
POLYÁK LILLA
OTTHONOSAN MOZOG  
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Szulák Andrea: 
„Az energiát a szeretet 
  adja, amit a családomtól 
  és a közönségtől  
  kapok...”

FAREMIDO: 
RENDKÍVÜLI  
OPERAKONCERT  
AZ UP-BAN

Bővebben a 6. oldalon.  

Bővebben a 10. oldalon.  

Bővebben a 2. oldalon.  
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KEDVES ÚJPESTIEK! 
Bár még csak novembert írunk, mégis úgy érezzük, szélsebesen 
közeledik az év vége. Látjuk a kirakatokban a karácsonyi dekorációt 
és halljuk a rádióban a karácsonyi hangulatú zenéket. Igen, ilyenkor 
bizony felgyorsulnak a napok és a hetek és azon kapjuk magunkat, 
hogy holnap karácsony. Ez idő tájt engem is elsodornak az 
események. Kavarognak bennem a gondolatok, hiszen nemsokára 
a megszokott hétköznapok helyét átveszi az ünnepi készülődés. 
Megint eltelt egy év, és az ember ilyenkor kicsit számot vet, ahogy 
szokták ezt mondani. Hogy nekem mi jut eszembe? Büszkeség, 
munka, boldog pillanatok, család, szeretet, meg persze az, hogy 
imádom az ünnep hangulatát, fényeit, ízeit. 

Hogy mire vagyok büszke? Például arra, hogy 2018-ban őrületesen 
nagyot léptünk előre együtt, közösen, Önökért, Értetek a kultúra 
területén az UP Újpesti Rendezvénytér megnyitásával. Hatalmas 
dolog ez és nem csak Újpest, de egész Budapest életében. Egy új Ház 
a kultúráért, a kulturált szórakozásért. Kimondani is öröm. Sokan, sokat 
dolgozunk azért, hogy sikerüljön az UP-ot és így Újpestet is felhelyezni 
Budapest kulturális térképére. Az év hátralévő részében olyan 
programokat kínálunk, melyek megkoronázzák az év végi hangulatunkat. 
Ez az időszak remélhetőleg alkalmas arra is, hogy mindenki lopjon 
magának egy kis időt szórakozásra, kikapcsolódásra. Ettől mindenkinek 
szebb és tartalmasabb lehet az ünnep. Érdemes rákeresni internetes 
felületeinkre, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki talál kedvére 
valót a kínálatunkban. Itt van például a december 23-ai Varázsfuvola 
című nagy sikerű előadásunk, ami az egész család számára 
maradandó élményt ígér. A Faremido Operatársulat és az Operaház 
10 magánénekese adja elő Mozart legismertebb operáját. Hábetler 
András rendezése pedig igazán mindenki számára élvezetessé és 
szórakoztatóvá varázsolja a klasszikust.

Ha gondolják, foglaljanak helyet nálunk!
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Adventi álmok
koncertelőadás 
neves művészek közreműködésével

17:0012/09

19:0012/1512/1512/15
Silent Night
Serbán Attila karácsonyi koncertje 
SZTÁRVENDÉG Szulák Andrea

11:0012/2312/23
Varázsfuvola
zenés családi ünnepi előadás 
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November 24-én iga-
zán különleges zenei 
élményben lehet része 
annak, aki ellátogat 
az UP Újpesti Rendez-
vénytérbe. A Budapest 
Jazz Orchestra,  
Magyarország elsőszá-
mú jazz-nagyzenekara 
ugyanis szokatlan öt-
lettel állt elő.  

Ennek köszönhetően a legen-
dás Queen együttes jazzbe 
öltöztetett dalai az UP Újpesti 
Rendezvénytér színház-
termét is betölthetik majd. 
Az este egyik sztárvendége 
a gyönyörű hangú Polyák Lilla.

