
KAUTZKY ARMAND
AZ UP HANGJA
Magyarország egyik legmodernebb kulturális  
intézményének adta a hangját
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KEDVES LÁTOGATÓK,  
ÉRDEKLŐDŐK…  
KEDVES BARÁTAINK! 

Beköszöntött az ősz, hűvösek a nappalok, hidegek az éjszakák, kevesebb 
a fény és az árnyék. Búslakodni ennek ellenére semmi okunk, hiszen rengeteg 
szépséget és lehetőséget kínál ez az évszak is. Csodaszép színekbe borul 
a természet és ősszel remek kirándulásokat, programokat szervezhetünk. 
A legtöbb embernek ilyenkor elsőként a színház jut eszébe. Így vagyok ezzel 
én is, és Önök? Az ősz a színházi évad kezdetét is jelenti, ami a nyári szünetet 
követően új, izgalmas, tartalmas, szórakoztató darabokat kínál számunkra. 

Ugye máris jobb kedvünk van? Pedig még csak beszélgetünk róla. Képzeljék 
csak el milyen lesz jelen lenni? Mert én erre szeretném rávenni Önöket! 

Az UP Újpesti Rendezvénytér az idén ősszel lépett be a budapesti 
színházi életbe, nagyon különleges kínálattal, amelyekért mostantól 
gyakorlatilag egy lépést sem kell tennünk, hiszen idejönnek hozzánk. 
Az első őszi évadunkból három remek előadást ajánlok szíves figyelmükbe. 
Találkozzunk, kapcsolódjunk ki együtt! 

Az első az Experidance táncszínház november 7-én bemutatásra kerülő 
Fergetes című előadása, amely a Sissiként ismert Erzsébet királyné 
életét dolgozza fel.

November 30-án Juronics Tamás koreográfiájával a Szegedi Kortárs 
Balett által színpadra vitt Carmina Burana. A klasszikus zenemű 
csodálatos látvánnyal párosul hazánk legismertebb kortárs balett 
társulatának előadásában.

És akkor jöjjenek a gyerekek! November 11-én: Zenevarázslat Várnagy 
Andrea zongoraművésznővel. Azt gondolom, hogy a program kitűnő 
lehetőség a zene iránt érdeklődő gyerekek számára.

Mindenki nagyon készülhet, mert mi nagy dolgokkal készültünk! 

Találkozzunk a főváros egyik legmodernebb színháztermében! 

Éljenek a lehetőséggel!

TARTALOM
    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

UP2 |  Kautzky Armand lett  
 az UP hangja

UP5 |  Programajánló

UP8 |  Hernádi Judit  
 Újpestre látogat

UP10 | Programajánló

        ÚJPESTI PIAC

P1 |  Újpesti Piac 

P2 |  Spanyol finomságok 
 az új piacon

P3 |  Akciós ajánlatok

P5 |  Első újpesti borfesztivál

P6 |  Akciós ajánlatok

P8 |  Vasárnapi ebéd  
 újragondolva

P10  |  A helyszín új,  
 a hagyomány örök

P11  |  Akciós ajánlatok

P12  |  Üzlettérkép

UP1

KAUTZKY ARMAND

AZ UP HANGJA
Magyarország egyik legmodernebb kulturális  

intézményének adta a hangját
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VASÁRNAPI EBÉD 

ÚJRAGONDOLVA!
Bővebben a 8. oldalon.  

Bővebben a 2. oldalon.  AKCIÓS 

  PIACI
AJÁNLATOK

ÚJPEST  

ELSŐ  

BORFESZTIVÁLJA
Bővebben  

az 5. oldalon.  

SPANYOL  
FINOMSÁGOK  

AZ ÚJ PIACON

Istenes László

Az
EXPERIDANCE PRODUCTION

BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2018. NOVEMBER 07.
19.00 ÓRA

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA:

www.experidance.hu

UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR
1042 Budapest, Szent István tér 12. 

