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Budai Vár Oroszlános udvar

  

  

  

Tavaly még a szélvihar sem szabta gátját, hogy az első Budavári Palotakoncert óriási siker
legyen! A megkezdett hagyomány idén folytatódik, augusztus 8-án és 9-én ismét dalba és
fényárba borul a Budai Vár Oroszlános udvara. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő,
Ábrahám Pál és megannyi nagyszerű zeneszerző legendás műve csendül majd fel impozáns
környezetben, a Budapesti Operettszínház legnagyobb sztárjainak, na és a gála szervezőinek
köszönhetően.

  

A Budavári Palotakoncert két producere, Vadász Dániel és Nacsa Olivér 2013-ban azzal az a
céllal hozta létre az első operett-gálát az Oroszlános udvaron, hogy a színházi évad nyári
csöndjét megtörjék és az impozáns környezetben a lehető legtöbb emberhez eljuttassák a ma
már hungarikumként jegyzett magyar operett műfaját, mely világmárka lett.

  

 1 / 2



Budavári Palotakoncert

          A tavalyi telt házas, tomboló siker is bizonyította, a budapesti operett-fesztivál nem csak újhelyszínt ad a nyárra a műfajnak, hanem ennek első számú presztízsrendezvénye lehet akövetkező években a Palota legszebb udvarán, ahová Európa és a világ augusztusbankikapcsolódni jár. A terv célt ért, hiszen nem csak a helyszínen de a televíziós közvetítésnekköszönhetően több százezren a képernyők előtt ülve is részesei lehettek a nem mindennapiműsornak. A hagyományteremtés szándéka idén folytatódik: már két alkalommal, augusztus 8-án és 9-énújra sor kerül a nyár exkluzív szabadtéri koncertjére - a Budapesti Operettszínháztermészetesen most is a kezdeményezés mellé állt. A műsor magas színvonaláról ezúttal is ateátrum legnagyobb sztárjai gondoskodnak majd. A gálaesten fellép Bordás Barbara, FischlMónika, Frankó Tünde, Kállay Bori, Boncsér Gergely, Dolhai Attila, Vadász Dániel, DancsAnnamari, Kékkovács Mara, Oszvald Marika, Szendy Szilvi, Brasch Bence, FaragóAndrás, Peller Károly, Kerényi Miklós Máté, Szabó Dávid.  A legnépszerűbb operett-szerzők, elsősorban a magyar Lehár Ferenc és Kálmán Imrelegismertebb melódiái csendülnek fel előadásukban a palota gyönyörű miliőjében, bécsi ésbudapesti hangulatban. A műsor látványvilágát pirotechnikai és mozgóképes elemek teszik mégegyedibbé, a szuperprodukcióra magas színvonalú színpad-, hang- és fénytechnikávalkészülnek a rendezők. A művészeket a Budapesti Operettszínház 50 fős szimfonikus zenekarakíséri, Makláry László dirigálásában, és a 20 fős Balettkar is közreműködik. A szabadtérigálaest, KERO® rendezésében, izgalmas látványvilágával, újszerű megoldásaival és elegánshangulatával garantáltan a budapesti nyár meghatározó színfoltja lesz idén is. A műsorban lesznek meglepetés-számok, de természetesen olyan remek operettek részletei isláthatók-hallhatók, mint a Marica grófnő, A Csárdáskirálynő, a Mária főhadnagy, aCirkuszhercegnő, A víg özvegy, a Leányvásár, a Mágnás Miska, a Luxemburg grófja, a Viktória,A mosoly országa és a Cigányszerelem. A nyári időszakban a budavári az egyetlen olyanhelyszín, ahol a hazai operett-játszás leghíresebb előadói, a Budapesti Operettszínház sztárjaiegyszerre lesznek láthatók, hallhatók, ráadásul 2014-ben már két alkalommal.   JEGYÉRTÉKESÍTÉS A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZBAN , AZ INTERTICKETORSZÁGOS HÁLÓZATÁBAN, VALAMINT ONLINE A JEGY.HU WEBOLDALON  www.operett.hu
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http://www.operett.hu/operett.php?pid=read&hId=314
http://www.jegy.hu/program/budavari-palotakoncert-50233/258605