Lilla színházi szerepei mellett 
folyamatosan koncertezik, 

ráadásul anyaként is példá-
san helytáll. Hogy honnan 
van minderre energiája? 
„Tulajdonképpen nem sok 
időm van gondolkozni 
az előttem álló feladato-
kon. Amit az élet elémsodor, 
annak próbálok megfelelni, 
egyszerűen így nőttem fel. 
Igyekszem minden szerep-
ben, anyaként is a maximu-
mot nyújtani.  
El sem tudom képzel-
ni az életemet kevesebb 
pörgéssel. A családomból, 
az otthoni békés környezet-
ből szerencsére sokat tudok 
töltekezni. Az is fontos, hogy 
Dunakeszin élünk, így meg 
tudom tartani a 3 lépés  
távolságot a napi hajtástól, 
és egy igazán nyugodt  
helyre mehetek haza”  
– árulta el Lilla. 

...az életünk szerves 
részévé vált a kerület, 
minden nap itt 
indítjuk a napot! 
Remélem, a kon-
certen már ismerős 
arcokkal is találko-
zom majd...

UP4Act

UP2

IGAZI KURIÓZUM:  
JAZZKÖNTÖSBE ÖLTÖZTETETT 
QUEEN-DALOK AZ UP-BAN!  
POLYÁK LILLA, AZ EST SZTÁRVENDÉGE  
MÁR OTTHONOSAN MOZOG ÚJPESTEN 

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA: REAL QUEEN
Legendás Queen-dalok jazz-köntösben 11/24  19:00

szombat

Lilla azt is hozzátette, ritkán 
adódik olyan különleges alka-
lom, mint a novemberi kon-
cert. Elmondta, nagy öröm, 
hogy ő is színpadra állhat, 
hiszen nagyon szeret együtt 
zenélni a Budapest Jazz  

UP3



PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ

Orchestra tagjaival, és közel áll 
a szívéhez a legendás Queen 
zenekar is.
A sokoldalú művésznő azt is 
elárulta, nagyon várja, hogy 
élőben is bejárhassa az UP kü-
lönleges épületét, amelyben 
kulturális tér és gasztropiac 
egymás mellett kap helyet.  

UP4Emotion
zene – koncert

UP4Emotion
zene – koncert

Real Queen
Budapest Jazz Orchestra11/24 19:00

Csordás Levente          Polyák Lilla          Kocsis Tibor

11/24

Főhajtás a legendás Queen zenekar
életműve előtt jazz köntösben

FORRÁS 
BrekaCom

FOTÓK
Kiss Krisztiii

Hozzátette, otthonosan 
mozog Újpesten, hiszen a 
költözés miatt nagyobbik 
fia már az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola 
és Gimnáziumban kezdte 
a 9. osztályt.
„Azóta az életünk szerves 
részévé vált a kerület, min-

den nap itt indítjuk a napot! 
Remélem, a koncerten már 
ismerős arcokkal is találko-
zom majd, nagy öröm lenne, 
ha a fiam osztálytársai is eljön-
nének!” –tette hozzá.

UP4 UP5

11/30  19:00
péntek

CARMINA BURANA  
SZEGEDI KORTÁRS BALETT

Egy civilizáció romjain tengődő, életben 
maradásáért küzdő, emberszerű barbár 
közösség rituálékkal 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 elfe-
ledtető érzése elhiteti vele, hogy az élet 
más, szebb is lehet. De Fortuna csalfa és 
kegyetlen, nem törődik a pillanat szépségé-
vel. A csalódások, örömök, félelmek megé-
lésével mindannyian egyre többet tudnak 
meg önmagukról, sorsukról, lehetőségeikről 
– emberi mivoltukról.

11/17  20:00

KALMUS FELICIÁN KONCERTSHOW 

Kalmus Felicián crossover koncertműsorában a legna-
gyobb klasszikusok mellett filmzenék, népdalok, és saját 
szerzeményei szólalnak meg. Látványos táncprodukciók 
és légtornászok is segítik majd a műfajok, világok és han-
gulatok közötti izgalmas utazást.

