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Mága Zoltán XI. Budapesti Újévi Koncert – Ünnepi gálaest a Nemzet Színészeivel

  

2019. január 1.19 h

  

Papp László Budapest Sportaréna

  

  

2019 január 1-jén Európa legnagyobb újévi koncertjén immár tizenegyedik alkalommal köszönti
az új esztendőt Mága Zoltán hegedűművész a Papp László Budapest Sportarénában. A
Szeretet hegedűsének exkluzív, grandiózus show-műsorában a Nemzet Színészei,
Kossuth-díjas művészek lépnek színpadra, a műsor repertoárjában pedig korábban nem hallott,
újrahangszerelt meglepetésművek hangzanak el. A világ magyarságának ajánlott XI. Budapesti
Újévi Koncerten csatlakozunk a 2019. évi izraeli-magyar kulturális évadhoz is.

  

A Prima Primissima-díjas hegedűművész az előttünk álló esztendőt köszöntve a
Kárpát-medencében élő magyarság összefogása jegyében kívánja megrendezni újévi
gálakoncertjét, így a Vajdaságot, Felvidéket, Erdélyt, Kárpátalját és Magyarországot képviselő
kórusok és rangos előadók szerepelnek majd az Aréna színpadán. A gálaesten közreműködő
több mint száz énekes és zeneiskolás gyermekkel emlékezünk arra, hogy Mága Zoltán, a 2018
első estéjén tartott Újévi Koncertjén csatlakozott a Kormány által meghirdetett Családok Éve
programhoz.
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Mága Zoltán XI. Budapesti Újévi Koncert

          Magyarország fővárosának újévi koncertjén a Nemzet Színészei, Molnár Piroska, BodrogiGyula, Tordy Géza, Haumann Péter és Szacsvay László közösen köszönti majd az Arénaszínpadáról a közönséget és az új esztendőt. A gálakoncerten Kossuth-díjas művészeink közülSümegi Eszter, Kiss B. Atilla operaénekesek, Szakcsi Lakatos Béla és Balázs Fecóelőadóművészek, valamint Eperjes Károly színművész is szerepel majd. Mága Zoltán újévikoncertjének meghívott sztárvendége lesz a fiatal korosztály egyik legkedveltebb éslegsikeresebb előadója Molnár Ferenc Caramel. A gálaest műsorában színpadra lép BonnyaiApolka zongoraművész, valamint Nyerges Attila énekes is, és egy különleges feldolgozásbanés előadásban elhangzik majd az Ismerős arcok nevű zenekarának az a dala, amelyet ahatárainkon túl élő magyarság himnuszaként is gyakorta emlegetnek.  Mága Zoltán azt mondta, a X. Jubileumi Budapesti Újévi Koncertje után - amelyről az EgyesültÁllamok legnagyobb közszolgálati televízió-csatornája, a PBS önálló show-műsort késztett 120milliós nézőközönségének, és az év folyamán főműsoridőben már több mint százszor levetített -a 2019-es évet köszöntve egy olyan koncertet kíván összeállítani, amely a fellépők és arepertoár tekintetében a magyarságunkat képviseli. A gálakoncert a Kárpát-medencében élőmagyarság nemzeti összetartozást erősíti, hirdetve a magyar kultúra egyetemességét.  Egy évvel ezelőtt, 2018. január elsején a Budapesti Újévi Koncertek tíz éves történeténeklegnagyobb szabású gálaestjén Grammy-díjas szupersztárok, milliós rajongótáborralrendelkező amerikai énekesek működtek közre. A tradícióvá nemesült gálakoncert ünnepielőadásának sztárvendége a zenei világ egyik legnagyobb producere és zenésze, atizenhatszoros Grammy-díjas David Foster volt, aki a legnagyobb hollywoodi világsztárokproducere és művésztársaként is tevékenykedik, de Katharine McPhee amerikai énekes,Sheléa Frazier a huszonhétszeres Grammy-díjas Quincy Jones művésztársa, a tatárszármazású orosz opera szoprán, Aida Garifullina,  és az amerikai crossover tenor, FernandoVarela is színpadra lépett. A PBS által készített önálló műsornak köszönhetően a világ távolipontján is láthatták, hogy Budapesten minden év első napján élményt nyújt Mága Zoltán a 13ezer fős nézőközönségünknek. Talán ennek is köszönhető, hogy a háromszoros Grammy-díjasvilágszár dzsesszénekes, Michael Bublé legújabb, idén novemberben megjelent nagylemezénMága Zoltán hegedűszólistaként közreműködött. A XI. Budapesti Újévi Koncerten az albumegyik dalából is elhangzanak majd részletek.  Mága Zoltán még számos meglepetéssel és további előadókkal várja újévi gálakoncertjénekvendégeit, ráadásul a gálakoncert legszerencsésebb nézője egy vadonatúj autót nyerhet éstermészetesen a Guiness Rekordok közé bekerült a közös koccintás sem marad el. BudapestDíszpolgára 2019. január elsején is megvendégeli az Aréna közönségét az egri JuhászTestvérek többszörös díjnyertes vörösborával.  A Prima Primissima-díjas hegedűművész budapesti újévi koncertjét követően 2019. január 4-énBécsben immár ötödik alkalommal rendezi meg újévi előadását, ezúttal ismét a WienerKonzerthausban, világhírű művészek közreműködésével.
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