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KEDVES ÚJPESTIEK! 

A tavasz beköszöntével mi is rengeteg újdonsággal készülünk. 
Állandó ingyenes családi programokkal, kávézóval és a hozzá 
tartozó terasszal várjuk a nagyérdeműt. 

Aki a filmek világában merülne el, az szabadon választhat  
Világjáró sorozatunk, Filmszerdánk, vagy Táncoló Filmkockák 
sorozatunk közül.

Mindezeken felül egy igazi kuriózummal készültünk. Idén első al-
kalommal kerül megrendezésre a Vidéki Színházak Fesztiválja az 
UP Újpesti Rendezvénytérben. A hagyományteremtő szándékkal 
induló fesztivál két egymást követő héten szerdán, csütörtökön 
és pénteken kerül megrendezésre. A hat nap során összesen hat 
vidéki és határon túli színház mutatkozik be hat felnőtt és három 
gyermekdarabbal. Az UP Újpesti Rendezvénytérben vendég-
szerepel a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, a veresegyházi 
Veres1Színház, a Székesfehérvári Balett Színház, a tatabányai 
Jászai Mari Színház, valamint határon túli színházak, a kassai 
Thalia Színház és a Komáromi Jókai Színház. Az előadásokon felül 
is érdemes ellátogatni hozzánk, hiszen egyedi plakátkiállítással 
és vetítésekkel is készülünk, ahol a vendégszínházak más, archív 
darabjait nézhetik meg a látogatóink. 

Várjuk Önöket sok szeretettel!

TARTALOM
    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

UP2 |  UPSZIN - Vidéki 
 Színházak Fesztiválja

UP5 |  UPSZIN -    
	 Gyermekelőadások

UP6 |  UPSZIN -    
 Összesített programok

UP6 |  UPSZIN -    
	 Kiegészítő	programok

UP7 |  Az UP új program-  
 sorozatai

UP9 |  Nincsen tavasz  
 terasz nélkül

UP10| Programajánló

        ÚJPESTI PIAC

P1 |  Ünnepi nyitvatartás 

P1 |  Miért piros a húsvéti 
 tojás?

P2 |  Tökéletes menü húsvétra

P4 |  Indulhat a bográcsszezon!

P5 |  Őztokány

P6 |  Savanyú-különlegességek

P8 |  A szezon küszöbén

P9 |  Akciós ajánlatok

P10 |  A folyékony arany

P11 |  Akciós ajánlatok

P12  |  Párbeszéd 2019

Istenes László

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.
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félig mese, félig musical

Fiatal tudós kísérletezik a padláson: távoli, ti-
tokzatos bolygók üzenetét próbálja megfejteni. 
Látogatói azonban nem földönkívüliek, hanem 
évszázadok óta bolyongó mesebeli szellemek, 
akiket kifelejtettek a mesékből. Történetesen ők 
is erre a padlásra várják Révészt, aki elviszi őket 
az emlékezet országába. Révész meg is érkezik 
egy távoli világból, csakhogy egy Barrabás B. 
Barrabás nevű gengszter testében landol.  
S ez kicsit megkavarja az eseményeket. Félig 
mese, félig musical, kicsiknek és nagyoknak,  
9-től 99 éves korig.

ÁPR 17
19.00

A PADLÁS
KOMÁROMI JÓK AI SZÍNHÁ Z

ÁPR 18
19.00A FALU ROSSZA

ZENTHE FERENC SZÍNHÁ Z ,
SALGÓTARJÁN

zenés vígjáték két részben

A falu rossza a legjobb ember a faluban– dióhéj-
ban. Nagy a szerelemben, nagy a dúlásban és ke-
servben, szakadjon az a szív, amúgy magyarosan! 
Pedig odavannak ám érte - haj, de hányan! –, ám 
ő mégis nagyon odavan. Ezért danol, s dülöngél ez 
a csupaszív nagyember, akit Tóth Ede álmodott 
e tájra, hol Örkény is rátalált, s tollával nógatta 
tovább, ide, egészen az orrunk elé, ismerjünk csak 
magunkra. Hisz mi vagyunk a falu – lyányok és 
apák, pletyka és bor, tánc a pokolig meg vissza, 
röhögve-sírva népszínmű módra, cemendés-
tül-kutastul, hol a kútba szorulva ott tengődünk 
mindannyian…Móka hát ez, kifordított ködmön! 
A mű Örkény István örököseinek engedélyével, 
a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft. közvetíté-
sével kerül előadásra.

