
DIÓTÖRŐ HERCEG
KALANDJAI
részletek Csajkovszkij balettzenéjéből
u2019. december 21. 10:00 és 16:00
uBelvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem
(Db., Kossuth u. 1.)

A sűrű pelyhekben hulló hó beborítja a város utcáit. 
Karácsony előestéje van. Stahlbaum házába sorra érkeznek a 
vendégek, utoljára Drosselmeyer, az ezermester tréfacsináló, 
a család öreg barátja. Batyujában a Diótörő, akinek figurája 
átvezet bennünket a mesék és álmok birodalmába... 
Csajkovszkij csodálatos zenéje tartja több mint száz éve 
repertoáron e történet különféle feldolgozásait, melyek a 
karácsonyi időszak megkerülhetetlen darabjai – a Diótörőt 
egyszer minden gyereknek hallania kell! 

uMűsor: Csajkovszkij: Diótörő-szvit
uKözreműködők: a Kodály Filharmonikusok 
kamarazenekara
uJegyár: felnőtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 800 Ft

HAMUPIPŐKE
AZ OPERÁBAN
részletek Rossini operájából
u2020. március 28. 10:00
uBelvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem
(Db., Kossuth u. 1.)

Rossini a híres Perrault-mese nyomán – mely a Grimm 
testvérek gyűjtésének francia változata – 1817-ben írta meg 
remekművét, a Hamupipőkét, mely egyik legismertebb 
szerzeménye lett. Történetében Don Magnificónak két 
lánya van, Clorinda és Tisbe, valamint egy mostohalánya, 
Angelina, akit Hamupipőkének csúfolnak, mert cselédsorban 
tartják. Eközben Ramiro herceg menyasszonyt keres, 
és háztűznézőbe nevelőjét, Alidorót küldi. A koldusnak 
öltözött Alidoro próbára teszi Magnifico lányait, de csak 
Hamupipőkénél talál kedvességre. Álruhában a herceg 
is felkeresi Magnifico házát, ahol azonnal szerelmes lesz 
Angelinába.

uRossini olaszos dallamosságú, eleven ritmikájú 
muzsikáját félig szcenírozott előadásként élvezhetik a 
hozzánk érkező gyerekek!

uMűsor: Rossini: Hamupipőke (részletek)  
uKözreműködők: a DE Zeneművészeti Karának hallgatói, 
a Kodály Filharmonikusok művészei
uVezényel: Kovács László
uJegyár: felnőtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 800 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS:

Kölcsey Központ, jegypénztár
(Debrecen, Hunyadi u. 1-3; +36 52 518 400)

Karakter 1517 Kávézó és Turisztikai Információs Pont
(Debrecen, Nagytemplom mögötti Emlékkert; 
+36 20 450 0506)

Jegyek a koncertek előtt a helyszínen is válthatók!
Jegyek vásárolhatók online a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon!

INFORMÁCIÓ:

info@kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu
+ 36 52 500 200 

A műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartjuk!

INFORMÁCIÓ ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:

uCsaládi bérletek
augusztus 21-étől válthatók szeptember 21-éig!

uBérletár 3 előadásra: 
felnőtteknek 3000 Ft, gyerekeknek 2000 Ft

uJegyvásárlás a bérletes előadásokra szeptember 16-ától!

uJegyár előadásonként:
felnőtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 800 Ft

uA házi gyerekkoncertekre
szeptember 2-ától válthatók jegyek!

uJegyár előadásonként:
felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft

A Kodály Filharmónia Debrecen,
a Kodály Filharmonikusok és
a Kodály Kórus fenntartója Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A Magyar Állammal közszolgáltatási
szerződést kötött, nemzeti besorolású
zeneművészeti szervezet 

2019/2020

Ez klassz!
Koncertek kicsiknek, nagyobbaknak és az egész családnak.

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

CSALÁDI BÉRLET

CSALÁDI BÉRLET



LUCA, LUCA KITTY-KOTTY 
u2019. december 14. 10:00
uKodály Filharmonikusok próbaterme (Db., Simonffy u. 1/c.)

Koncertünkön lucázunk, kotyolunk, verselünk. Felfedezzük, 
mitől különleges ez a nap, mely a karácsonyt megelőző adventi 
készülődés része is egyben.
uKözreműködők: Sokszínvirág zenekar (a Kodály 
Filharmonikusok művészei), Fórizs Aida Éva óvodapedagógus
uJegyár: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft

FARSANGI CSÖRÖMPÖLÉS
u2020. január 18. 10:00
uKodály Filharmonikusok próbaterme (Db., Simonffy u. 1/c.)

