
A Magyar Állami Operaház 2018/19-es évadában, akárcsak a futó szezonban, fontos szerepet 

kapnak a társulat belföldi és nemzetközi turnéi, hiszen az Ybl-palotában javában folynak 

a rekonstrukciós munkálatok, az Eiffel Műhelyház építkezése is zajlik, így az intézmény egyetlen, 

habár csúcsra járatott Erkel Színházzal kénytelen működni. A világjáró utak miatt decemberben 

kezdődő évad azonban korántsem nevezhető szegényesnek: 16 opera- és balettbemutató, 

60 repertoárdarab és számtalan hangverseny, koncertszerű operaelőadás, fesztivál, családi 

és gyermekprogram várja az érdeklődőket. A főszerepben Puccini áll a kortársaival, illetve 

azok az itáliai zeneszerzők, akik hatással voltak rá, akiket ő inspirált. A PucciniFeszt keretein 

belül – a  világon egyedülálló módon – a mester valamennyi operája színpadra kerül. 2019 

januárjában avatjuk az új, kőbányai játszóhelyet, május közepén kezdődik a korszerűsített Andrássy 

úti dalszínház próbaüzeme: mindkét nagyberuházás teljes elkészülte 2019 őszére várható.

-ÉVAD
PUCCINI ITÁLIÁJA



Az Operaház zárvatartásának számos hátrányán túl egyetlen komoly előnye is van: jelen évaddal együtt ez az 
a két szezon, amikor az intézmény társulatának elég kapacitása van ahhoz, hogy hosszabb időre elutazzon, 
és messzi vidékekre juttassa el produkcióit. Csaknem két tucat belföldi, több mint 30 szomszédos országbeli, 
mintegy 20 ázsiai, valamint további európai és tengeren túli városok hallhatták és hallhatják legváltozatosabb 
produkcióinkat: több mint 90 Budapesten kívüli városban, összesen több mint 170 előadást tartunk.
A magyar V4-elnökség tiszteletére Pozsonyban, Varsóban és Prágában gálaműsorokban működtünk köz-
re, de elvisszük ezen fővárosokba a Jenůfát és a Székely fonót, Pozsonyba még külön Bartók TáncTriptichont 
is. Zenekarunk fellép a New York-i Carnegie Hallban, Anna Netrebkót kíséri Zürichben és Kölnben, 
Juan Diego Flórezt Ománban. Lesz balett Brnóban, operák az észt Saaremaa szigetén, előadások 
Zágrábban, R. Strauss-darabok Berlinben, Salome Jordániában. Itthon a margitszigeti fellépések és a 
Gördülő Opera mellett Operát az Operából! címmel nagyszabású turné keretében meglátogatjuk a kisma-
gyarországi városokat, ahova gálákat, balett- és Puccini-előadásokat viszünk. A Puccini Itáliája Roadshow 
a szerző életében fontos olasz városokat érinti, az évad egyik legkomolyabb úticélja pedig a New York-i  
Koch Theater (a Metropolitan tőszomszédságában), ahol számos operát és balettet adunk elő, többek közt a Bánk 
bánt, mely 2018/19-ben Beregszásztól a dél-koreai Teguig bejárja a világot.

Galambos | Mario és a varázsló / A kékszakállú herceg vára 

Ceresa | Az álarcosbál

Vidnyánszky |  Bánk bán , Háry János, Jenůfa

Znaniecki | Székely fonó

Szabó M. | Manon Lescaut, Olasz nő Algírban, Lammermoori Lucia

Székely | Poppea megkoronázása

Almási-Tóth | Porgy és Bess, A tündérkirálynő

Szirtes | Billy Elliot - a Musical

Szinetár | A cigánybáró, A denevér, Così fan tutte, A varázsfuvola, Rigoletto

Káel | Az arany meg az asszony / Tóték, Sába királynőjeToronykőy | A kairói lúd, Szerelmi bájital