ÁPR 19
19.00

CSOPORTTERÁPIA
VERES1SZÍNHÁ Z ,
VERESEGYHÁ Z

ÁPR 24
19.00JÁTÉK A KASTÉLYBAN 

VERES1SZÍNHÁ Z ,
VERESEGYHÁ Z

mjuzikelkámedi két részben

Hat vadidegen érkezik egy csoportterápiára. 
Kezdetét venné az analízis, azonban egy apró 
hiányossággal.
A történet során különleges kérdések merülnek fel. 
Milyen problémákkal küzd egy operaházi balett- 
táncos, meddig lehet bírni 10 méterrel a felszín 
alatt a jeges Dunában búvárfelszerelés nélkül, 
vagy, hogy mi történt Velencében ’85 nyarán…
Vígjáték a lélekről, vágyakozásról, útkeresésről… 
azaz rólunk.

vígjáték három részben

Vidám férfitársaság érkezik a tengerparti üdülő-
helyre, hiszen elkészült legújabb közös darabuk 
szövegkönyve, a luxusvillában várja őket a zene-
szerző menyasszonya, a primadonnája. Az idill 
azonban hamar szertefoszlik, amikor a szomszéd 
szobából egy vehemens szerelmi jelenet hangjai 
szűrődnek át: a primadonna és egykori szeretője 
évődésének lesz fültanúja a három férfi. A kiala-
kuló felfordulásban mindenki másra gyanakszik, 
Turai teljes titokban egy olyan színdarabon kezd 
el dolgozni, amelyben az akaratlanul kihallgatott 
mondatok mind benne vannak, de a jelentésük 
merőben más színezetet kap... 
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balett

ZÁRT FÜGGÖNYÖK
Egy lezárt szoba, amely tele van elfelejtett, egykor 
megélt, vagy képzelt emlékekkel.
Az összezárt függöny sejtelmes titkokat rejt. 
Az előadás kezdetével a függöny megnyílik, és a 
néző elé tárul egy ismeretlen-ismerős világ. Egy vi-
lág, amelynek az előadás során részesévé válik, és 
amely világban ráismerhet sajátjára.
Egy szerelemben a felek egymás részeseivé válnak. 
Egy-egy katartikus erejű találkozás és egyesülés 
során az egykor széttört egész újra egybeforr.

NAPLEMENTE
Sok mindent eszünkbe juttat a lenyugvó sugarak, 
és azok meleg színjátékának látványa. A Székesfe-
hérvári Balett Színház produkciójának címe hűen 
fejezi ki a mű tartalmát: az idő múlásának meta-
forája, jelenségek és az emberi élet elmúlásának 
költői képe. 

musical

Kocsák Tibor fülbemászó dalai és Miklós Tibor dal-
szövegei segítségével ismét megelevenedik a közis-
mert történet – mi történik egy nyíltszívű becsületes 
fiúval, aki belekóstol az élet kis és nagy hazugsága-
iba, aki nem tudja elviselni az igazságtalanságot és 
naivan hisz a becsület erejében. Árulásról, képmuta-
tásról, gyengeségről és lelki erőről, az emberi kap-
csolatok törékenységéről és az ember gyarlóságáról 
szól megint a példázat - hol meghatóan, hol iróni-
ával, hol kritikusan, hol megértőn, hol viccesen, hol 
megrendítőn, hol énekelve, hol táncolva, hol esen-
dően, hol bölcsen, de mindig a nézővel játékosan 
összekacsintva.  
A zenei anyagot a József Attila Színház biztosította a 
Kassai Thália Színház részére.

zenés mesejáték egy részben 

A mesejáték Tündérországban játszódik, ahol ismeretle-
nek a színek, minden hófehér. A három tündér a hegyek 
túloldalán megismerkedik a színekkel és elhatározza, 
hogy valahogyan eljuttatja otthonaikba is. Vajon sikerül 
nekik a hófehér világot színesre festeni? Segítségükre 
lesz Indra istenség.
Az előadás interaktív, szerves részét képezi a gyerekekkel 
való kommunikáció.
Az előadás célközönsége elsősorban az óvodai nagycso-
portos, illetve alsó tagozatos általános iskolás korosztály.

