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Bővebben  
a 7. oldalon.  

Bővebben a 2. oldalon.  

Interjú  
Little G Weevillel

Bővebben a 6. oldalon.  

JAZZKÍVÁNSÁG-
MŰSOR
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KEDVES ÚJPESTIEK! 

A telet egy igazán különleges, új programmal zártuk. Az Ők2en 
közéleti talkshow-sorozatunk márciusban már a második alka-
lommal várja a nagyérdeműt. Februárban két igazi úriember, Er-
nyey Béla és Schiffer Miklós voltak a vendégeink, a tavasz kezde-
tével azonban egy teljesen más területre készülünk, vendégeink 
lesznek Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és dr. Zacher Gábor 
toxikológus.

Folytatva az újdonságok sorát, különleges és egyedi zenei cse-
megékkel is készülünk. Akusztikus sorozatunkban ismert zené-
szek és zenekarok mutatkoznak be, más oldalukról is.
A Sárik Péter vezette trió, akik nem titkoltan régi kedvenceim, 
egy interaktív jazzkívánságműsorral és egy vendégelőadóval, 
Szőke Nikolettával teszik még különlegesebbé az estét.

Természetesen márciusban sem maradunk színház nélkül, a 
Folyón túl Itália című Orlai produkció biztos kikapcsolódást 
ígér. Aki viszont a zenei vagy táncszínházi előadásokat részesíti 
előnyben, az is talál kedvére valót.

Várunk mindenkit szeretettel!

TARTALOM
    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

UP2 |  Ez a blues - Interjú 
 Little G Weevillel

UP6 |  Programajánló

UP8 |  Pintér Béla és Társulata: 
 Parasztopera

UP9 | Chambord, ahogy   
 a francia király   
 megálmodta

UP10| Programnaptár

        ÚJPESTI PIAC

P1 |  Nyitvatartás 

P1 |  Ha húst nem, 
 akkor mit?

P2 |  Ételudvar

P4 |  Diéta, de csak ésszel!

P5 |  Ételudvar

P6 |  Akciós ajánlatok

P6 |  Tenger gyümölcsei spagetti

P7 |  Ismerkedés a tengeri 
 herkentyűkkel

P8 |  Hús és szaft: a tökéletes 
 pörkölt titka

P9 |  Akciós ajánlatok

P10 |  Smoothie: trendi és  
 egészséges

P11 |  Fitten a Földön!

P12  |  Árudatérkép

Istenes László

HOMMAGE 
DU ACOUSTIQUE 
Á PARAZOL

MÁRCIUS 2.    20.30

Akusztikus koncert

FRENK 
AKUSZTIK

MÁRCIUS 14.    19.00

LITTLE G 
WEEVIL BAND

ÁPRILIS 6.    21.00

Vendégelőadó: Dionne Bennett 

JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ:      
www.uprendezvenyter.hu      1042 Budapest, Szent István tér 13-14.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



Little G Weevil, avagy Szűcs Gábor 
zenei világa és szellemisége hidakat 
teremtve köti össze a blues erede-
ti, tengerentúli és hazai kultúráját. 
Little G a budapesti undergroundból 
indulva, kemény munkával hódította 
meg az amerikai blueskultúra egyik 
legrangosabb elismerését, a mem-
phisi International Blues Challenge 
első díját, majd a Blues Music Awards 
„Az év akusztikus előadója” jelölésé-
vel tért vissza ismét Magyarországra. 

Legutóbb, mikor beszélgettünk, még vissza-
mentél Amerikába, most pedig már köztudott, 
hogy hazaköltöztél. Lehet tudni, hogy ennek mi 
volt az oka?
Nézd, ennek különösebb oka nincs, azon kívül, 
hogy honvágyam volt már évek óta, de elsősorban 
családi okok miatt jöttem haza. Az elmúlt három 
évben, a válásom után, már érlelődött bennem a 
gondolat, hogy haza kellene jönni, a magánéletem 
sem alakult úgy, hogy maradnom kelljen. Zeneileg 
is mindent megkaptam az Államokban, amit sze-
rettem volna, így már nem volt ami ott tartson.

