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„Az opera nem kerülhet múzeumba. A színháznak, mint élő művészetnek meg kell talál-
nia a harmóniát a mával és a modern színpadi formákkal”- többek között e szavakkal és 
ezzel a szándékkal indult útjára az Armel Operafesztivál, ami mára – örömünkre – jubi-
leumi, ötödik évfolyamával bizonyítja, hogy nemcsak életképes, de kiemelkedő kulturális 
esemény, amely elérte célját. Szeged fesztiválvárosban, ahol olyan világítótornyok őrizték 
a műfajt, mint Vaszy Viktor vagy Gregor József – nem kérdés, hogy az opera soha „nem kerül 
múzeumba”. És büszkeség számunkra, hogy e nemes versengés házigazdáiként nemcsak 
hozzájárulunk, hanem élére is állunk annak a folyamatnak, amely hidakat épít tehetségből, 
ifjúságból és szépségből városok, sőt földrészek között.

‘Opera should not become a museum piece. Theater as a living art form must find the way 
to relate to our present and to modern ways of performing.’ These words and the intention 
behind them launched Armel Opera Festival. And the Festival – celebrating its fifth anni-
versary to our delight - has already proven its viability by becoming an outstanding cultural 
event that has already fulfilled many of its goals. Szeged is a festival city with numerous 
iconic figures like Viktor Vaszy and József Gregor, who are guarding the genre of opera like 
lighthouses and making sure that it will ‘never end up in a museum’. As the hosts of the fes-
tival we are proud that we are not only contributing to, but guiding this process. A process 
that is building bridges between cities and continents from talent, youth and beauty.

Dr. BOTKA László
Szeged város polgármestere | Mayor of Szeged

Kedves Közönség!
Házigazdának lenni az Armel Operafesztiválon egyszerre jelent óriási feladatot és nagy 
örömet. Az öt premier, melyből négy külföldiek vendégjátéka (többnyire saját részvételünk-
kel), az élő televíziós közvetítések, a versenyzők számára nyugodt körülmények és egyenlő 
esélyek biztosítása, a versenyprodukciók közben egy méltó gálaműsor összeállítása és 
bepróbálása, a fővárosi nyitóhangverseny – mindez két héten belül – rendkívüli feladat, 
ugyanakkor munkatársaink szakértelme, az operajátszásban szerzett tapasztalata és 
elkötelezettsége révén sikerrel elvégezhető, így – nagy örömünkre – a széksorainkban ülő 
és az eseményeket képernyőn követő nézőket kivételes operaélményekhez juttathatjuk. 
Idén ötödször – és reményeink szerint még sokáig!

Dear Audience!
For us, hosting the international Armel Opera Festival is an enormous task and a wonder-
ful joy at the same time. Five premieres including four guest performances that mostly 
also require our contribution, live television broadcasts, providing equal opportunities and 
a welcoming environment for singers, rehearsing the Awards Gala while the productions 
are still on, making the preparations for the Opening Concert in Budapest – all this in two 
short weeks – is an extraordinary challenge. Still our colleagues’ expertise and knowledge of 
the opera genre makes it possible and doable, so that we can enchant our theater audience 
and all television viewers with exquisite opera experience for the fifth time this year, and 
hopefully for many more to come!

GYÜDI Sándor
A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója és a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető kar-
mestere | Director in chief of Szeged National Theater & chief conductor of the Szeged 
Symphony Orchestra
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Nem véletlen, hogy az Arte a „Televízió, ami felvillanyoz” (‘La télé qui vous allume’) mondatot 
választotta szlogenjéül. Célunk mindannak felkutatása a művészet területén, ami új, egye-
dülálló és inspiráló. Ezért keltette fel érdeklődésünket az Armel Operafesztivál 2009-es 
megkeresése, hiszen – mivel a Fesztivál főként kortárs produkciókat mutat be és különös 
hangsúlyt fektet szereplőinek mind énekhangjára mind színészi képességeire – rendkívül 
hálás téma a televíziós közvetítés szempontjából. Korunk operarajongó televíziónézőjét 
ugyanis már nem köti le a hagyományos operajátszás, az ‘újdonság’ és az előadói komple-
xitás alapkövetelmény.
Az Armel Operafesztivál teljes programját azóta is élőben közvetítjük az Arte Live Weben, 
kimagasló nézettségi eredményekkel. Reméljük, hogy izgalmas együttműködésünk a jö-
vőben is folytatódik. Az évforduló alkalmából pedig a legjobbakat kívánjuk a fantasztikus 
opera-produkciók alkotóinak és a Fesztivált létrehozó csapatnak, és ez év októberében is 
csatlakozásra hívjuk nézőinket. Megéri!