ÁPR 25
19.00

NAPLEMENTE /
ZÁRT FÜGGÖNYÖK
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁ Z ,
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁ Z

ÁPR 26
19.00LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

THÁLIA SZÍNHÁ Z , 
K ASSA

ÁPR 17
10.00SZIVÁRVÁNY 

ÁPR 19
10.00

ZSUZSIKA  
HANGJA

mese - koncert

A Gőgös Gúnár Gedeon című kötet írónője Varga 
Katalin, Tarján Veronika nagymamája volt. A könyv 
Veronika számára valóságos, kézzel fogható családi 
kincs. Veronika már régen tervezte a mű feldolgozá-
sát, amely 2017 novemberében Tatabányán, a Jászai 
Mari Színházban került bemutatásra Gőgös Gúnár 
Gedeon koncert- színház címen.
Az interaktív Gőgös Gúnár Gedeon mese-koncert 
világzenei hangzásában a magyar és erdélyi népzenei 
elemek mellett fellelhető a balkáni, a blues, valamint 
a popzene hangzásvilága.

ÁPR 18
10.00GŐGÖS GÚNÁR

GEDEON
JÁSZ AI MARI SZÍNHÁ Z , TATABÁNYA
VERONAKI ZENEK AR

interaktív meseelőadás

A színházban éppen a Hamupipőkére készülődnek a 
színészek, Zsuzsika művésznő és Flórián művész úr. 
Amikor a gyerekek megérkeznek, beleshetnek a próbába, 
egy különleges világba, a színház lenyűgöző varázslatába. 
Zsuzsika a gyerekek segítségével megtanulja, hogy csak 
akkor sikerülhet az előadás, és csak akkor történhet meg 
a csoda, ha megtanuljuk tisztelni a másikat, ha számít-
hatunk egymásra, és ha megtanulunk együtt játszani. 
Az előadás interaktív, a gyerekek bevonása nagy sze-
repet játszik a darabban. 
A műsor leginkább középső csoportos óvodásoktól 
alsó tagozatos kisiskolás korig ajánlott.

GYERMEKELŐADÁSOK
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Az előadások megtekinthetők:
UP Újpesti Rendezvénytér Színházterem

ÁPR. 24. ÁPR. 26.

ÁPR. 18.

ÁPR. 25.

ÁPR. 19.ÁPR. 17.

A PADLÁS
19.00

SZIVÁRVÁNY
Helyszín: Kávézó

10.00

GŐGÖS GÚNÁR GEDEON
10.00

A FALU ROSSZA
19.00

ZSUZSIKA HANGJA
10.00

CSOPORTTERÁPIA
19.00

JÁTÉK A
KASTÉLYBAN

19.00

NAPLEMENTE /
ZÁRT FÜGGÖNYÖK

19.00

LÉGY JÓ
MINDHALÁLIG

19.00

ÁPR. 17–19.
15.00

ÁPR. 24–26.
10.00, 15.00

VETÍTÉS
MINDEN NAP!

Ö S S Z E S Í T E T T  P R O G R A M O K

Helyszín: Jade terem

szerda csütörtök péntek

szerda csütörtök péntek
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KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

FILMVETÍTÉSEK
A Jade teremben, naponta több alkalommal tekinthetők meg a színházi archív fel-
vételek. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy nem csak földrajzilag, hanem az időben is 
kalandozzunk picit, mindezt úgy, hogy ki sem kell mozdulnunk az UP épületéből.

PLAKÁTKIÁLLÍTÁS
A fesztivál ideje alatt állandó kiállítással 
kedveskedünk a látogatóknak, hogy közelebb 
hozzuk a vidéki színházak hangulatát.

A legkülönbözőbb műfajú, stílusú és korú 
plakátok közül válogattunk, hogy egy igazán 
színes és a színházi világ változatosságát 
hűen tükröző kiállítást hozhassunk létre. 

ÚJ, RENDSZERES PROGRAMOKKAL  
VÁR MINDENKIT  

AZ UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR!

Programjainkat  az igények,  
visszajelzések tükrében igyekszünk úgy bővíteni,  

hogy mindenki találjon magának vonzó és elérhető lehetőséget.