Jegyek kaphatók az Újpesti Kulturális Központ intézményeiben,
a jegy.hu weboldalon, az InterTicket országos hálózatában, valamint a helyszínen.

www.up4event.hu
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UP5

UP4Act

A frissen megnyílt UP 
Újpesti Rendezvénytér 
nem akármilyen hiva-
talos hanggal büsz-
kélkedhet: Kautzky 
Armand, a Jászai Mari- 
díjas művész állt az új 
komplexum mellé. 
Hazánkban még nem 
elterjedt, hogy egy 
ismert hanggal szemé-
lyesítsenek meg egy 
épületet. A Rendez-
vénytér üzemeltetői 
azonban ezzel is a még 
bensőségesebb kap-
csolatra törekednek 
a látogatókkal, ahogyan 
a programstruktúrában 
is ezt az irányt követik 
színes és minőségi  
műsorkínálatukkal.

A nagy népszerűség-
nek örvendő színművész 

örömmel vállalt részt a város 
egyik legújabb kulturális teré-
nek munkájában. – „Az, hogy 
napjainkban egy új kulturális 
intézmény létrejöhet, nekem 
nagyon nagy boldogság. Örü-
lök neki, hogy egy ilyen fan-
táziadús, sokszínű, rengeteg 
lehetőséget magában rejtő 
programmal együttműködhe-
tek, hiszen magam is a kultúra 
érdekében dolgozom minden 
nap” – mondta. 
A főváros egyik legmodernebb 
rendezvénytereként számon 
tartott épület fő különlegessé-
ge, hogy egy házban, egymás 
mellett kap helyet egy gaszt-
ropiac és egy komplex kulturális 
intézmény. Kautzky Armandtól 
egyébként a piaci atmoszféra 
sem áll távol: „Hiszek az őster-
melői világban, a személyes 
kapcsolatok erejében.  

Hiszek az őstermelői 
világban, a személyes 
kapcsolatok erejében

Egy vásárlás során is fon-
tos a kommunikáció, akárcsak 
a kultúra vagy a színház eseté-
ben” – mondta.
Bizony, az árusok és a vásárlók 
közül sokan felkapják a fejüket, 
amikor megszólal a hangos-
bemondó, és James Bond 
legendás hangja invitálja őket 
a Rendezvénytér újdonsült 
színháztermébe. Milyen érzés, 
ha az ember hangját minden-
hol felismerik? Erről is mesélt 
nekünk a színművész.

KAUTZKY  
ARMAND
LETT AZ UP 
HANGJA

FORRÁS
BrekaCom

FOTÓK
Várai Mihály

UP4Act

UP4

KAUTZKY ARMAND MAGYARORSZÁG 

EGYIK LEGMODERNEBB KULTURÁLIS 

INTÉZMÉNYÉNEK ADTA A HANGJÁT
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PROGRAMAJÁNLÓ

OPERA STANDUP 

Hábetler András és a FareMido Operatársulat 
különleges Opera Stand Up-ra invitálja az új-
pesti közönséget! A rendkívüli operakoncerten 
pátosz és mikrofon nélkül, kivételes hangokkal 
és sok-sok humorral megfűszerezett zenei 
élmény vár a nézőkre.

Fellépő művészek:
Fodor Beatrix, Keszei Bori, Mester Viktória, 
Boncsér Gergely, Hábetler András, Köteles 
Géza, Szvétek László

Időpont:  november 03. 19:00

Zenés gyermekelőadás Gubás Gabival.
A mese Puff Ancsiról szól, aki bizony egy 
kis súlyfelesleggel és némi telhetetlen 
chips-, csokiéhséggel és persze gyerekes 
csínytevéssel rendelkezik. Hőn szere-
tett barátja, Kuka apó segítségével, egy 
izgalmas nap hatására, illetve a gyerekek 
segítségével rengeteget tanul. Hogyan 
kell enni, hogy ne habzsoljunk, aminek 
puffadásos dundulás a vége, miért jó a 
fogmosás, vagy mire jó a torna, és persze 
hogy adni sokkal jobb, mint kapni.

10/28  10:30

11/25    10:30
JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ:       www.up4event.hu

UPERAMESÉK PAPAGÉNÓVAL 

UPeramesék Papagenóval – Faremido társulattal 
komolyzenei előadás gyerekeknek.
JÁSSZUNK OPERÁT? – ravasz opera-becsalogató  
gyerekeknek. Hogy kicsoda Pom-pom? Na azt min-
denki tudja…. De kicsoda Papageno és Papagéna? 
Kire emlékeztet a dühöngő Éj Királynője? 
Miért áll a bál Figaro házassága körül? Hiszti, bal-
hé, zűrzavar, nevetés, sírás és még több nevetés?! 
Valahogy olyan ismerősnek tűnik ez az egész!

