEN DEHLHOLM
Pelléas és Mélisande

ÓKOVÁCS SZILVESZTER
Hunyadi László

BARTA DÓRA
Veszedelmes éden

M. TÓTH GÉZA
Az istenek alkonya

LAWRENCE BROWNLEE

WAYNE MCGREGOR
Chroma



AZ ÉVAD RENDEZŐI
ÉS KOREOGRÁFUSAI

AZ ÉVAD KARMESTEREI
Az ország legtöbbet foglalkoztatott szimfonikus együttese, az Opera Zenekar a 
2021/2022-es évadban közel 400 opera- és balettelőadáson, hangversenyen és gálán 
működik közre. A három játszóhely mellett olyan alternatív helyszíneken mutatják 
meg tehetségüket, mint metrómegállók, sportarénák vagy templomok, de sok 
szabadtéri előadáson is találkozhat velük a közönség.

Az együttes élén a legelismertebb hazai karmesterek és szárnyaikat próbálgató 
tehetséges dirigensek mellett ismét néhány világklasszis áll majd. DAVID COLEMAN 
már vezényelte a zenekart Kuvaitban, most újra a Giselle-ben fog együtt dolgozni 
zenészeinkkel, és szintén baletteket vezényel majd a műfaj egyik legelismertebb 
dirigense, PAUL CONNELLY. Több nemzetközi karmestert már láthatott a közönség: 
STEFAN SOLTÉSZ Az árnyék nélküli asszonyt és az „Ezrek” szimfóniáját, 
PIER GIORGIO MORANDI Verdi Requiemjét, FABRIZIO MARIA CARMINATI Az ezred lányát, 
FRÉDÉRIC CHASLIN pedig saját Pelléas és Mélisande átiratát dirigálja az évadban.

Az Opera együttesei szívesen látott 
vendégek megszámlálhatatlan belföldi és 
külföldi helyszínen, így a 2021/2022-es
évadban is örömmel tesznek eleget a 
meghívásoknak. Bár a jelen helyzetben a 
nemzetközi lehetőségek korlátozottak 
s így a japán és indiai utakat is el kell 
halasztani, egy külföldi úti cél már 
régóta szerepel az intézmény tervei 
között: zenekarunk PORTUGÁLIÁt 
készül meghódítani. A Szerelmi 
bájital kamionja FELVIDÉK 
magyarlakta településeire gördül 
be, BEREGSZÁSZ közönsége 2021-ben a 
Carmina Burana, jövőre pedig ismét 
egy fontos magyar mű, a Háry János 
koncertszerű előadását élvezheti.

Ez utóbbit PÉCS Kodály Központjában, valamint TATA, GYULA és VESZPRÉM festői 
szépségű szabadtéri helyszínein is láthatják az érdeklődők 2022-ben, de idén 
sem kell nélkülözniük az Opera produkcióit: Tata, Gyula és KAPOLCS kulturális 
kínálatában a Gördülő Opera szerepel, Pécsen a Carmina Burana mutatkozik be. 
Veszprém, ami Európa kulturális fővárosa lesz 2023-ban, további produkciókat 
is kínál az intézménnyel együttműködésben: Juan Diego Flórez koncertje mellett 
itt is látható lesz Orff műve, valamint a Traviata, ami GYŐRben is megfordul 
majd. A nyári programok sorában énekkari és zenekari művészeink BALATONFÜRED 
közönségét várják szokásos nyári programjukkal, Budapesten a MARGITSZIGETen 
találkozhatnak a nézők kedvenc műveikkel és énekeseikkel.

A különleges budapesti helyszínek sorában olyan további csodálatos épületek is 
szerepelnek, mint az ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TEMPLOM, a KÁRMELITA KOLOSTOR és 
a LOVARDA a BUDAI VÁRban, a legnagyobb szabású program pedig minden bizonnyal 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Ferenc pápa által celebrált ünnepi 
szentmiséje lesz az Opera Zenekara és Énekkara közreműködésével a HŐSÖK TERÉn. 

Az Opera ugyanakkor vendéglátóként is nagyszabású események házigazdája: a 
VISEGRÁDI NÉGYEK magyarországi elnöksége idején tartott budapesti konferencia 
zárókoncertje a Zene Világnapján Mahler 8. szimfóniájának Eiffel Műhelyházban 
megrendezett előadása lesz, amelyen lengyel, szlovák és cseh szólisták mellett egy 
magyar származású osztrák dirigenst is köszönthetünk.