Időpontok: 

BAHORKA TÁRSULAT KLUB

Ezt szem előtt tartva indítottuk el ingyenes családi klubsorozatunkat a Bahorka Társulattal. 
A kiváló fiatal népzenészekből és táncos-énekes alkotókból álló kreatív műhely tagjai szívügyüknek 
tekintik a jeles napok, ünnepi szokások és az emberélet fordulóihoz köthető szokások felelevenítését, 
újragondolását és élményszerű bemutatását. Vasárnaponként a zenés, interaktív előadásokon felül 
kézműves foglalkozásokkal is várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.

Tagok: Balogh Melinda/Horváth Sára/Kaszai Lili – ének, mese, tánc
Utasi Péter – mese, tánc
Zenészek: Kiss B. Ádám/Gárgyán Zoltán/ifj. Csoóri Sándor/Réti Benedek/Szabó Csobán Gergő

ÁPRILIS 14.  10:00
vasárnap

ÁPRILIS 28.  10:00  
vasárnap

MÁJUS 12.  10:00  
vasárnap

JÚNIUS 16.  10:00  
vasárnap



A filmek szerelmesei több 
programból is csemegézhet-
nek, legyen szó úti filmekről, 
klasszikus moziról, vagy akár 
Táncoló Filmkockák soroza-
tunkról.

Utóbbi egy méltán népszerű 
előadássorozat, amely szó-
rakoztató formában mutatja 
be a film- és a táncművészet 
közös történetét Lakatos 
János nívódíjas koreográfus 
segítségével.

Április 3-tól havi rendsze-
rességgel vár minden kedves 
érdeklődőt a Filmszerda.
Szerethető értékek a film-
vásznon. Itt nemcsak is-
mert és közkedvelt műveket 
vetítünk, hanem a filmhez 
kapcsolódó alkotókkal is 
beszélgetünk a helyszínen, 
hogy egy kicsit úgy érezzük,  
bepillanthatunk a kulisszák 
mögé is. A vetítések háziasz-
szonya: Baróti Éva újságíró, 
dokumentumfilmes. 

Ezen felül természetesen 
folytatódik töretlen népsze-
rűségnek örvendő úti film-
sorozatunk Németh György 
előadásában. 

Viszont nyár sem, így már most 
tavasszal bemelegítünk a „fősze-
zonra” és megnyitjuk teraszunkat, 
hogy a kávézó kínálatát immár 
napsütésben is élvezhessük. 
A nyitó est hangulatát a Dresch Vonós 
Quartet teszi igazán különlegessé  
április 28-án 19 órai kezdettel. Dresch 
Mihály zenésztársai a népzene kimagaslóan 
eredeti, azt egyszerre virtuóz és elmélyült 
módon művelő képviselői: ifj. Csoóri Sándor, Brasnyó Antal, Bognár András és Szabó 

Dániel. Ez a különleges felállás lehetővé teszi, hogy a műfajok újabb, izgalmas ötvö-
zetét ezúttal hangsúlyosabban, a népzene nézőpontja felől közelítve teremtsék 

meg, természetesen továbbra is a védjegyszerű Dresch-hangzással.

TÁNCOLÓ FILMKOCKÁK FILMSZERDA VILÁGJÁRÓ SOROZAT 

UP8

Hisszük, hogy mindig van tovább, így a szabad  
ég alatt is visszatérő programokkal kedveskedünk. 

Vár minket a Borterasz!
Kalandozzunk a hazai borvidékeken, a borok és Káli Ildikó sommelier,  

borszakíró, a Magyar Sommelier Szövetség Tiszteletbeli Elnöke kalauzolásával,  
ahol alkalmanként 6 kiváló és izgalmas bort kóstolhatunk.

Május 3-án a sorozat kezdő estéjén Újpest rosé árnyalatokba öltözik, és ezzel hivatalosan 
is megkezdődik a rozé szezon!
Képzeljük el a tavaszi, kora nyári estéket, amikor kint ülünk a szabadban, kezünkben egy po-
hár ital, mindez minőségi zene kíséretében. Ez a hely még mindig az UP Terasz, ahol a nyitó- 
koncertet követően minden szombaton, ingyenes koncertekkel kedveskedünk a környék 
lakóinak és természetesen minden érdeklődőnek.
Terasz Live sorozatunk kisebb felállású, de egyedi hangzásvilágú formációkkal a tavaszi- 
nyáresti hangulatot hozza Újpestre.