UPERAMESÉK PAPAGENÓVAL 

A FareMido társulat tagjai, a Magyar Állami Operaház ve-
zető énekművészei, Hábetler András operaénekes ötlete 
nyomán arra esküdtek, hogy lefújják a port az operákról. 
Igazi zenei csemege, humorral, gyerekeknek,  
felnőtteknek egyaránt.

11/25  10:30

12/30 10:30

INFORMÁCIÓ ÉS                      Helyszínen:   1042 Budapest, Szent István tér 13-14.        Telefonon:      +36 1 696 0729
JEGYVÁSÁRLÁS:                     Jegypénztár nyitvatartás:      H–V    09:00–19:00     Interneten:     www.up4event.hu               info@up4event.hu               jegy@up4event.hu 
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SILENT NIGHT  
- SERBÁN ATTILÁVAL
Az est sztárvendége:  
Szulák Andrea 

12/15   19:00
szombat

Szulák Andrea már nagyon várja 
Serbán Attilával közös koncertjét 
az UP-ban
Szulák Andrea is azok 
közé a művészek közé 
tartozik, akik sosem 
állnak meg: televíziós  
munkái és színházi sze-
repei mellett folyama-
tosan koncertezik is. 
 
Teszi mindezt örömmel és fá-
radhatatlan lendülettel, amely-
ből mi is töltekezhetünk, ha 
ellátogatunk december 15-én 
az UP Újpesti Rendezvénytér 
színháztermébe, ahol Andrea 
lesz Serbán Attila koncertjének 
sztárvendége.

„Mostanában egyre több időt 
szeretnék pihenéssel tölte-
ni, de egyelőre ezt csak úgy 
tudom megoldani, ha olyan 
munkákat vállalok, amik 
egyben a szenvedélyeim 
is, így nem érzem annyira 
a fáradtságot. Az ener-
giát a szeretet adja, 
amit a családomtól, és 
a közönségtől kapok, 
nem beszélve az olyan 
kollégákról, mint  
Serbán Attila”  
– árulta el Andrea.
Andrea hamarosan az 
UP-ba látogat, hiszen 
Serbán Attila Silent 
Night című különleges 

karácsonyi estjének a sokoldalú 
művésznő lesz a sztárvendége. 
Mint elmondta, évek óta ra-
jongója Attila művészetének, 
és szerencsésnek tartja magát, 
hogy sok közös munkájuk adó-
dott az elmúlt évek során. 

Andrea azt is hozzátette, na-
gyon várja az újpesti koncer-
tet, ahová meglepetésdalokkal 
készül, és reméli, nagy örömöt 
okoz majd mindazoknak, 
akik ellátogatnak 
az ünnepi  
alkalomra.

FORRÁS 
BrekaCom

FOTÓ
Bali Sándor

11:00

UP4Surprise
képzőművész − látvány

zenés gyermekelőadás

UPeramesék
Papagénóval

10:3011/25

Hókirálynő
11:0012/02

Galambos Fecó - mikromágia
Szemerey László és elvarázsolt kiskutyái
Holcz Gábor mentalista
Szirtes Balázs színművész

Zenés gyermekelőadás
5 éves kor felett ajánlott!

11:0012/29
BűvészShow

Óévi varázslat látványszínház

Barangolj velünk
a Hókirálynő birodalmába,
az örök hó és jég világába!

12/30
UPeramesékUPeramesék
11/25 12/3012/30
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UP9

12/01  19:00

12/02  11:00

HÓKIRÁLYNŐ - ZENÉS GYEREKELŐADÁS

Barangolj velünk a Hókirálynő birodalmába, az örök hó és jég vilá-
gába! Felejthetetlen kalandok várnak rád! A darab 60 perces, 5 éves 
kor felett ajánlott. H.C.Andersen meséje alapján a szövegkönyvet 
írta és színpadra alkalmazta Iványi Árpád.

