
 

Három a magyar igazság 

Classic.Esterházy, Opera a kőfejtőben és Herbstgold fesztivál 

Az idei évtől, Haydn óta, kétszáz éve először az Esterházy-kastély újra otthont ad egy zenekarnak, a 
Haydn Filharmóniának. Hetedik éve rendezik meg a classic.Esterházy koncertsorozatot, nyáron 
Verdi legnépszerűbb operája, a Rigoletto dallamai csendülnek fel a kőfejtő színpadán. 
Szeptemberben pedig HERBSTGOLD néven új őszi fesztivállal jelentkezik a kismartoni Esterházy-
kastély. 

A Soprontól alig fél órányira fekvő kastélyok, várak és természeti kincsek az Esterházyak által 
létrehozott egyedülálló kulturális világba – ahogy Goethe nevezte az Esterházy Tündérbirodalomba – 
nyújtanak betekintést. A látogatók nem csak építészeti ritkaságokat, történelmi emlékeket és 
természeti értékeket fedezhetnek fel, hanem zenei és kulináris élményekkel is gazdagodhatnak. A 
zenei programok első számú otthona a kismartoni Esterházy-kastély világhírű Haydn Terme és a 
kastélypark, míg az opera központja a Szentmargitbányai Kőfejtő. Az idei évtől, Haydn óta, kétszáz éve 
először az Esterházy-kastély újra otthont ad egy zenekarnak, a Haydn Filharmóniának. Hetedik éve 
rendezik meg a classic.Esterházy koncertsorozatot, nyáron Verdi legnépszerűbb operájának, a 
Rigoletto dallamai csendülnek fel a kőfejtő színpadán. Szeptemberben pedig HERBSTGOLD néven új 
őszi fesztivállal jelentkezik a kismartoni Esterházy-kastély. 

HERBSTGOLD- FESZTIVÁL KISMARTONBAN 

A HERBSTGOLD fesztivált 2017. szeptember 6. és 16. között rendezik meg Kismartonban. A 
programsorozat klasszikus, jazz-, balkáni, illetve roma zenei koncerteket kínál, kulináris élvezetekkel 
és a történelmi helyszín hagyományaival összekapcsolva A középpontban egyrészt Haydn és 
követőinek forradalmi zenei újításai – illetve a francia forradalom és a rákövetkező időszak zenére 
való kölcsön- és kihatásai –, másrészt a zenét hosszútávon is befolyásoló kortárs előadók és stílusok 
állnak. 

Joseph Haydn zenei újításai a francia forradalom idejére estek, s ez utóbbi történelmi esemény 
Beethovent is foglalkoztatta és inspirálta. Ezzel szemben a szinte kortársuknak nevezhető Franz 
Schubert művei – elsősorban a Téli utazás című dalciklus – a restauráció utáni rezignációt, 
visszavonulást jelképezik. 

A jazz és a balkáni, illetve roma zene is törésekből, ellentétekből él; stílusok váltják egymást vagy 
adják át helyüket valami újnak. A gasztronómia terén is beszélhetünk forradalomról, amikor valami 
igazán újat alkotnak és hoznak divatba.  

A HERBSTGOLD fesztivál az érzékek harmóniájára törekszik a különböző műfajok forradalmi 
tapasztalatait kombinálva, s ezen cél elérését segítik a művészekkel és tudósokkal folytatott 
diszkurzusok, valamint az Esterházy-kastély különleges atmoszférájú termeiben zajló Nightline-
koncertek is. Az este hat órakor, a koncertek előtt kezdődő beszélgetések az Esterházy-kastély 
Macaron kávézójának teraszán a koncertek kiemelkedő művészeivel, emellett tudósokkal és a média 
illetve politika képviselőivel folytatott eszmecserék, melyek a programokra és aktuális kérdésekre 
reflektálnak, de arra is alkalmat teremtenek, hogy a hallgatók  

megismerjék a fellépő művészek rejtett talentumait: az énekes Ian Bostridge például a 
történelemtudományok doktora és könyveket ír, François Leleux kitűnően ért a borokhoz, Rudolf 
Taschner matematikus pedig a zenei kompozíciókban is megtalálja a véletleneket. 

A fesztivál keretében az Esterházy rezidens zenekara a Haydn Filharmónia három koncertet is ad. A 
Haydn Filharmóniát Fischer Ádám alapította, hogy az Esterházy-kastély Haydn Termében 
muzsikáljanak. 2017-ben már az Esterházy-kastély rezidens zenekaraként ünneplik 30 éves 
jubileumukat, új, karizmatikus karmesterükkel, Nicolas Altstaedt-tel és számos világsztárral. 