UP9

ÁPRILIS 28.  19:00
vasárnap

NINCSEN TAVASZ TERASZ NÉLKÜL
RENDSZERES FILMVE TÍTÉSEK

ÁPRILIS 10.  19:00
szerda

Csoda születik - Az első 
lépések filmvásznon

ÁPRILIS 3.     19:00
szerda

Tiszta szívvel

ÁPRILIS 8.    18:00
hétfő

Észak-Erdély, Bukovina, 
Moldova, Partium



PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ
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AZ KÜLÖNBÖZŐ TANFOLYAMOKAT KÍNÁL MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!

ÁPRILIS 1. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

ÁPRILIS 2. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

ÁPRILIS 3. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

ÁPRILIS 4. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

ÁPRILIS 8. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

ÁPRILIS 9. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

ÁPRILIS 10. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

ÁPRILIS 11. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

ÁPRILIS 15. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

ÁPRILIS 16. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

ÁPRILIS 17. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

ÁPRILIS 18. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

ÁPRILIS 23. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

ÁPRILIS 24. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

ÁPRILIS 25. csütörtök
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

ÁPRILIS 29. hétfő
 9:00 Szenior örömtánc 
 18:30 Stresszoldó jóga

ÁPRILIS 30. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

ÁPRILIS 6-7.  11:00, 15:00, 17:30

KICSI GESZTENYE KLUB 
A KALAND FOLYTATÓDIK 

A Minimaxon már 9 európai országban s hazánkban 
is hatalmas sikerrel futó ismeretterjesztő zenés 
mesejáték egyfelvonásos színpadi show-ja va-
rázslatos hangulattal, karokat és lábakat rögvest 
megmozgató dalokkal vár mindenkit, ahol a nevetés 
garantált! Lehetsz kicsi vagy nagy, fiú vagy lány, 
szülő vagy nagyszülő… a jókedv nem marad el! S az 
is biztos, hogy velünk énekelsz majd!

szombat, vasárnap

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF 
ÉLETMŰVE:  

KAPOSVÁR – PÁRIZS – KAPOSVÁR

Az előadás a művész páratlan életútját 
ismerteti Kaposvártól Párizson át vissza 
Kaposvárig. Az előadást tartja: Földi Eszter 
PhD, a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai 
gyűjteményének osztályvezetője, a 2014 
decemberében rendezett Rippl-Rónai és 
Maillol - Egy művészbarátság története 
című kiállítás kurátora.

ÁPRILIS 15.  18:00
hétfő

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT: 
MINTHA ELVÁGTÁK VOL

Tudta ön, hogy a jelen a jövő múltja és a múlt jövője? 
Vegyük pl. a Mintha elvágták vol című előadást! Ami-
kor ön a jegyét megvette rá, akkor az a jelen volt, az 
előadás viszont a jövőben zajlott majd. Igen ám, de mi 
történik a mindkettő után következő időintervallum-
ban? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Társulat. 

ÁPRILIS 11.  19:00
csütörtök

Q- KLASSZIKUSOK ÚJRATÖLTVE

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

ÁPRILIS 5.  19:00
péntek

MÁTYÁS KIRÁLY A CSILLAGOK KÖZÖTT  
A GÖRBETÜKÖR SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

Zenés mesejátékunkban az ismert történetek feldol-
gozása mellett – Kolozsvári bíró, Az igazmondó juhász, 
Mátyás Gömörben – fontosnak tartjuk, hogy interaktív 
formában elbeszélgessünk a gyerekekkel Mátyás sze-
mélyéről, koráról, miközben bizonyos mesék különleges, 
zenés formában elevenednek meg.

ÁPRILIS 28.  15:00
vasárnap

MOMENTÁN TÁRSULAT: 
RE:VERZE 

Improvizált standup-koncert. A brilliáns 
zenészduó sosemvolt slágerekkel impro-
vizál. Receptek, napi hírek, gyerekversek, 
vagy bevásárlólisták: minden szövegben 
bújkál egy dal!

ÁPRILIS 27.  19:00
szombat