It is not a coincidence that Arte chose ‘Arte, la télé qui vous allume’ (Arte, the television that 
switches us on) as its slogan. Considering art, we are on constant search for the new, the 
unique, the inspiring. That is why we were intrigued when Armel Opera Festival contacted 
us in 2009. The fact that they are focusing mainly on contemporary opera pieces and put-
ting an emphasis both on singing and acting regarding performers made the Festival a very 
interesting partner from a television’s point of view, as nowadays on the TV screen it takes 
novelty and complex talent to dazzle the opera audience. 
We have been broadcasting Armel’s full program live on Arte Live Web ever since with 
outstanding results, and looking forward for the continuation of our exciting co-operation 
in the future. In this anniversary year we are wishing the best for all who are making these 
magnetic productions happen and the Festival itself come true, and inviting all our viewers 
to tune in for the festival program in October. It is definitely worth it!

José CORREIA
Az Arte|Arte Live Web programigazgatója | The programme manager of Arte|Arte Live Web

Szerénynek tűnő, de annál jelentékenyebb jubileumot ünnepelhetnek idén az operarajon-
gók: ötödik születésnapján köszönthetik az Armel Operaversenyt és Fesztivált. A 81 éves 
Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójaként abba már belekóstolhattam, milyen érzés egy 
monumentális múlttal rendelkező eseménysorozatot irányítani. Az Armelnek és kimon-
dottan Havas Ágnes igazgatónőnek hála, azt is átélhettem, hogyan születik egy aprócska, 
közös ötletből kontinenseken átívelő, formabontó fesztivál, mely ráadásul nem kisebb célt 
tűz ki maga elé, mint a sokak által már „temetett” opera műfajának népszerűsítése. Kívá-
nok a fesztiválnak még sokszor öt évet, valamint legalább ugyanolyan szép történelmet és 
sikereket, mint amilyennel a Dóm téri fesztivál büszkélkedhet!

Opera lovers are celebrating Armel Opera Festival’s fifth birthday. However tiny this number 
may seem, it still is an undoubtedly relevant anniversary. As the director of the 81 years old 
Szeged Open Air Festival, I have experienced what it is like to manage an event with such 
a monumental past. Thanks to Armel and festival director Ágnes Havas in particular, I have 
also got the feel of creating a unique Festival from scratch, from a little idea of ours. A Fes-
tival that is connecting continents and aiming at promoting a long-buried genre: opera. I am 
wishing many more anniversaries to come, and the same success and wonderful history our 
‘Dóm-Square Festival’ is taking pride in.

BÁTYAI Edina
A Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója | Director of the Szeged Open Air Festival
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Az Armel Operafesztivál Szeged önmagában megtestesíti a célt, melyért Európa létrehoz-
ta a kulturális fővárosok programját: egy-egy város erőforrásaival inspirálója, forrása lenni 
olyan kulturális kezdeményezéseknek, melyek összekötnek, és kizárólag összeadott értékek 
által jöhetnek létre. A kortárs zeneszerzők, rendezők a saját korunk kérdéseire, feladatainak 
megoldásaira ösztönöznek. Pécs Európa Kulturális Fővárosaként a nyitottság és befogadás 
városa. A Pannon Filharmonikusok e szellemiség jegyében újult meg, és öt évvel ezelőtt épp 
ezen idea tette a Fesztivál alapító partnerévé. Ezúton gratulálok az elmúlt évek sikeréhez, 
és biztos vagyok benne, hogy az Armel e szellemiség jegyében sokévnyi izgalmas és friss 
élményt tartogat az operabarátok, és a felnövő generációk számára.
 