 
A nyitókoncerten szeptember 6-án Nicolas Altstaedt karmester-szólista közreműködésével 
Beethoven, Sosztakovics és Haydn művei csendülnek fel. 

A Haydn Filharmónia második koncertjén, szeptember 10-én Haydn, Mozart és Schumann műveit 
játssza. A zenekart a zongoravirtuóz Alexander Lonquich irányítja. 

Végezetül pedig szeptember 13-án a francia François Leleux oboaművész társaságában Haydn, 
Beethoven és Schubert műveit szólaltatják meg. 

A Quartett von Kuijk és a bolgár ütőhangszeres Vassiléna Sérafimova szeptember 7-i koncertjének 
darabjai a bécsi klasszikától a kortárs zenéig ívelnek: Haydn, Mendelssohn és Janacek művei mellett, 
a francia Benjamin Attahir szerzeményének ősbemutatójának is szem- és fültanúi lehet az érdeklődő 
közönség. A koncert előtt hat órai kezdettel beszélgetés a kastély Mascaron kávézójának teraszán. 

Szeptember 8-án az ORF Radio-Symphonieorchester Wien a fesztivál vendége. Cornelius Meister 
karmester irányításával és a Berlini Filharmonikusok klarinétművésze, Andreas Ottensamer 
közreműködésével Hefti, Stamitz és Beethoven művei szólalnak meg a Haydn-teremben. A koncert 
előtt hat órai kezdettel beszélgetés a kastély Mascaron kávézójának teraszán. Az est nem ér végett a 
klasszikus koncerttel, a kastéllyal szemközti Henrici étteremben 22.00 órától Bach, Scarlatti és 
Piazzola műveivel, Vassiléna Sérafimova közreműködésével, kötetlenebb hangulatban, egy jó pohár 
bor mellett folytatódik. 

Szeptember 9-én a balkáni és roma zenéé a főszerep. A koncerten a macedón Nat Veliov 
trombitaművész és az Original Kocani Orkestar, a dél-francia Titi Robin gitárművész és a 
fenegyereknek számító, szerb Magnifico (Robert Pesut) koncertjét hallgathatjuk. A koncert előtt hat 
órai kezdettel beszélgetés a kastély Mascaron kávézójának teraszán. A koncert után az este fellépőivel 
folytatódik az örömzenélés a kastélyparkban az Orangerie pálmaházban. 

A HERBSTGOLD keretében megrendezendő Pan O’Gusto gasztronómiai fesztiválon, szeptember 9-én 
fenséges ételek és kitűnő borok készítői mutatják be és kóstoltatják termékeiket 12 órától 18 óráig. A 
Gault Millau védnöksége alatt osztrák, magyar és szlovén sztárséfek engednek bepillantást 
látványkonyháikba, ahol ínycsiklandó tradícionális ételeket és forradalmian új kreációikat készítik. 
Borászok vezetésével fedezhetjük fel a pannon régió festői fekvésű, változatos szőlőterületeit és az itt 
készülő borokat. Szeptember 10-én 11. órától brunch a kastélyparkban. 

Szeptember 10-én még a brunch előtt kitűnő alkalom meghallgatni a Haydn Filharmónia és Alexander 
Lonquich koncertjét. Haydn és Schumann műve mellett Lonquich előadásában Mozart C-dúr 
zongoraversenyét hallhatjuk. 

Ugyanaznap este 18 órai kezdettel François Leleux oboaművész és a Les Vents Français: Paul Meyer 
klarinét, Gilbert Audin, fagott, Radovan Vlatkovic, kürt, Eric Le Sage, zongora koncertje csendül fel. 
Műsoron Poulenc, Beethoven és Mozart művei. 

François Leleux szeptember 13-án is színpadra lép, a Haydn Filharmóniával közös koncerten Haydn, 
Beethoven és Schubert műveit szólaltatják meg. A koncert előtt hat órai kezdettel beszélgetés a 
kastély Mascaron kávézójának teraszán. 

Különleges fénypontot jelent a fesztiválon a brit sztártenor, Ian Bostridge fellépése. Szeptember 12-
én az Oberon Trióval ad koncertet, szeptember 14-én pedig Schubert Téli utazás című dalciklusát 
énekli Julius Drake zongorakíséretével. A szeptember 14-i koncert előtt hat órai kezdettel beszélgetés 
a kastély Mascaron kávézójának teraszán. 