Hábetler András és az Operaház legkiválóbb 
énekművészei oldalán a gyerekekkel együtt beme-
részkedünk az operák érthetetlennek tűnő vilá-
gába. A kicsik a produkció részévé válva ismernek 
rá saját életük szereplőire, harcaira, viszonyaira, 
szomorkás vagy épp boldog pillanataira. 

BIOMESE, AVAGY PUFF ANCSI EGY NAPJA - INTERAKTÍV MESE

UP6

sokan kedvelik a hangom, van, 
aki azt mondta, legszívesebben 
reggeltől estig ezt hallgatná, 
más pedig erre szeret elaludni. 
Ez a hatalmas szeretet, amit 
kapok az emberektől, sokat je-
lent nekem – árulta el a legendás 
színész. Hozzátette, nem tudna 

választani a színház és a szin-
kronmunkák között. Szerencsés 
helyzetben van, hiszen erre 
nincs is szüksége: teljes egyen-
súlyban van a kettő az életében.

UP4You,  
az UP Önnek szól!

Örülök neki, hogy egy ilyen fantáziadús, 
sokszínű, rengeteg lehetőséget magában 

rejtő programmal együttműködhetek,  
hiszen magam is a kultúra érdekében  

dolgozom minden nap

- Annak idején nagy sokk volt 
számomra, hogy naponta 
szembesültem a saját han-
gommal. Mostanra hozzászok-
tam, hiszen 30 éve dolgozom 
színművészként és szinkron-
színészként, emellett rádiózom 
is. Nagyon örülök neki, hogy 
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UP4Act UP4Motion UP4Style UP4Suprise UP4Learn UP4Emotion

NOVEMBER 25.
 10:30 UPeramesék 

  Papagénóval

NOVEMBER 26.
 9:00 Szenior örömtánc

NOVEMBER 27.
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa | kezdő

NOVEMBER 28.
 9:00 Jóga 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast Swing |  

  kezdő 
 20:00 West Coast Swing |  

  középhaladó

NOVEMBER 29.
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

NOVEMBER 30.
 19:00 Carmina Burana

11/04  11:00

11/03  19:00

OPERA STANDUP 
Hábetler András és a FareMido Operatársulat külön-
leges Opera StandUP-ra invitálja az újpesti közönsé-
get! A rendkívüli operakoncerten pátosz és mikrofon 
nélkül, kivételes hangokkal és sok-sok humorral 
megfűszerezett zenei élmény vár a nézőkre.

Fellépő művészek:
Fodor Beatrix, Keszei Bori, Mester Viktória, Boncsér 
Gergely, Hábetler András, Köteles Géza, Szvétek László

A BRÉMAI MUZSIKUSOK - MESEJÁTÉK 
Ki ne ismerné a brémai muzsikusok történetét? Hosszú hideg volt 
a tél, rövid forró volt a nyár. Rossz volt a termés, éheztek az emberek, 
az állatok meg még jobban. Nem volt mit tenni, szélnek eresztet-
ték az állataikat.
Ebben a vészjósló időben találkozott Szürke, Fogdmeg, Bajszos, 
Tarajos és Rabló. A haszontalanná vált idős szamár, a vaksi kutyus, 
a macska és a kakas útnak erednek, hogy Brémában a zenéjükkel 
keressék a kenyerüket…
Hogy jóra fordul-e a történet? A Te segítségeddel biztosan!  
Kalandra fel! 

