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KEDVES HÖLGYEIM ÉS URAIM, TISZTELT VENDÉGEINK!

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) mint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) 

legnagyobb taghitközsége idén augusztus 26. és szeptember 2. között rendezi meg a zsidó kultúra 

legnagyobb seregszemléjét a Zsidó Kulturális Fesztivált. 

Büszkén és örömmel ajánljuk fi gyelmükbe az immár huszonegyedik alkalommal megrendezésre kerülő 

Zsidó Kulturális Fesztivál rendezvényeit. Örömmel azért, mert ez a fesztivál nemcsak egy rendezvénysorozat, 

hanem ünnep is, amely lehetőséget ad számunkra a sokszínű és páratlanul gazdag magyar zsidó–zsidó 

magyar kultúra megismertetésére, népszerűsítésére. 

A fesztivál egyik kiemelt helyszíne ez évben is a Dohány utcai zsinagóga, amely Közép-Európa legnagyobb 

és legimpozánsabb zsidó temploma. Hagyományosan nyitóeseményként itt ad koncertet augusztus 26-

án a Budapest Klezmer Band és a Barcelona Gipsy balKan Orchestra. Augusztus 27-én Nógrádi Gergely 

főkántor és barátai lépnek föl itt, másnap pedig Malek Andrea áll színpadra saját formációjával, a Malek 

Andrea Soulistic zenekarral. Augusztus 29-én az Avishai Cohen Trio adja elő műsorát a MÁV Szimfonikusok 

vonósainak közreműködésével, majd augusztus 30-án generációjának egyik legkiemelkedőbb tehetsége, 

Takács Nikolas énekel a zsinagógában Veres Mónika társaságában. Szeptember 2-án nyáresti koncerttel 

készül a közönség szórakoztatására az ország egyik legnépszerűbb klezmer együttese, a Sabbathsong 

Klezmer Band, amelynek sztárvendége Nyári Károly és zenekara lesz.

A Goldmark terem is számos programnak ad otthont. Figyelmükbe ajánljuk a Terminal Workhouse Társulat 

felolvasószínházi előadását, ugyanitt katartikus produkcióval készül Csordás Klára operaénekes és Harazdy 

Miklós zongoraművész, akik zsidó zeneszerzők műveit adják elő.

Korcsolán Orsolya hegedűművész rendhagyó produkcióra vállalkozik. Zsidó szerzők különböző amerikai 

fi lmekhez írt zenéiből ad elő egy csokorra valót az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Ráday utcai 2B 

Galériában Parti Nagy Lajos nyitja meg Féner Tamás Jákob létrája című fotókiállítását. A Bálint Házban pedig 

a könyveké lesz a főszerep.  

Több program lesz a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában is. Három rendkívüli hang és eredeti személyiség 

találkozik Bíró Eszter, Bodrogi Éva és Falusi Mariann közös koncertjén. A Musica Ficta együttes jóvoltából 

különleges zenei élményben lehet itt részük, mivel a keresztény, a muszlim, és zsidó világ zenei 

hagyományának hangjai csendülnek föl az Utazó zenék című produkciójukban. Ugyanitt lép színpadra az 

Ethnofi l együttes. Ebben a zsinagógában ad koncertet a népszerű Klezmerész együttes Bangó Margittal. 

Végül hadd ajánljuk fi gyelmükbe Vanek urat, Piszkos Fredet és Fülig Jimmyt. A halhatatlan rejtői fi gurákat a 

Bob és Bobék Orchestra kelti életre. 

A huszonegyedik Zsidó Kulturális Fesztivál programjaihoz jó szórakozást kívánunk!

Ács Tamás

a BZSH elnöke

Heisler András
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NÓGRÁDI GERGELY ÉS BARÁTAI 
– CSILLAGOK KONCERTJE
A világszerte ünnepelt főkántor, Nógrádi Gergely és művészbarátai egy egyedülálló és sokszínű műsorral 

készülnek az idei Zsidó Kulturális Fesztiválra. Koncertjük kétségkívül az esztendő egyik legizgalmasabbnak 

ígérkező gigaprodukciója lesz, tíz szólistával és a Dohány utcai zsinagóga kórusával.  

Repertoárjuk jiddis dalokat, kántorprodukciókat, operaáriákat és a „zsidó Broadway” komponistáinak 

leghíresebb musicalslágereit tartalmazza. A számos zenei műfajt felvonultató crossover esten fellép a 

friss Kossuth-díjas Sümegi Eszter operaénekesnő, László Boldizsár és Fellegi Balázs operaénekesek, a 

magyarországi zsidó kántorok doyenje, Fekete László, a zsidó dalok királynőjeként emlegetett Klein Judit 

énekesnő, Kardos Dániel gitárművész, Neumark Zoltán és Teszter Nelli zongoraművészek, Lázár Zsigmond 

hegedűművész és a Dohány utcai zsinagóga férfi kara.

Jegyár: 2900–9900 Ft

 aug.

 27.
hétfő, 20.00

BUDAPEST KLEZMER BAND 
& BARCELONA GIPSY balKan ORCHESTRA
SZTÁRVENDÉG: PALYA BEA, KÖZREMŰKÖDIK: SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS
A lassan harmincéves múltra visszatekintő Budapest Klezmer Band egyedi műsorral készül az idei Zsidó 

Kulturális Fesztiválra. A tradicionális zsidó zenét játszó együttes virtuóz módon ötvözi a Kárpát-medence 

különféle zenei irányzatait. Koncertjük egyik különlegessége, hogy vendégük lesz a Barcelona Gipsy balKan 

Orchestra Spanyolországból, akik a balkáni, közel-keleti és mediterrán zene újraértelmezett formáját tárják a 

közönség elé, zenéjükkel pedig egyenesen az emberek szívéhez szólnak. A katalán fővárosban élő zenészek 

nemzetközi formációja különféle művészeti hatásokat ötvöz, egyéni és modern hangzásukkal, szenvedélyes 

előadásmódjukkal pedig Barcelona pezsgő zenei életét is elhozzák Budapestre. 

Másik vendégük a magyar zenei színtér egyik meghatározó alakja, Palya Bea lesz, aki Szokolay Dongó Balázs 

közreműködésével igazi zenei csemegével készül. Gyönyörű hangjával, szuggesztív előadásmódjával és erős 

színpadi jelenlétével varázslatos légkört teremt a zsinagóga falai közé.

Jegyár: 2900–12 900 Ft

 aug.

 26.
vasárnap, 20.00

A Dohány utcai zsinagóga Budapest egyik legfontosabb turisztikai látványossága, míg 53 méteres 

hosszával, 26 méteres belmagasságával és 1200 négyzetméteres területével Európa legnagyobb ma 

is működő zsidó imaháza. A gyönyörű épületet 1859-ben építették, 3000 fő befogadására alkalmas.