Ez a koncert éjjel a Henrici-étteremben folytatódik, ahol az osztrák jazzénekesnő, Lia Pale és 
zenekara Schubert Téli utazás-ának kortárs variációjával lép színpadra. 

Szeptember 15-én minden a jazzről szól, a kameruni a jazz legenda Manu Dibango és Soul Makossa 
Gang  virtuóz előadását hallgathatjuk. Dibango a fúziós jazz egyik legjelesebb képviselője, sajátos 
stílusát a jazz – és a népszerű kameruni tánczene segítségével alakította ki.  



 
A HERBSTGOLD fesztivál záróeseménye minden bizonnyal a programsorozat egyik csúcspontja lesz. 
Szeptember 16-án négy vonósnégyes – a francia Ensemble Quatuor Ebène, a Schumann Quartett, a 
Quartett plus 1 valamint a Phoen Saxophon Quartett – részvételével vonósnégyes-maratont 
rendeznek. A megszólaltatott dallamok megtöltik majd az egész Esterházy-kastélyt, a borospincéktől a 
hercegné szalonjáig. 16.00 és 22.00 óra között minden a mágikus négyes szám jegyében történik, 
többek között a Café Maskaronban szervezett családi és gyermekprogram is. 

Jegyárak: 
A koncertekre 25-69 illetve 34-93 eurós áron lehet jegyeket váltani. Lehetőség van bérlet vásárlására 
is, mely mind a nyolc klasszikus koncertre és a Vonósnégyes Maratonra, mind a hatórai 
beszélgetésekre, a Pan’o Gusto gasztronómiai fesztiválra és az éjszakai Nightline koncertekre is 
érvényes, az egyes koncertek áraihoz képest harminc százalékkal olcsóbb jegyárakat tartalmaz. A 
Három Kívánság bérlet keretében a jazz koncertek kivételével három tetszőleges koncert választható, 
így a bérlet ára húsz százalékkal kedvezőbb, mint az egyes koncertek jegyárai. A diákok 26 éves korig a 
nyugdíjasok 65 év felett tieznöt százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyeket, míg a kerekes székkel 
közlekedők és egy kísérő személy ötven százalék kedvezményt kapnak. 

Jegyek online a www.herbstgold.at oldalon vagy a kismartoni Esterházyplatz 4. szám alatti Panevent 
jegyirodában a tickets@panevent.at mail cím alatt vásárólhatók. 

A részletes programfüzetet és fotókat itt érhetik el! 

CLASSIC.ESTERHÁZY KONCERTSOROZAT 

Az idén immár hetedik alkalommal megrendezett sorozat íve a bécsi klasszikát a kismartoni 
kastélyban megalapozó komponista, Joseph Haydn műveitől kortárs darabok bemutatásáig, napjaink 
fiatal, feltörekvő, tehetséges zenészeinek színpadra lépésétől a mesterkurzusokig terjed. A 
koncertsorozat szervezőinek nem titkolt célja, hogy az egykor a zenei élet középpontjának számító 
Esterházy-kastély mai programjai is a nemzetközi élvonalhoz tartozzanak. 

2017. április 22., 19.30 – Haydn Terem 

HAYDN, MOZART ÉS BEETHOVEN HANGVERSENYÁRIÁI 

Marlis Petersen, szoprán 

Vezényel: Marc Minkowski 

Haydn Filharmónia 

Marlis Peteresen szoprán énekesnő a koncert szólistája már harmadszor vendége a classic.Esterházy 
koncertsorozatnak. Korunk egyik legkarakteresebb karmesteréhez, Marc Minkowskihoz különösen 
közel áll Haydn, ez visszaköszön a koncertprogram összeállításában is. 

