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MAGYAR ÉVAD

Több mint 2000 programot kínál a Magyar Állami Operaház az új szezonban is. A Magyar Évad számtalan jelentős magyar zeneszerző, koreográfus
és rendező darabját vonultatja fel, a Májusünnepen pedig néhány hét alatt
lepereg a magyar operatörténet két évszázada Ruzitska Józseftől Gyöngyösi
Leventéig. A hatalmas klasszikus repertoárban a 28 opera- és balettbemutató mellé musicalek, nagyoperettek, koncertek, beszélgetős műsorok és
interaktív családi, valamint gyermekprogramok sorakoznak fel.
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PREMIEREK
2016 szeptemberének utolsó előtti hétvégéjén újraéled a nyári szünet után az élet az Operaházban és
az Erkel Színházban. Az Erkelben a kortárs táncművek rajongóit a Rain Dogs c. Johan Inger-koreográfia
várja, az Operaház pedig idén is nagyszabású évadnyitány keretében nyitja kapuit: a megszokott szabadtéri commedia dell'arte kamaraoperák után Anger Ferenc új Traviata-produkciója a nyári Margitszigeti
előpremier után Miklósa Erikával és Pasztircsák Polinával a címszerepben költözik be az Ybl-palotába.
Mindez számokban: 28 vadonatúj produkció (köztük 6 ősbemutató és 6 magyarországi premier), ös�szesen 450 nagytermi előadás, benne további 60 repertoárdarab, 100 hangverseny, kamaraelőadás,
gála, rendezvény és fesztivál-előadás, 200 gyermekprogram, 600 épülettúra, több mint 1000 nagyköveti
prezentáció – összességében több mint 2500 attrakció várja a 800 ezres közönséget a 2016/2017-es szezonban, mintegy 20 különböző helyszínen.

A premierek között számos olyan található, melyet először láthat a publikum: Poulenc A kármeliták c. műve és az Adam
zenéjére koreografált A kalóz c. balett még soha nem szerepelt az Opera műsorán. A magyar közönség előtt 2017-ben
mutatjuk be Eötvös Péter Szerelemről és más démonokról c. operáját. Az ősbemutatók sorát pedig olyan különleges produkciók színesítik, mint a Makk Károly-film ihlette Szerelem, a Dés László zenéjére készült A vágy villamosa, egy jószerével
ismeretlen Mozart-operatöredék, illetve a világ operaszínpadain még soha nem játszott Rautavaara-szerzemény: A bánya.

A rendkívül széles operakínálatban újfent megújul néhány slágerdarab, így
a Székely fonó, a Lammermoori Lucia, a Don Giovanni, a Pillangókisasszony és
a Bánk bán – Michał Znaniecki, Szabó Máté, Sven-Eric Bechtolf, Székely Kriszta
és Vidnyánszky Attila nevével fémjelzett produkciókban, illetve a Siegfrieddel
folytatódik az M. Tóth Géza rendezte Ring-ciklus. Az Operaház és az Erkel
Színház nagytermei mellett más bevált helyszínek is várják az operai műfajok
szerelmeseit: az őszi kamaradarabok a Szfinx-teraszon, gyermek- és ifjúsági
programok a Királyi Lépcsőn és a Székely Bertalan-teremben, valamint negyedik szezonjába lép a LateNight-sorozat a Zeneakadémia Solti-termében. Az új
évadban az Eiffel Műhelyház is belép a különleges játszóhelyek sorába, ahol
Mozart, Farkas Ferenc és Ránki György egy-egy darabja mellett kortárs táncműveket is láthatnak az érdeklődők.

A magyar zenekultúra karizmatikus alakja, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulóján és az egyik legfontosabb magyar táncmű,
Bartók A fából faragott királyfijának operaházi világbemuta
tójának centenáriumán Magyar Évadot hirdetünk. Opera- és
tánckultúránk elmúlt két évszázadának összes nagy személyiségét megidézzük, Májusünnepünkön a valaha volt legnagyobb
magyar klasszikus fesztivált visszük Önök elé, rengeteg 20. századi
és kortárs darab révén is, partneregyüttesekkel karöltve.
A Gördülő Opera mellett, mely vidéki kőszínházakba viszi
el a műfajt, elindul a Gördülő Balett: a világhírű kortárs
koreográfusok, Jiří Kylián és Johan Inger népszerű egyfelvonásos
táncművei is eljutnak a vidéki nagyvárosok közönségéhez.

