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ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL 
BEKÖSZÖNTO

Kedves Vendégeink!
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
legnagyobb taghitközsége a Budapesti Zsidó Hitköz-
ség idén szeptemberben rendezi meg – immár hu-
szadjára – a Zsidó Kulturális Fesztivált. Fesztiválunk 
Budapest egyik meghatározó művészeti program-
sorozatává vált az elmúlt két évtizedben, s ha most 
megkérdeznék tőlem, mi volt ennek a hosszan tartó 
sikernek a titka, akkor annyit válaszolnék: tiszteld a 
közönséged és ne engedj a színvonalból! A kulturális 
életben ez a főszabály. 

Hogy mit kínálunk?
A magyar zsidóság sokszínűségét, eredetiséget, hu-
mort, jókedvet, azaz hiteles, mély és emberi játékot, 
önfeledt szórakozást és katartikus pillanatokat – 
remélhetőleg minél többek számára. 

Engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljak néhány 
fellépőt és érdekes helyszínt! Immár hagyomány, 
hogy nem csak az istentiszteletek, vallási ünnepek és 
más alkalmak idejére népesülnek be a zsinagógáink, 
de a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében otthont ad-
nak művészeti programoknak is. Az idei, szeptember 
3. és 14. között megrendezendő fesztivál során a 
Frankel Leó úti Zsinagógánkban nemzetközi kántor-
versenyt rendezünk, a Bethlen téri templomunkban 
erdélyi jiddis népdalok hangzanak föl Kányádi Sán-
dor fordításában, míg a Hegedűs Gyula utcai Zsina-
gógánkban többek között fellép az egyik legszebb 
hangú és legkülönlegesebb magyar énekesnő, Mal-
ek Andrea, a Soulistic című projektjével. Ugyancsak 
ebben a templomban találkozhatnak a popdalokat 
is éneklő rabbival, Fináli Gáborral és a Bejn Hajamim 
nevű zenekarával. A fesztiválon velünk lesz a legen-
dás Koncz Zsuzsa és a nem kevésbé legendás Révész 
Sándor, színpadra áll a Trio Midnight, a Sabbathsong 
Klezmer Band és a 100 Tagú Cigányzenekar, fellép a 
Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár. 

Jöjjenek el hozzánk, látogassanak el a programjaink-
ra, és az ezerarcú magyarországi zsidóság zenei és 
irodalmi kincsei által ismerjék meg azt a különleges 
kelet-európai zsidó szellemiséget, amely az ősi ha-
gyományban gyökerezik ugyan, de minden percben 
kész az újításra. 

HEISLER ANDRÁS 
A MAZSIHISZ ELNÖKE
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DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA
DOHÁNY STREET GREAT SYNAGOGUE

A Dohány utcai Zsinagóga Budapest 
egyik legfontosabb turisztikai látványos-
sága, a világ harmadik, illetve Európa 
legnagyobb ma is működő  
zsidó imaháza. 

A mór stílusú, homlokzatával Jeruzsálem felé néző 
épületet 1859-ben adták át, a bécsi Ludwig Förster 
tervei alapján. Az építésvezetői posztot Wechels-
mann Ignác töltötte be, a szentély tervezője a Pesti 
Vigadó építésze, Feszl Frigyes volt. A hatalmas 
zsinagóga alig négy év alatt készült el, ami annak 
idején is rekordidőnek számított. Híres orgonáján 
Liszt Ferenc és Camille Saint-Saëns francia zeneszer-
zők is játszottak. 

1944-ben itt állították fel a pesti gettót: Wes-
selényi utcai kapuja mögött közel 70.000 embert 
zsúfoltak össze, a zsinagógát pedig a németek inter-
nálótáborként használták. A templom kertje azóta a 
mártírok temetője. Az épületet 1996-ban, egy ötéves 
felújítási munkálatsorozat után avatták fel újra, ma 
pedig nem csak istentiszteleteknek, de orgona-
koncerteknek és hangversenyeknek is rendszeres 
helyszínéül szolgál.

The Synagogue of Dohány Street is one 
of the most famous spiritual spectacle in 
Budapest, and its „just” the third great-
est synagoge in the world, but takes the 
first place in Europe. 

The Moorish-style building with its façade fac-
ing towards Jerusalem was handed over in 1859, 
according to plans by Ludwig Förster of Vienna. The 
head of the construction was Ignác Wechelsmann, 
the designer of the sanctuary was Frigyes Feszl, 
who also schemed the Vigadó Budapest. The great 
synagogue was completed in just four years, which 
was a record time at that time. Its famous organ was 
played by Franz Liszt and French composer Camille 
Saint-Saëns.

In 1944, the Pest ghetto based here: behind 
Wesselényi street door, nearly 70,000 people 
were crowded and the synagogue was used as an 
internment camp of the Germans. The garden of the 
church has been the cemetery of the martyrs since 
then. The building was reopened in 1996, after a 
five-year renovation work, and today it serves not 
only worship services but also organ concerts and 
other musical performances.

Dear Guests,
The Jewish Community of Budapest, the biggest 
member of the Federation of Jewish Communities 
in Hungary is organizing the 20th Jewish Cultural 
Festival this September. Our festival became one 
of the most important art events in the past two 
decades, and if I were to be asked what the secret of 
the long-term success is, I would say that it is crucial 
to respect the audience and create quality content.
This is the essence of cultural life.

What do we offer?
We offer the diversity of the Hungarian Judaism, 
originality, humor, joy and joyful moments - hope-
fully, for everyone.

Let me recommend some performers and interest-
ing venues. It is a tradition that our synagogues are 
not only worshiped during religious holidays and 
special occasions, but they host the arts programs 
under the Jewish Cultural Festival as well. During 
the festival, 3-14 September, we are organizing an 
international cantor competition at the Frankel Leó 
Street Synagogue. In our church at Bethlen Square 
Transylvania’s Yiddish folk songs will be played in 
translation of Sándor Kányádi. Andrea Malek, who is 
one of the most unique singer in Hungary, will per-
form her project called Soulistic in Hegedűs Gyula 
Street Synagogue where you can also meet Gábor 
Fináli rabbi and his band named Bejn Hajamim. The 
legendary Zsuzsa Koncz and Sándor Révész will en-
tertain us as well. The curious audience will have the 
chance to hear many other fascinating performances 
such as Trio Midnight, Sabbathsong Klezmer Band, 
100-member Gypsy Orchestra, Budapest Klezmer 
Band and Budapest Bár.

Join us, enjoy our programs, get to know the Eastern 
European Jewish mentality of which traditions root 
back in time but is ready for renewal by learning 
about the musical and literary treasures of the Hun-
garian Jewry.