Szikora | A hugenották, Az árnyék nélküli asszony

Delnon | Parasztbecsület / Bajazzók

Anger | Gioconda, A fecske, Triptichon, Ariadné Naxoszban, Traviata

Barkhatov | A Nyugat lánya

FOTÓ:   Emmer László | Éder Vera | Gács Tamás | Urban Jörén | Marek Grotowski | Mezey Béla | Pannon Filharmonikusok | Székelyhidi Balázs |  Deutsche Grammophon | Alekszej Cíler | Thommy Mardo | Nánási Pál | Martin Niklasson | Pólya Zoltán  
Rákossy Péter | Veréb Simon | Matthias Stutte

Kovalik | Turandot

Bár a szezon tematikához igazodó része csak decemberben indul, a Gördülő Opera már 2018 
szeptemberében számos helyre eljuttatja a Szerelmi bájital vadonatúj rendezését, az Erkel Színházban pedig 
a Carmina Burana különleges színpadi változatát tekintheti meg a közönség, de kortárs balettpremierekre 
is sor kerül október folyamán (A tökéletesség szédítő ereje, Bedroom Folk). 
A „Puccini Itáliája”-évad december 1-jén A Nyugat lányával veszi kezdetét. Bemutatunk olyan darabokat 
is melyek közvetlenül vagy átvitt értelemben, tudatosan vagy az utókor felfedezései által, de egyaránt 
kapcsolódnak Puccini életművéhez: mestere, Ponchielli műve, a Gioconda és Szálinger Balázsnak az 
Opera felkérésére íródó Krizantémok c. drámája – hogy csak a premiereket említsük. 

PREMIEREK
OPERA ÉS BALETT

Természetesen ezúttal is műsorra tűzünk olyan produkciókat, melyeket korábban nem láthatott a magyar 
közönség, sőt ősbemutatókat is tartunk. Puccini A fecske című nagyoperettje először kerül az Opera 
színpadára, A tökéletesség szédítő ereje, a Bedroom Folk és a Sylvia Pas de Deux című balettek pedig sosem 
jártak még Magyarországon. Mozart születésnapján a világon elsőként, az ezzel nyitó Eiffel Műhelyházban 
csendül fel a szerző A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény névre keresztelt pasticciója, de ugyanígy 
világpremier lesz az Örkénytől adaptált Tóték-opera és Szálinger már említett kamaradarabja is.

A fiatal orosz Vaszilij Barkhatov rendezte Nyugat lányán és az Anger Ferenc által színpadra állított 
Giocondán túl további rég nem játszott művek kerülnek az Opera évek óta lendületesen frissülő 
repertoárjába. Kenessey Jenő Az arany meg az asszony című régi sikerét Káel Csaba, a híres Manon 
Lescaut-t Szabó Máté, a kevésbé ismert Edgart Tulassay Ádám gondolja újra, a barokk operákat bemutató 
sorozat pedig az itáliai zeneszerzés egyik origója, Monteverdi Poppea megkoronázása című alkotásával 
folytatódik. 13 év után, az eredeti terveket követő új kivitelezésben előadjuk a Mayerling című balettet is – a 
Manon Lescaut-hoz hasonlóan immár az újranyitott, próbaüzemét tartó Operaházban.