Purcărete | Szerelemről és más démonokról

Vidnyánszky | Háry János, Bánk bán

Szirtes | Billy Elliot - a Musical

Solymosi | A kalóz, A diótörő

Anger | Traviata, A kármeliták, Béla futása, Pikkó herceg, Triptichon

Kovalik | Elektra, Vérnász
Kiljunen | A bánya, Szerelem
Szabó Máté | Lammermoori Lucia, A szerelmi tilalom
Novák | West Side Story
Michieletto | Bohémélet 2.0

Káel | Sába királynője, Don Pasquale, Bánk Bán

Znaniecki | Székely fonó, Faust
M. Tóth | Siegfried, A walkür, Máté-passió
Szikora | Werther, 56 csepp vér
Szinetár | A cigánybáró, A varázsfuvola, A denevér, Rigoletto

Zsótér | Leánder és Lenszirom

Az évad több különleges eseményét rendezzük valamilyen jeles évforduló alkalmából. A magyar tenorlegenda, Simándy József születésének
100. évfordulóján operaáriákkal tér vissza Jonas Kaufmann sztártenor, aki
ezúttal az Erkel színpadán is bemutatkozik. További jubileumi esteken
a legnagyobb magyarra, Széchenyi Istvánra emlékezünk, Medveczky Ádám
karmestert és neves táncos-koreográfusokat, Pártay Lillát és Zsuráfszky
Zoltánt ünnepeljük születésnapjukon, valamint Tokody Ilonát köszöntjük
pályafutásának 40. évfordulóján. Kivételes estét ígér számos egyedi sorozat és egyszeri produkció, köztük a Marton Éva Énekverseny Gálaestje,
a Seregi-éj2017, a Hangoló és a Faggató című népszerű beavató előadások,
a karácsonyi Diótörő Fesztivál minden mozzanata, a World Voice Day és
az Énekkari Művészek Minifesztiválja. 2017-ben is láthatók lesznek vidéki
színházak új produkciói a Primavera '17 fesztiválon az Erkel Színházban.
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Az évad során önálló esttel érkezik hazánkba több világsztár, Edita
Gruberová és Renée Fleming, valamint Magyarországon először lép fel
a világ egyik legkeresettebb basszistája, René Pape, aki az Operaház
nagyszínpadán ad áriaestet. Nemzetközi hírű művészeink sorában
hazai nagyságaink közül Rost Andrea, Miklósa Erika, Komlósi Ildikó,
Molnár Levente és Bretz Gábor látható megannyi népszerű szerepben.
Mellettük még közel 120 magyar művész lép színpadra, a külföldiek
közül pedig Iréne Theorin, Erwin Schrott, Rafel Rojas, Leo Nucci, Tommi
Hakala, Tetyana Zsuravel, Jürgen Sacher, Egils Silins, Kamen Chanev,
Kristian Benedikt, Ivan Magrì, Michael Kupfer, Marcus Jupither, Karine
Babajanyan, Francesco Meli és Marcello Giordani – egytől egyig a nemzetközi operaélet sztárjai.

A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő Budapesti Filharmóniai
Társaság Zenekara a következő szezonban jeles évfordulók alkalmával rendezett hangversenyeken olyan jelentős magyar művészek emléke előtt tiszteleg, mint Kodály Zoltán, Ybl Miklós, Cziffra György vagy a Wagner és Liszt
bizalmát is élvező karmester, Richter János.
A 2016/2017-es szezon előadásain világjáró magyar karmesterek mellett ös�szesen 15 külföldi dirigens lép dobogóra; köztük Philippe Auguin, Christian
Badea, Paolo Carignani, Marco Comin, Alessandro De Marchi, Ion Marin és
Pinchas Steinberg, valamint az operáját maga vezénylő Eötvös Péter.
Marin | Kodály50
Eötvös | Szerelemről és más démonokról
Kocsár | Lammermoori Lucia, Bohémélet 2.0, Bátori Mária

Steinberg | Traviata, Andrea Chénier, BFTZ-hangversenyek

Comin | Aida

Auguin | Faust

Halász | Traviata, Székely foó, Don Giovanni, Siegfried, A walkür, Bohémélet, Nabucco, Rigoletto, A diótörő
Kesselyák | Bánk bán, Tosca, Triptichon, Parasztbecsület, Bajazzók, A kalóz, Spartacus

A 2016/17-es évad a balettrajongók számára is sok izgalmat tartogat. A népszerű repertoárdarabok mellett számos klasszikus és kortárs darabot mutatunk be olyan koreográfusok produkciójában, mint Johan Inger, Anna-Marie Holmes, Frenák Pál és Venekei Marianna. A 2017-ben
harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Nagy Iván Nemzetközi Balettgálára ismét ellátogatnak az európai balettélet kiválóságai, és negyedik alkalommal várja a közönséget a TáncTrend és a Pas de Quatre, amelyen a vidéki társulatok művészei is fellépnek az Erkel Színházban.

Holmes | A kalóz

Inger | Rain Dogs

Venekei | A vágy villamosa
Frenák | A fából faragott királyfi

Fotó: Acsai Miklós | Dario Acosta | Éder Vera | Emmer László | Fabio Lovino | Falus Kriszta | Gács Tamás | Lili Vieira de Carvalho | Marek Grotowski | Marco Borggreve | Marosi Viktor | Mohos Angéla
Rákossy Péter | Standbild | Székelyhidi Balázs/ Magyar Nemzet | Urban Jörén
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Bérletek
és kártyaprogram
Bérletváltás

április 1. – június 30.