JEWISH CULTURAL FESTIVAL 
GREETINGS

ANDRÁS HEISLER
PRESIDENT OF FEDERATION 

OF JEWISH COMMUNITIES IN 
HUNGARY
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Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 3., vasárnap  »  20:00  »  jegyár: 2.900-12.900 Ft

 BUDAPEST KLEZMER BAND  
 ÉS BUDAPEST BÁR 
A Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár a „10 év - 
10 különleges koncert” című jubileumi koncertsorozat 
keretében áll együtt színpadra. A Budapest Klezmer 
Band virtuóz módon ötvözi a Kárpát-medence különfé-
le zenei irányzatait, a Budapest Bár az ismert és kedvelt 
dalokat cigányzenei alapokon értelmezi újra, számos 
más zenei műfaji elemmel ötvözve. Ezen az estén 
jobbára „budapest báros” dalok csendülnek majd fel, 
Behumi Dóri, Keleti András és Kiss Tibor énekesekkel 
kiegészülve, de közös meglepetéssel is készülnek. 

 BUDAPEST KLEZMER BAND   
 AND BUDAPEST BÁR 
Budapest Klezmer Band and Budapest Bár celebrates 
„10 years – 10 special debute” performance together. 
Klezmer Band combines the Carpatian Basin’ music 
trends in a very special way, just like Budapest Bár, 
who reinterprets well-known melodies into traditional 
gipsy folks. Dóri Behumi, András Keleti and Tibor Kiss 
are going to present their talent of singing, completing 
with a lovely surprise as well. 

 KONCZ ZSUZSA 

Koncz Zsuzsa páratlan pályafutása a bizonyíték arra, 
hogy a popzenében is lehetséges igazi értékeket 
felszínre hozni, azokhoz következetesen ragaszkodni, és 
elveinket mindig szem előtt tartva rendhagyó életmű-
vet létrehozni. Kivételes karrierje újabb állomásaként a 
zenekarával lép színpadra a fesztiválon. 

 „A Dohány utcai Zsinagóga különleges és emlé-
kezetes helyszín a számomra. Legutóbb hat éve Az 
Élet Menete Alapítvány javára rendezett jótékonysági 
koncerten énekeltem ott, többek közt Kulka Jánossal. 
Feledhetetlen élmény, csodálatos lehetőség volt gondo-
lataink és érzelmeink összekapcsolására a közönséggel. 
Az együttérzés és szimpátia kinyilvánításáról, egyben a 
segítségnyújtás szándékáról is szólt az az este” – emlé-
kezik vissza az művésznő.

A Dohány utcai Zsinagógában hallható lesz legutóbbi 
lemezének jó néhány dala, de természetesen felcsen-
dülnek olyan régi nagy kedvencek is, amelyektől Koncz 
Zsuzsa az lett, aki: ünnepelt, rajongott sztár, ugyanakkor 
közvetlen, őszinte előadó. 

 ZSUZSA KONCZ 

Zsuzsa Koncz’s unrivaled career prooves that it is pos-
sible to create true values in pop music, consistently be 
fond of them and to create an unusual oeuvre with our 
principles always keep in mind. As an extra stand of his 
exceptional career, she performs with her orchestra at 
the festival. 

„The Dohány Street Synagogue is a special and 
memorable venue for me. For the last six years I sang 
there for the Walk of Life Foundation with János Kulka. 
It was an unforgettable experience, a wonderful 
opportunity to connect our thoughts and emotions 
with the audience. The evening was about intending 
assistance and sympathy as well.”- remembers Zsuzsa 
Koncz.

In the Dohány Street Synagogue you will hear a few 
songs from the last album, but the beloved artist never 
forgets how to entertain her audience with the good 
old favorites, because that who Zsuzsa Koncz is - a 
celebrated star but a direct, sincere performer.

Dohány street Great Synagogue 
September 3  »  8PM  »  entry ticket: 2.900-12.900 HUF

Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 4., hétfő  »  20:00 

jegyár: 2.900-12.900 Ft

Dohány street Great Synagogue 
September 4  »  8PM 

entry ticket: 2.900-12.900 HUF
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 NEMZETKÖZI  
 KÁNTORKONCERT 

A bécsi zsidó hitközség főkántora, Shmuel Barzilai, 
a müncheni Beth Shalom Zsinagóga főkántora, 
Nikola David, és a budapesti Frankel Zsinagóga 
főkántora, Nógrádi Gergely, most először ad közös 
koncertet, mindössze egy zongora és egy gitár 
kíséretében.

Budapesti koncertjükön két kiváló zenész 
- Neumark Zoltán és Lakatos György - közremű-
ködésében állnak színpadra. Repertoárjukon 
voltaképp a teljes vokális zeneirodalom szerepel, a 
liturgikus kántorzenétől, a zsidó örökzöldeken át, 
az operaklasszikusokig. Európa három vezető kán-
torának mostani produkciója igazán egyedülálló, 
egyszerre lesz ünnepélyes, könnyed és fennkölt.

 INTERNATIONAL  
 CANTOR CONCERT 
The main cantor of the Jewish community of 
Vienna, Shmuel Barzilai; the leader of the Beth 
Shalom Synagogue, Nikola David; and that of 
the Frankel Synagogue in Budapest, Gergely 
Nógrádi, will give their first concert together 
accompanied by a piano and a guitar.

At their concert in Budapest they perform in 
corporation with two excellent musicians, Zoltán 
Neumark and György Lakatos. Their repertoire 
includes liturgical cantor music, Jewish evergre-
ens as well as opera classics. The performance 
of the three leading cantors of Europe is truly 
unique, and at the same time solemn, light and 
lively.

Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 5., kedd  »  20:00 

jegyár: 2.900-9.900 Ft

Dohány street Great Synagogue 
September 5  »  8PM 
entry ticket: 2.900-9.900 HUF

 TO MEET AGAIN -  
 SONGS OF PÁL S. GÁBOR  
 TRIO MIDNIGHT -  
 SZAKCSI LAKATOS BÉLA -  
 TONY LAKATOS 

A Trio Midnight, Tony Lakatos, Zsoldos Béla és Szakcsi 
Lakatos Béla a fesztivál keretein belül mutatja be To 
Meet Again című lemezét. A magyar táncdalszerző, 
Gábor S. Pál örökzöld dalait idézik meg jazzverzióban. 
Felcsendülnek majd olyan mindenki által ismert dalla-
mok is, mint például a Cserháti Zsuzsa által népszerűvé 
vált „Kicsi, gyere velem” vagy Kovács Katitól az „Úgy 
szeretném meghálálni” című dalok.

A koncert első részében a Kossuth-díjas Szakcsi Laka-
tos Béla zongoraművész szólóban játszik, az est második  
felében a Trió Midnighttal - Oláh Kálmán (zongora), Egri 
János (bőgő), Balázs Elemér (dob) - lép színpadra a világ-
hírű szaxofonzseni, Tony Lakatos és a kiváló vibrafon-
művész, Zsoldos Béla. 

 TO MEET AGAIN -  
 SONGS OF PÁL S. GÁBOR  
 TRIO MIDNIGHT –  
 BÉLA SZAKCSI LAKATOS –  
 TONY LAKATOS 

Trio Midnight, Tony Lakatos, Béla Zsoldos and Béla 
Szakcsi Lakatos will present their album named „To 
Meet Again” at the festival. The evergreen songs of 
the Hungarian composer Pál S. Gábor are going to be 
recalled in a new, jazz style. There will also be well-
known melodies such as „Kicsi, gyere velem” by Zsuzsa 
Cserháti or „Úgy szeretném meghálálni” by Kati Kovács. 