TURNÉK ÉS
 VENDÉGJÁTÉKOK

PAUL CONNELLY

VASHEGYI GYÖRGY

PIER GIORGIO MORANDI

FABRIZIO MARIA 
CARMINATI

DOHNÁNYI OLIVÉR HALÁSZ PÉTER

KOVÁCS JÁNOS

DOBSZAY PÉTER

STEFAN SOLTÉSZ

KOCSÁR BALÁZS

MEDVECZKY ÁDÁM

FRÉDÉRIC CHASLIN

KESSELYÁK GERGELY

DAVID COLEMAN
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JEGYEK ÉS BÉRLETEK
2021. június 14-től a megszokott kötött bérletek helyett egy bérlethez hasonló 
jegyvásárlási lehetőség nyílik. Június 14. és 16. között a 2019/20-as évadban 
bérlettel rendelkező vásárlóinkat, június 17-től augusztus 31-ig pedig minden 
kedves érdeklődőt várunk egy új kedvezményes jegyvásárlási konstrukcióval. 
Az ún. szabad bérlet lehetőséget biztosít vásárlóinknak, hogy kedvenc 
előadásaikat az általuk preferált dátumokon és a nekik tetsző ülőhelyeket 
kiválasztva tekinthessék meg.

A kedvezmények mértéke: 
• két különböző előadásra való vásárlás után 10% kedvezmény;
• három különböző előadásra való vásárlás után 20% kedvezmény;
• négy különböző előadásra való vásárlás után 30% kedvezmény; 
• öt különböző előadásra való vásárlás után 40% kedvezmény;
•  hat különböző előadásra való vásárlás után 50% kedvezmény jár 

a vásárlás értékéből

A kedvezmény kizárólag a saját szervezésű nagyszínpadi előadások esetében 
érvényesíthető. Más egyéb kedvezménnyel nem vonható össze. A 2021/2022-es 
évadra meghirdetett előadások vásárlása során az ajándékutalványok és szabad 
felhasználású jegyek online és jegypénztári vásárlás esetén is beválthatók.
Az Erkel Színházban a IV. kategóriába szabad bérletek nem válthatók.

A nyári jegyvásárlási akció keretében az alábbi, 2021. december 31-ig megtartott 
előadásokra válthatók jegyek:

Operabemutatók
Carmen | Az aranyműves boltja | István király / Athén romjai 
Veszedelmes éden | Hoffmann meséi

Balettbemutatók
Sad Case – az Új(ra) lendületben balett-est keretében  
Chroma – a KON-TAKT(S) balett-est keretében

Operarepertoár
Salome | Carmina Burana | Bánk bán | A Mester és Margarita 
Az úrhatnám polgár | Requiem | István, a király | Poppea megkoronázása 
A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása | Az arany meg az asszony / Tóték 
Bohémélet | Messiás | A denevér | Edgar

Balettrepertoár
Giselle | Párizs lángjai | A diótörő

A fentiek mellett egyéb különleges eseményeket, zenekari koncerteket, 
gálaesteket, valamint gyermek- és ifjúsági programokat is kínálunk, amelyekről 
az Opera honlapján tájékozódhatnak. 

Kedvezményes jegyvásárlás:
2021. június 14–18., 10:00–18:00 | Erkel Színház, Eiffel Műhelyház és online
2021. június 21-től | Opera Értékesítési Centrum és online

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Opera Értékesítési Centrum (hétköznapokon 10:00 és 17:00 óra között)
1061 Budapest, Hajós utca 13–15. Fsz. 1. 90-es kapucsengő
Telefon: +36 1 332 7914
E-mail: jegy@opera.hu

opera.hu | facebook.com/Operahaz



A’Capella Szőlőbirtok
Balatonfüred Önkormányzata

Budapesti Francia Intézet
Budapesti Operabarátok Egyesülete

Diafilmgyártó Kft.
Goethe Institut

Gyula Város Önkormányzata
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Magyar Orvosi Kamara
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Országos Mentőszolgálat
Ökumenikus Segélyszervezet

Piarista Bor
Plié Collection

PromoBox
Skrabski Pincészet

Rózsavölgyi Zeneműbolt
Tata Város Önkormányzata

Várkapitányság
Veszprém Város Önkormányzata

VeszprémFest
Ybl Egyesület

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ IRÁNYÍTÓ SZERVE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA.

STRATÉGIAI PARTNEREINK 

MÉDIAPARTNEREK

KIEMELT MŰVÉSZETI PARTNEREINK 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek
Filharmónia Magyarország
Kolozsvári Magyar Opera

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál

Magyar Táncművészeti Egyetem
Margitszigeti Színház

Müpa Budapest
Színház- és Filmművészeti Egyetem


