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Gyémánt,  
Schrammel, Bertalan
Kossuth-díjas 
művészek  
kiállítása
Bővebben    
a 7. oldalon.  

Bővebben a belső  
borítón.  

Bővebben a 2. oldalon.  

A DRESCH QUARTETTEL  
INDUL A TERASZ LIVE

Élőzene minden szombaton  
az UP Teraszon

Tóth Vera és  
Tóth Gabi 

együtt!
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KEDVES ÚJPESTIEK! 

A napsütés, a virágzó fák, az újonnan nyílt teraszunk mind új 
arcát mutatják meg épületünknek.

Ismerjék meg közelebbről ezt az oldalunkat is, jöjjenek el 
hozzánk szombatonként és élvezzék az ingyenes élő zenei 
koncerteket, vagy merüljenek el a  borok világában Káli Ildikó 
sommelier kalauzolásával. 

Az áprilisban zajlott Vidéki Színházak Fesztiválján, az UPSZÍN-en 
vidéki és határon túli színházak előadásait tekinthették meg a 
vendégek, ahol az esti előadásokon felül ingyenes gyermekelőa-
dások, plakátkiállítás és filmvetítések is színesítették a programot.

A fesztivál végével sem kell lemondanunk a színházi élményekről, 
hiszen rögtön azt követően, április 27-én a Momentán Társulat 
előadása tölti meg ismét élettel az UP Bisztrót, majd május 25-én 
Opera StandUP előadással készül a FareMido Társulat. 

Várjuk Önöket sok szeretettel!

TARTALOM
    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

UP2 |  A Dresch Quartettel 
 indul a Terasz LIVE

UP7 |  Gyémánt, Schrammel, 
 Bertalan

UP8 |  Borterasz  

UP10| Programajánló

        ÚJPESTI PIAC

P1 |  Nyitvatartás 

P1 |  Orgona ága - Anyák 
 napi virágdilemma

P2 |  Marhajó! - A húsok királya

P4 |  Uzsonna másképpen

P6 |  Akciós ajánlatok

P7 |  Tavasz a balkonon

P8 |  A kertből a poharunkba

P9 |  Akciós ajánlatok

P11 |  Fagylalt otthon?

P12  |  Újpest két keréken

Istenes László

MÁJUS 2.
19:00

Közéleti talkshow 
ISTENES LÁSZLÓVAL, 
minden másról is!

TÓTH VERA & 
TÓTH GABI

VENDÉGEK:

A havonta jelentkező talkshow-ban most a két népszerű énekesnő, Tóth Vera és Tóth Gabi 
vendégeskedik, akik az ország szeme láttára lettek fiatal lányokból ünnepelt dívák. 
A tapolcai lányok elképesztő sikertörténete – színpadi kulisszatitkokkal és eddig soha nem 
hallott családi sztorikkal.

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



A Dresch Quartettel  
indul a Terasz LIVE

UP2 UP3

Az április 28-i koncerten egy nemrégiben mó-
dosult formációval érkeznek hozzánk.
A formáció annyiban új, hogy az egyik brá-
csásunk távozása után egy fiatal cimbalista 
művészt hívtunk meg a zenekarba. A többiekkel, 
Bognár András bőgőssel, Csoóri Sándor Sündivel  
már régóta ismerjük egymást és muzsikálunk 
együtt. Zimber Ferenc kollégánkkal március 
eleje óta zenélünk.
Egy teljesen akusztikus zenekart szerettem 
volna, ahol nincs dob, és bele tudok csempészni 
népzenei elemeket is. Ezekkel a fiúkkal ezt meg 
tudtam valósítani, nagyon tehetséges zené-
szek, népzenét különösen jól játszanak, hiszen 
ez a fő profiljuk.
Egyébként más zenéket is játszunk, nekem 
vannak saját bejáratú kompozícióim, amiben ez a 
hangszerelés dominál, azt is remekül meg tudjuk 
együtt szólaltatni.