In the first part of the concert, Kossuth Prize winner 
Béla Szakcsi Lakatos plays solo, while in the second 
part of the evening the world famous saxophonist 
Tony Lakatos and the excellent vibraphone player,  
Béla Zsoldos will join the Trio Midnight Band (Kálmán 
Oláh, piano; János Egri, bass player; Elemér Balázs, 
drums) to give an unforgettable concert.

Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 6., szerda  »  20:00 

jegyár: 2.900-9.900 Ft

Dohány street Great Synagogue 
September 6  »  8PM 
entry ticket: 2.900-9.900 HUF
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 GERSHWIN-EST  
 BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA –  
 JOANNE FAULKNER – BALÁZS JÁNOS 

Világszínvonalú zenei csúcstalálkozónak ígérkezik a XX. század egyik legnépszerűbb 
és egyben legnagyobb hatású zeneszerzőjének, George Gershwin műveinek szentelt 
hangverseny. 

 Az est fellépői igazi nemzetközi sztárok: mindene-
kelőtt a Budapest Jazz Orchestra, amely világszinten is a 
big band műfaj elitjéhez tartozik. Állandó partnerük, az 
amerikai jazzdíva, Joanne Faulkner, aki az egyik utolsó 
aktív képviselője az Ella Fitzgerald által fémjelzett előadói 
stílusnak. Ehhez társul a nagyszerű és ünnepelt fiatal 
zongoraművész, a Cziffra György méltó utódjaként 
jellemzett Balázs János közreműködése. 

Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 7., csütörtök  »  20:00 

jegyár: 2.900-9.900 Ft

Dohány street Great Synagogue 
September 7  »  8PM  »  entry ticket: 2.900-9.900 HUF

Dohány street Great Synagogue 
September 10  »  8PM  »  entry ticket: 2.900-9.900 HUF GERSHWIN EVENING  

 BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA - JOANNE FAULKNER -   
 JÁNOS BALÁZS 

A world-class musical gathering is promising a wonderful experience of George Gershwin’s compositions, who was 
a truly popular and influential virtuoso of the 20th century.

The performers of the eve-
ning are international stars: 
first of all, the Budapest Jazz 
Orchestra belonging to the 
elite of the big band genre 
worldwide. Their permanent 
partner is American Jazz sin-
ger Joanne Faulkner, who is 
one of the last active repre-
sentatives of Ella Fitzgerald’s 
style. They are accompanied 
by the great and celebrated 
young pianist, János Balázs, 
who is often referred to as a 
worthy heir of György Cziffra.

The 100-member Gypsy Orchestra prides with 
the best gypsy musicians of Hungary. Sabbath-
song Klezmer Band plays not only traditional 
Eastern European klezmer songs but modern Is-
raeli hits as well. With them we can enjoy a great 
journey: from Budapest we go through Romania 
and Ukraine to Jerusalem, while our companion 
is the melody itself.

In the first part of the concert, the 100-mem-
ber Gipsy Orchestra plays unique sounds of their 
own, after which the Sabbathsong Klezmer Band 
joins them. In the second part of the show, Sab-
bathsong plays its own repertoire - featuring yet 
unheard tunes - and at the end of the evening, a 
common encore will be played for the audience.

Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 10., vasárnap  »  20:00 

jegyár: 2.900-9.900 Ft

 BUDAPESTTOL JERUZSÁLEMIG  
 A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR & A SABBATHSONG  
 KLEZMER BAND KÖZÖS KONCERTJE 

A legjobb hazai cigányprímásokból és mu-
zsikusokból álló 100 Tagú Cigányzenekar és a 
tradicionális kelet-európai klezmertől a modern 
izraeli slágerekig játszó Sabbathsong Klezmer 
Band közös koncertje során egy nagy utazáson 
vehetünk részt: Budapestről indulva Románián 
és Ukrajnán keresztül jutunk el egészen Jeruzsá-
lemig, közben kísérőnk, maga a zene lesz.

A kétrészes koncert első felében a 100 Tagú 
Cigányzenekar játszik a csak rájuk jellemző 
egyedi hangzást képviselve, majd csatlakozik 
hozzájuk a Sabbathsong Klezmer Band. A 
második részben a Sabbathsong is játszik saját 
repertoárjából – újdonságokat is bemutatva –,  
majd az est végén egy közös örömzenélésre 
kerül sor.

 FROM BUDAPEST TO JERUSALEM 
JOINT CONCERT OF 100-MEMBER GIPSY ORCHESTRA  

 & SABBATHSONG KLEZMER BAND 
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 RÉVÉSZ SÁNDOR  
 „ROCK AND ROLL  
 KÖZLEGÉNYEK” 

Révész Sándor a Generál együttessel már tizennyolc 
évesen megélte első sikereit, a Piramissal pedig, mai 
szemmel nézve szinte elképzelhetetlen népszerűségre 
tett szert, egy generáció életérzését fogalmazva meg 
a zene nyelvén. Szólópályáját nem is annyira a hosszú 
szünetek, mint inkább az utánuk létrehozott, értékálló 
alkotások jellemzik. Három igényes és egyéni hangvé-
telű albumot készített, 1985-ben, 1993-ban és 2003-ban.

A kiváló zenész most a Rock and roll közlegények 
című műsorában, a veszprémi Bluesberry együttes két 
gitáros-énekesével, Horváth Ákossal és Nagy Gergővel 
áll színpadra. A Generál- és Piramis-slágerek mellett 
megszólalnak a szólóalbumok dalai, valamint vadonatúj 
szerzemények is. A repertoár változott, de a lényeg nem: 
az előadások most is meghitt atmoszférát, kiváló zené-
ket és a megszokott, magas színvonalú, magával ragadó 
előadásmódot ígérik Révész Sándor tolmácsolásában.

 SÁNDOR RÉVÉSZ  
 “ROCK AND ROLL  
 PRIVATES” 

At the age of 18, Sándor Révész experienced his first 
successes with the General band after which he gained 
immense popularity with Piramis conceptualizing his 
generation’s lifestyle in the language of music. He 
recorded three outstanding albums in 1985, 1993 and 
2003.

The great musician is now on stage with the „Rock 
and Roll Privates” and the Bluesberry’s two members, 
Ákos Horváth and Gergő Nagy. In addition to the Ge-
nerál and Piramis hits, songs from his solo albums and 
brand new compositions will be played as well. The 
repertoire has changed, but the essence has not: the 
concert promises an intimate atmosphere, excellent 
songs and the usual, high-quality, engaging perfor-
mance in Sándor Révész’s interpretation.

Dohány utcai Zsinagóga 
Szeptember 14., csütörtök  »  20:00 

jegyár: 2.900-12.900 Ft

Dohány street Great Synagogue 
September 14  »  8PM 

entry ticket: 2.900-12.900 HUF
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IDŐPONT
2017.