Armel Opera Festival fulfills the aim why Europe established the ’cultural capital’ – concept 
in itself. The chosen city is required to inspire and support special programmes that can 
solely be created by interconnecting values. The living composers and contemporary stage 
directors are urging us te deal with the dilemmmas and the problems of our day and age. 
Pécs, as a European Capital of Culture is the city of openness and hospitability. Five years 
ago the Pannon Philharmonic Orchestra reinvented itself in this very spirit to become the 
founding partner of Armel Opera Competition. Let me offer my congratulations for the 
success of this recent period. I am convinced that Armel will bring plenty more years of 
excitement and fresh experience to opera lovers and the upcoming generation! 

HORVÁTH Zsolt
A Pannon Filharmonikusok igazgatója | Director of the Pannon Philharmonic Orchestra

Valóban hihetetlen, hogy már az Operafesztivál ötéves születésnapját ünnepeljük. Amire 
a legbüszkébbek lehetünk, az, hogy a verseny és fesztivál rövid idő alatt ért el olyan ered-
ményeket és fejlődést, melyet nem sok fesztivál mondhat magáénak. Ilyen a legrangosabb 
nemzetközi művészeti televíziók (Mezzo, Arte, Arte Live Web) együttműködése, ilyen az 
egyik leghíresebb fesztiválváros, Avignon hosszútávú érdeklődése és ilyen az Európa Kul-
turális Fővárosa programban való, immár második, és ezúttal Magyarország határain túli 
résztvétel.
Kitartásunkon túl mindezt Szeged városának és színházának, művészeinknek, verseny-
zőinknek, énekeseinknek, partnereinknek, támogatóinknak és nézőinknek köszönhetjük. 
Köszönjük!

It is truly incredible that we are celebrating the Opera Festival’s fifth anniversary already. 
What we are most proud of is realising all of these achievements and results in such a short 
time, which not many festivals would be capable of attaining. It is also noteworthy that the 
most remarkable international television channels (Mezzo, Arte, Arte Live Web) are among 
our partners, that we have enjoyed the constant interest of Avignon, and that we have been 
called upon to participate in the European Capital of Culture Programme twice, including an 
occasion outside of Hungary.
This success is only partly due to our perseverance, and mainly due to the city and theatre of 
Szeged, our artists, our contestants, our singers, our partners, our sponsors, and our audi-
ence, all of whom have earned our deepest gratitude. Thank you, everyone!

HAVAS Ágnes
Fesztiváligazgató | Festival Director
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ÖT ÉVES JUBILEUMI NYITÓKONCERT
FIFTH YEAR ANNIVERSARY OPENING CONCERT
Az Armel Operafesztivál fennállásának ötödik évfordulóját különleges nyitókoncerttel ünnepli, ezúttal 
nem Szegeden, hanem Budapest legpatinásabb filmszínházában, az Uránia Nemzeti Színház Dísztermé-
ben. A koncertet, melyen az eddigi évek győztesei mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiváló 
tehetségei is fellépnek, a Fesztivál hagyományaihoz híven a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséri. 
Az est programjában Puccini-, Verdi-, Rossini-áriák és népszerű opera-nyitányok hangzanak el. Emellett 
felidézzük az elmúlt öt év kiemelkedő eredményeit, valamint levetítjük azokat a legsikeresebb filmrészle-
teket, melyek a Mezzo és az Arte Televízióban, valamint az Arte Live Web-en népszerűsítették az Armel 
Operafesztivált.

Időpont: 2012. október 2. - 20:00
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház
1088 Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út 21.

Armel Opera Festival is celebrating its fifth anniversary with an unparalleled opening concert in Buda-
pest’s most exclusive movie theater, the Uránia National Movie Theater.
In addition to the winners of the first five years of Armel Opera Competition, the most distinguished 
students of the Liszt Academy of Music are also performing. According to the tradition of the celebration, 
Puccini, Verdi and Rossini arias and popular opera overtures are performed, accompanied by the Szeged 
Symphony Orchestra.
We also recall the remarkable memories and achievements of the last five years, and screen the most 
unusual advertisements and documentary excerpts that have been broadcast by Mezzo Television, Arte 
and Arte Live Web throughout the years to promote Armel Opera Festival.