Miben nyújt más lehetőséget az európai,  
magyar zenei piac az amerikaihoz képest?  
Nem tartottál attól, hogy a hazaköltözéssel 
feladsz valamit?

Ez a blues
Interjú Little G Weevillel

Az európai életstílus nekem mindig is szimpa-
tikusabb volt, mint az amerikai, azzal a részével 
nem volt baj. Én nem letelepedni mentem ki, 
hanem tanulni. Kettős állampolgárságot sem 
igényeltem, pedig megtehettem volna, erre soha 
nem került sor. Azt a köteléket, ami szükséges 
ehhez, hogy otthonra találj valahol, azt ott so-
sem találtam meg.
Zeneileg, kemény munkával elértem valami 
olyat, ami nagyon keveseknek adatik meg, abban 
a műfajban, amibe én beleszerettem. Annak 
a műfajnak a kulturális részét megtanultam, 
megismertem. Európában rajtam kívül nagyon 
kevesen vannak, sőt talán senki, akinek lehető-
sége lett volna másfél évtizedet eltölteni a műfaj 
bölcsőjében. Én úgy érzem, hogy ez plussz, hogy 
visszajövök Európába, és azt, amit ott megtanul-
tam, hasznosíthatom itthon. Nem csak kon-
certezésre gondolok, hanem arra is, hogy olyat 
mutathatok, taníthatok másoknak, amit ők még 
nem ismernek.

Hogy fogadott az itthoni a szakma, hogy visz-
szatértél?
Mindenkihez már több, mint 20 éves barát-
ság vagy szakmai kapcsolat fűz. Szerencsére 
a magyar bluesszakma olyan, hogy nagyon 
kedveljük egymást. Ezen a héten például több 
kollégámmal Balatonalmádiban voltunk well-
nesszezni. Nincs versengés, inkább az ellen-
kezője igaz. Baromira drukkolunk egymásnak, 
segítjük, tanácsokkal látjuk el a másikat.  
Ez mindig pozitív.

UP3UP2

SZERZŐ 
Headwaymakers

FOTÓK
Nagy János

olyat mutathatok,  
taníthatok másoknak, 
amit ők még nem  
ismernek
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BERECZKI 
ZOLTÁN

MÁRCIUS 6.    19.00

akusztikus koncert

JAZZKÍVÁNSÁG-
MŰSOR

MÁRCIUS 29.    19.00
Sárik Péter Trió feat. Szőke Nikoletta:

A mostani koncerted, amivel Újpestre készülsz, 
hogyan készült? Lesz egy vendégelőadód, Dionne 
Bennett, vele hogyan ismerkedtetek meg?
A Somethin’ Poppin lemezen egy szám kivéte-
lével saját dalok vannak. Ez már nem annyira 
tradícionális blues, átmegy a korai ’70-es évek 
irányába, megjelennek benne funk, blues, afrikai 
rock elemek is. Dionne Bennettel már nagyon 
régen ismerjük egymást, látok benne valamit, 
ami nagyon passzol az én zenémhez és zenei 
terveimhez. Mindenkit ismerek évek óta, akikkel 
a lemez készült, egy bizonyos hangképet keres-
tem. Csináltunk próbafelvételeket egy korábbi 
zenekarral 2016-ban, amit visszahallgatva úgy 
éreztem, hogy nem ez az, amit szerettem volna, 
így lecseréltem a teljes zenekart.
Megtaláltam Borsodi Lacit teljesen véletlenül, 
majd leültünk Békéscsabán pár liter pálinka 
mellett, és megmutattam neki a dalötleteket, 