HELYSZÍNEK / PROGRAMOK

Goldmark terem Dohány utcai Zsinagóga Hedegűs Gyula  
utcai Zsinagóga

09.03. 
vasárnap

18:00 |  Karinthy Ferenc: 
Gellérthegyi álmok

20:00 |  Budapest Klezmer 
Band és a Budapest Bár

09.04. 
hétfő

18:00 |  Lionel Goldstein: 
Halpern és Johnson

20:00 |  Koncz Zsuzsa

09.05. 
kedd

20:00 |  Nemzetközi 
Kántorkoncert

09.06. 
szerda

18:00 |  Beszélő levelek – 
kinyílik a hírességek 
postaládája

20:00 |  To Meet Again - songs 
of Pál S. Gábor /  
Trio Midnight-Szakcsi 
Lakatos Béla -  
Tony Lakatos 

09.07. 
csütörtök

20:00 |  Gershwin-est / 
Budapest Jazz 
Orchestra-Joanne 
Faulkner-Balázs János

19:00 |  Klezmerész 
Együttes

09.10. 
vasárnap

15:00 |  Nóti Károly: 
Szeressük egymást, 
gyerekek

20:00 |  100 Tagú 
Cigányzenekar és a 
Sabbathsong Klezmer 
Band 

09.11. 
hétfő

18:00 |  Somnakaj cigány 
musical

19:00 |  Jidise máme – 
Malek Andrea 
koncertje

09.12. 
kedd

18:00 |  Marianna Salzmann: 
Anyám mondta

19:00 |  A Bejn Hajamim 
zenekar 
koncertje

09.14. 
csütörtök

18:00 |  Sass Sylvia és 
Hauser Adrienne 
koncertje

20:00 |  Révész Sándor: „Rock 
and roll közlegények” 

IDŐPONT
2017. Frankel Leó úti Zsinagóga

08.27. 
vasárnap

19:00 |  A zsidó népzenétől a Hava Nagiláig – Vidám nyárbúcsúztató klezmerest

IDŐPONT
2017. Óbudai Társaskör

09.03. 
vasárnap

15:00 |  Dalok a Kispipából – Fesztbaum Béla Seress Rezső dalaiból összeállított koncertje

IDŐPONT
2017. Magyar Rádió Márványterem

09.12. 
kedd

19:00 |  Silenced – Korcsolán Orsolya hegedűművész hangversenye

IDŐPONT
2017. Bethlen téri Zsinagóga

09.05. 
kedd

19:00 |  Nincs egészen tegnap – Erdélyi és máramarosi zsidó népköltés

09.13. 
szerda

19:00 |  A lélek hangja – énekhang, tánc-pantomim, meditáció

JEGYEK KAPHATÓK:
A Broadway Jegyirodákban:
•  JÁSZAI MARI TÉRNÉL • 1136 Bp., Hollán Ernő utca 10. 

Telefon: +36-1/340-4040 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00 • E-mail: jegy@broadway.hu
• DEÁK TÉRNÉL • 1075 Bp., Károly krt. 21. • Telefon: +36-1/780-0780 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00
•  RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN • 1026 Bp., Gábor Áron utca 74-78. 

Telefon: +36-1/200-5798 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-19.00, Szo: 10.00-17.00
A Belvárosi Színház jegyirodájában:
•  1075 Bp., Károly krt. 3/a. • Telefon: +36-1/266-7130 

Nyitva tartás: augusztus 25-ig K-SZE-CS: 12.00-18.00, augusztus 28-tól H-P:10.00-18.00
Valamint a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon.
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A Frankel Leó utcában működő, francia gót stílusú zsina-
gógát 1888-ban avatták fel.

A budai hitközségnek számos híres tagja akadt, így az 
írók közül megfordult az épületben Molnár Ferenc, Kóbor 
Tamás, Lengyel Menyhért, az iparmágnások közül pedig a 
budai Goldberger és a báró Weiss család több tagja. 

A templomot 1928-ban hatemeletes bérházzal építet-
ték körül, azóta két függőfolyosó határolja. A zsinagóga 
a második világháborúban megrongálódott, s habár 
2000-ben felújították, eredeti arculatát nem nyerte vissza. 
2000-ben és 2014-ben emléktáblát állíttattak a bérházból 
elhurcolt zsidók és a Vörösmarty Cserkészcsapat emlékére. 
Az épületben rendszeresen tartanak talmud tórát, továb-
bá itt kapott helyet a Micve Klub és a Hillel Zsidó Oktatási 
és Ifjúsági Központ. 

A Frankel Leó úti Zsinagóga vezetője ma Verő Tamás 
főrabbi, akinek az irányításával fiatalos, friss szemlélet 
uralja az itteni hitéletet. A templom főkántora Nógrádi 
Gergely.

The French Gothic Synagogue operating on Frankel Leó 
Street was opened in 1888. 

There were many famous members of the Jewish com-
munity who were a regular visitor of the synagogue in-

cluding Ferenc Molnár, Tamás Kóbor, Menyhért Lengyel, 
tycoon Goldberger, and the baron Weiss family.

The synagogue was built in 1928. A six-storey tenement 
house was built around the church, and since then it has 
been surrounded by two corridors. During World War II, it 
was greatly damaged; although it was renovated in 2000, 
it has not been in its original shape. In 2000 and 2014 two 
memorial plaques were set up for the memory of the 
Jewish people deported from the building and for that of 
the Vörösmarty Scout Team. The Talmud Torah is held reg-
ularly in the building, while the Micve Club and the Hillel 
Jewish Education and Youth Center are also located here.

Today the leader of the Frankel Leó Street Synagogue is 
rabbi Tamás Verő whose leadership represents a youthful, 
fresh view of the local faith. The chief cantor of the church 
is Gergely Nógrádi.

GOLDMARK TEREM
GOLDMARK HALL

FRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA
SYNAGOGUE IN FRANKEL LEÓ STREET 

A zsidótörvények miatt a zsidó közönség sem láto-
gathatta a színházakat, mozikat, egyedül a Goldmark 
teremben találkozhatott a kultúrával, nem véletlen, 
hogy a zsidó kulturális élet fellegvárának számított 
a múlt század közepén. A terem Goldmark Károlyról, 
a világhírű zeneszerzőről kapta a nevét.  A Gold-
mark Színház társulata utolsó előadását a németek 
bevonulásának napján, 1944. március 19-én tartotta. 
A második világháború után a terem a hitközség és a 
budapesti zsidóság kulturális centruma maradt, ma 
koncertek, beszélgetések, konferenciák, táncházak 
és a zsidó identitással foglalkozó filmvetítések állan-
dó helyszíne.

A történelmi múltú helyszínt az eredeti terveknek 
megfelelően újították fel 2011-ben. A terem hátsó 
részében a Magyar Zsidó Levéltár új, állandó kiállí-
tást hozott létre a pesti zsidónegyedről. Látogatható 
a látványraktár is, ahol a Pesti Izraelita Hitközség és 
a vidéki közösségek múltjába is betekinthetnek az 
érdeklődők. Az első emeleten létrejött a Gyökerek 
központ, amely a családjuk, múltjuk után kutatóknak 
tesz hozzáférhetővé eddig elérhetetlen forrásokat és 
adatbázisokat.