OPERA  
STANDUP 

Hábetler András és a FareMido 
Operatársulat Opera StandUp- 
ra invitálja a közönséget! Kivé-
teles hangokkal, humorral meg-
fűszerezett élmény vár ránk.

Fellépők: 
• Fodor Beatrix 
• Keszei Bori
• Mester Viktória
• Boncsér Gergely
• Hábetler András
• Köteles Géza 
• Szvétek László

01/01  19:00

KÁLMÁN IMRE: 
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 

A Csárdáskirálynő Kálmán Imre minden idők legnép-
szerűbb és legtöbbet játszott operettje. Több, mint 
100 évvel ezelőtt mutatták be, azóta a világ szinte 
minden pontján énekelték már az operett dallamait. 
Főszereplők: Kalocsai Zsuzsa, Harsányi Gábor. 

A VARÁZSFUVOLA  
CSALÁDI ELŐADÁS

A FareMido Operatársulat teljes létszámmal, az Ope-
raház 10 magánénekesével adja elő Mozart legismer-
tebb operáját, két részben. Hábetler András rendezé-
se mindenki számára élvezetessé és szórakoztatóvá 
varázsolja az örök és megunhatatlan klasszikust. 

12/29  11:00

SILENT NIGHT  
SERBÁN ATTILÁVAL

December 15-én Serbán Attila varázsol 
barátaival ünnepi hangulatot az UP Újpesti 
Rendezvénytér színháztermébe. Jól ismert 
karácsonyi slágerek töltik majd be a teret, 
mint például a „Santa Claus is coming to town“. 
Az este sztárvendége: Szulák Andrea.

12/15 19:00

ADVENTI KONCERT - ADVENTI ÁLMOK

Neves művészek közreműködésével színre kerülő színvonalas össze-
állítás az UP Újpesti Rendezvénytérben, a klasszikus zene legvarázs-
latosabb slágereinek sosem hallott feldolgozásaival, tele meglepe-
téssel. Páratlan élmény, minden korosztály számára!

12/09  17:00
vasárnap

BŰVÉSZSHOW  
ÓÉVI VARÁZSLAT 

Galambos Fecó – a mikromágia nemzetközileg 
ismert magyar sztárja; Szemerey László és 
elvarázsolt kiskutyái, a gyerekek kedvence; 
Holcz Gábor mentalista egy műsorban, amelyet 
Szirtes Balázs színművész fűz össze egy len-
dületes látványszínházi előadásban.

12/23   11:00
vasárnap

kedd



„Olyanok vagyunk, 
mint a görögök a falóval”

Miben rejlik ezeknek az alkalmaknak a sikere?
H. A.: Az opera műfaja válságban van, hiszen 
fogy a közönsége. Ezen nincs is mit csodálkozni. 
Ki az, aki a mai felgyorsult, virtuális világban hat 
órát rászán az életéből arra, hogy végigdruk-
kolja, vajon összejön-e Trisztán és Izolda, egy 
gyakorlatilag cselekmény nélküli, lapos történet 
végén, amit végigordítoznak, ráadásul mikrofon 
nélkül? Olyan koncerteket és előadásokat kell 
csinálni, ahol a közönség rádöbbenhet, hogy az 
opera nem valami szükségszerűen nehezen elvi-
selhető, sznob úri huncutság, amit jobb esetben 
illik szeretni, hanem - bár egy kicsit hangosab-
ban, kicsit lassabban, de mégiscsak rólunk szól 
a történet. Ahol a közönség rádöbben, hogy a 
Trisztán és Izolda zenekari előjátékának tizedik 
másodpercében Wagner egyetlen akkorddal 
többet és igazabbat mond el a szerelemről, mint 
Hollywood az elmúlt ötven évben.