Joseph Haydn: Vada adagio, signorina, Hob. XXIVb:12 

Wolfgang Amadeus Mozart: Bella mia fiamma, addio, KV 528 

Ludwig van Beethoven: Ah, perfido, op. 65 

Joseph Haydn: 83., (g-moll) szimfónia (A tyúk), Hob. I:83 

Joseph Haydn: 104. (D-dúr) szimfónia (London), Hob. I:104 

___________________________________________________________________________________ 

2017. május 14., 11.00 – Haydn Terem 

ANYÁK NAPI HANGVERSENY 

Vezényel és szólót játszik (cselló): Nicolas Altstaedt 

http://www.herbstgold.at/
mailto:tickets@panevent.at
https://www.dropbox.com/sh/awqqx2hzubzjd0a/AADkn3BJNomiq2v8bYUJt2Bja?dl=0


 
Haydn Filharmónia 

Ausztriában egy héttel később ünneplik az anyák napját, mint nálunk, de ennek ellenére még szép 
meglepetés lehet az édesanyák, nagymamák számára a Haydn-Filharmónia és Nicolas Altstaedt 
vasárnapi matinékoncertje. Altstaedt a hatvanas években, Csehországban megtalált, C-dúr 
csellóversenyét szólaltja meg, amit ugyancsak Haydn, 1792-ben bemutatott 97. szimfóniája követ. 
Csehország és szimfónia, kell-e jobb társaság Mozart Prágai szimfóniájának? 

Wolfgang A. Mozart: D-dúr (Prágai) szimfónia, KV 504  

Joseph Haydn: 1. (C-dúr) csellóverseny, Hob. VIIb:1 

Joseph Haydn: 97. (C-dúr) szimfónia, Hob. I:97 

___________________________________________________________________________________ 

2017. május 19., 19.30 – Haydn Terem 

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE 

Vezényel és szólót játszik (zongora): Piotr Anderszewski 

Két zongoraverseny csendül fel a kitűnő zongoraművész előadásában ezen a koncerten. Mozart 
minden zongoraversenyét – így a C-dúr zongoraversenyt is –magának, vagy zenéhez értőknek írta, 
ezért nem hallhatta életében a nagyközönség, Constanze csak halála után adta ki azt. Mozart utolsó 
bécsi koncertje szimfonikus méretű, s már a forradalmi Beethovent és a korai romantikus Schubertet 
idézi. Beethoven nagyjából tíz évvel később született C-dúr zongoraversenye viszont ünnepélyes 
monumentalitással és humoros ötletek sorával tűnik ki, a billentyűk ifjú bonni ördögének igazi virtuóz 
darabja. A nem mindennapi estére Bartók és Janaček darabjai teszik fel a koronát. 

Bartók Béla: Divertimento vonószenekarra 

Wolfgang Amadeus Mozart: 25. (C-dúr) zongoraverseny, KV 503 

Leoš Janáček: Mládí 

Ludwig van Beethoven: 1. (C-dúr) zongoraverseny, op. 15 

___________________________________________________________________________________ 

2017. június 11., 11.00 – Haydn Terem 

ROLSTON STRING QUARTET 

A kanadai Rolston String Quartet-et csak 2013-ban alapították, névadója a kanadai Thomas Rolston 
hegedűművész, de négy zenésze máris a nagy tekintélynek örvendő Banffi Nemzetközi Vonósnégyes 
Verseny tavalyi győzteseként érkezik Kismartonba. A vonósnégyes 2017 januárjában és februárban 
turnézott először Európában, de Ausztriában evvel a koncerttel debütál. 

Maurice Ravel: F-dúr vonósnégyes, op. 35 

Zosha Di Castri: 1. vonósnégyes  

Ludwig van Beethoven: 2. (e-moll) vonósnégyes, op. 59  

___________________________________________________________________________________ 

2017. június 11., 18.00 – Haydn Terem 

BERLINI FILHARMONIKUSOK KARAJAN-AKADÉMIÁJA 

Vezényel: Ton Koopman 

A holland karmester, orgona- és csembalóművész, Ton Koopman a historikus előadói gyakorlat egyik 
legjelentősebb képviselője, aki a Berlini Filharmonikusok Karajan Akadémiájának nagyszerű, fiatal 



 
művészeivel lép fel. A koncert középpontjában Haydn Sinfonia concertante című műve áll, rögtön 
négy szólistának (hegedű, oboa, cselló és fagott) is lehetősége van bemutatni virtuóz tudását. 