OKTÓBER 18.
 Egész nap Kubala kiállítás 
 9:00 Szenior örömtánc
 18:00 Zumba

OKTÓBER 19.
 Egész nap Kubala kiállítás

OKTÓBER 20.
 Egész nap Kubala kiállítás
 19:00 Hernádi pont 

OKTÓBER 21.
 Egész nap Kubala kiállítás
 11:00 Biomese

OKTÓBER 22.
 Egész nap  Kubala kiállítás 
 9:00 Szenior örömtánc

OKTÓBER 24.
 Egész nap  Kubala kiállítás 
 9:00 Jóga 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast Swing |  

  kezdő 
 20:00 West Coast Swing |  

  középhaladó

OKTÓBER 25.
 Egész nap  Kubala kiállítás
 9:00 Szenior örömtánc
 18:00 Zumba

OKTÓBER 26.
 Egész nap Kubala kiállítás

OKTÓBER 27.
 Egész nap Kubala kiállítás

OKTÓBER 28.
 Egész nap Kubala kiállítás
 10:30 UPeramesék 

  Papagénóval 

OKTÓBER 29.
 Egész nap  Kubala kiállítás 
 9:00 Szenior örömtánc

 

OKTÓBER 30.
 Egész nap  Kubala kiállítás 
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa | kezdő

OKTÓBER 31.
 9:00 Jóga 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast Swing |  

  kezdő 
 20:00 West Coast Swing |  

  középhaladó

NOVEMBER 01.
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

NOVEMBER 03.
 19:00 Opera StandUP

NOVEMBER 04.
 11:00 A brémai muzsikusok

NOVEMBER 05.
 9:00 Szenior örömtánc

NOVEMBER 06.
 10:30 ZENEDÉLelőtt

  óvodásoknak
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa | kezdő

NOVEMBER 07.
 9:00 Jóga 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold
 19:00 Fergeteges 
 19:00 West Coast Swing |  

  kezdő 
 20:00 West Coast Swing |  

  középhaladó

NOVEMBER 08.
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

NOVEMBER 09.
 15:00 ZENEDÉLután   

  alsósoknak
 20:00 Szeder koncert

NOVEMBER 11.
 11:00 ZeneVarázslat

NOVEMBER 12.
 9:00 Szenior örömtánc

NOVEMBER 13.
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa | kezdő

NOVEMBER 14.
 9:00 Jóga 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast Swing |  

  kezdő 
 20:00 West Coast Swing |  

  középhaladó

NOVEMBER 15.
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

NOVEMBER 17.
 20:00 Kalmus Felicián koncert

NOVEMBER 19.
 9:00 Szenior örömtánc

NOVEMBER 20.
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa | kezdő

NOVEMBER 21.
 9:00 Jóga 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast Swing |  

  kezdő 
 20:00 West Coast Swing |  

  középhaladó

NOVEMBER 22.
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

NOVEMBER 24.
 19:00 Budapest Jazz  

  Orchestra: Real Queen

PROGRAMOK
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„Igyekeztem úgy összeállítani a 
műsort, hogy akkor is lehessen 
hová nézni, ha engem esetleg 
elunnának. Állandó társaim a 
zenészek a színpadon, ráadá-
sul vetítéssel is készülünk” – 
mondta nevetve a művésznő. 
Az est tematikája szerkesztett 
műsor lévén ugyan kötött, 
mégis állandóan változik, ala-
kul. Judit elárulta, az önálló 
est gondolata nem saját ötlet, 
Orlai Tibor, az Orlai Produkciós 
Tanácsadó és Szolgáltató ügy-
vezető igazgatója rágta a fülét 
addig, amíg végre a művésznő 
is beadta a derekát. Ez ponto-
san 12 évig tartott.
„Ódzkodtam egy darabig a 
gondolattól, pedig már koráb-
ban is voltak önálló estjeim. 
Van az úgy, hogy az ember tart 
valamitől. Talán úgy éreztem, 

túl nagy feladat. Végül a hat-
vanadik születésnapom ürü-
gyén vállaltam el” – árulta el 
Hernádi Judit, aki végül, 12 évig 
tartó győzködés után beadta 
a derekát. És milyen jól tette! 
Hiszen a Hernádi Pont már 
több mint két éve csorbíthatat-
lan sikerrel tölti meg a színházi 
tereket szerte az országban.