FORRÁS 
BrekaCom

FOTÓK
Gergely Bea

Akár a fiatalabb generációk számára is befogad-
hatóvá lehet tenni az operát?
H.A.: Igen. Nagyon fontos, hogy amennyire lehet, 
ki kell lépni az operaházak falai közül. Közel kell 
vinni a műfajt a leendő közönségéhez. Ezt pedig 
nem lehet elég korán elkezdeni. Az UPeramesék 
Papagénóval koncertsorozat ezt a célt szolgálja. 
Ahol mesélve, együtt játszva, énekelve a gye-
rekek különböző operák hőseivel találkoznak, és 
velük együtt a legnagyobb zeneszerzők legfonto-
sabb operáit is megismerhetik. Sokszáz koncert 
tapasztalatával szerénytelenül mondhatom, 
hogy hála Mozartnak, Rossininek, Verdinek és a 
többieknek, és persze a fellépő kollegáim tehet-
ségének, a dolog működik. 

OPERA STANDUP 
– EZ MOST KOMOLY?

Hábetler András és a FareMido 
Operatársulat különleges Opera 
StandUP-ra invitálja a közönséget. A 
rendkívüli operakoncerten pátosz és 
mikrofon nélkül, kivételes hangokkal 
és sok-sok humorral megfűszere-
zett zenei élmény vár a nézőkre. A 
közelgő, különleges zenei program 
kapcsán Hábetler András operaéne-
kessel beszélgettünk.

Hogyan fér össze az opera és a standup látszó-
lag ennyire különböző műfaja?
H.A.:  A címben tagadhatatlanul van egy kis 
hatásvadász elem, annak ellenére, hogy őszin-
tén szólva a standup műfaját én magam nem 
szeretem olyan nagyon, bár lehet, hogy csak 
nem volt szerencsém, és eddig többnyire gyen-
ge, ízléstelen, vagy ami még rosszabb, unalmas 
és tehetségtelen produkciókat láttam. Viszont 
vitathatatlan, hogy ez a műfaj most nagyon 
népszerű. Az igazán nagyok már akkor művelték 
ezt a műfajt, amikor még nem volt külön neve, 
gondoljunk csak Kellér Dezsőre, Hofi Gézára, 
Abody Bélára. Bár meggyőződésem, hogy a va-
laha élt legnagyobb standupos Kázmér bá volt, 
a Császár uszoda egyik kabinosa.

Mesélne kicsit ezekről a különleges előadásokról?
H.A.: Évek óta szervezek olyan operakoncerteket, 
ahol nem csak bejövünk, éneklünk és kimegyünk, 
hanem a zenedarabok között mesélek a közön-
ségnek. Arról, hogy vajon mi volt Don Giovanni 
titka, hogy pályafutása során 2652 hölgyet 
„udvarolt meg eredményesen”. Arról, hogy mi 
a közös Pavarottiban és Puskás Öcsiben, vagy 
hogy mit üzen nekünk a Jóisten azzal, hogy Mo-
zartot elküldte a földről. 

Milyen tapasztalataik vannak, bejött ez az új 
műfaj a közönségnek?
H.A.: Azt tapasztaltuk, hogy a dolog működik: 
a közönség sokkal jobban veszi, az operaá-
riákat is, jobban átéli a koncertet, mint egy 
szokásos elegáns, feszengős operaelőadá-
son. És ami a legfontosabb, hogy azok is, 
akik életükben korábban operát nem hallot-
tak, úgy állnak föl az ilyen koncertek végén: 
„Ja, én nem is tudtam, hogy szeretem az 
operát”. Én beszélek, a közönség jól szórako-
zik, és közben bejön a csel: ahogy a görögök 
a falóval Trójában, szépen becsempésszük az 
operát a hallgatóság szívébe. És bízunk benne, 
hogy a cím elég érdekes ahhoz, hogy olyanok 
is eljöjjenek, akik csupán az opera hívószavára 
ezt nem tennék meg. És ha egyszer itt lesznek, 
akkor már nem menekülnek…
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