Johann Sebastian Bach: D-dúr szvit, No. 3,  BWV 1068  

Joseph Haydn: Sinfonia concertante (B-dúr), op. 84, Hob. I:105 

Franz Schubert: 5. (B-dúr) szimfónia, D 485 

___________________________________________________________________________________ 

2017. július 15., 19.30 – Haydn Terem 

2017. július 16. 11.00 – Haydn Terem 

PIKNIKKONCERT 

Fazil Say (zongora) 

Camerata Salzburg  

A koncertsorozat legkedveltebb formátuma a Piknikkoncert. Az esti koncertek előtt és a délelőtti 
koncertek szünetében pikniklehetőség a kastélyparkban. Fazil Say török zongoraművész a különböző 
kultúrák összekötője és nagy jazz rajongó a neves Camerata Salzburggal lép fel. Hazánkban legutóbb 
februárban a Cziffra fesztiválon lépett fel. Elődadásában saját szerzeményét, a Silk Road című 
zongoraversenyt is hallhatja a nagyközönség, melyben igazi zenés kalandozásra csábítja a 
hallgatóságot. 

Wolfgang A. Mozart: Janicsár-szvit fúvósokra és török ütőhangszerekre 

Wolfgang A. Mozart: C-dúr zongoraverseny, KV 467 

Fazil Say: Silk Road 

Joseph Haydn: G-dúr (Katona) szimfónia, Hob.I:100  

___________________________________________________________________________________ 

2017. július 21., 19.30 – Haydn Terem 

PANNON IFJÚSÁGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 

___________________________________________________________________________________ 

2017. augusztus 19., 19.30 – Haydn Terem 

2017. augusztus 20. 11.00 – Haydn Terem 

PIKNIKKONCERT 

Sharon Kam (klarinét) 

Haydn Filharmónia 

Az augusztusi Piknikkoncert szólistája az izraeli klarinétművésznő Sharon Kam. Előadásában 
csendülnek fel Mozart A-dúr klarinétversenyének, majd Gershwin Porgy és Bess című operájából a 
Summertime dallamai. A Haydn Filharmónia előadásában Weiner Leó és Haydn műveit hallhatja a 
közönség. 

Joseph Haydn: 6. (D-dúr) szimfónia, Hob. I:6 (Le Matin) 

Wolfgang A. Mozart: A-dúr klarinétverseny, KV 622  

Weiner Leó: Divertimento 

George Gershwin: Summertime (Porgy és Bess) 

___________________________________________________________________________________ 



 
2017. december 21., 19.30 – Haydn Terem 

PANNON KARÁCSONYI GÁLA 

Vezényel: Ferry Janoska 

Jegyárak: A classic.Esterházy koncertjeire 27-61, a karácsonyi gálakoncertre 20-47 eurós áron 
kaphatók. A szombati piknik koncertek előtt, vasárnap pedig a piknik koncertek hosszú szünetében a 
kastélyparkban rossz idő esetén pedig a kastély termeiben piknikezésre van lehetőség. Piknikkosarak 
2-2 főre 42 illetve 82 eurós áron kaphatók. Háromféle bérlet váltására is van lehetőség. A 
classic.Esterházy-bérlet 25 %-os kedvezményt biztosít az egyenként vásárolt koncertjegyekhez képest, 
és egy ajándékjegyet tartalmaz a Rolston Sting Quartet koncertjére. A Haydn-Filharmónia-bérlet 20%-
os kedvezményt biztosít az egyenként vásárolt koncertjegyekhez képest, és egy ajándék jegyet 
tartalmaz a Pannon Ifjúsági Szimfonikus zenekar koncertjére. A Három Kívánság bérlet keretében a 
Pannonia Gálaest kivételével tetszőleges három koncert választható 15%-os kedvezménnyel. A diákok 
26 éves korig a nyugdíjasok 65 év felett tieznöt százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyeket, míg a 
kerekes székkel közlekedők és egy kísérő személy ötven százalék kedvezményt kapnak. Jegyek online a 
www.esterhazy.at oldalon vagy a kismartoni Esterházyplatz 4. szám alatti Panevent jegyirodában a 
tickets@panevent.at mail cím alatt vásárólhatók. Kedvezményes jegyek csak a Panevent irodában 
válthatók. 

A classic.Esterházy programfüzetét itt nézhetik meg. 

RIGOLETTO – OPERA A SZENTMARGITBÁNYAI KŐFEJTŐBEN 

2017. július 12.- augusztus 19. 

Idén Verdi egyik legnépszerűbb operáját, a Rigolettot tűzik műsorra a Szentmargitbányai Kőfejtő 
szabadtéri színpadán. A francia rendező, Philippe Aurlaud, aki először rendez ezen a helyszínen 
július 12-re tűzte ki a premiert. A művészeti vezető a német operaélet shooting sztárjaként számon 
tartott Anja Bihlmaier lesz. 