összegyúrtuk két nap alatt, majd átmentünk 
Gyulára Fet Marci stúdiójába fele annyi pálinká-
val és nyolc rúd kolbásszal. Ott lemodelleztük a 
számokat, hogy halljuk, miként hangzanak majd. 
Ez egy nagyon produktív három nap volt, ami 
alatt a teljes lemezt összeállítottuk. Majd fel-
mentünk Premecz Matyihoz, aki hozzáadta az ő 
egyéniségét, és így véglegesítettük az anyagot.  
Ez egy rendkívül kreatív társaság, nagyon jó 
barátok vagyunk, ez nagyon ritka. Ha nem is 
játszunk, akkor is napi kapcsolatban vagyunk.
A lemezen Daniel Harper játszik, egy amerikai 
dobos, őt most Szumper Ákos váltotta, aki egy 
nagyon tehetséges, fiatal magyar zenész. A terv 
az, hogy a következő albumon Dionne Bennett 
is énekelne pár dalt. A mostani koncerten az 
új dalok közül is játszunk. Valamint a kedvenc 
feldolgozásokat is játsszuk.

Az új dalok már itthon készültek vagy még 
Amerikában?
Az új dalok még tervben vannak. Én úgy tudok 
dalokat hozni, hogy próbálunk egy koncertre, 
előjövök pár ötlettel, azt elmagyarázom, a zene-
kar pedig eljátssza. Volt arra is példa, hogy kon-
certre utazva a buszban mutattam egy dallamot 
a srácoknak, hogy megálmodtam egy dalt, majd 
már a helyszínen elő is adtuk, és azóta is rend-
szeresen játsszuk. 
Ez a blues.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az európai életstílus nekem 
mindig is szimpatikusabb 
volt, mint az amerikai

ÁPRILIS 6.   21:00
szombat LITTLE G WEEVIL BAND 

VENDÉG DIONNE BENNETT
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A „Jazzkívánságműsor” koncertek 2010-ben 
indultak és sikerük a mai napig töretlen. 
A közönség bármilyen stílusú és műfajú 
dalt kérhet, és a zenekar eljátssza jazzben. 
A koncertsorozat legjobban sikerült darabjai 
szerepelnek Jazzkívánságműsor-lemezeken, 
melyből az első 2014-ben „Az év jazz albuma” 
kategóriában Fonogram-díjat kapott, a má-
sodik pedig 2016-ban volt Fonogram-díj jelölt, 
szintén ebben a kategóriában.
A Sárik Péter Trió az elmúlt tíz évben Magyar-
ország egyik legnépszerűbb és legmeghatáro-
zóbb jazz-zenekarává vált.
Sikerük egyik záloga, hogy mindhárman na-
gyon nyitott, sokoldalú muzsikusok, így a kö-
zönség sokkal szélesebb rétegét szólítják meg, 
mint a jazz-zenekarok többsége. Az együttes 
koncertjeinek hangulata sokszor inkább pop-, 

vagy rockkoncerthez hasonlít, még akkor is, ha 
a Zeneakadémián, vagy a legkomolyabb koncert-
termekben játszanak. A zenekar közvetlenségé-
vel, energiájával sok új rajongót hoz a jazznek.

Szőke Nikoletta a Montreaux-i Nemzetközi 
Jazz-Énekverseny 2005-ös döntőse és közön-
ségdíjasa, a 2010-es Megasztár döntőse,  
Junior Prima Díjas jazzénekesnő.
Olyan világsztárokkal énekelt együtt, mint Bobby 
McFerrin, Kurt Elling, vagy Michel Legrand.  
Fellépett New Yorkban, Tokyóban és a világ  
számos fontos jazzklubjában, lemezei listave-
zetők voltak Japánban. Magyarország vezető 
jazzénekesnője, többször elnyerte hazánkban  
az „Év Jazzénekesnője” díjat. 
A Sárik Péter Trió Szőke Nikolettával kiegészülve 
március 29-én az UP színpadán. 

SÁRIK PÉTER TRIÓ FEAT. SZŐKE NIKOLETTA:

JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR

PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ

MÁRCIUS 29.  19:00
péntek

MÁRCIUS 21.    19.00
uprendezvenyter.hu

Szexualitás. 

• Hogyan találkoznak ezzel a témával először gyermekeink? 

• Hogyan változtak és változnak a mi szokásaink párkapcsolatban, vagy akár 
egyedülálló felnőttként?

• Hogyan hat ki ez a változás a fogyasztási szokásainkra és a mindennapjainkra? 

• Mi számít manapság élvezeti cikknek? 