According to Jewish laws, the Jewish audience was 
not allowed to go to theaters or cinemas; only the 
Goldmark Hall being the center of Jewish cultural life 
in the middle of the 20th century was available for 
them to encounter with culture. The hall is named 
after Károly Goldmark, a world-famous composer. 
The last performance of the Goldmark Theater 
Association was held 19 March 1944, on the day of 
German invasion. After the Second World War, the 
hall kept its role as the cultural center of the Jewish 
community and the Jewry of Budapest, and today it 
is a permanent venue of concerts, talks, conferences, 
dance houses and movies about Jewish identity.

The historical venue was renewed in 2011 follow-
ing the original plans. In the back of the hall, a new 
permanent exhibition was opened by the Hungarian 
Jewish Archives about the Jewish Quarter in Pest. 
You can also visit the public warehouse where 
visitors can get an insight of the past of the Jewish 
community of Pest as well as rural communities. 
On the first floor, the Roots Center was established 
which makes it easier for visitors to find their lost 
family members  and relatives.

 A ZSIDÓ NÉPZENÉTOL A HAVA NAGILÁIG –  
 VIDÁM NYÁRBÚCSÚZTATÓ KLEZMEREST 
Közreműködnek: Lakatos György – gitár; Nógrádi Gergely – főkántor; a Klezme-
rész zenekar és a Frankel Zsinagóga férfikórusa. Sztárvendég: Kökény Attila – 2010 
legjobb férfihangja.

 FROM JEWISH FOLK MUSIC TO HAVA  
 NAGILA - A JOYFUL SUMMER-TIME  
 KLEZMER EVENING 

Guest accurance: György Lakatos - guitar; Gergely Nógrádi - chief conductor; The Klezmerész Band and the Fran-
kel Synagogue’s male choir. Special guest: Attila Kökény - Best Male Singer of 2010.

Frankel Leó úti Zsinagóga / Synagogue in Frankel Leó Street 
Augusztus 27., vasárnap  »  19:00 / 7PM 

jegyár / entry ticket: 2.000 Ft
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 KARINTHY FERENC:  
 GELLÉRTHEGYI ÁLMOK 

Háború van. Egy katonaszökevény és egy menekült lány 
bujkál egy gellérthegyi villában. Odakint ellenségek, a 
házon belül viszont csak egy férfi és egy nő, akik egymásra 
vannak utalva. Eljátszanak mindent és mindenkit; a múltat 
és a jövőt. De hol van a határ a játék és valóság között? 

„Amikor két ember találkozik, valójában hat személy van 
jelen. Kettő, ahogyan látják önmagukat; kettő, ahogyan 
látják egymást; és kettő, amilyenek valójában.” (William 
James)

Szereposztás: Lány: Bodó Edit, Szabó Sára, Széplaki 
Szilvia; Fiú: Gulyás Ádám, Inoka Péter, Kocsis Fülöp Soma. 
Rendező: Kovács Henrietta.

 FERENC KARINTHY:  
 DREAMS OF GELLÉRT HILL 
The war is here. A young soldier and a refugee girl 
are hiding in a villa close to Gellért Hill. Enemies are 
outside, a man and a woman are inside who have no 
other choice than to trust each other. They play with 
the past and the future. But where is the limit between 
fantasy and reality?

„When two people meet, there are actually six people 
present. Two as they see themselves, two as they see each 
other, and two as they really are.” (William James)

Cast: Girl: Edit Bodó, Sára Szabó, Szilvia Széplaki; 
Boy: Ádám Gulyás, Péter Inoka, Soma Fülöp Kocsis. 
Director: Henrietta Kovács.

 BESZÉLO LEVELEK –  
 KINYÍLIK A HÍRESSÉGEK  
 POSTALÁDÁJA 

A Beszélő levelek produkció különleges utazásra invitálja 
a nézőket: híres emberek, történelmi személyek, ismert 
művészek életébe pillanthatunk bele legizgalmasabb, leg-
viccesebb, legtragikusabb leveleiken keresztül, az ország 
legjobb színészei, írói, zenészei segítségével. A Zsidó Kul-
turális Fesztiválon egy külön erre az alkalomra összeállított 
levélválogatást hallhat majd a közönség. 

Közreműködik: Hernádi Judit, Gálffi László, Szily Nóra, 
Farkas Izsák. Szerkesztő, produkciós vezető: Megyeri 
Léna. Rendező: Böhm György. A Független Színművésze-
tért Alapítvány produkciója.

 TALKING LETTERS -  
 THE MAILBOX OF  
 CELEBRITIES OPENS  
The Talking Letters series invites visitors to a special 
trip: through the exciting, funny and tragic letters of 
famous historical figures and well-known artists their 
private lives are introduced to the audience by the 
country’s best actors, writers and musicians. At the 
Jewish Cultural Festival, the guests will hear a new 
selection of letters.

Featuring: Judit Hernádi, László Gálffi, Nóra Szily, 
Izsák Farkas. Editor, production manager: Léna Me-
gyeri. Director: György Böhm. The production of the 
Independent Theater Foundation.

 NÓTI KÁROLY: SZERESSÜK  
 EGYMÁST, GYEREKEK 

Egy pszichiáter forradalmi újítást dolgoz ki a praxisában: 
szexuális úton próbálja reparálni a megromlott házassá-
gokat. A sors és a véletlen azonban úgy akarja, hogy előbb 
saját kísérlete áldozatává válik, aztán ő maga is a szerelem 
csapdájába kerül, előtte azonban még túl kell élnie a 
félreértések lavináját.

Szereposztás: Dr. Vas: Jászberényi Gábor; Zsuzsi: Békefi 
Viktória; Horner: Gulyás Hermann Sándor; Dr. Bíró: Buch Ti-
bor; Sárkányné: Mérai Katalin; Sárkány: Yaszin El Karamany; 
Demeter: D. Csizmadia Ákos; Kovácsné: Ledinger Carmen. 
Rendező: Szemán Béla.

 KÁROLY NÓTI: LET’S LOVE  
 EACH OTHER, KIDS  

A psychiatrist is developing a revolutionary innovation 
in his praxis: he tries to fix broken marriages in a sexual 
way. Fate and coincidence, however, wants him to be-
come the victim of his own experiment. Before he gets 
caught in a love trap, he finds himself in the middle of a 
big misunderstanding. 

Cast: Dr. Vas: Gábor Jászberényi; Zsuzsi: Viktória 
Békefi; Horner: Sándor Gulyás Hermann; Dr. Judge: 
Tibor Buch; Sárkányné: Katalin Mérai; Dragon: Yasin 
El Karamany; Demeter: Ákos D. Csizmadia; Kovács: 
Carmen Ledinger. Director: Béla Szemán.