Gilda szerepében a tavalyi szezon Szerelmi bájitalában Adinaként ünnepelt spanyol szopránt, Elena 
Sancho Pereget láthatjuk újra. A másik szereposztásban Gildaként pedig azt a Tatiana Larina-t 
köszönthetjük, aki legutoljára Donizetti Lammermoori Lucia című operájának címszerepében 
kápráztatta el a Kölni Operaház nagyközönségét. 

Rigoletto szerepére a szentpétervári Mariinszkij Színház baritonját, Vladislav Sulimskyt valamint a 
2015-ös szentmargitbányai Tosca Scarpiáját alakító közönségkedvencet, az olasz Davide Damianit 
sikerült megnyerni.  

Mantova hercegének szerepén három kitűnő tenor osztozik majd. A koreai származású Yosep Kang a 
világ vezető operházainak színpadán vendégszerepel többek között Rigoletto szerepében illetve Az 
álarcosbál Riccardojaként. A fülöp-szigeti származású, Amerikában nevelkedett Arthur Espiritu Észak-
Amerika után Európában többek között a Milánói Scála, a Lipcsei és Párizsi Operaház, a Baden-
Badeni Fesztivál és a Berlini Filharmónikusok színpadán szerepel, Rigolettót 2013-ban énekelte 
először St. Gallenben, majd a rákövetkező évben a Klosterneuburgi Fesztiválon, az idei évadban pedig 
a Kasseli Színházban. A mexikói tenor Jesus Leon amerikai tanulmányai után az Atlantai Opera, a 
Koreai Operaház, a Skót Operaház, a Dijoni Operház, a párizsi Chatelet Színház mellett Olaszország 
számos színpadán fellépett, többek között Rómeo, Nadir, Elvino, Mantova hercege, Alfredo és Don 
Giovanni szerepeiben. Mantova hercegének szerepében jelenleg a Nápolyi Operaház színpadán 
hallhatja a nagyközönség. 

Maddalena és Giovanna szerepén az észt származású Annely Peebo és a bolgár Jordanka Milkova 
osztoznak. Monterone szerepében az osztrák baritont, Clemens Unterreinert láthatja a 
nagyközönség, míg a bérgyilkos Sparafucile-t Luke Stoker, basszus, alakítja. Ceprano Gróf szerepén 
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Simon Duus és Karl Huml, Ceprano grófné szerepén pedig Eva Bodorova és Arina Alexeeva, míg 
Borsa udvaronc szerepén a két tenor, Kirlianet Cortes és David Jagodic osztoznak majd. 

A Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarát és a Bécsi Filharmónia Kórusát Walter Zeh vezényli 

Időpontok: 2017. július 12-től augusztus 19-ig 

21 előadás, szerdától péntekig  

Jegyárak: csütörtökönként és vasárnap 33 és 110 euró, péntekenként és szombaton 42 és 118 euró 
között. Diákok 26 éves korig az 1-5-ig kategóriákban 30%-os kedvezményre jogosultak igazolványuk 
felmutatása ellenében. Jegyek online a www.operimsteinbruch.at oldalon vagy a kismartoni 
Esterházyplatz 4. szám alatti Panevent jegyirodában a tickets@panevent.at mail cím alatt 
vásárólhatók. Kedvezményes jegyek csak a Panevent irodában válthatók. 

Kezdete: 20.30 órakor, beengedés 18.30-tól 

www.arenaria.at/ www.operimsteinbruch.at 

A zenei programokat 2017. április 8-án 10.00 órai kezdettel ismertették a Művészetek Palotájába, 
melyet a Tavaszi Fesztivál keretében este Bogányi Gergely (zongora)  Kolonits Klára, Ulbrich Andrea, 
Brickner Szabolcs és Cser Krisztián (ének) valamint a Nemzeti Énekkar és a Bécsi Állami Opera 
Kórusának koncertje követ. 

Műsor: 

Liszt Ferenc: Koronázási Mise 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny 

Vezényel: Rossen Gergov 

Közreműködik: 

Bogányi Gergely, zongora 

Kolonits Klára, Ulbrich Andrea, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián, ének 

Osztrák-Magyar Haydn Filharmónia 

a Bécsi Állami Opera Kórusa, karigazgató: Thomas Lang 

Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba) 

 

Sajtóinformáció: 

Mag. Sven P. Jacobson Schneider Erika 

s.jacobson@arenaria.at e.schneider@esterhazy.at 

+43 664 810 6912 +36309220569 

www.esterhazy.at 
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