Akárcsak az évad maga, benne több esemény is egy-egy évfordulóhoz köthető. A 160 éve született Puccinit 
decemberben ünnepi Bohémélettel, májusban közel egy hónapos fesztivállal köszöntjük. Utóbbin el-
hangzik a szerző valamennyi operája, sztárénekesek lépnek fel, és további különleges események várják 
a közönséget. Antall József halálának 25. évfordulója alkalmából hangversenyt, illetve V4-gálaműsorokat 
és előadásokat tartunk, Erkel Ferenc halálának 125. évfordulóján pedig olaszul szólal meg a Bánk bán 
néhány részlete, míg a 100 éve született Bernstein előtt is tisztelgünk, és lesz hagyományos Opera135 
hangverseny is. Az 1868-ban elhunyt Rossinit sisakos énekesek köszöntik majd a megújuló Operaház 
falain belül, de természetesen a 205 éve született Ybl Miklósról sem feledkezünk meg.
A 2018/19-es szezonban is lesznek jubileumot ünneplő művészeink: a Kossuth-díjas Sümegi Eszter 
pályafutásának 25. évfordulója alkalmából gálaestet tartunk, de felköszöntjük a 30 esztendeje színpadon 
álló Kálmándy Mihályt is. Népszerű sorozataink, hagyományos eseményink is folytatódnak: lesz Hangoló, 
Faggató, Diótörő Fesztivál, Énekkari Művészek Minifesztiválja, Primavera és minden, amit az elmúlt 
években annyira szeretett a közönség.
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VILÁGSZTÁROK
Összesen több mint 150 magyar énekes lép színpadra 
a „Puccini Itáliája”-évad előadásain. Edita Gruberova 
Lammermoori Luciát énekel az Erkel Színházban, Elīna 
Garanča gálaestet ad ugyanott. Az Olasz farsangi est 
világhírű vendégfellépője Sonya Yoncheva lesz, Joseph 
Calleját a Müpában, Erwin Schrottot a Margitszigeten, 
José Curát és Ramón Vargast Veszprémben, Anna 
Netrebkót és Yusif Eyvazovot Zürichben és Kölnben, 
Juan Diego Flórezt pedig Omán fővárosában kíséri 
a Magyar Állami Operaház Zenekara. A jordániai 
Saloméban Gerhard Siegel, a Turandotban Rafael 
Rojas játékát élvezheti majd a hallgatóság.

Sümegi

Flórez

Garanča
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BÉRLETVÁLTÁS
ÚJ BÉRLETESEINK RÉSZÉRE

április 3. – június 29.
OPERA ÉRTÉKESÍTÉSI CENTRUM

BÉRLETEK ÉS
KÁRTYAPROGRAM

Az Operaház felújítása miatt bérletváltás továbbra is csak az Erkel 
Színház előadásaira lehetséges. Opera, balett, hangverseny, matinék, 
ifjúsági előadások – a 40 féle bérlet között mindenki talál kedvére valót. 
A három évvel ezelőtt bevezetett négy új kedvezményes opció ismét 
elérhető lesz: bérletvásárlóink a Bónusz, a Bónusz+, a Szabad Bérlet és 
a Hatos Kártya nyújtotta előnyöket továbbra is élvezhetik. A legolcsóbb 
helyek (az emelet utolsó négy sora és oldalpáholysora) a 2018/19-es 
évadtól kikerülnek a bérletértékesítésből, és csak a tárgydátum előtti 
napon válnak megvásárolhatóvá. Részletes információk: www.opera.hu.

Az elmúlt évekhez hasonlóan előre lehet készülni a teljes évadra, 
mely a Billy Elliottól kezdve nagyszabású bemutatókon át egészen a 
július végéig kitolt Rigoletto-előadásokig tart. Szeptembertől áprilisig 
vidéki városokban, nyáron a Margitszigeten, a Sziget Fesztiválon, 
Balatonfüreden és a Tisza-tó körül is találkozhatnak velünk.

www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz

Az Ybl-palota 2019. május 17-én a szezon egyik legjelentősebb 
hazai eseménysorozatával, a PucciniFeszttel kapcsolódik visz- 
sza az intézmény életébe. Ekkor mutatjuk be új rendezésben 
a Manon Lescaut című operát, mely az azonos témájú Manon 
balettel felváltva megy majd, miközben a megújult színpadra 
kerül még Puccinitől a Tosca, a Turandot, a Pillangókisasszony 
és a Bohémélet 2.0. A Gioconda, az Andrea Chénier, Az álarcosbál 
és a Rigoletto című operákon túl visszaköltözik a Billy Elliot 
is, továbbá itt mutatjuk be az évad utolsó balettpremierjét, 
a Mayerlinget, de olyan hagyományos események is 
hazatérhetnek, mint a Csillagóra gála.