Hernádi Judit szerint min-
den helynek megvan a maga 
légköre, mindegyiknek külön 
aurája van. Elmondta, Újpest 

különösen közel áll 

Ez az est rólam szól!  
Szerintem szórakozni 
fognak. Én is szórakoz-
tam, amíg kigondoltam

UP11

a szívéhez, hiszen itt született, 
később pedig gyakran visszajárt 
a nagyszüleihez és rengeteg 
szép emléket őriz a szívében 
a környékről. Arról is megkér-
deztük, mit gondol a piac és a 
színházi tér különös kettőséről, 
ami az UP Újpesti Rendezvény-
tér sajátja. 
„Már az ókorban is hasonlóan 
működtek a teátrumok. Engem 
az se zavar, ha nagy szatyrokkal 
ülnek le a nézőtérre, nyugodtan 
tegyék a csomagokat a szék alá, 
csak ne zörögjenek vele. Hagymát 
pedig aznap inkább ne vegye-
nek. Na jó, vehetnek azt is, csak 
csomagolják jól be!” – nevetett 
a legendás színművésznő. 
A színházi előadások sora ezzel 
korántsem ér véget: az UP 
Újpesti Rendezvénytér bérle-
tének keretei között a Kövek a 
zsebben, és a Csárdáskirálynő 
című zseniális előadásokat is 
megtekintheti majd a közön-
ség. További, izgalmasabbnál 
izgalmasabb programokkal is 
készül az új Rendezvénytér a 
látogatóknak, például Fergete-
ges Experidance-bemutatóval 
és Opera StandUP előadással. 
A folyamatosan frissülő prog-
ramkínálatból az alábbi oldalon 
csemegézhetnek: 
www.up4event.hu

INFORMÁCIÓ ÉS                      Helyszínen:     1042 Budapest, Szent István tér 12.        Telefonon:      +36 1 696 0729
JEGYVÁSÁRLÁS:                     Jegypénztár nyitvatartás:     H–V    09:00–19:00     Interneten:     www.up4event.hu               info@up4event.hu               jegy@up4event.hu 

HERNÁDI JUDIT  
ÚJPESTRE LÁTOGAT
… és elhozza magával nagy sikerrel 
játszott önálló zenés estjét, a Hernádi 
Pontot is! Október 20-án este az UP 
Újpesti Rendezvénytér színház-
termében bepillantást nyerhetünk 
a legendás művésznő, Hernádi Judit 
életébe. Az egyedülálló előadáson 
számos jól ismert dal is felcsendül 
majd, a közönség nagy örömére.

„Díva, bohóc, ember és színésznő.
Ez mind, ami vagyok. És már egy jó ideje 
ez vagyok. Ilyenkor illik számot adni mi 
volt, mi lesz. Tojok az illemre, a szabá-
lyokra. Az érdekel, ami egy kicsit más. 
Mondatok, amiket már elmond-
tam, amiket nekem szántak vagy 
szánhattak volna. Dalok, amiket 
nekem írtak vagy írhattak 
volna a szerzők, ha kicsit 
jobban odafigyelnek. Ez az 
est rólam szól! Szerintem 
szórakozni fognak. Én is 
szórakoztam, amíg kigon-
doltam” – így invitál mind-
annyiunkat zenés estjére 
a legendás színművésznő, 
Hernádi Judit. Noha önálló 
estről van szó, még sem telje-
sen egyedül áll a színpadra: 

HERNÁDI PONT
Hernádi Judit zenés estje 10/20  19:00

UP10

FORRÁS 
BrekaCom

FOTÓK
Takács Attila

szombat
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11/17  20:00

11/30  19:00

szombat

péntek

KALMUS FELICIÁN KONCERT

Kalmus Felicián crossover koncertműsorában 
a legnagyobb klasszikusok mellett filmzenék, 
népdalok, és saját szerzeményei szólalnak meg. 
Bármit is játszik, az magán hordozza egyedi, 
senkivel össze nem téveszthető stílusát, zenei 
sármja játszi könnyedséggel nyitja meg a hall-
gatók szívét a komolyzene irányába. Gyönyörű 
ívekben gondolkodik, és kézen fogva vezeti 
végig hallgatóját egy színes instrumentális zenei 
világban. Otthonosan kombinálja a szimfonikus 
hangzást és az elektronikus zenei elemeket, 
de amikor egy dal úgy kívánja, saját csellójáté-
kát többszörözi meg. 2018 nyarán Great Great 
Grandma címmel jelent meg első önálló albuma, 
melyen mindenki által ismert népdalmotívu-
mokból ihletet merítve készítette el saját, bátor 
és korszerű feldolgozásait. Az album mottója: 
Ükanyám dalai az én világomban.
A koncertshowban az egyedi látványvilág mellett 
izgalmas táncprodukciók és légtornászok is köz-
reműködnek, ezzel is segítve a műfajok, világok, 
hangulatok közötti utazást.