A Magyar Állami Operaház 2015/16-os szezonjától új alapokra helyezte bérlet- és
jegyárstruktúráját, és névre szóló, egyedi
tervezésű, gyűjthető plasztik pontkártyát
vezetett be, amely révén elsősorban hazai, visszatérő látogatóik juthatnak komoly
kedvezményekhez. Az intézmény a Magyar
Évadra 63-féle bérlettel várja közönségét, és
a bérletvásárlók számára kialakított négy új
kedvezményes opciót továbbra is elérhető:
a Bónusz, a Bónusz+, a Szabad Bérlet és
a Hatos Kártya korábban sosem volt lehetőségeket kínál, amellyel hazai nézőink akár
az idei jegyárak alá is mehetnek.
Részletes információk: www.opera.hu

Fotó: Rákossy Péter

Előre lehet tehát készülni a teljes évadra, a szezont indító nagyszabású, ezreket váró szabadtéri Évadnyitánytól 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, a Tisza-tónál és az OperaFüreden is.
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Értékőrzés
Az Erkel Színház korszerűsítésével és újranyitásával, valamint
a Szervezési Centrum beruházásával, az Opera Café és az Opera Shop
megnyitásával, illetve a 2015 nyarán elindult szekcionált operaházi
felújítással kezdetét vette annak a nagyívű tervnek a megvalósulása,
amelynek révén a világ egyik legnagyobb operakomplexumaként
jegyzett budapesti Opera 2018-ra végre infrastruktúrában is fel tud
zárkózni a vezető európai intézmények mellé.
Jelenleg művészi és fizikai értelemben is a 30 éves repertoár gyors
cseréje zajlik: az elmúlt évek és a jelenleg futó Shakespeare-, illetve a most meghirdetett Magyar Évad során mintegy 50 vadonatúj
nagytermi produkció került és kerül színpadra, így az Opera aktív
repertoárjának elsöprő többségét sikerül megújítani. Annak érdekében, hogy a produkciók előkészítése és lebonyolítása zavartalanul
megvalósulhasson, egy új Műhelyház létrehozására a Kormány 2015
nyarán az Opera rendelkezésére bocsátotta az 1886-ban épült Északi
Járműjavító 6,7 hektáros részét, rajta az Eiffel néven elhíresült, önmagában 22.000 m2-es, öthajós csarnokkal, két oldalépülettel és egy
komplett vasútállomással.

Eiffel
műhelyház

A tervek az elmúlt év végére elkészültek, nyáron pedig kezdődhet
az a munkafolyamat, melynek eredményeképpen felépül az Opera
próba-, gyártó- és raktárközpontja, amelyben helyet kap a 400 személyes Bánffy Kisszínház és egy méretazonos próbaterem, de lemezfelvételre alkalmas zeneterem is létesül. A látogatóközpontba érkezők
a gyártó manufaktúrák üvegfalain át is tanulmányozhatják majd a világ egyik legszínvonalasabb színházi műhelyrendszerét, ahol a díszlet- és jelmezkészítő szakmákat oktatni is fogják.

Az Opera új próba-, gyártó- és raktárkomplexuma, az Eiffel
Műhelyház egy eddig ismeretlen Mozart-operával, A kairói
lúd rekonstrukciójával nyílik meg 2017. júniusában, de az érdeklődők már májusban bepillantást nyerhetnek a vadonatúj
színházterembe, ahol az Énekkari Művészek Minifesztiválja
keretében áriaest és Farkas Ferenc meseoperája várja őket.
A valaha egyszerre akár 96 gőzös javítására is alkalmas Eiffelcsarnok további funkciókat is ellát majd. Működni fog itt étterem műemlék teakfa vasúti kocsiban, meg lehet csodálni
egy legendás 301-es Mávag-gőzmozdonyt, jelmezkölcsönzőt nyitunk, és itt alapítjuk meg az Opera képzőhelyeit is:
az OperaZeneiskolát és az Opera Balettintézetet. Az épület
tervezője, Feketeházy János nem csak ezen a csarnokon dolgozott, az ő nevéhez fűződik az Operaház acél tetőszerkezete
is. Munkássága előtt a róla elnevezett Emlékterem tiszteleg.
Az Eiffel Műhelyház megvalósításával a lebontott romok helyén három hektár zöld terület nyerhető, ennek nyomán
pedig kialakítható egy park, amely alkalmas többek között
színházi szünet természetközeli eltöltésére, de játszótér is
épül a környezettudatosság jegyében működő csarnokoktól
körülölelve. A park avatásával végéhez ér az ország legnagyobb kulturális intézményének 1984 óta létrejött második
komoly fejlesztése, az Eiffel Műhelyház-projekt, és indulhat
máris a harmadik: az Andrássy úti palota korszerűsítése...

