
BRAINDOGS 
Bővebben a 2. oldalon.  
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KLASSZIK LASSZÓ 
A Blahalouisiana, a Mary Popkids, az Ivan 
and the Parazol kiváló zenészei együtt! 
Bővebben a 9. oldalon.  

Bővebben az 5. oldalon.  

az            talkshow vendégei

JAKUPCSEK Gabriella & 
ALFÖLDI Róbert
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KEDVES ÚJPESTIEK! 

Téli varázslat az indián nyár után.
Talán így jellemezhetnénk az előttünk álló, programokban gaz-
dag időszakot.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, így kicsit kinyúltak a Teraszon 
eltöltött napsütéses órák, november közepétől azonban egy új, 
igazán különleges térrel kedveskedünk a hozzánk látogatóknak.
Egy hatalmas dóm gondoskodik arról, hogy a hidegebb napokon 
se kelljen lemondanunk a természetes fényről és a csodálatos 
panorámáról. Mindezeken felül azonban családbarát progra-
mokkal, felolvasásokkal és koncertekkel is biztosítjuk azt, hogy a 
teraszunk ismét megteljen élettel. Közkívánatra extra Borterasz 
is várja majd a pezsgők szerelmeseit, valamint új és visszatérő 
művészekkel is találkozhatunk majd. Az őszi leveleknél csupán 
a zenei palettánk lesz színesebb. A Cseh Tamás emlékest bi-
zonyára feledhetetelen élmény lesz mindenkinek, aki ellátogat 
hozzánk, a blues szerelmeseinek pedig egy igazi különlegességet, 
a Braindogs zenekart hozzuk el az újpesti deszkákra.
Szintén folytatódnak akusztikus koncertjeink, ahol a Klasszik Lasz-
szó formációban hazánk legtehetségesebb fiatal művészei mu-
tatkoznak meg, majd egy igazi underground klasszikus, az Európa 
Kiadó és a Balaton Zenekar frontemberei zenélnek a Bisztróban. 

Várjuk önöket!

TARTALOM
    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

UP2 |  Braindogs 

UP5 |  ŐK2EN      
UP6|  Violán túl – a Sensaria 
 csoport kiállítása

UP7|  Hogyan készül egy sláger 
 gyerekekkel közösen?

UP8 |  Jégkunyhó az UP Teraszon

UP9 |  Klasszik Lasszó

UP10|  Programajánló

        ÚJPESTI PIAC

P1 |  Nyitvatartás 
P1 |  Tökölni jó

P2 |  Tökéletes tök ételes

P3 |  Segít az egészségben

P4 |  Csomagolásmentesen  
 a piacon

P5 |  Akciós ajánlatok

P8 |  Birs? Bírlak!

P9 |  Akciós ajánlatok

P10 |  Salamon töke

P11 |  Akciós ajánlatok

Istenes László

NOVEMBER 7.    19:00

MENYHÁRT JENŐ 
& VÍG MIHÁLY 
Két jelentős kortárs muzsikus poétánk zenél: 
dalok a Balatontól az Európa Kiadóig, érintve 
a Trabantot, Baksát, egyebeket. 

NOVEMBER 20.    19:00

A legnépszerűbb hazai zenészekből és költőkből 
álló alkotócsoport jelen műsorában egy western-
történetbe ágyazva keres válaszokat arra, hogy mi 
történik velünk, és miért.

KLASSZIK LASSZÓ

ZENEI PROGRAMOK

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



NOVEMBER 8.   19:00
péntek
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A Braindogs zenekar, vagy ahogy ők nevezik, baráti társaság immár több 
mint 15 éve hozza el a magyar közönségnek Tom Waits  legnagyszerűbb da-
lait. Mivel a tagok külön-külön is elismert szerzők és előadók, igazán semmi 
szükségük nem lenne a Los Angeles-i mester köpenyébe bújni. Pont ez kü-
lönbözteti meg ezt a formációt a szokásos tribute zenekaroktól.
Közös a hét muzsikusban, hogy mindannyiuk számára zsinórmérték Tom 
Waits zseniális dalszerzői életműve.
Idén decemberben tölti be a hetvenedik évét a drága mester, és ennek apro-
póján az UP Újpesti Rendezvénytérben áll újra színpadra ez a társaság.