Az Ön neve leginkább a jazz műfajából ismert, 
hogyan indult el a népzene irányába?
Ez nekem párhuzamosan indult, egyrészt gyer-
mekkoromban, ahol nevelkedtem Hajdú-Bihar 
megyében, parasztzene volt, mondjuk azt, hogy 
népzene, ami nagyon hasonlított a tánchá-
zi hangulathoz. Kamaszkoromban elkezdtem 
komolyabban zenével foglalkozni, felvételt 
nyertem a konzervatóriumba. A táncházkultú-
ra, ahova sokat jártam le, akkoriban virágzott, 
először gyimesi zenével kezdtem el foglalkozni, 
főleg furulyán, tehát ez nekem igazából mindig is 
párhuzamosan működött.
Amikor fiatalok voltunk, zenésztársaimmal 
együtt szerettünk volna kitörni a konvenciókból, 
ez talán a fiatalos hévnek is volt köszönhető...

Ez a fiatalos lendület az, ami miatt a mostani 
zenésztársai is fiatalabbak?
Nekem sosem számított a kor. Ők egy új generá-
ció, akik talán picit nyitottabbak...

Mire számíthatnak azok, akik eljönnek hozzánk 
az UP Teraszra?
Számomra a zene általában emelkedettséget 
jelent, kicsit ünnepi hangulatot talán, de ez nem 
azt jelenti, hogy egy merev koncertre kell számí-
tani, hanem egy kerek akusztikus zenére, ahol a 
zene jó érzéseket kelt.

Számomra a zene 
általában emelke-
dettséget jelent,  
kicsit ünnepi hangu-
latot talán, de ez nem 
azt jelenti, hogy egy 
merev koncertre kell 
számítani, hanem egy 
kerek akusztikus  
zenére, ahol a zene  
jó érzéseket kelt.

Április 28-án a Dresch Quartet nyitja meg a Terasz LIVE sorozatunkat, ahol 
a nyár folyamán hétről hétre élő zenei koncertekkel készülünk. A zenekar 
frontemberével, Dresch Mihállyal beszélgettünk zenéről és arról, hogy mi-
lyen élmény várja majd a koncertre érkezőket.



Hogy sikerült megtalálni az egyensúlyt az 
emelkedettség és aközött, hogy a zenéje minél 
többek számára befogadható legyen?
József Attila versében olvashatjuk, hogy „Csak az 
olvassa a versemet, ki ismer engem és szeret...”: 
ez a mi zenénknél is így van.  Arra azonban min-
dig törekedni kell, hogy amit létrehozunk, az igazi 
legyen, őszinte. Ezt követően, ha erre kapcsolód-
nak az emberek, az egy nagy dolog.
Fiatalabb koromban nagyon kísérletező dolgokat 
játszottam, ami így is volt rendben, hiszen egy fi-
atalnak az is a dolga, hogy mindent átértékeljen. 
Az évek során az emberben a helyére kerül, hogy 
mit tart fontosnak, mi az, amit belülről szeret.
Van, hogy megálmodunk valamit, és mikor meg-
szólal, és már nem az, mint ahogy elgondoltam, 
aztán megy a saját útján, de javítani persze 
mindig lehet egy újabb kompozíciót, amelybe 
beépítjük az előzőek tapasztalatát.

Amit játszanak, az egy igazi fúziós zene.  
Mennyi próbát igényel egy ilyen formáció?
Hetente egyszer próbálunk, ez egészen addig 
szükséges, amíg már egymás rezdüléseiből is 
tudjuk, hogy merre menjünk tovább. Azonban 
mind a jazz, mind a népzene műfajára jellemző 
az improvizáció, így egyharmad rész ilyen jellegű 
dalok is hallhatók leszenek a koncerten. Azonban 
a többi dalnál is elmondható, hogy van egy váz, 
ami biztonságot ad, hiszen tudjuk, mi következik, 
majd ahogy figyelünk egymásra és engedünk a 
zene áramlásának, lesz igazán élő a produkció.
Sokszor van, hogy játék közben is új dolgokkal 
találkozunk, valamivel, ami szokatlan és egy kicsit 
más irányba mozdítja el a hangulatot, ez is az 
egyik szépsége az improvizációnak.
Szeretem ezt az akusztikus formációt, úgy gon-
dolom, hogy a ritmust belülről érezzük, nem kell 
hozzá dob.