A mór stílusú, háromhajós, gyönyörű homlokzatával Jeruzsálem felé néző, hagymasisakos épületet 

1859-ben adták át a bécsi Ludwig Förster tervei alapján, aki ezzel a művével sok évtizedre meghatározta a 

zsinagógaépítészet csapásirányát, egyben megteremtve a magyar neológ zsidóság legfontosabb jelképét. 

Az építésvezetői posztot Wechelsmann Ignác töltötte be, aki volt annyira csintalan ember, hogy Förster 

távollétében igénybe vette a zsinagóga megtervezésére szintén pályázó Feszl Frigyes (a Pesti Vigadó építésze) 

segítségét, aki így végül a szentély tervezője lett: többek között az izraeli olajfából készült frigyszekrény is az ő 

munkája, ahogy az egész, magas művészi színvonalú, gazdagon dekorált beltér is.

A hatalmas zsinagóga alig négy év alatt készült el, ami annak idején is rekordidőnek számított. Híres 

orgonáján Liszt Ferenc és Camille Saint-Saëns francia zeneszerzők is játszottak. Az épület külsejét vörös 

és fehér, kerámiadíszítésű tégla burkolja – ezeket a stílusjegyeket aztán 1931-ben sikerült tökéletesen 

leklónozni a szomszédos, a zsinagógához szervesen kapcsolódó bal oldali saroképület felhúzásánál, amely 

ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteménynek ad helyet, valamint a kupolás Hősök templománál, amely 

az első világháború zsidó hősi halottjainak állít emléket. 1944-ben itt állították fel a pesti gettót: Wesselényi 

utcai kapuja mögött közel 70 000 embert zsúfoltak össze, a zsinagógát pedig a németek internálótáborként 

használták. A templom kertje azóta a mártírok temetője. Budapest ostroma során huszonhét bombatalálat 

érte, a nyomok aztán sok évtizeden keresztül éktelenkedtek a műemlék testén. 

A 3000 férőhelyes épületet 1996-ban, egy ötéves felújítási munkálatsorozat után avatták fel újra, ma 

pedig nemcsak istentiszteleteknek, de orgonakoncerteknek és hangversenyeknek is rendszeresen helyet 

ad, folytatva a 19. században megkezdett szerepét, mint a magyar zsidóság szellemi-vallási központja. 

A zsinagóga előtti parkosított terecske a kilencvenes évek közepe óta viseli az épülettel egykoron szomszédos, 

mára már nem létező házban született Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítójának nevét.
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szept.

2.
vasárnap, 20.00

Az idén húszéves Sabbathsong Klezmer Band az idei fesztiválon is különleges műsorral és különleges 

vendéggel készül: ezúttal Nyári Károllyal és zenekarával adnak koncertet. A zongoraművész-énekes virtuóz 

zongorajátékával, különleges énekhangjával és karizmatikus egyéniségével egészíti ki Masa Tamást és 

zenekarát. Közös műsorukban a kelet-európai klezmerzene mellett zsidó zeneszerzők műveit és musical 

dalokat dolgoznak fel. Többek között olyan világslágerek csendülnek fel, mint a New York, New York, a Love 

Story, a Szélmalom, a Lullaby in ragtime, az Oh Lady be good, olyan népszerű héber és jiddis dallamok, mint a 

Halleluja laolam, a Bashana habaa, a Moszkva parti esték, a Bai mir bistu sejn, és részletek a Cabaret musicalből 

és a Hegedűs a háztetőnből.

A Sabbathsong Klezmer Band az elmúlt két évtizedben már többször fellépett a Dohány utcai zsinagógában, 

amely minden alkalommal különleges élményt jelentett nekik. Nyári Károlynak pedig régi álma válik valóra 

azzal, hogy most először énekelhet Európa legnagyobb zsinagógájában.

Jegyár: 2900–9900 Ft

SUMMERTIME A ZSINAGÓGÁBAN
NYÁRESTI KONCERT A SABBATHSONG KLEZMER BANDDEL 
ÉS SZTÁRVENDÉGÉVEL, NYÁRI KÁROLLYAL ÉS ZENEKARÁVAL

Takács Nikolas az ország egyik legkedveltebb énekese, aki az egyik televíziós tehetségkutató versenyben 

való szereplése óta országos népszerűségre tett szert. Az R’n’B, soul és funk stílusok mellett otthonosan 

mozog a jazz világában is. Pályafutása alatt a magyar jazzélet kiemelkedő alakjaival is lehetősége volt együtt 

zenélni, többek közt Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Emilióval, Charlie-val és Solti Jánossal is. 

Mostani koncertjén Veres Mónika lesz a partnere, akivel 2005-ben ismerkedett meg a Kőbányai Zenei 

Stúdióban. Onnan indult az ismeretségük és barátságuk, azóta többször is felléptek már együtt. 

Az este során olyan nagyszerű szerzők műveivel készülnek, mint Alan és Marilyn Bergman, Michel Legrand, 

Burt Bacharach, David Hal, Nico Ross, akik jelentős hatással voltak a 20. század zenei világára. Különleges 

szerzemények hangzanak el egyedi stílusban, amelyeket ebben a formában most először hallhat a közönség. 

A művészek számára is ez egy egyszeri és megismételhetetlen este lesz.

Jegyár: 2900–9900 Ft

TAKÁCS NIKOLAS 
ÉS VERES MÓNIKA KONCERTJE

aug.

30.
csütörtök, 20.00

Avishai Cohen napjaink egyik legünnepeltebb  jazzmuzsikusa, az izraeli zenei élet talán legmeghatározóbb 

szereplője, aki jazztriója élén érkezik Budapestre, úgynevezett ,,zsinagógai” műsorával. A művész mainstream 

jazzprogramjától eltérően ezúttal intimebb, a judaizmusra, a zsidó zenei témákra refl ektáló műsorát készül 

bemutatni. 

Esti koncertjén a nagybőgő–dob–zongora formációval lép fel, és a trió mellett a művészi módon bevont 

kamarazenekar újabb dimenziókat nyit meg Cohen egyébként is könnyen felismerhető hangzásvilágában. 

Elkíséri Azerbajdzsánból Elchin Shirinov zeneszerző-zongorista, akit már gyermekkorától zenészóriások 

inspiráltak, s minden álma az volt, hogy jazz-zongorista legyen. Társa még a sokoldalú tehetséggel 

megáldott Itamar Doari izraeli ütőhangszeres, aki különféle formációkban már korábban is szerepelt Avishai 

albumain és koncertjein. Ehhez a hangzásvilághoz járulnak hozzá a MÁV Szimfonikusok vonósművészei, 

tovább fokozva az est spirituális karakterét. Műsorukban a közönségkedvenc dalok mellett friss harmóniák 

is megszólalnak majd.

Jegyár: 2900–12 900 Ft

AVISHAI COHEN SYMPHONIC PROJECT
AVISHAI COHEN TRIO KONCERT A MÁV SZIMFONIKUSOK VONÓSAIVAL

aug.

29.
szerda, 20.00

aug.