BRAINDOGS

Legtöbb esetben olyan előadók dalait dolgoz-
zák fel, akik már nincsenek velünk, Tom Waits 
azonban mind a mai napig aktív dalszerzőként 
és színészként is.
Ian (Ian Siegal, ének) figurája a fő erőssége a 
zenekarnak, ő képviseli az angolszász kultúrát 
is.  Tom Waits világát Ő adja át hitelesen, mi, a 
zenekar többi tagja pedig ott vagyunk körülötte 
és fűszerezzük a történetet. (Varga Livius)

Milyen gyakran van lehetőség közös zenélésre?
Évente legalább egyszer igyekszünk koncer-
tezni, volt egy év, 2017, amikor ezt nem tudtuk 
megvalósítani, mivel mindannyian nagyon 
elfoglaltak voltunk, nagyon hiányzott, az öröm-
zene és a kollégák is. (Ian Siegal)

Mennyire ismerős a magyar közönségnek a 
műfaj vagy akár Tom Waits?
Számunkra is meglepő, hogy mennyien isme-
rik ezeket a dalokat, és egyre többen jönnek el 
a koncertekre is. Ian például már 20 éve jár  
Magyarországra, ezalatt őt is megismerte 
a közönség, így akár szólóestjeire is elmennek. 
Az pedig, hogy a zenekar tagjai ismert hazai ze-
nekarok frontemberei, zenészei szintén segített 
abban, hogy több emberhez juttassuk el ezt a 
zenét, életérzést. (Ripoff Raskolnikov)

Külön-külön nagyrészt nem blueszenével lép-
tek színpadra, honnan jön mégis ez az érzelmi 
kötődés ehhez a műfajhoz?
A blues gyakorlatilag mindennek az alapja, ami 
nem komolyzene. Nagyon sok mai zenében, 
útelágazásban ott van. Ez a műfaj azonban 
nagyon átalakult napjainkra, mondhatni az igazi 
blues véget ért a ’80-as években, ez az az idő-
szak, amire a koncerteken igyekszünk vissza-
tekinteni. (Frenk)
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Istenes László a talkshow-jában hónapról hónapra 
izgalmas és ismert személyeket lát vendégül, akik-
nek az életébe bepillantást nyerhetünk, és akik 
között valamilyen személyes kapcsolat van. A közel 
120 perces műsor során szó esik magánéletről, 
szakmai sikerekről, elszalasztott lehetőségekről, 
félelmekről, vágyakról és minden másról is.

Magyarország egyik legismertebb televíziós 
személyisége és az ország egyik legfoglalkoz-
tatottabb színész-rendezője egy színpadon. 
Jakupcsek Gabriella és Alföldi Róbert novem-
ber 28-án az ŐK2EN vendégei lesznek. Min-
den, ami a képernyőn és a színpadon zajlik, és 
minden, ami a színfalak mögött és a forga-
tási szünetekben történik. A műsorvezető 
ezúttal is Istenes László.

Alföldi Róbert és Jakupcsek Gabriella az ŐK2EN 
novemberi vendégei! 