Date: 2 October 2012 - 8PM
Location: Uránia National Movie Theater
1088 Budapest, VIII, Rákóczi út 21.

FELLÉPőK | PERFORMERS:
Kristin SAMPSON – Armel Opera Festival 2008, 2009, 2010, best female performer 2009
BALCZÓ Péter – Armel Opera Festival 2009, 2010, shared second prize 2010
HAJA Zsolt – Armel Opera Festival 2010, shared second prize 2010
BALGA Gabriella - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | Liszt Academy of Music
VÖRÖS Szilvia - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | Liszt Academy of Music

Vezényel | Corductor: Cyril DIEDERICH

Közreműködik | With: a Szegedi Szimfonikus Zenekar | the Szeged Symphony Orchestra
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Kristin SAMPSON A Rice University-n és a Sam Houston State University-n végzett. 
Több nemzeti verseny győztese és döntőse (Liederkranz competition, Metropolitan 
Opera Northwest Regional Auditions, Eleanor Lieber Competition). Repertoárján meg-
találhatóak Mimì, Juliette, Tosca, Micaëla, Violetta, valamint Glawari Hanna szerepei. Az 
Armel Operafesztivált figyelemmel kísérő nézők három különböző szerepben is talál-
kozhattak vele a Szegedi Nemzeti Színházban. 2008-ban az Adriana Lecouvreur cím-
szerepében aratott hatalmas sikert, 2009-ben Tobias Picker Emmeline című operájá-
nak főszerepét énekelte, mellyel el is nyerte a Legjobb Női Előadó Díját ebben az évben, 
2010-ben pedig - versenyen kívül - Mása szerepében lépett fel Thomas Pasatieri Si-
rályában.

Kristin SAMPSON The American soprano holds degrees from Rice University and 
Sam Houston State University, and has been a winner and finalist in many national 
competitions, including the Liederkranz competition, the Metropolitan Opera Northwest 
Regional Auditions, and the Eleanor Lieber Competition. Her repertory includes Mimì, 
Juliette, Tosca, Adriana, Hanna Glawari, Micaëla and Violetta. Ms Sampson’s perfor-
mance as Adriana Lecouvreur in Armel Opera Festival’s 2008 brought her amazing 
success and in 2009 she returned to Szeged once again singing the title role of Tobias 
Picker’s Emmeline, which landed her the Best Female Performer Award of Armel Ope-
ra Competition of that year. In 2010 she was performing as Masha in Thomas Pasatieri’s 
The Seagull at the Festival.

Cyril DIEDERICH zenész családból származik. Édesapja zeneszerző és karmester volt. 
Az opera világa nagy hatást gyakorolt rá, és egy egész életen át tartó szenvedéllyé nőt-
te ki magát. 1968-ban kiváló eredménnyel diplomázott a párizsi Conservatoire National 
Supérieur de Musique kürt tanszakán. Tanárai Louis Fourestier, a Párizsi Opera akkori 
karmestere és Jean-Sébastien Berreau. 1970-ben néhány zenésztársával kamaraze-
nekart alapított, valamint fesztivált szervezett Provence-ban, amely a Luberon-i zenei 
hetek nevet kapta. 1974-ben lett Serge Baudo asszisztense a Lyon-i Nemzeti Zene-
karnál, majd Jean-Claude Casadesus segédkarnagyaként dolgozott a Lille-i Nemzeti 
Zenekarnál. 1984-ben lett a Montpellier Szimfonikus Zenekar, később az Operazenekar, 
1996-tól a Rhin-Mulhouse Szimfonikus Zenekar zenei és művészeti vezetője, emellett 
pedig a Rhin Nemzeti Opera első vendég-karmestere volt. Többek között az Opéra Na-
tional de Paris, a Théâtre du Châtelet és a Marseille-i Opera rendszeres vendégkarmes-
tere volt, valamint ez utóbbinak jelenleg is zeneigazgatója.