28.
 kedd, 20.00

Malek Andrea és zenésztársa, Jáger Bandi a fesztivál visszatérő vendégei, akik az idei rendezvénysorozat 

alkalmából rendhagyó, egyszeri és megismételhetetlen előadásra készülnek. Koncertjük különlegességét az 

adja, hogy olyan felállásban lépnek színpadra, ahogyan eddig még soha: a Malek Andrea Soulistic formáció 

ezúttal Szalóki Ágival, Balázs Fecóval és a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral egészül ki.

Műsorukban zsidó dalszerzők és előadók dalaiból válogatnak, ezen kívül saját szerzemények és magyar 

népdalok is elhangzanak. Olyan szívhez szóló, szép dallamokat adnak elő, mint például Michel Legrand 

két legnagyobb slágere, a Summer knows és a Windmills of your mind, Seress Rezsőtől a Szomorú vasárnap, 

de felcsendül majd a Jiddishe Mame és a Beir mi bistu shein is. Balázs Fecó legnagyobb slágereit adja elő, 

többek között Andreával duettben a Maradj velem című dalt. Szalóki Ági Karády Katalin híres dalaival lép 

színpadra, természetesen ő is énekel majd egy duettet Malek Andreával. Kíséretük a Magyar Virtuózok 

Kamarazenekar lesz.

Jegyár: 2900–9900 Ft

MALEK ANDREA SOULISTIC
FEAT: BALÁZS FECÓ, SZALÓKI ÁGI, MAGYAR VIRTUÓZOK KAMARAZENEKAR
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szept.

2.
vasárnap, 20.00
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Három különleges énekesnő, három rendkívüli 

hang, három eredeti személyiség és három, 

egymástól teljesen különböző zenei világ 

találkozása egy koncerten. Bíró Eszter a színházi- 

és világzenében van leginkább otthon: színész és 

énekes egyszerre. Bodrogi Éva a régi és klasszikus 

zenék képviselője, míg Falusi Mariann stílusát, a 

könnyűzene és a jazz határozza meg.

Jegyár: 3800 Ft

Közreműködik:
Födő Sándor „Fodo” (harmonika, ütőhangszerek),
Hámori Máté (gitár), Cserta Balázs ( fúvós hangszerek), 
Szabó Dániel (cimbalom), 
Zeneszerzés/hangszerelés: Födő Sándor „Fodo”

Világzene egy másik univerzumból. Az Ethnofi l 

hangulatok és atmoszférák eklektikus kavalkádjába 

szippantja hallgatóit. Sajátos világot teremtenek, 

ahol a szabad zenélés és improvizáció uralkodnak 

egy határok nélküli, mégis összefüggő rendszerben. 

Koncertjükön szaxofonra és hegedűre hangszerelt, 

klezmer alapú összeállítással készülnek, amelyet 

pszichedelikus eff ektekkel gazdagítanak.

Jegyár: 3000 Ft

A zenekar tagjai:
Okos Viola (ének, hegedű), Zahár Fanni (fúvósok),
Őrsi András (eff ektek), Weil András (billentyűk),
Kocsis Levente (basszusgitár), Moldván Zsolt 
(ütőhangszerek), Okos Gergely (dobok)

BÍRÓ ESZTER, 
BODROGI ÉVA 
ÉS FALUSI MARIANN 
KONCERTJE

ETHNOFIL
EGYÜTTES
KONCERTJE

aug. 28. kedd, 19.00 aug. 29. szerda, 19.00

aug.

27.
hétfő , 19.00

A KLEZMERÉSZ EGYÜTTES 
KONCERTJE BANGÓ MARGITTAL
A Klezmerész a zsidó folklór tradicionális klezmermuzsikáját képviseli, 

dalaikat hagyományos hangszerelésben és kétszólamú női vokállal 

adják elő. Mostani koncertjükre sztárvendéget is hívnak a Kossuth-díjas 

Bangó Margit személyében, aki különleges egyéniségével gazdagítja 

az est hangulatát. Műsorán legismertebb nótái, dalai szerepelnek.

Jegyár: 3500 Ft

A zenekar tagjai: 
Klein Judit (ének)

Török Judit  (ének)
Zala Judit (hegedű)

Gordon Teodóra (klarinét)
Bánki Lénárd (gitár)

Temple Richárd (basszus)
Garai Péter (dob)

Három kultúra – a keresztény, a muszlim és a zsidó – zenei hagyományának hangjai és visszhangjai 

csendülnek föl a Musica Ficta különleges, Utazó zenék című produkciójában.

A zenei utazás az Ibériai-félszigetről indul: a műsor kóstolót ad a térség keresztény, zsidó és arab 

dalgyűjteményeiből a késői középkortól kezdve a 17. századig. Hagyományos szefárd dallamokat, spanyol 

reneszánsz dalokat és arab zenéket hallhatunk, méghozzá azzal a különlegességgel, hogy a produkció 

középpontjában a nők állnak: a dalok az ő életüket mutatják be.

Az Utazó zenék – három kultúra című műsor rámutat arra a sok közös vonásra, amit ezek a dalok az évszázadok 

során megőriztek, és azt is bemutatja, hogy az új befogadó térségekben milyen következetes módon 

keveredett és alakult át mindhárom irányzat. 

Jegyár: 3000 Ft

MUSICA FICTA: 
UTAZÓ ZENÉK – HÁROM KULTÚRA

aug.

26.
vasárnap, 19.00

HEGEDŰS GYULA UTCAI ZSINAGÓGA
BUDAPEST XIII. KER., HEGEDŰS GYULA U. 3.

A Hegedűs Gyula utca 3. szám alatt található zsinagóga eredetileg az ortodox hívők számára létesült, 

mára azonban a status quo ante irányzathoz tartozó imaház. Vajda Béla tervei alapján az imaszobát egy 

négyemeletes bérházban alakították ki 1911-ben. Később megvásárolták 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 természetes napfényt – utóbb az üvegtetőt azonban sajnos befedték, a beáradó fényt 

pedig neoncsövek biztosítják.
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Helyszín Dohány utcai 
Zsinagóga

Hegedűs 
Gyula utcai 
Zsinagóga

Goldmark 
terem

Uránia Nemzeti 
Filmszínház Bálint Ház 2B Galéria

2018.
augusztus

26.

20.00

Budapest Klezmer Band 

& Barcelona Gipsy balKan 

Orchestra koncertje

Sztárvendég: Palya Bea, 

közreműködik:

Szokolay Dongó Balázs

19.00

Musica Ficta: Utazó zenék 

– három kultúra

2018.
augusztus

27.

20.00

Nógrádi Gergely és 

barátai

Csillagok koncertje

19.00

A Klezmerész együttes 

koncertje Bangó 

Margittal

18.00

Felolvasószínház 

Rubin Eszter Bagel 

című regényéből

A Terminal Workhouse 

Társulat előadása

17.00

Kiállításmegnyitó

Az arab világ utolsó virágzó 

zsidó közössége: 

Dzserba szigete

2018.
augusztus

28.