ÁPRILIS 28.  19:00
vasárnap

úgy gondolom, hogy a ritmust belülről 
érezzük, nem kell hozzá dob

MÁJUS 18. \ 20:00
SANTA DIVER

MÁJUS 11. \ 20:00
VOODOO PAPA DUÓ

ÁPRILIS 28. \ 19:00
DRESCH QUARTET

MINDEN SZOMBATON INGYENES 
ÉLŐZENEI KONCERTEK AZ UP TERASZÁN

INFORMÁCIÓ ÉS                      Helyszínen:   1042 Budapest, Szent István tér 13-14.        Telefonon:      +36 1 696 0729               Interneten:     www.uprendezvenyter.hu
JEGYVÁSÁRLÁS:                     Jegypénztár nyitvatartás:      H–V    09:00–19:00     E-mail:     info@uprendezvenyter.hu                jegy@uprendezvenyter.hu 

UP4



UP7INFORMÁCIÓ ÉS                      Helyszínen:   1042 Budapest, Szent István tér 13-14.        Telefonon:      +36 1 696 0729               Interneten:     www.uprendezvenyter.hu
JEGYVÁSÁRLÁS:                     Jegypénztár nyitvatartás:      H–V    09:00–19:00     E-mail:     info@uprendezvenyter.hu                jegy@uprendezvenyter.hu 

MÁJUS 7-29.

VALLOMÁS A 
SZERELEMRŐL

MÁJUS 23.    19:00

“Szerelmes vagyok. Hatvankét éve. Ez a történelmi korokon áthúzódó 
személyes élményem szülte ezt a könyvet. Nem a tartós párkapcsolatról, 
hanem a szerelemről írtam. Az öröklángról, amelyről tudom, hogy nem lesz 
parázs soha. Láng marad mindig. Azt is tudom már, hogy öregkorunkban 
lobog a legszebben és legizzóbban. A búcsú gyönyörűbb, mint a találkozás.
Életem összegzése ez a mű.” - A szerelem titkait keresi Müller Péter 
könyve, amelyről ezúttal előadást tart. 

Müller Péter előadása

A tavaly szeptemberben nyílt UP Újpesti Rendezvénytér május 7-től 
kezdve rendszeresen művészeti kiállításoknak is otthont ad. A megnyitó 
kiállításon három országosan ismert és elismert művész alkotásait cso-
dálhatják meg a látogatók. Gyémánt László festőművészt, Schrammel 
Imre keramikust és Bertalan Tivadar látványtervezőt a Kossuth-díj el-
nyerésén kívül az köti össze, hogy mindannyian Újpest díszpolgárai. 

A kiállítótérben a megnyitó kiállítás után rendszeresen 
rendezünk különböző kiállításokat, ahol ismert meste-
rek és fiatal művészek, hazai és határon túli művész-
telepek, valamint hazai művészeti gyűjtemények is 
bemutatkoznak. Ezen kívül lesznek életműkiállítások, 
fotóművészeti kiállítások és fiatal, ösztöndíjas 
művészek anyagaiból is válogatunk.

Az első kiállítás meghívott művészei:
Gyémánt László festőművész
Schrammel Imre keramikus
Bertalan Tivadar látványtervező 

Kiállításmegnyitó: 2019. május 7. kedd 18:00 
Helyszín: UP Újpesti Rendezvénytér, Topáz terem
A kiállítást megnyitja Wintermantel Zsolt,  
Újpest polgármestere. 

A megnyitóra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 

GYÉMÁNT, SCHRAMMEL, BERTALAN
Három Kossuth-díjas művész kiállításával nyitja meg kiállítóterét az 
UP Újpesti Rendezvénytér. 
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KONCERT NEM CSAK GYEREKEKNEK!

IDŐRADÍR
MÁJUS 26.    11:00

Bíró Eszter koncert 
Találjuk meg az óraszerkezet 
darabjait, hogy helyreálljon az idő!

TELTHÁZ

„CSIRIBIRI”
MÁJUS 19.    11:00

Halász Judit egyedülálló 
pályafutásának legnépszerűbb 
alkotásai.

Ismerjék meg legújabb sorozatunk háziasszonyát, Káli 
Ildikó borszakértőt:
 
„Folyamatosan járom a borászatokat, borvidékeket. 
Így az általam tartott borkóstolók azért frissek, üdék és 
informatívak, mert mindig megosztom élményeimet és 
a legutóbbi híreket a közönséggel. 
A borkóstolóim témáit is a borászoktól kapott szemé-
lyes élményekhez, illetve a szezonalitáshoz igazítom. 
Májusban már szép lassan elindulunk a nyár felé, ezért 
választottam témaként a rozéborok kóstolását. 
 