 LIONEL GOLDSTEIN:  
 HALPERN ÉS JOHNSON 

Joseph Halpern 70 éves, morcos, hirtelen haragú férfi; 
hajdanán kétkezi munkásként dolgozott, jó ideje 
azonban saját vállalkozását irányítja. Dennis Johnson 
szintén 70 körüli, elegáns, kifinomult úr; mielőtt nyug-
díjba vonult, okleveles könyvvizsgáló volt. Kettejükben 
nincs semmi közös. Látszólag. Ahogy azonban kezdik 
megismerni egymást, kiderül, van, amiben nagyon is 
hasonlítanak. Régi titkok, ötven éven át elhallgatott 
hazugságok kerülnek felszínre. 

Játsszák: Halpern: Székhelyi József; Johnson: Trokán 
Péter. Valamint: Antal Anna, Kondor Kitti, Lohonyai 
Katalin, Németh Orsolya, Schallinger Zorka, Petkovics 
György. Rendező: Borgula András.

 LIONEL GOLDSTEIN:  
 HALPERN AND JOHNSON  

Joseph Halpern is a 70-year-old man with a horrible, 
sudden anger who worked as a manual laborer for a 
while but has been managing his own business for 
some time. Dennis Johnson is an elegant, sophisticated 
gentleman of the same age who before his retirement 
was a certified auditor. Apparently, there is nothing 
common in them. However, as they begin to know 
each other, it turns out that there is one thing they 
share. Fifty years of secrets and lies are about to reveal. 

Cast: Halpern: József Székhelyi; Johnson: Péter 
Trokán; Anna Antal, Kitti Kondor, Katalin Lohonyai, 
Orsolya Németh, Zorka Schallinger, György Petkovics. 
Director: András Borgula.

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 4., hétfő  »  18:00 / 6PM 
jegyár / entry ticket: 3.000 Ft

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 3., vasárnap  »  18:00 / 6PM 

jegyár / entry ticket: 3.000 Ft

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 6., szerda  »  18:00 / 6PM  »  jegyár / entry ticket: 3.500 Ft

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 10., vasárnap  »  15:00 / 3PM  »  jegyár / entry ticket: 3.800 Ft
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HEGEDUS GYULA UTCAI ZSINAGÓGA
SYNAGOGUE IN HEGEDUS GYULA STREET 

A Hegedűs Gyula utca 3. szám alatt található zsinagóga 
eredetileg az ortodox hívők számára létesült, mára azon-
ban a status quo ante irányzathoz tartozó imaház.

Vajda Béla tervei alapján az imaszobát egy négyeme-
letes bérházban alakították ki 1911-ben. Később megvá-
sárolták a házat, és 1927-re Baumhorn Lipót (a Bethlen 
téri Zsinagóga tervezője) útmutatásai alapján udvari 
beépítéssel bővítették ki a zsinagógát.

Az épület két részből áll, egy nagyobb zsinagógából 
és egy kisebb imaházból. A nagy imaházban, amely akár 
kilencszáz ember befogadására is alkalmas, elsősorban 
a nagyobb ünnepek alkalmával végzik a szertartásokat, 
ám az épület emellett rendelkezik egy kultúrteremmel 
is. Az imaház belső terének legkülönlegesebb eleme 
az art deco hangulatú színes acél- és üvegtető, amely 
egykoron felülről engedte be a zsinagógatérbe a termé-
szetes napfényt – utóbb az üvegtetőt azonban sajnos 
befedték, a beáradó fényt pedig neoncsövek biztosítják. 

The synagogue in Hegedűs Gyula Street was originally 
built for orthodox believers, but today it is a house of 
prayer of the status quo ante.

Following the plans of Béla Vajda, the prayer room 
was built in a four-storey tenement house in 1911. Later 
the whole building was bought, and by 1927 the syna-
gogue was expanded by a court installation following 

the instructions of Lipót Baumhorn, the designer of the 
synagogue at Bethlen Square.

The building has two main parts: a larger synagogue 
and a smaller house of prayer. In the synagogue, which 
can accommodate 900 people, the ceremonies are 
mostly held on special occasions; however, the building 
also has a cultural space. The most extraordinary ele-
ment of the interior of the prayer house is the art deco 
styled roof made of steel and glass which once let natu-
ral sunlight penetrate to the synagogue. Unfortunately, 
the glass roof was covered and the light is provided by 
neon tubes now.

 SOMNAKAJ CIGÁNY  
 MUSICAL 
A Somnakaj az első roma sorsjáték, avagy gypsy mu-
sical, amely egyszerre a színház és egy tradicionális 
cigánydalokkal dúsított koncert egyvelege. 

Író: Müller Péter Sziámi; Zeneszerzők: Kovács 
Antal, Marco Markovic, Szakcsi Lakatos Béla, Szirtes 
Edina Mókus. Közreműködnek: Oláh Gergő, Falusi 
Mariann, Kovács Antal, Tintér Gabriella, Farkas Ist-
ván, Balogh József, Szirtes Edina Mókus, Oláh Dezső, 
Kovács Máté, Pengő Csaba, Seres Vilmos.

 SOMNAKAJ GYPSY  
 MUSICAL  
Somnakaj is the first gypsy musical, which is the unique 
fusion of theatre and a traditional gypsy concert.

Writer: Péter Müller Siamese; Composers: Antal 
Kovács, Marco Markovic, Béla Szakcsi Lakatos, Edina 
Mókus Szirtes. Contributors: Gergő Oláh, Mariann Fa-
lusi, Antal Kovács, Gabriella Tintér, István Farkas, József 
Balogh, Edina Mókus Szirtes, Dezső Oláh, Máté Kovács, 
Csaba Pengő, Vilmos Seres.

 MARIANNA SALZMANN:  
 ANYÁM MONDTA 

Az Anyám mondta egy család nőtagjainak három generá-
cióját, konfliktusait és összefonódását mutatja be. Remek 
humorral fűszerezett, igazán európai családi és társadal-
mi dráma a XXI. század történelmi díszletei között.

Játsszák: Huzella Júlia, Kerekes Viktória, Kiss Mari. Ren-
dező: Borgula András.

 MARIANNA SALZMANN:  
 MY MOTHER SAID SO 

„My Mother Said So” tells the story of a family’s female 
members of three generations including conflicts and 
their strong bond. The sparkling and humorous social 
drama is about a European family in the 21st century’s 
historical scenarios.

Cast: Julia Huzella, Viktoria Kerekes, Mari Kiss. Direc-
tor: András Borgula.

 SASS SYLVIA  
 ÁRIA- ÉS DALESTJE 

Sass Sylvia szoprán operaénekesnő és 
Hauser Adrienne zongoraművésznő 
egy különleges zenei kalandozásra 
hív minket ezen az estén. Részleteket 
hallunk Saint Saëns: Sámson és Delila 
című operájából, és Massenet: Heródiás-
ból. A koncert második részében pedig 
Schumann műveivel ismerkedhetünk 
meg közelebbről.

 SASS SYLVIA’S  
 ARIA AND POETRY  
 EVENING 
Sass Sylvia soprano opera singer and 
Adrienne Hauser pianist are inviting us 
for a special musical adventure on 14 
September. We will hear songs from 
Saint Saëns’s Samson and Delila, and 
Massenet’s Herodia. In the second part 
of the concert, Schumann’s works will 
be played.