20.00

Malek Andrea Soulistic

feat: Balázs Fecó, 

Szalóki Ági, 

Magyar Virtuózok 

Kamarazenekar

19.00

Bíró Eszter, Bodrogi Éva és 

Falusi Mariann koncertje

18.00

Beszélő levelek

Közreműködik: 

Fullajtár Andrea, 

Grisnik Petra, Simon Kornél, 

Makranczi Zalán, 

Oláh Andrea

17.00

Könyvbemutató

Mezei Márk: 

Utolsó szombat

2018.
augusztus

29.

20.00

Avishai Cohen Trio 

koncert a MÁV 

Szimfonikusok vonósaival

19.00

Az Ethnofi l együttes 

koncertje

19.00

Korcsolán Orsolya:

Hollywood Anno

18.00

Kiállításmegnyitó

Féner Tamás: Jákob létrája

2018.
augusztus

30.

20.00

Takács Nikolas 

és Veres Mónika koncertje

19.00

Seress Rezső legszebb 

dalai különleges 

tolmácsolásban

Közreműködik: 

Seres Ildikó, Vida Péter, 

Müller Péter Sziámi

18.00

Csordás Klára 

és Harazdy Miklós 

kamaraestje

17.00

Könyvbemutató

Csermák Zoltán:

Metropolitan Opera

– kulisszatitkok –

Krénusz József emlékei

2018.
szeptember

02.

20.00

Summertime a 

zsinagógában

Sabbathsong 

Klezmer Band, 

Nyári Károly és zenekara

19.00

Rejtő-romantika

a Bob és Bobék Orchestra 

előadásában

18.00

Bauer Andrea és 

művészbarátai

The man I love
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További információk:
www.zsidokulturalisfesztival.hu, www.broadway.hu

Facebook oldalak:
Zsidokulturalisfesztival, Mazsihisz, Bzsh.hu

Jegyek kaphatók:
a Broadway jegyirodákban, a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon,

valamint a Belvárosi Színház jegyirodájában.



aug.

27.
hétfő, 18.00

Rubin Eszter nevét a Barhesz és a Bagel című regényei tette ismertté, amelyeknek az volt a különlegességük, 

hogy nemcsak a hagyományos zsidó ételek elkészítésének rejtelmeibe vezették be az olvasót, hanem egy 

igazi jiddis mame életébe is. Rubin Eszter ugyanis nemcsak kiválóan ír, hanem remekül főz is. Mindenkit 

szívből etet, s nemcsak hagyományos zsidó ételekkel, hanem saját, egyedi kreálmányokkal is. 

A fesztivál keretében Bagel című regénye alapján a Terminal Workhouse Társulat tart felolvasószínházi 

előadást, amelyben közreműködik Gerlits Réka, Kálóczi Orsolya, Géczi Zoltán és Nagy Judit fuvolista. 

Részlet a műből: „Eszedbe jutott már, miért hívják a zsidókat zsidónak? Elgondolkodtál már ezen a szón? 

Hogy miért hangzik minden nyelven ilyen rosszul? Jude, jew, észrevetted már, milyen rémes? A legtöbb 

nyelven milyen durva? (...) Nem lehet véletlen, hogy nem esthajnalcsillagnak hívnak minket. (…) Szándékosan 

úgy van kitalálva, hogy félelmet keltsen bennünk. Színtiszta név-abúzus! Emiatt egy csomó zsidó imád félni. 

Meg naponta felháborodni. Életvitelszerűen. Én nem akarok.”

Jegyár: 3000 Ft

FELOLVASÓSZÍNHÁZ RUBIN ESZTER 
BAGEL CÍMŰ REGÉNYÉBŐL
MIÉRT NEM HÍVJÁK A ZSIDÓKAT ESTHAJNALCSILLAGNAK?

GOLDMARK TEREM
BUDAPEST VII. KER., WESSELÉNYI U. 7.

A zsidótörvények miatt a zsidó közönség nem látogathatta 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 Károly zeneszerzőről kapta a nevét. A Goldmark 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 fi lmvetítések állandó helyszíne. A történelmi múltú termet az eredeti terveknek 

megfelelően újították fel 2011-ben. A terem hátsó részében a Magyar Zsidó Levéltár új, állandó kiállítást 

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.

Egy Zsidó Kulturális Fesztiválról nem maradhat ki a rejtői humor, hiszen 

hová is lennénk a legendás P. Howard, született Reich Jenő (1905–

1943) vérbeli pesti szellemessége nélkül? Az irodalmi alapművek 

között ott vannak a 75 éve meggyilkolt Rejtő Jenő történetei és 

regényparódiái. A halhatatlan Vanek urat, Piszkos Fredet, Fülig Jimmyt 

és a többieket ezúttal a Bob és Bobék Orchestra eleveníti meg.

A szórakoztató verses produkciók előadására létrejött formáció 

nem hisz az álpátosz és az ócska zenei gejlben, inkább következetes 

pimaszsággal rombolja a megmerevedett formákat. Az alkotók saját 

verseik révén idézik meg a híres rejtői alakokat ezzel a rejtői mottóval: 

„Az alvilágnak igenis, hogy van romantikája”.

Jegyár: 3000 Ft

REJTŐ-ROMANTIKA A BOB ÉS BOBÉK 
ORCHESTRA ELŐADÁSÁBAN

szept.

2.
vasárnap, 19.00

aug.

30.
csütörtök, 19.00

SERESS REZSŐ LEGSZEBB DALAI 
KÜLÖNLEGES TOLMÁCSOLÁSBAN
KÖZREMŰKÖDIK: SERES ILDIKÓ, VIDA PÉTER, MÜLLER PÉTER SZIÁMI

Seress Rezső dalai igazán különleges tolmácsolásban csendülnek fel a fesztivál keretén belül.

Müller Péter Sziámi sok évvel ezelőtt nagy sikerrel rendezte a Szomorú vasárnap című darabot. Az akkori 

három szereplő közül ma már csak ketten élnek: Seres Ildikó, akinél szebben, és Vida Péter, akinél hitelesebben 

talán senki nem tolmácsolja a zongoristának ügyetlen, de zseninek épp megfelelő komponista dalait. 

A mostani koncertjükön dalokban és anekdotákban idézik meg Seress Rezsőt, ahol a két színész mellett a 

rendező, Müller Péter Sziámi is énekeli a mindenki által ismert dalokat (Szeressük egymást, gyerekek; Gyere, 

Bodri kutyám; Fizetek, Főúr). A közkedvelt és keserédes melódiákat Regős Zsolt zongorajátéka egészíti ki.

Jegyár: 3000 Ft

A produkcióban közreműködik:
Bakos Bettika (ének)

Dévényi Zoltán (gitár)
Eged Márton (basszusgitár)

Horváth Kristóf „Színész Bob” (szöveg)
Oláh Edmond „Mizó” (beatbox)
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aug.