• A mennyiség, vagy a hozzáállás tesz valakit függővé? 

Mindezek tükrében, hogyan tudunk mintát mutatni gyermekeinknek,
környezetünknek?
Ezekről és minden másról is beszélget Istenes László vendégeivel,
Hevesi Krisztina szexuálpszichológussal és dr. Zacher Gábor addiktológussal,
akikről talán olyan dolog is kiderül, amiről eddig még sehol nem beszéltek.

HEVESI KRISZTINA & 
DR. ZACHER GÁBOR

Közéleti talkshow 
ISTENES LÁSZLÓVAL, 
minden másról is!



UP8

Chambord, 
AHOGY A FRANCIA KIRÁLY MEGÁLMODTA 

A művészettörténeti előadás-
sorozatunk márciusi előadásán  
Szirbek István Párizsban élő mű-
vészettörténész Franciaországba, 
a Loire menti kastélyok világába 
kalauzolja a résztvevőket.

A Loire menti kastélyok legnagyobb és legismer-
tebb  épületegyüttese kétségkívül Chambord. 
A híres reneszánsz király, Francois I. álmai kas-
télyaként építtette, kortársai és a mai látogatók 
nagy ámulatára. Miért éppen ide? Hogyan épült 
fel és milyen valós és legendás történetek fém-
jelzik több száz éves történetét?

Hosszú évszázadok óta egy mesebeli erdőség rej-
tekén szunnyad a hatalmas épületegyüttes, amely  

rendszeresen királyi vadászatoknak ad helyt.
Miért ilyen furcsa a kastély alaprajza? Vajon 
miért és hogyan építtették, majd díszíttették 
a francia királyok ezen hatalmas épület- 
együttest a XVI. századtól kezdődően? A modern 
eszközökkel dolgozó kortárs kutatók  sok „szen-
zációgyanús” felfedezést tettek, melyeket az 
előadás folyamán a hallgatóság is megismerhet.

Esőben, szélben, hóban vagy napsütésben, 
Chambord egy szemet gyönyörködtető csoda! 
Sokan elmennek a Loire menti kastélyokhoz 
és megtekintik ezt a valóban egyedülálló épü-
letegyüttest! A kérdés csak az, hogy mennyit 
értettek meg mindabból, amit azoknak kínál, akik 
veszik a fáradtságot és megpróbálják felfedezni 
annak számtalan csodáját! Mi erre készülünk….!
Szeretettel várunk mindenkit!

UP9

SZERZŐ 
Headwaymakers

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

SZEREPLŐK
A vőlegény Pintér Béla
Anyja  Baranyi Szilvia
Apja  Tóth József
Mostohatestvére Enyedi Éva
A menyasszony Nagy-Abonyi Sarolta
Anyja  Szalontay Tünde
Apja  Bencze Sándor “Qpa”
Állomásfőnök Thuróczy Szabolcs
Az idegen Friedenthal Zoltán

ZENÉSZEK
Darvas Benedek csembaló / brácsa
Nyíri László hegedű 
Pelva Gábor hegedű 
Veér Bertalan hegedű 
Póta György bőgő

Írta és rendezte: Pintér Béla
Az előadás hossza: 75 perc, 
szünet nélkül
Korhatár: 16 év

 Pintér Béla és Darvas Benedek Parasz-
toperája egészen megdöbbentő, ka-
tartikus hatású mixtúrája drámának és 
komédiának, görög sorstragédiának és 
magyar népkincsnek, népdaloknak és 
slágereknek, pesti szlengnek és szófukar 
balladának, trágárságnak és költészet-
nek, és mindez még kap egy rafinált, já-
tékos és ironikus pintérbélás árnyalatot.