CARMINA BURANA  
– SZEGEDI KORTÁRS BALETT

Egy civilizáció romjain tengődő, életben maradá-
sáért küzdő, emberszerű barbár közösség rituá-
lékkal teli életébe pillantunk be, akik félelmeikkel 
harcolva, ösztöneik által vezérelve próbálják 
átvészelni, amit a Sors rájuk ró. A Sors, ami 
néha jót, örömöt, szerelmet, máskor bánatot, 
halált hoz számukra. Egy lány, kinek eleve rövid 
élet adatott, egy pillanatra boldognak érezheti 
magát, a szerelem minden rosszat elfeledtető 
érzése elhiteti vele, hogy az élet más, szebb is 
lehet. De Fortuna csalfa és kegyetlen, nem törő-
dik a pillanat szépségével. A csalódások, örömök, 
félelmek megélésével mindannyian egyre többet 
tudnak meg önmagukról, sorsukról, lehetőségeikről 
– emberi mivoltukról.

11/09 20:00

11/24  19:00

11/11  11:00

szombat

péntek

ZENEVARÁZSLAT - VÁRNAGY ANDREA 
ZONGORAMŰVÉSZNŐVEL

A Zenevarázslat előadások megálmodója Várnagy Andrea zongo-
raművésznő, aki amellett, hogy a világ számos pontján nagy sikerrel 
koncertezett már, egyik céljának tekinti, hogy a fiatalokhoz közel 
vigye a klasszikus zenét és az ifjú zongoristákkal megszerettesse 
a négykezes zongorázást. A program kitűnő lehetőség a zene iránt 
érdeklődő gyerekek számára!

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA: REAL QUEEN
LEGENDÁS QUEEN DALOK JAZZ-KÖNTÖSBEN

Magyarország elsőszámú jazz-nagyzenekara, a nemzetközileg is is-
mert és elismert Budapest Jazz Orchestra szokatlan ötlettel állt elő. 
A Queen számok jazzbe ültetése Madai Zsolt jazz-dobos évek óta 
dédelgetett álma, amely Kollmann Gábor, a Budapest Jazz Orchestra 
művészeti igazgatójának támogatásával jöhetett létre. A Queen- 
életművet hallgatva egyértelművé válik, hogy a Queen nem csak 
egy rock-zenekar, hanem négy különböző műfajt szerető zeneszerző 
alkotóműhelye, nagyívű kompozíciókkal és briliáns hangszerezéssel.
Freddie Mercury felülmúlhatatlan zeneiségét megidéző énekesek: 
Polyák Lilla, Csordás Levente és Kocsis Tibor.

SZEDER – PIACI 
SANZON

Szeder, a Junior Artisjus-díjas 
énekes, dalszerző 2014-ben, 
Hab a tetején című debütáló 
albumával tűnt fel először meg-
határozó szereplőként a hazai 
könnyűzenei palettán, a Reggeli 
dallal pedig rögtön az érdeklődés 
homlokterébe került. A mai napig 
érdekes, izgalmas, és szerethető 
szereplője a fesztiválok világának. 
Sajátos humora, szókimondó, 
őszinte szövegei egy szórakozta-
tó belső utazás Szeder világába, 
egy izgalmas univerzumba, ahol 
croissantból van a félhold, és a 
kávéscsészében rajzolódik a tejút. 
A zenei játékosság és sokszínűség 
épp úgy sajátja előadóként, mint 
dalszerzőként. Második albuma, 
a Táncolj velem élet megjelené-
sével zenei világa újabb színekkel, 
hangulatokkal bővült, 2016-ra 
nyerte el mai formáját a zenekar, 
és alakult ki az az egyedi hangzás, 
ami igazán Szeder sajátja. 
November 9-én az UP-ban Szeder 
francia sanzon ihletésű dalai adják 
majd a koncert gerincét, a zenekar 
pedig vonósokkal kiegészülve egy 
lágyabb, könnyedebb hangzással 
varázsolja el a közönséget.