Minden gyerek álma egy olyan koncert, amelynek főszereplői az 
ütőhangszerek. Seperjük ki a telet, a hideget dalokkal, versekkel 
és a legütősebb hangszerekkel!
uKözreműködők: Sokszínvirág zenekar, a Kodály 
Filharmonikusok ütőhangszeres művészei, Fórizs Aida Éva 
óvodapedagógus
uJegyár: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft

MESÉS HANGOK – HANGOS MESÉK
u2020. április 18. 10:00
uKodály Filharmonikusok próbaterme (Db., Simonffy u. 1/c.)

Zenés délelőtt, ahol kedvenc dalaink legkedvesebb meséink 
mellé szegődnek – fúvós hangszerekkel a főszerepben – 
szórakoztatni a legkisebbeket. 
uKözreműködők: Domján Viktória – mesélő, a Kodály 
Filharmonikusok fa- és rézfúvós művészei
uJegyár: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft

HÁZI GYEREKKONCERTEK

A zene a legkisebbeknek is jár! Minden apróság megkaphatja 
a jussát házi gyerekkoncertjeinken, ahol a kamaraegyüttesek 
játékát közös ének, tánc, mondókázás és mókázás kíséri. 
A rendhagyó koncerthelyszínen – Debrecen szimfonikus 
zenekarának próbatermében – néhány hangszert is kézbe 
vehet minden csöppség. 6 éves korig ajánljuk!

CSALÁDI NAP A ZENE VILÁGNAPJÁN
u2019. szeptember 28. 10:00 – 17:00 
uKodály Filharmonikusok próbaterme (Db., Simonffy u. 1/c.)

A zene világnapját minden év október 1-jén ünnepeljük. Az 
ünnepi alkalom közeledtén egész napos programra várjuk a 
családokat a pocaklakóktól a nagyszülőkig!

10.00: Babakoncert 
Klasszikus zene, népdalok, gyerekdalok – ölbéli zenehallgatás 
és játékok a Trio Harmony együttessel a legkisebbeknek.
13.30: Hallgatózzunk kint és bent! 
Beszélgetés „zenei nevelésről” a magzati időszaktól 
gyermekkorig.
Meghívott előadóink: Ferenczi Beáta pszichológus, 
családterapeuta, dúla és Dr. Juhász Alpár Gábor egyetemi 
adjunktus, szülész-nőgyógyász szakorvos
16.00: Játsszunk Bachot! – interaktív családi koncert barokk 
zenével, játékokkal, táncházzal
Közreműködik a Trio Harmony együttes.
uJegyár: a koncertekre felnőtteknek 1000 Ft,
gyerekeknek 500 Ft; a beszélgetésre a belépés ingyenes

CSALÁDI BÉRLETSOROZAT

Három előadásból álló bérletsorozatunkban három mesei 
keretbe foglalt zenés kalandot kínálunk. A mesekoncerteken 
a  gyerekek megtanulhatnak egy kicsit csendben lenni, 
a zenére figyelni, s mindeközben megismerkednek 
a klasszikus és kortárs szimfonikus zene alapjaival, 
és belekóstolhatnak az opera műfajába is. 4-12 éves 
gyerekeknek ajánljuk!

JANCSI ÉS JULISKA
mesés zenejáték
u2019. szeptember 21. 10:00
uBelvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem (Db., Kossuth u. 1.)

Ki ne ismerné Jancsi és Juliska történetét, a Grimm testvérek 
meséjét? De ki ismeri annak kortárs zenei változatát? A 
leleményes testvérpár szeretetéről és összetartásáról szóló 
történetet most soha nem látott-hallott módon mutatjuk be! A 
sokoldalú és a világ különböző pontjain számos díjjal jutalmazott 
kortárs zeneszerzőnő, Dobszay-Meskó Ilona, valamint 
Lukácsházi Győző, a zenei ismeretterjesztés egyik legismertebb 
hazai képviselője, közös mesejátékot írt a gyerekeknek. 

uA rengeteg humorral átszőtt előadás nemcsak új oldalát 
mutatja meg a történetnek, hanem szinte észrevétlenül be 
is vezeti a gyerekeket a nagyon ijesztőnek hangzó „kortárs 
zene” és ezen keresztül a klasszikus zene birodalmába.

uMűsor: Dobszay-Meskó Ilona – Lukácsházi Győző:
Jancsi és Juliska 
uKözreműködők: a Kodály Filharmonikusok művészei
uMesélő: Lukácsházi Győző
uVezényel: Dobszay-Meskó Ilona
uJegyár: felnőtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 800 Ft

CSALÁDI BÉRLET