27.
hétfő, 18.00

Rubin Eszter nevét a Barhesz és a Bagel című regényei tette ismertté, amelyeknek az volt a különlegességük, 

hogy nemcsak a hagyományos zsidó ételek elkészítésének rejtelmeibe vezették be az olvasót, hanem egy 

igazi jiddis mame életébe is. Rubin Eszter ugyanis nemcsak kiválóan ír, hanem remekül főz is. Mindenkit 

szívből etet, s nemcsak hagyományos zsidó ételekkel, hanem saját, egyedi kreálmányokkal is. 

A fesztivál keretében Bagel című regénye alapján a Terminal Workhouse Társulat tart felolvasószínházi 

előadást, amelyben közreműködik Gerlits Réka, Kálóczi Orsolya, Géczi Zoltán és Nagy Judit fuvolista. 

Részlet a műből: „Eszedbe jutott már, miért hívják a zsidókat zsidónak? Elgondolkodtál már ezen a szón? 

Hogy miért hangzik minden nyelven ilyen rosszul? Jude, jew, észrevetted már, milyen rémes? A legtöbb 

nyelven milyen durva? (...) Nem lehet véletlen, hogy nem esthajnalcsillagnak hívnak minket. (…) Szándékosan 

úgy van kitalálva, hogy félelmet keltsen bennünk. Színtiszta név-abúzus! Emiatt egy csomó zsidó imád félni. 

Meg naponta felháborodni. Életvitelszerűen. Én nem akarok.”

Jegyár: 3000 Ft

FELOLVASÓSZÍNHÁZ RUBIN ESZTER 
BAGEL CÍMŰ REGÉNYÉBŐL
MIÉRT NEM HÍVJÁK A ZSIDÓKAT ESTHAJNALCSILLAGNAK?

GOLDMARK TEREM
BUDAPEST VII. KER., WESSELÉNYI U. 7.

A zsidótörvények miatt a zsidó közönség nem látogathatta 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 Károly zeneszerzőről kapta a nevét. A Goldmark 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 fi lmvetítések állandó helyszíne. A történelmi múltú termet az eredeti terveknek 

megfelelően újították fel 2011-ben. A terem hátsó részében a Magyar Zsidó Levéltár új, állandó kiállítást 

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.

Egy Zsidó Kulturális Fesztiválról nem maradhat ki a rejtői humor, hiszen 

hová is lennénk a legendás P. Howard, született Reich Jenő (1905–

1943) vérbeli pesti szellemessége nélkül? Az irodalmi alapművek 

között ott vannak a 75 éve meggyilkolt Rejtő Jenő történetei és 

regényparódiái. A halhatatlan Vanek urat, Piszkos Fredet, Fülig Jimmyt 

és a többieket ezúttal a Bob és Bobék Orchestra eleveníti meg.

A szórakoztató verses produkciók előadására létrejött formáció 

nem hisz az álpátosz és az ócska zenei gejlben, inkább következetes 

pimaszsággal rombolja a megmerevedett formákat. Az alkotók saját 

verseik révén idézik meg a híres rejtői alakokat ezzel a rejtői mottóval: 

„Az alvilágnak igenis, hogy van romantikája”.

Jegyár: 3000 Ft

REJTŐ-ROMANTIKA A BOB ÉS BOBÉK 
ORCHESTRA ELŐADÁSÁBAN

szept.

2.
vasárnap, 19.00

aug.

30.
csütörtök, 19.00

SERESS REZSŐ LEGSZEBB DALAI 
KÜLÖNLEGES TOLMÁCSOLÁSBAN
KÖZREMŰKÖDIK: SERES ILDIKÓ, VIDA PÉTER, MÜLLER PÉTER SZIÁMI

Seress Rezső dalai igazán különleges tolmácsolásban csendülnek fel a fesztivál keretén belül.

Müller Péter Sziámi sok évvel ezelőtt nagy sikerrel rendezte a Szomorú vasárnap című darabot. Az akkori 

három szereplő közül ma már csak ketten élnek: Seres Ildikó, akinél szebben, és Vida Péter, akinél hitelesebben 

talán senki nem tolmácsolja a zongoristának ügyetlen, de zseninek épp megfelelő komponista dalait. 

A mostani koncertjükön dalokban és anekdotákban idézik meg Seress Rezsőt, ahol a két színész mellett a 

rendező, Müller Péter Sziámi is énekeli a mindenki által ismert dalokat (Szeressük egymást, gyerekek; Gyere, 

Bodri kutyám; Fizetek, Főúr). A közkedvelt és keserédes melódiákat Regős Zsolt zongorajátéka egészíti ki.

Jegyár: 3000 Ft

A produkcióban közreműködik:
Bakos Bettika (ének)

Dévényi Zoltán (gitár)
Eged Márton (basszusgitár)

Horváth Kristóf „Színész Bob” (szöveg)
Oláh Edmond „Mizó” (beatbox)
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Hegedűs Gyula utcai zsinagóga Goldmark terem



KORCSOLÁN ORSOLYA: HOLLYWOOD ANNO
Korcsolán Orsolya nemzetközi hírű hegedűművész Hollywood egykori csillogását idézi meg, a fi lmvászonról 

Charlie Chaplin, Ben Hur, Errol Flynn vagy a Hegedűs a háztetőn közreműködésével. A Hollywood Anno című 

koncertjén fi lmrészletek, fényképek és vallomások segítségével kelti életre Darius Milhaud, Hans Eisler, Erich 

Zeisl, az Oscar-díjas Erich Korngold és Rózsa Miklós csodálatos kompozícióit. Partnere ezúttal Lajkó István 

Junior Prima díjas zongoraművész lesz. 

A képek minőségére Hollywood a garancia, a zenei produkcióra pedig maga a Bécsben élő  hegedűművésznő, 

aki New York-i debütálása óta járja a világ koncerttermeit és mutatja be a publikumnak a klasszikus 

hegedűrepertoár mellett az üldözött és az elnémított zeneszerzők munkásságát.

Jegyár: 3000–3500 Ft

Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Zsidó Kulturális Fesztivál közös produkciója. 

aug.

29.
szerda, 19.00

BAUER ANDREA ÉS MŰVÉSZTÁRSAI 
– THE MAN I LOVE

szept.

2.
vasárnap, 18.00

Különleges komolyzenei produkcióval készül Csordás Klára mezzoszoprán operaénekes és Harazdy Miklós 

zongoraművész. Közös estjükön zsidó zeneszerzők, Mendelssohn, Mahler, Korngold, Schönberg, Off enbach, 

Hahn, Weill, Bernstein és Gershwin műveiből adnak elő válogatást. A műsorra tűzött dalokat és áriákat 

Csordás Klára németül, angolul, franciául, magyarul és jiddisül énekli.

A Párizsban élő Csordás Klára Bécsben kezdte énekesi karrierjét, és azóta rendszeres fellépője mind az európai, 

mind az amerikai kontinens hangversenyszínpadainak, tapsolhattak neki a világ szinte összes jelentős 

koncerttermében. Harazdy Miklós a Magyar Állami Operaház főkorrepetitora, a Zeneakadémia billentyűs és 

akkordikus hangszerek tanszékének professzora, aki hazai és külföldi hangversenyeken rendszeres kísérője 

volt olyan operaénekeseknek, mint Rost Andrea, Miklósa Erika, Andor Éva vagy Sass Sylvia. Fellépett Európa 

több országában, Oroszországban, az Egyesült Államokban és Japánban is. 