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 14., csütörtök  »  18:00 / 6PM  »  jegyár / entry ticket: 3.000 Ft

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 12., kedd  »  18:00 / 6PM  »  jegyár / entry ticket: 3.000 Ft

Goldmark terem / Goldmark Hall 
Szeptember 11., hétfő  »  18:00 / 6PM  »  jegyár / entry ticket: 3.000 Ft



Zsidó Kulturális Fesztivál 2017. szeptember 3–14.

20 21Funzine   #   www.zsidokulturalisfesztival.hu www.zsidokulturalisfesztival.hu   #   Funzine

2017. szeptember 3–14. Zsidó Kulturális Fesztivál

BETHLEN TÉRI ZSINAGÓGA
SYNAGOGUE AT BETHLEN SQUARE 

A Bethlen téri Zsinagóga 1920-as években épült 
eklektikus stílusban. 1944-ben a német megszállás 
a Zsidó Tanács egyik szükségkórháza működött az 
épületben a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt. 
A kórház felállítása órák alatt történt, 350 fekvőhe-
lyet alakítottak ki. 1944. december 28-án a Bethlen 
téri kórházat nyilasok és SS-katonák támadták meg, 
az ott lévőket kifosztották és bántalmazták, majd két 
tucat férfit elhurcoltak és meggyilkoltak.

 A háború után a magyarországi zsidó Deportálta-
kat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) működött 
itt, majd az épület egészen a 90-es évek végéig a 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főisko-
la otthona volt. Ma az amerikai székhelyű McDaniel 
College nemzetközi gazdasági, politikatudományi és 
művészeti főiskola magyarországi tagozataként mű-
ködik. Az épület bal oldalán található az átépítéssel 
kialakított Bethlen téri Zsinagóga.

 A zsidó imaház eredetileg és jelenleg is status 
quo zsinagóga, vagyis nem foglal állást az orto-
doxia–neológia vitában. 1985-től indult be ismét a 
hitélet Deutsch Róbert főrabbi szorgos munkájának 
köszönhetően.

The Synagogue at Bethlen Square was built in eclectic 
style in the 1920s. In 1944, during the German occupa-
tion, an emergency hospital of the Jewish Council was 
operated there by the International Red Cross. The hos-
pital was set up in hours where 350 beds were sited. 
On 28 December 1944, the hospital was attacked by SS 
soldiers who plundered and abused everyone, twelve 
men of which were deported and later murdered.

After the war, the National Committee Taking Care 
of Hungarian Jewish Deportees operated at Bethlen 
Square, and which the building was the headquarter of 
the Bárczi Gusztáv Special Education Teacher Training 
College until the end of the 1990s. Today, McDaniel 
College, which is based in the United States, operates 
as the Hungarian section of the International College 
of Economics, Political Science and Art. On the left side 
of the building the reconstructed wing of the Syna-
gogue can be found.

The Jewish chapel was originally a synagogue of 
the status quo, and held an impartial position in the 
Orthodox-Neology debate. From 1985 religious life 
blossomed again, due to the efforts of rabbi Róbert 
Deutsch. 

 KLEZMERÉSZ EGYÜTTES  
 KONCERTJE  
A 13 éves Klezmerész Együttes a zsidó folklór tradicionális 
klezmer zenéjének képviselője. Repertoárjukban jiddis, héber, 
ladino nyelvű dalok, hangszeres darabok szerepelnek, de az 
ismert és népszerű zsidó dalok mellett helyet kapnak kevésbé 
híres művek is.

 KLEZMERÉSZ BAND CONCERT  
The 13-year-old Klezmerész Band is the representative of the 
traditional klezmer music of Jewish folklore. Their repertoire 
includes Yiddish, Hebrew, Ladino, and instrumental pieces; 
however, in addition to the well-known and popular Jewish 
songs, there are songs which are less familiar to the audience.

 JIDISE MÁME – MALEK  
 ANDREA KONCERTJE 

A frissen alakult Malek Andi Soulistic projekt a neves 
énekesnő és a Jáger Bandi együttműködéséből jött létre, 
melyben a jazz, az R’n’B ötvöződik a magyar folklórral. A 
közismert és újra felfedezett magyar népdalok mellett a 
koncerten elhangzanak kedvenc magyar-zsidó dalaik is. 

 JIDISE MÁME - ANDREA  
 MALEK CONCERT 

The newly formed Malek Andi Soulistic project was created 
by the famous singer and Bandi Jáger blending jazz and 
R’n’B tunes with Hungarian folklore music. Besides well-
known and rediscovered Hungarian folk songs, the best 
Hungarian-Jewish songs will be played at the concert.

 A BEJN HAJAMIM  
 ZENEKAR KONCERTJE 

A Finali Gábor és Fekete Tamás tizenhárom tagú zene-
kara ezen az estén két operaénekessel kiegészülve lép 
színpadra. A Bejn Hajamim olyan tradicionális dallamokat 
játszik, amiket a zsinagógákban hallhatunk az istentiszte-
leteken. Nem csak liturgikus dalokat adnak elő, hanem vá-
logatást adnak a világhírű izraeli popénekes, Uzi Chitman 
legismertebb szerzeményeiből is.

 BEJN HAJAMIM BAND  
 CONCERT 

Gábor Finali and Tamás Fekete’s thirteen-member orc-
hestra brings two opera singers on stage on 12 Septem-
ber. Bejn Hajamim plays traditional melodies which are 
usually performed at church services. Not only liturgical 
songs, but a selection of world-famous Israeli pop songs 
are part of the evening program.

Hegedűs Gyula utcai Zsinagóga 
/ Synagogue in Hegedűs Gyula Street  

Szeptember 7., csütörtök  »  19:00 / 7PM 
jegyár / entry ticket: 2.500 Ft

Hegedűs Gyula utcai Zsinagóga / Synagogue in Hegedűs Gyula Street  
Szeptember 11., hétfő  »  19:00 / 7PM  »  jegyár / entry ticket: 3.000 Ft

Hegedűs Gyula utcai Zsinagóga / Synagogue in Hegedűs Gyula Street  
Szeptember 12., kedd  »  19:00 / 7PM  »  jegyár / entry ticket: 3.000 Ft
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 NINCS EGÉSZEN TEGNAP  
 – ERDÉLYI ÉS MÁRAMAROSI  
 ZSIDÓ NÉPKÖLTÉS 
A dalszövegeket Kányádi Sándor írta és Almási István 
zenefolklorista készített hozzá jegyzetet. Laczkó Vass 
Róbert színművész (Kolozsvári Állami Magyar Színház) és 
művésztársai közreműködésével egy elsüllyedt Atlantisz 
megidézése a nagy erdélyi költő segítségével, aki hazaen-

gedte az „egyszervolt kis zsidókat” eltűnt világukba és a 
magyar emlékezetbe.

Előadják: Nagy Noémi Kriszta népdalénekes; Laczkó 
Vass Róbert színművész; Szép András zongoraművész; 
Szép Bálint hegedűművész.