(Stuber Andrea, Criticai Lapok)

 A Parasztoperában egy balladisztikus 
történetet dolgoztunk fel opera for-
mában. Zenéjének alapja az erdélyi ma-
gyar népdalok, a barokk és a rock bizarr, 
mégis homogén elegye. A történet ta-
lán sokak számára ismerős lesz. Nekem 
a nagymamám úgy mesélte, hogy Sza-
badszállás környéki emberekkel történt 
ez meg nagyon régen. Bocsássák meg 
nekem, ha egyelőre csak annyit árulok el 
belőle, hogy lesz benne néhány boldog-
talan sorsú ember, szenvedély, humor, 
vérfertőzés és gyilkosság.
Akinek tetszik, nézze meg többször is!
Akinek nem tetszik, nézesse meg magát! 
 
(Pintér Béla) 

Színikritikusok díja 2003:  
Az év legjobb zenés előadása
Vidor Fesztivál Nyíregyháza 2003:  
PULCINELLA-DÍJ  
A kivételes összhangzatért
Kontakt Nemzetközi Fesztivál, Torun, 2005:  
A színházi nyelv megújításáért és  
legjobb zenéért járó díj

Pintér Béla és Társulata

PARASZTOPERA

MÁRCIUS 4. és 5.    20:00
hétfő és kedd

MÁRCIUS 11.   18:00
hétfő
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AZ KÜLÖNBÖZŐ TANFOLYAMOKAT KÍNÁL MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!

MÁRCIUS 4. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁRCIUS 5. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁRCIUS 6. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

MÁRCIUS 7. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁRCIUS 11. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁRCIUS 12. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁRCIUS 13. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

MÁRCIUS 14. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁRCIUS 18. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁRCIUS 19. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁRCIUS 20. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

MÁRCIUS 21. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁRCIUS 25. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁRCIUS 26. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁRCIUS 27. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

MÁRCIUS 28. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

Egy fergeteges zenés komédia, 
amelyben három „kiválasztott” 
tesz kísérletet arra, hogy a régi 
magyar irodalmi alkotások  
színe-javát prezentálják a jövő  
számára. 

Akad itt rap az Ómagyar Mária- 
siralomból, de fény derül Tinódi 
 Lantos Sebestyén titkára is. 
Persze mindez szigorúan a jövő 
generációinak szórakoztatása 
érdekében!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
MÁRCIUS 3.  16:00

TÜNDÉRSZÉP ILONA  
ÉS ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI 

(HARLEKIN SZÍNHÁZ) 

A tündér és az ifjú királyfi szerelme ősidők óta foglalkoz-
tatja az emberiség képzeletét. Egymásé lehet–e a tün-
dérlány és a földi ember? Nem könnyű ez az út, tele van 
buktatókkal, de humorral és szeretettel is.… A Harlekin 
Bábszínház különleges bábok segítségével kelti életre  
ezt a régi mesét, zenével és sok–sok izgalommal.

vasárnap

FERGETGES 
SISSI LEGENDÁJA

A legendás szerelem ihlette az ExperiDance 
Production táncosainak fergeteges produkcióját. 
A táncdráma hősei egy lázadó királyné, egy vakme-
rő gróf és egy csodaszép cigánylány, akik eltáncolják 
a soha be nem teljesülő szenvedély hol felfokozott, 
hol gyötrelmes pillanatait. A szerelmes találkozá-
sok és elválások egy pompázatos bálon történnek.

Q- KLASSZIKUSOK ÚJRATÖLTVE

A FOLYÓN TÚL ITÁLIA  
(ORLAI PRODUKCIÓ)

Négy olasz-amerikai nagyszülő ül a vasárna-
pi ebédnél hétről hétre, és várja az unokát 
a nyüzsgő New York-i belvárosból. Elsza-
badul a konyhaművészet, na meg a valódi 
olasz téboly... 

MÁRCIUS 30.  19:00
szombat

MÁRCIUS 27.  19:00
szerda ÁPRILIS 5.  19:00

péntek

CSODA SZÜLETIK - AZ ELSŐ 
LÉPÉSEK FILMVÁSZNON

A népszerű előadássorozat szórakoztató formában 
mutatja be a film- és táncművészet közös történetét. 
Visszautazunk egészen a kezdetekig, az elektromos-
ság és a modern táncművészet első úttörőihez.
Előadó: Lakatos János nívódíjas koreográfus,  
a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára.

MÁRCIUS 13.  19:00
szerda