Jegyár: 3800 Ft

CSORDÁS KLÁRA ÉS HARAZDY MIKLÓS 
KAMARAESTJE

aug.

30.
csütörtök, 18.00

aug.

28.
 kedd, 18.00

A Beszélő levelek produkció idén is különleges utazásra invitálja a nézőket, amelynek során híres emberek, 

történelmi személyek, ismert művészek életéből kaphatunk el egy-egy mozzanatot a legizgalmasabb, 

legviccesebb, legtragikusabb leveleiken keresztül, kitűnő színészek előadásában.

A Zsidó Kulturális Fesztiválon egy külön erre az alkalomra összeállított levélválogatást hallhat majd a 

közönség olyan előadók tolmácsolásában, mint Fullajtár Andrea, Grisnik Petra, Simon Kornél és Makranczi 

Zalán. Az est házigazdája Oláh Andrea rádiós műsorvezető, újságíró lesz, a műsort élő zenei betétekkel is 

színesítik. Rendező: Böhm György.

A Független Színművészetért Alapítvány produkciója. 

Jegyár: 3800 Ft

Bauer Andrea és művésztársai különleges zenei élményt nyújtanak. 

Az énekesnő személyében olyan művésszel találkozhatunk, akinek az 

élete a művészi szabadság és a személyiség kettős kiteljesedésének 

jegyében telik. A műsorban a keleti hagyományokon alapuló 

hangzásvilágon keresztül jutunk el a kötött hangzású opera és a 

kötetlen jazz világába.

Bernstein Kaddish című művéből megszólal a női hang lelke; 

Gershwin Porgy és Bess című operájából a Summertime csodálatos 

dallama; valamint Golijovtól az Ainadamar, amely a különleges 

ritmusú hangzás keleties vonulatát szólaltatja meg. 

Jegyár: 3000 Ft

BESZÉLŐ LEVELEK
IDÉN IS KINYÍLIK A HÍRES EMBEREK POSTALÁDÁJA

A The man I love című est alkotói:
Bauer Andrea (ének, a műsor művészi 

koncepciójának megalkotója)
Kéménczy Antal (zongora 

és zenei átiratok)
Lajos Péter (hangszerek

és ütősátiratok)
Székely Edit (fuvola)

Salamon György (szaxofon)
György Attila (nagybőgő)
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Uránia Nemzeti Filmszínház

Goldmark terem
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KORCSOLÁN ORSOLYA: HOLLYWOOD ANNO
Korcsolán Orsolya nemzetközi hírű hegedűművész Hollywood egykori csillogását idézi meg, a fi lmvászonról 

Charlie Chaplin, Ben Hur, Errol Flynn vagy a Hegedűs a háztetőn közreműködésével. A Hollywood Anno című 

koncertjén fi lmrészletek, fényképek és vallomások segítségével kelti életre Darius Milhaud, Hans Eisler, Erich 

Zeisl, az Oscar-díjas Erich Korngold és Rózsa Miklós csodálatos kompozícióit. Partnere ezúttal Lajkó István 

Junior Prima díjas zongoraművész lesz. 

A képek minőségére Hollywood a garancia, a zenei produkcióra pedig maga a Bécsben élő  hegedűművésznő, 

aki New York-i debütálása óta járja a világ koncerttermeit és mutatja be a publikumnak a klasszikus 

hegedűrepertoár mellett az üldözött és az elnémított zeneszerzők munkásságát.

Jegyár: 3000–3500 Ft

Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Zsidó Kulturális Fesztivál közös produkciója. 

aug.

29.
szerda, 19.00

BAUER ANDREA ÉS MŰVÉSZTÁRSAI 
– THE MAN I LOVE

szept.

2.
vasárnap, 18.00

Különleges komolyzenei produkcióval készül Csordás Klára mezzoszoprán operaénekes és Harazdy Miklós 

zongoraművész. Közös estjükön zsidó zeneszerzők, Mendelssohn, Mahler, Korngold, Schönberg, Off enbach, 

Hahn, Weill, Bernstein és Gershwin műveiből adnak elő válogatást. A műsorra tűzött dalokat és áriákat 

Csordás Klára németül, angolul, franciául, magyarul és jiddisül énekli.

A Párizsban élő Csordás Klára Bécsben kezdte énekesi karrierjét, és azóta rendszeres fellépője mind az európai, 
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30.
csütörtök, 18.00

aug.

28.
 kedd, 18.00
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FÉNER TAMÁS: JÁKOB LÉTRÁJA CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

aug.

29.
szerda, 18.00

Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő, író nyitja meg a szintén Kossuth-díjas Féner Tamás fotóművész 

Jákob létrája című kiállítását. Az idén nyolcvanadik születésnapját ünneplő Féner Tamás napjaink egyik 

legjelentősebb fotóművésze, akinek a munkásságát professzionális felkészültség, a témák maximális 

ismerete, elmélyült odafi gyelés és empátia jellemzi. A Zsidó Kulturális Fesztivál keretében megrendezett, 

Jákob létrája című tárlata ismét a zsidó vallás felé fordul. Új kompozícióin a Prédikátor könyvének egyik 

szakasza ismétlődik, amely így hangzik:  „Így beláttam, hogy nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét 

lelje munkájában, mert ez a sorsa. Mert ugyan ki juttathatja odáig, hogy lássa, mi lesz utána?” Féner Tamás 

„csendélet-történetei” a téma belső feszültségeire alapoznak, és olyan súlyos vallásfi lozófi ai kérdéseket 

vetnek föl, amelyek a zsidó képábrázolással kapcsolatosak: mi történik, ha a kimondhatatlan Név képpé lesz?

Ingyenes program!

26 AUGUST, SUNDAY, 8 P.M.

BUDAPEST KLEZMER BAND & 

BARCELONA GYPSY BALKAN ORCHESTRA

STARRING: BEA PALYA, 

FEATURING: BALÁZS SZOKOLAY DONGÓ

Traditional Jewish music and Balkan, Middle Eastern, 

Mediterranean music revisited.

Tickets: HUF 2,900–12,900

27 AUGUST, MONDAY, 8 P.M.

GERGELY NÓGRÁDI AND FRIENDS

“STARS” CONCERT

Yiddish songs, arias, and musical hits by the most 

popular composers of the ‘Jewish Broadway’, with 

ten soloists and the Dohány Street Synagogue Choir. 

Tickets: HUF 2,900–9,900

28 AUGUST, TUESDAY, 8 P.M.

MALEK ANDREA SOULISTIC

FEAT: FECÓ BALÁZS, ÁGI SZALÓKI, HUNGARIAN 

VIRTUOSI CHAMBER ORCHESTRA

Selected songs by Jewish composers and performers.

