
Budavári Palotakoncert 2019

Budavári Palotakoncertek

  

2019. augusztus 2, 3.

  

Budai vár, Oroszlános udvar

  

  

  

Elemi szenvedélyek – ez a címe a Budavári Palotakoncertek idei gálaműsorának, amelyet a
budai vár Oroszlános udvarában rendeznek augusztus 2-án és 3-án.

  

Az operett műfaja hagyományosan hungarikum, és ha valaki kíváncsi rá, el kell jönnie az
Oroszlános udvarba – mondta el az esemény a budai várban megtartott sajtótájékoztatóján
Fekete Péter kulturális államtitkár. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a budai Várba az
építkezések ideje alatt is „míves, méltó” kulturális programok kerüljenek.

  

A Budavári Palotakoncerteket hetedik alkalommal rendezik meg – mondta el a két producer,
Nacsa Olivér és Vadász Dániel a sajtótájékoztatón. A sorozat sikerét bizonyítja, hogy Budapest
után több vidéki városba, sőt Japánba, Belgiumba, Bécsbe és Triesztbe is eljutottak a műsorok.

  

Az operettet az őt megillető helyre szerettük volna segíteni

  

– mondta Vadász Dániel. „Szerettük volna, ha az emberek jól értik és jól szeretik az operett
műfaját.”
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Kiss-B. Atilla, az Operettszínház igazgatója elmondta: „Előadóként mi tudjuk a legnagyobb
temperamentummal művelni az operettet, de közönségként is mi tudjuk a legjobban ünnepelni
sikeres előadóinkat.”

  

      

  

A Palotakoncertek a Budapesti Operettszínházzal szoros együttműködéssel valósul meg. Idén
a Bori Tamás rendezésében, Pfeiffer Gyula vezényletével megvalósuló gálaesten az Operett
művészeit a színház szimfonikus zenekara kíséri, és balettkar is közreműködik. A szólisták
között van Bordás Barbara, Boncsér Gergely, Dancs Annamari, Fischl Mónika, Laki Péter,
Oszvald Marika, Peller Károly, Szendy Szilvi és Vadász Zsolt. Az esten fellép a Virtuózokban
felfedezett Ninh Duc Hoang Long is, továbbá a Fitos Dezső Társulat népi táncosai.

  

A gálán megjelennek az opera, a klasszikus zene, a daljáték műfajai is. Idén az
operettgyöngyszemek és balettszámok mellett elementáris erővel hatni tudó
népzenei-néptáncos produkciókkal is várják vendégeket. A rendező, Bori Tamás elmondta,
hogy a dalokat és táncokat a négy fő elem, a tűz, a víz, a föld és a levegő köré szervezték.
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A Budavári Palotakoncerteket az idén is rögzíti a közmédia, a gálaest, immár hagyományosan,
az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat záró programjaként látható a Duna Televízióban.
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