NOVEMBER 28.    19:00
csütörtök

JAKUPCSEK Gabriella & 
ALFÖLDI Róbert

VENDÉGEK:

A zenekar életében volt néhány változás, 
legutóbb Mischa den Haring csatlakozott a 
társasághoz, honnan ered ez a kapcsolat?
Mischa és Ian már régóta ismerték egymást, 
Ian mutatta be őt Podlovics Péternek, a zenekar 
menedzserének, aki nemrég feltette a nagy kér-
dést, csatlakozna-e a zenekarhoz, a válasz egy 
egyértelmű, hatalmas igen volt. (Varga Livius)

Nemcsak a zene elképesztően színes és élet-
tel teli, hanem maga a zenekar is. Hét zenész 
négy országból idézi meg a blues egyik nagy 
mesterét. Hogyan befolyásolja ez a közös 
munkát?
A zene egy univerzális nyelv és ezt a nyelvet 
mindannyian beszéljük, így az első pillanattól 
kezdve remek a kémia. Sokan más szerepben 
is megmutatkozhatunk, mint amiről a nagykö-
zönség ismer bennünket, ez külön öröm. Ezúttal 
elővettünk új dalokat is, amik igazából régebbi 
Tom Waits-darabok, így tovább tudott bővülni 
a repertoár.  Ezeket a folyamatos elfoglaltságok 
mellett leginkább e-mailen egyeztetjük a tagokkal. 
(Ripoff Raskolnikov)

Mire számíthat a közönség ez UP Újpesti Ren-
dezvénytérben december 5-én?
Egy fergeteges bluesélményre három órán ke-
resztül, ahol mindenki számára egyértelmű lesz, 
mit jelent az, amikor ennyi különböző művész, 
akik elejétől a végéig ismerik Tom Waits élet-
művét, találkoznak és belekezdenek egy baráti, 
szívből jövő örömzenélésbe.
Mindez most azért is lesz különleges, hiszen az 
amerikai művész 70. születésnapja alkalmából is 
tisztelgünk. (Braindogs)

DECEMBER 5.    19:00
csütörtök



NOVEMBER 6.   18:00
szerdamegnyitó:

UP6

Hogyan készül egy sláger  
gyerekekkel közösen? 
Erre a kérdésre keresi a választ Szeder és  
Lóci interaktív gyerekelőadásában.  

Szeder-Szabó Kriszti és Csorba Lóci néhány 
évvel ezelőtt a Ki Mit Tube? versenyen mutatta 
meg duettjét, és az országos második  
helyezésig jutottak. Azóta mind a ketten szép  
eredményeket értek el külön-külön, saját  
zenekaraikkal (Szeder és Lóci játszik), mégis egy 
közös missziót dédelgetnek régóta: egy olyan 
előadást létrehozni, ami közérthető nyelven 
mutatja be a könnyűzene nyelvét, sőt, együtt 
fedezik fel ezt a rendkívül sokszínű világot. 

Minden ember dalszerző, még ha nem is tud 
róla – és a dal műfaja vesz minket körbe nap 

mint nap. Minden gyerek fogékony a zenére, 
és természetesen dalokkal veszi kezdetét a 
„beavatásuk” is: egy népdalt, egy karácsonyi 
dalt vagy egy gyerekdalt tanulnak meg el-
sőként. No, de ezek a dalok miből születtek? 
Miből építkeznek? Mire van szükség egy 
slágerhez? 

Kriszti és Lóci egy interaktív 50 perces előadás 
során készíti el az idei év legnagyobb slágerét 
a gyerekekkel közösen, amiből az is kiderül, 
hogy ki mindenkiből lehet dalszerző.  
A koncert 3 éves kortól ajánlott.

A Tiziano műhelyének nevét viselő Sensaria 
csoport a modernség előtti művészet elejtett 
fonalát vette fel, elhatárolva magát a husza-
dik század izmusaitól. Az avantgárd helyett a 
klasszikus korok örökségére, a posztmodern 
eklektika helyett a történelem őszinte átélé-
sére, a mintakövetés helyett pedig a regionális 
kötődések felfedezésére helyezte a hangsúlyt. 