Tickets: HUF 2,900–9,900

29 AUGUST, WEDNESDAY, 8 P.M.

AVISHAI COHEN SYMPHONIC PROJECT

One of today’s most celebrated jazz musicians in 

concert with his trio and the string section of MÁV 

Symphony Orchestra.

Tickets: HUF 2,900–12,900

30 AUGUST, THURSDAY,  8 P.M.

NIKOLAS TAKÁCS AND MÓNIKA VERES 

CONCERT

Special people, unique styles pieces by great 

composers like Alan and Marilyn Bergman, Michel 

Legrand, Burt Bacharach, David Hal, Nico Ross.

Tickets: HUF 2,900–9,900

2 SEPTEMBER, SUNDAY,  8 P.M.

SUMMERTIME IN THE SYNAGOGUE

SABBATHSONG KLEZMER BAND & KÁROLY NYÁRI 

BAND CONCERT

Eastern European klezmer music, works and musical 

songs by Jewish composers.

Tickets: HUF 2,900–9,900

AZ ARAB VILÁG UTOLSÓ 
VIRÁGZÓ ZSIDÓ KÖZÖSSÉGE: 
DZSERBA SZIGETE
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

aug.

27.
hétfő, 17.00

aug.

28.
kedd, 17.00

aug.

30.
csütörtök, 17.00

MEZEI MÁRK: UTOLSÓ SZOMBAT
KÖNYVBEMUTATÓ

CSERMÁK ZOLTÁN: METROPOLITAN OPERA – 
KULISSZATITKOK – KRÉNUSZ JÓZSEF EMLÉKEI
KÖNYVBEMUTATÓ

BUDAPEST VI. KER., RÉVAY U. 16. BUDAPEST IX. KER., RÁDAY UTCA 47.
KIÁLLÍTÁS, KÖNYVBEMUTATÓK

INGYENES PROGRAMOK

A Metropolitan Opera-kulisszatitkok Krénusz József visszaemlékezéseit foglalta kötetbe. Élete regénybe illő, 

1956-ban kalandos úton hagyta el hazáját, s az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Jóllehet New 

York egyik legjobb egyetemén végzett, de érdeklődését mégis az operaélet keltette fel. A Metropolitan 

Operába – jegyszedőként – véletlenül cseppent, de a világ legjobb dalszínháza négy évtizedre vált 

otthonává. A műnek számtalan zsidó vonatkozása van, hiszen e városban él a világon a legnagyobb zsidó 

diaszpóra, amelynek a művészeti életben betöltött szerepe ismert. 

A könyvbemutatót Marton Éva operaénekes nyitja meg; a művésznő mintegy száz előadás alkalmával 

lépett fel a New York-i operaház színpadán.

1944. január 14. Budapest, Nagyatádi Szabó utca 32. A kopott kapu mögött bujkál a zsidó világ egyik 

legismertebb szellemi vezetője, Áron Rokeáh. Utolsó budapesti estéjén megrázó, áradó erejű üzenettel 

fordul a híveihez, ami néhány héten belül több kiadásban is megjelenik. A második megjelenéstől kezdve 

azonban több tucat mondat kimarad az eredeti szövegből. Mi történt? Véletlen? Tévedés? Szándékos 

hamisítás? Lehetetlen megmondani. A kérdés azonban velünk marad: mit akart mondani a belzi rebbe?

DOHÁNY STREET GREAT SYNAGOGUE
2 DOHÁNY STREET, BUDAPEST (DISTRICT 7)

JEWISH CULTURAL FESTIVAL PROGRAMMES

15 2018. AUGUSZTUS 26. – SZEPTEMBER 2.
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Az esetleges műsorváltozásokért, valamint az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem 

vállal felelősséget.

IMPRESSZUM
A Zsidó Kulturális Fesztivál szervezője a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ), a Budapesti Zsidó 

Hitközség (BZSH) és a Broadway Event Közhasznú Nonprofi t Kft. 

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: Balog 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: Felelős szerkesztő: Kovács Szilvia • Grafi kai munkatárs: 

Hajnal Balázs, Barzsó Réka

További információk: www.zsidokulturalisfesztival.hu, www.broadway.hu 

Facebook oldalak: Zsidokulturalisfesztival, Mazsihisz, Bzsh.hu

Jegyek kaphatók a Broadway jegyirodákban, a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon, valamint a Belvárosi Színház 

jegyirodájában.

GOLDMARK HALL
7 WESSELÉNYI STREET,

BUDAPEST (DISTRICT 7)

27 AUGUST, MONDAY, 6 P.M.

READING THEATER FOR ESZTER RUBIN’S 

NOVEL ‘BAGEL’

Performance by the Terminal Workhouse Company.

Tickets: HUF 3,000

28 AUGUST, TUESDAY, 6 P.M.

TALKING LETTERS – THE MAILBOXES OF THE 

FAMOUS OPEN UP ONCE AGAIN THIS YEAR

Performed by actresses and actors.

Tickets: HUF 3,800

30 AUGUST, THURSDAY, 6 P.M.

CHAMBER MUSIC NIGHT BY KLÁRA CSORDÁS 

AND MIKLÓS HARAZDY

An opera singer and a pianist.

Tickets: HUF 3,800

2 SEPTEMBER, SUNDAY, 6 P.M.

ANDREA BAUER AND ARTIST FRIENDS 

– THE MAN I LOVE

Sounds based on eastern traditions, opera and free 

jazz.

Tickets: HUF 3,000

2B GALLERY
47 RÁDAY STREET, BUDAPEST (DISTRICT 9)

29 AUGUST, WEDNESDAY, 6 P.M.

TAMÁS FÉNER: ‘JACOB’S LADDER’

Exhibition opening. Free program!

BÁLINT HOUSE
16 RÉVAY STREET, BUDAPEST (DISTRICT 6)

27 AUGUST, MONDAY, 5 P.M.

LAST FLOURISHING JEWISH COMMUNITY IN 

THE ARAB WORLD: THE ISLAND OF DJERBA

Exhibition opening, Free program!

28 AUGUST, TUESDAY, 5 P.M.

MÁRK MEZEI: LAST SABBATH

Book launch, Free program!

30 AUGUST, THURSDAY, 5 P.M.

ZOLTÁN CSERMÁK: METROPOLITAN OPERA 

– BEHIND THE SCENES – 

MEMORIES OF JÓZSEF KRÉNUSZ

It will be opened by Eva Marton opera singer.

Book launch, Free program!

SYNAGOGUE IN 
HEGEDŰS GYULA STREET

3 HEGEDŰS GYULA STREET, 
BUDAPEST (DISTRICT 13)

26 AUGUST, SUNDAY, 7 P.M.

MUSICA FICTA: TRAVEL MUSIC PIECES 

– THREE CULTURES

Notes and echoes of the musical traditions of three 

cultures: Christianity, Islam, and the Jewish world.