Nyáron a nagy meleg miatt kevésbé kívánunk testes 
vörösborokat kóstolgatni, sokkal jobban esik egy ala-
csonyabb alkoholtartalmú, üde savszerkezetű rozé.
A májusi borkóstolón már mindenki előzetes képet 
kaphat a rozéborkínálatról és a kiválasztott kedvencet 
egész nyáron kóstolgathatja.
 

BORTERASZ

MÁJUS 3.  18:00
péntek

Májusban már szép las-
san elindulunk a nyár felé, 
ezért választottam témaként 
a rozéborok kóstolását. 

Borkóstolóimat általában 
úgy állítom össze, hogy az 
egészen kezdők is el tudja-
nak igazodni a kínálatban. 
Ugyanakkor a „haladó” bor-
kedvelők számára is igyek-
szem mindig újat mutatni.
 
A kóstolókat szeretem in-
teraktív formában megtar-
tani, és nagyra értékelem, 
ha a hallgatóság is elmond-
ja a véleményét a borokról, 
arról, hogy milyen illatokat 
és ízjegyeket érez a borban. 
Így válik izgalmas élménnyé 
egy borkóstoló a közönség 
számára is.”
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AZ KÜLÖNBÖZŐ TANFOLYAMOKAT KÍNÁL MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!

MÁJUS 2. csütörtök
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁJUS 6. hétfő
 9:00 Szenior örömtánc 
 18:30 Stresszoldó jóga

MÁJUS 7. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁJUS 8. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing | 
  középhaladó

MÁJUS 9. csütörtök
 17:00 Szenior örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁJUS 13. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁJUS 14. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁJUS 15. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing | 
  középhaladó

MÁJUS 16. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁJUS 20. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁJUS 21. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁJUS 22. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing | 
  középhaladó

MÁJUS 23. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

MÁJUS 27. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

MÁJUS 28. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

MÁJUS 29. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing | 
  középhaladó

MÁJUS 30. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

MÁJUS 8.   19:00

TÁNCOLÓ FILMKOCKÁK
TÁNCOLÓ IKONOK 1. RÉSZ  

Ebben a részben közelebbről megismerkedünk a leg-
nagyobb táncoslegendákkal a ’ 40-es ’ 50-es évekből. 
Fedezzük fel, hogyan változtatta meg a táncos mozit 
Fred Astaire eleganciája, Gene Kelly sármja vagy a 
villámlábú Nicolas testvérek azóta is utánozhatatlan 
technikája! Víz alá merülünk, hogy megcsodáljuk 
Esther Williams sellőtáncát. Lakatos János nívódíjas 
koreográfus előadása a Jade teremben.

szerda

FILMSZERDA:
BÚÉK 

MAGYAR VÍGJÁTÉK 

Szilveszter éjjelén egy baráti társaság úgy dönt, 
hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit: egész este 
úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket 
a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhas-
sák őket. 16 éven felülieknek. A vetítések házi- 
asszonya: Baróti Éva újságíró, dokumentumfilmes.

MÁJUS 15.   19:00
szerda

BÉRCZESI ROBI 

A Hiperkarma alapítója, rendkívül népszerű 
számainak szerzője.  BioRoBoT és persze Hiper-
karma-dalok is elhangzanak új szerzeményekkel 
kiegészülve.

MÁJUS 9.   19:00
csütörtök

BAHORKA TÁRSULAT KLUB
SZERELEM, SZERELEM –  

PÁROSÍTÓK, MÁJUSFAÁLLÍTÁS 

Folytatódik az ingyenes családi klubsorozat. 
Kézműves-foglalkozás: szárított virágból kép-
készítés. Vendég: Csoóri Julianna.

MÁJUS 12.   10:00
vasárnap

BECK ZOLTÁN (30Y) 
SZERZŐI EST 

Gyereknek bátor - Beck Zoli szerzői estje - mindig más,  
sosem ugyanaz. Különleges atmoszférájú előadás a 
hazai underground egyik legismertebb előadójától. 

MÁJUS 30.   19:00
csütörtök

OPERA 
STANDUP

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

MÁJUS 25.   19:00
szombat