Az igencsak tartalmas próbaüzem után 2019 szeptemberétől 
minden értelemben visszanyerjük az Operaházat: a két 
átmeneti kényszerszezon után újra válthatók majd bérletek 
az Andrássy úti épület előadásaira is. A műsor pedig 
színesebbnek és gazdagabbnak ígérkezik, mint bármikor, 
hiszen a korszerű raktárat és próbahelyszínt biztosító Eiffel 
Műhelyháznak köszönhetően minden eddigi akadály elhárul 
majd az évadtervezés elől. Addig is: a korszerűsítés és az 
építkezés folyamatáról, a munkálatok állapotáról és a tervek 
megvalósulásának üteméről a honlap, az Opera Magazin és 
az Opera Café című tévéműsor ad számot.

Az Operaház 2019 májusában próbaüzemre nyitja meg újra kapuit a műfaj szerelmesei előtt. A legutóbbi, 
1980-as években történt felújítás számos hibájának (aranyozás, lakkozás, fafaragványok) javítása már 
évek óta, a működést nem zavarva folyt, a mostani évadtól azonban komolyabb beavatkozások kezdődtek 
a közönségforgalmi területeken és legfőképp a színpadtérben, amelynek teljes mélysége és magassága, 
légköbméterszáma egy hatalmas, 12 emeletes lakóházat is magába fogadhatna. Jelentős átalakítások lesznek 
az épület beosztásában is: a próbatermek, öltözők, irodák néhol teljes szerkezeti, alaprajzi újragondoláson 
esnek át. Logisztikai és akusztikai okokból változik a nézőtér kiosztása, és ugyancsak a hangzás javítása a 
cél a színházteremben található anyagok gondos kiválasztásánál – és természetesen a látogatók nagyobb 
komfortjáról és az épület akadálymentesítéséről sem feledkezünk el.



NYITÁS ÉS ÚJRANYITÁS
Az Andrássy úti Ybl-palota 2018 őszén ténylegesen 
bezárt, a sok éve tervezett korszerűsítési munkálatok 
(járókelői) szemmel is láthatóan értek új szakaszba. 
A Kőbányai úton is nagyban zajlik az építkezés: az 
Opera új játszóhelye és próbacentruma, az Eiffel 
Műhelyház kivitelezése most már a látványos 
periódusát éli. Jó ütemben halad mindkét épület, így 
a 2019/20-as évad már teljes kapacitással indulhat 
majd, sőt, részleges átadásokra már 2019 első felében, 
azaz a „Puccini Itáliája”-évad alatt sor kerül.

Elsőként a Műhelyházat nyitjuk meg a közönség előtt, a csaknem 7 hektáros területet több lépcsőben adjuk 
át. Az első és legfontosabb feladat, hogy a főépület első harmadában elkészüljön az Operaház pódiumával 
méretazonos színpad és árok, mely a Bánffy-teremben kap helyet. Január 27-én, Mozart születésnapján 
egy különleges előadással, a szerző két befejezetlen operájából összekovácsolt A kairói lúd, avagy A rászedett 
vőlegény című darabbal nyílik meg a színházterem, mely az évad hátralevő részében további premiereknek 
ad otthont (Az arany meg az asszony, Tóték, Edgar, Poppea megkoronázása). Átköltözik ide a korábban a 
Müpában bemutatott két balettprodukció, néhány repertoárdarab és több különleges esemény is, illetve 
a Krizantémok, avagy Liù halála című alkotással az Eiffel megkezdi egyik legfőbb hivatását: a kísérleti és 
kamaraműveknek való fedélnyújtást.