Tickets: HUF 3,000

27 AUGUST, MONDAY, 7 P.M.

KLEZMERÉSZ BAND CONCERT FEATURING 

MARGIT BANGÓ

The band plays traditional klezmer music known 

from Jewish folklore, starring singer Margit Bangó.

Tickets: HUF 3,500

28 AUGUST, TUESDAY, 7 P.M.

CONCERT BY ESZTER BÍRÓ, ÉVA BODROGI, 

MARIANN FALUSI

Three very special singers, three unique voices.

Tickets: HUF 3,800

29 AUGUST, WEDNESDAY, 7 P.M.

ETHNOFIL BAND CONCERT

The band makes selected klezmer arrangements for 

saxophone and violin.

Tickets: HUF 3,000

30 AUGUST, THURSDAY, 7 P.M.

REZSŐ SERESS’ BEST SONGS, 

UNIQUELY INTERPRETED

Featuring: Ildikó Seres, Péter Vida, Péter Müller ‘Sziámi’

Tickets: HUF 3,000

2 SEPTEMBER, SUNDAY, 7 P.M.

REJTŐ ROMANCE PERFORMED BY 

THE BOB AND BOBÉK ORCHESTRA

Entertaining poetry with poems by Jenő Rejtő.

Tickets: HUF 3,000

URANIA NATIONAL
FILMTHEATER

21 RÁKÓCZI STREET, BUDAPEST (DISTRICT 8)

29 AUGUST, WEDNESDAY, 7 P.M.

ORSOLYA KORCSOLÁN: HOLLYWOOD ANNO

An internationally acclaimed violinist and a piano.

Tickets: HUF 3,000–3,500
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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: Felelős szerkesztő: Kovács Szilvia • Grafi kai munkatárs: 

Hajnal Balázs, Barzsó Réka

További információk: www.zsidokulturalisfesztival.hu, www.broadway.hu 

Facebook oldalak: Zsidokulturalisfesztival, Mazsihisz, Bzsh.hu

Jegyek kaphatók a Broadway jegyirodákban, a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon, valamint a Belvárosi Színház 

jegyirodájában.

GOLDMARK HALL
7 WESSELÉNYI STREET,

BUDAPEST (DISTRICT 7)

27 AUGUST, MONDAY, 6 P.M.

READING THEATER FOR ESZTER RUBIN’S 

NOVEL ‘BAGEL’

Performance by the Terminal Workhouse Company.

Tickets: HUF 3,000

28 AUGUST, TUESDAY, 6 P.M.

TALKING LETTERS – THE MAILBOXES OF THE 

FAMOUS OPEN UP ONCE AGAIN THIS YEAR

Performed by actresses and actors.

Tickets: HUF 3,800

30 AUGUST, THURSDAY, 6 P.M.

CHAMBER MUSIC NIGHT BY KLÁRA CSORDÁS 

AND MIKLÓS HARAZDY

An opera singer and a pianist.

Tickets: HUF 3,800

2 SEPTEMBER, SUNDAY, 6 P.M.

ANDREA BAUER AND ARTIST FRIENDS 

– THE MAN I LOVE

Sounds based on eastern traditions, opera and free 

jazz.

Tickets: HUF 3,000

2B GALLERY
47 RÁDAY STREET, BUDAPEST (DISTRICT 9)

29 AUGUST, WEDNESDAY, 6 P.M.

TAMÁS FÉNER: ‘JACOB’S LADDER’

Exhibition opening. Free program!

BÁLINT HOUSE
16 RÉVAY STREET, BUDAPEST (DISTRICT 6)

27 AUGUST, MONDAY, 5 P.M.

LAST FLOURISHING JEWISH COMMUNITY IN 

THE ARAB WORLD: THE ISLAND OF DJERBA

Exhibition opening, Free program!

28 AUGUST, TUESDAY, 5 P.M.

MÁRK MEZEI: LAST SABBATH

Book launch, Free program!

30 AUGUST, THURSDAY, 5 P.M.

ZOLTÁN CSERMÁK: METROPOLITAN OPERA 

– BEHIND THE SCENES – 

MEMORIES OF JÓZSEF KRÉNUSZ

It will be opened by Eva Marton opera singer.

Book launch, Free program!

SYNAGOGUE IN 
HEGEDŰS GYULA STREET

3 HEGEDŰS GYULA STREET, 
BUDAPEST (DISTRICT 13)

26 AUGUST, SUNDAY, 7 P.M.

MUSICA FICTA: TRAVEL MUSIC PIECES 

– THREE CULTURES

Notes and echoes of the musical traditions of three 

cultures: Christianity, Islam, and the Jewish world.

Tickets: HUF 3,000

27 AUGUST, MONDAY, 7 P.M.

KLEZMERÉSZ BAND CONCERT FEATURING 

MARGIT BANGÓ

The band plays traditional klezmer music known 

from Jewish folklore, starring singer Margit Bangó.

Tickets: HUF 3,500

28 AUGUST, TUESDAY, 7 P.M.

CONCERT BY ESZTER BÍRÓ, ÉVA BODROGI, 

MARIANN FALUSI

Three very special singers, three unique voices.

Tickets: HUF 3,800

29 AUGUST, WEDNESDAY, 7 P.M.

ETHNOFIL BAND CONCERT

The band makes selected klezmer arrangements for 

saxophone and violin.

Tickets: HUF 3,000

30 AUGUST, THURSDAY, 7 P.M.

REZSŐ SERESS’ BEST SONGS, 

UNIQUELY INTERPRETED

Featuring: Ildikó Seres, Péter Vida, Péter Müller ‘Sziámi’

Tickets: HUF 3,000

2 SEPTEMBER, SUNDAY, 7 P.M.

REJTŐ ROMANCE PERFORMED BY 

THE BOB AND BOBÉK ORCHESTRA

Entertaining poetry with poems by Jenő Rejtő.

Tickets: HUF 3,000

URANIA NATIONAL
FILMTHEATER

21 RÁKÓCZI STREET, BUDAPEST (DISTRICT 8)

29 AUGUST, WEDNESDAY, 7 P.M.

ORSOLYA KORCSOLÁN: HOLLYWOOD ANNO

An internationally acclaimed violinist and a piano.

Tickets: HUF 3,000–3,500

2018. AUGUSZTUS 26. – SZEPTEMBER 2.16 21. ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL



A ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL
PARTNEREI ÉS MÉDIAPARTNEREI

a változó világra nyitott zsidóság

Jegyek kaphatók:

A BROADWAY JEGYIRODÁKBAN:

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: +36-1/340-4040,  +36-1/200-5798 • Nyitva tartás: H-P: 10.00-19.00, SZO: 10.00-17.00

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ JEGYIRODÁJÁBAN:

1075 Bp., Dohány u. 1/a. • Telefon: +36-1/266-7130

Nyitva tartás: augusztus 20-ig K-SZE-CS: 13.00-18.00, augusztus 21-től H-P:10.00-18.00

Valamint a www.broadway.hu és a www.jegy.hu oldalon.

www.zsidokulturalisfesztival.hu
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