A kiállítás címe utal a Szombathelyi Képtárban 
(„Időn túl”) és a Nemzeti Galériában („A fest-
mény ideje”) rendezett kiállításaikra is. Ezek a 
transzcendenciára - vagyis a „hétköznapi va-
lóságon” túlira - mutatás igényét fogalmazták 
meg. Emellett a sokat hangoztatott „kortársi-
asság” fogalmának végiggondolását is szerették 
volna ösztönözni. Ez a jelenlegi cím további tar-
talomként magában foglalja a láthatatlanságot: 
azt, hogy kétségtelenül tapasztaljuk az egyre 
kisebb társadalmi jelentőségét, marginalitássá 
válását mindannak, ami ezt a „hétköznapi való-
ságon” túliságot igyekszik reprezentálni.

Kiállítók: Horváth Krisztián, Kelemen Dénes, 
László Dániel, Lőrincz Tamás,  Szabó Ábel,  
Utcai Dávid.

VIOLÁN TÚL
A SENSARIA CSOPORT KIÁLLÍTÁSA

Közreműködik:
Szeder-Szabó Krisztina – ének, gitár
Csorba Lóci – ének, gitár
Tarr Ferenc – hoppmester
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NOVEMBER 17.   11:00
vasárnap

UP6
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Zene és irodalom, tánc és vigadalom 
„Akinek igaza van, az gyorsabban fog lőni.” 
A budapesti westernzenés irodalmi előadás

A "Klasszik Lasszó" nem csak egy koncert. 
Nem is csak felolvasó est. Nem színház, sem 
tánc, sem csak egy performansz. Létrejötte 
egy véletlennek köszönhető: Czinki Ferenc író, 
a Blahalouisiana zenekar kiváló zenészeivel 
(Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes 
Máté) kiegészülve egy műsorába meghívta ven-
dégnek Kemény Zsófi költőt és Vitáris Ivánt, akit 
az Ivan & The Parazolból ismerhet a közönség. 

Később csatlakozott hozzájuk Sárkány Bertalan 
ütőshangszerekkel a Mary Popkids zenekarból. 
A vendégség hosszúnak bizonyult. A ház eredeti 
urai nem tudták hazaküldeni a vendégeket, azok 
nem akartak továbbállni. Ebből jött létre az 
alkalmi alkotócsoport, ami jelen műsorában egy 
westerntörténetbe ágyazva keres válaszokat 
arra, hogy mi történik velünk, és miért.

Szereplők: Kemény Zsófi, Vitáris Iván, 
Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor,  
Pénzes Máté, Sárkány Bertalan, 
Czinki Ferenc

Az adventi időszak a karácsonyra készülés 
időszaka. Leginkább rohanunk, ajándékokat 
keresünk és elfelejtjük, hogy a legnagyobb 
ajándék talán az, ha együtt vagyunk, együtt 
élünk át pillanatokat.

Ehhez szeretnénk mi hozzájárulni, a közösen 
megélt pillanatok adta örömhöz, szép és kü-
lönleges élményekkel, különleges helyszínen, 
hiszen a tél olyan, mint egy tündérmese, amit 
reményeink szerint sikerül az UP teraszára 
varázsolnunk, nemcsak az ingyenes progra-
mokkal, de a „dómmal” is, november 13-tól. 

A gyerekeknek többek között „Danny mesél” 
a Mézeskalácsemberről, Fabók Mancsi 
Bábszínháza és az Aranyszamár Bábszínház 
régi idők karácsonyaiba repít vissza. Ismét 
találkozhatnak a Bahorka Klubbal, akik most 
ismerősökkel, az újpesti Bem Néptánc-
együttes tagjaival érkeznek, és elhozzák 
kedvenc meséiket az UP munkatársai is. 

Programokkal teli jégkunyhó vár mindenkit november közepétől az UP Teraszon! 

„Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”

Kosztolányi Dezső 

Az ügyes és kevésbé ügyes kezűek is több 
alkalommal készíthetnek adventi díszeket a 
Levendula Alkotóműhellyel vagy a Napszekér 
Alapítvánnyal. Utóbbinál többek között a me-
sés könyvecskét vagy a gyékényszarvast büty-
kölhetik össze hárfamuzsika alatt.