 NOT QUITE YESTERDAY  
 - TRANSYLVANIAN AND  
 MARAMURES JEWISH FOLK  
 PERFORMANCE 

The lyrics were written by Sándor Kányádi, while music 
folklorist István Almási wrote notes on them. Actor Róbert 
Vass Laczkó and his collaborators will evoke the sank 
Atlatisz with the help of the great Transylvanian poet who 
let the „little Egyptian Jews” go home to their vanished 
world and Hungarian memory.

Cast: Noémi Kriszta Nagy folk singer; Róbert Vass Lacz-
kó actor; András Szép pianist; Bálint Szép violinist.

 SILENCED – KORCSOLÁN  
 ORSOLYA HEGEDUMUVÉSZ  
 HANGVERSENYE 

Korcsolán Orsolya ezúttal a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólistáival 
teszi felejthetetlenné hangversenyét. Az est folyamán felcsendül-
nek majd legújabb, Silenced című lemezének részletei, ezen kívül a 
holokausztban fiatalon elnémított, csodálatos tehetségű zeneszerző, 
Kuti Sándor művei, valamint Bartók Béla, Kodály Zoltán és Dohnányi 
Ernő kamarazenei kompozíciói. A hangversenyen elhangzó művek 
felemelő és színes képet festenek a háború előtti Magyarország zenei 
életéről, egyedülálló élménnyel ajándékozva meg a hallgatóságot.

 SILENCED - ORSOLYA KORCSOLÁN  
 VIOLIN CONCERT 

Orsolya Korcsolán will give an unforgettable concert accompanied 
by the soloists of the Liszt Ferenc Chamber Orchestra. During the 
evening, the pieces of her latest album Silenced will be played as 
well as the compositions of  the very talented Sándor Kuti, who was 
censured during the Holocaust, Béla Bartók, Zoltán Kodály and Ernő 
Dohnányi. The concerts will display the colorful pre-war musical 
scene of Hungary giving the audience a unique experience.

 DALOK A KISPIPÁBÓL –  
 FESZTBAUM BÉLA SERESS  
 REZSO DALAIBÓL ÖSSZE- 
 ÁLLÍTOTT KONCERTJE 

A különös sorsú magyar világsláger, a Szomorú vasárnap 
szerzője, Seress Rezső. Ezen a délutánon dalainak segít-
ségével idézzük meg jellegzetes alakját, aki szinte soha 
nem hagyta el szeretett hetedik kerületét, és évtizedekig 
volt meghatározó szereplője a pesti éjszakának. Egyedi 
humora és keserédes melankóliája lett a védjegye, dalai 
fájdalmasan ismerősek. Egyszerre idézik a kort, a 30-as, 
40-es évek mozgalmas, tragikus pillanatait, és válnak azó-
ta is mindenkor aktuális szívüggyé, vigasztalóvá, útitárssá. 
Közreműködik: A Kék Duna Szalonzenekar.

 SONGS OF KISPIPA - BÉLA  
 FESZTBAUM CONCERT  
 BASED ON REZSO SERESS  
 CLASSICS 

Gloomy Sunday by Rezső Seress is one of the strangest 
and saddest songs in the world: no surprise that it is well 
known as „The Suicide Song” as well. On 3 September 
we will remember the singer who almost never left his 
beloved VII district and was therefore an iconic figure 
of the nightlife of Pest. The unique humor and bitter 
melancholy became his trademark to which his songs 
are painfully familiar: they recall the tragic moments of 
the ‘30s and ‘40s and have been widely listened to ever 
since. Featuring: The Blue Danube Salon Orchestra.

Bethlen téri Zsinagóga / Synagogue at Bethlen Square 
Szeptember 5., kedd  »  19:00 / 7PM  

jegyár / entry ticket: 3.000 Ft

Magyar Rádió Márványterem 
Szeptember 12., kedd  »  19:00 / 7PM 

Óbudai Társaskör 
Szeptember 3., vasárnap  »  15:00 / 3PM  »  jegyár / entry ticket: 3.000 Ft



A Zsidó Kulturális Fesztivál munkatársai: 
Ügyvezető igazgató: dr. Kunos Péter  
MAZSIHISZ elnök: Heisler András
BZSH elnök: Ács Tamás
Pénzügyi vezető: Paszternák Tamás 
Jogász: dr. Rosta Márton
Fesztiválkoordinátor: Deák Andrea
Fesztiválhonlap: Balogh Dániel  
BZSH honlap: Szentgyörgyi Ákos
MAZSIHISZ honlap: Deák Andrea
 
A Dohány utcai Zsinagóga munkatársai:
Frölich Katalin, Grosser Balázs
Biztonsági vezető: Gönci Péter 
Műszaki vezető: Messner Ferenc 
 
MAZSIHISZ titkárság: Végh Erika, Rózsa Katalin 
BZSH titkárság: Kada Zsuzsanna 

A Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai:
Ügyvezető igazgató: Kovács Zoltán, Szabó András
Szerkesztő munkatárs: Kovács Szilvia
Grafikai munkatárs: Hajnal Balázs, Barzsó Réka

FUNZINE Média Kft. különszám munkatársai:
Ügyvezető igazgató: Novotta Kovács Krisztina
Projektmenedzser: Andrássy Ágnes
Főszerkesztő: Krajnyik Cintia
Szerkesztők: Tőkés Fruzsina, Sutus Dolli
Kreatív: Banach Nagy Milán
Terjesztés: Váradi Zoltán
Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt.
 
Jegyek kaphatók a Broadway jegyirodákban,  
a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon,  
valamint a Belvárosi Színház jegyirodájában.
 
További információk:
www.zsidokulturalisfesztival.hu, www.broadway.hu 

Facebook oldalak:
Zsidokulturalisfesztival, Mazsihisz, Bzsh.hu

Megjelenik 2017. augusztus 1-jén 40.000 példányban.
Az esetleges műsorváltozásokért, valamint az újságban 
megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jog-
tisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget. IM
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A Zsidó Kulturális Fesztivál szervezője a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége (MAZSIHISZ), a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) és a Broadway 
Event Közhasznú Nonprofit Kft. 



JEGYEK KAPHATÓK:
A Broadway Jegyirodákban:
•  JÁSZAI MARI TÉRNÉL • 1136 Bp., Hollán Ernő utca 10. 

Telefon: +36-1/340-4040 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00 • E-mail: jegy@broadway.hu
• DEÁK TÉRNÉL • 1075 Bp., Károly krt. 21. • Telefon: +36-1/780-0780 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00
•  RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN • 1026 Bp., Gábor Áron utca 74-78. 

Telefon: +36-1/200-5798 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-19.00, Szo: 10.00-17.00
A Belvárosi Színház jegyirodájában:
•  1075 Bp., Károly krt. 3/a. • Telefon: +36-1/266-7130 

Nyitva tartás: augusztus 25-ig K-SZE-CS: 12.00-18.00, augusztus 28-tól H-P:10.00-18.00
Valamint a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon.

2017. szeptember 3-14.
www.zsidokulturalisfesztival.hu

A Zsidó Kulturális Fesztivál 
partnerei és médiapartnerei

Közösség • Kultúra • Kreativitás

a változó világra nyitott zsidóság
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