A felnőtteket akusztikus koncertek várják. Török 
Ádám, Karácsony János (James) és zenésztársai, 
a Vintage Dolls. Folytatódik a nagy sikerű Borte-
rasz, természetesen az ünnepvárás jegyében.  

A programok mellett reggelente a kisgyermekes 
anyukáknak szeretnénk egy kis „énidőt” biztosíta-
ni, ahol egy finom kávé vagy tea mellett leülhet-
nek végre beszélgetni a barátokkal, ismerősökkel, 
amíg a kicsik a játszósarkot veszik birtokba. 
Napközben pedig a „lounge dom” nyújthat 
megpihenést két rohanás között.  

Szeretettel várjuk Önöket! 

www.uprendezvenyter.hu
Borterasz rendezvényünk kivételével a jégkunyhó 
minden programja ingyenesen látogatható.

KLASSZIK  
LASSZÓ

A Blahalouisiana, a Mary Popkids és Ivan and  
the Parazol kiváló zenészei az UP színpadán!

NOVEMBER 20.    19:00
szerda

JÉGKUNYHÓ AZ UP TERASZON
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SZENIOR ÖRÖMTÁNC 

Szenior örömtánc minden hétfőn és csütörtökön 
az UP Újpesti Rendezvénytérben. 
Hétfőn 09:00–10:00; 
csütörtökön 17:00–18:00.
Információ: radvanszkiedit@gmail.com

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

OPERA  
STANDUP

A koncerten pátosz és mikrofon nélkül, kivételes 
hangokkal és sok-sok humorral megfűszerezett 
zenei élmény vár a nézőkre.

NOVEMBER 16.  19:00
szombat

CSEH TAMÁS EMLÉKEST 
CSÖNDED VAGYOK 

A produkció zenei vezetője, a dalok hangszerelője: 
Hrutka Róbert.  Az ikonikus dalokat most Für  
Anikó, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya,  
Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor adja elő. 

NOVEMBER 8.   19:00
péntek

 A FAJOK EREDETE
A NÉZŐMŰVÉSZETI KFT. ELŐADÁSA 

Tasnádi István keltetőjében született opusz evo-
lúciós problémákat feszeget a csirke-lét szemszö-
géből, a mélyben azonban fenyegetően leselkedik a 
félelmetes valóság.

NOVEMBER 22.  19:00
péntek

ALMA EGYÜTTES 
KONCERT  

Provokatív verskoncert gyerekeknek!  
(...és szüleiknek)

NOVEMBER 10.  10:00
vasárnap

NOVEMBER 11.  18:00
hétfő

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁS-
SOROZAT SZIRBEK ISTVÁNNAL 

SZENT MÁRTON ÉS A LILA KÖD

Szirbek István, a Sorbonne-Paris IV. egyetemen 
végzett művészettörténész vetített képes  
előadása, a Szent Mártonnal kapcsolatos  
érdekes miértekre keresi majd a választ.

KOLERA A VACKOR CSOPORTBAN 
BÖDŐCS TIBOR ÖNÁLLÓ ESTJE

Bödőcs Tibor megkeresésünkre az új estjéről csak 
ennyit árult el:
„Az emberiség nagy kérdéseiről és a hétköznapok pró-
zai, kis pillanatairól fog szólni a műsor. Nagyon korai 
még erről bármit mondani. Arról fogok beszélni, ami 
akkor a legjobban foglalkoztat majd.”

NOVEMBER 23., 30.  18:00, 21:00
szombat

VILÁGJÁRÓ-SOROZAT  
NÉMETH GYÖRGGYEL 

JAPÁN 

A nézők egy filmvetítés keretein belül ismerhetik 
meg Japán csodálatos világát. 

NOVEMBER 25.  18:00
hétfő