Cyril DIEDERICH was born into a family of musicians (his father was composer and 
conductor). He was particularly immersed in the fascinating universe of opera, for which 
he developed a life-long passion. He studied French horn at the Conservatoire National 
Supérieur de Musique of Paris, and graduated with honors in 1968. His teachers were 
Louis Fourestier, at that time the conductor of the Paris Opera, and Jean-Sébastien 
Berreau. In 1970, he created a chamber orchestra with several musician friends, and 
organized a festival in Provence, the Semaines musicales du Luberon: this was his first 
appearance as an operatic conductor. In 1974, he became the assistant to Serge Baudo 
at the Orchestre National of Lyon, and then assistant conductor with Jean-Claude 
Casadesus at the Orchestre National of Lille. In 1984, he obtained his first post as mu-
sical and artistic director in Montpellier, with the Symphony Orchestra and the Ope-
ra Orchestra. In 1996, he occupied the same post at the Orchestre Symphonique Rhin-
Mulhouse, and was also first guest conductor at the Opera National du Rhin. Among 
other he was a regular guest conductor of the Opéra National de Paris, the Théâtre du 
Châtelet and the Opéra de Marseille; for the latter he is currently the music director.



8

ARMEL OPERAFESZTIVÁL SZEGED | ARMEL OPERA FESTIVAL SZEGED

SZEGEDI NEMZETI SZíNHÁZ | 2012. OKTóBER 6-15.
6-15 OCTOBER 2012, SZEGED NATIONAL THEATER

2012. OKTóBER 6. | 6 OCTOBER 2012
UMBERTO GIORDANO: ANDREA CHÉNIER
A Szegedi Nemzeti Színház produkciója | Production by the Szeged National Theater  
(Szeged, Magyarország | Hungary)  Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony 
Orchestra | Rendező | Director: BODOLAY | Vezényel | Conductor: PÁL Tamás

2012. OKTóBER 8. | 8 October 2012
WILLIAM MAYER: HALÁLESET A CSALÁDBAN | A DEATH IN THE FAMILY  
Európai bemutató | European premiere
A Center for Contemporary Opera produkciója | Production by the Center for Contemporary Opera  
(New York, USA) Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra
Rendező | Director: ALFÖLDI Róbert | Vezényel | Conductor: Sara JOBIN

2012. OKTóBER 10. | 10 OCTOBER 2012
PHILIP GLASS: A FEGYENCGYARMATON | IN THE PENAL COLONY 
Magyarországi bemutató | Hungarian premiere
A Josef Kajetán Tyl Színház produkciója | Production by the Josef Kajetán Tyl Theater  
(Plzeň, Cseh Köztársaság | Czech Republic) | Közreműködik | with: a J. K. Tyl Színház kamarazenekara  
the chamber orchestra of the J.K. Tyl Theater Opera ensemble 
Rendező | Director: Viktorie ČERMÁKOVÁ | Vezényel | Conductor: Petr KOFROŇ

2012. OKTóBER 12. | 12 OcTOBER 2012
ALEKSANDRA VREBALOV: MILEVA  
Magyarországi bemutató | Hungarian premiere
A Szerb Nemzeti Színház produkciója | Production by the Serbian National Theater  
(Újvidék, Szerbia | Novi Sad, Serbia) | Közreműködik | with: a Szerb Nemzeti Színház zenekara és 
énekkara valamint a ‘Novosadski svirci’ tamburazenekar | The orchestra and choir of the Serbian National 
Theater Opera and tamburitza orchestra ‘Novosadski svirci’
Rendező | Director: Ozren PROHIĆ | Vezényel | Conductor: Aleksandar KOJIĆ

2012. OKTóBER 14. | 14 October 2012
ROLAND BAUMGARTNER: MÁRIA TERÉZIA | MARIA THERESA  
Ősbemutató | World premiere
A Szlovák Nemzeti Színház produkciója | Production by the Slovak National Theater  
(Pozsony, Szlovákia | Bratislava, Slovakia) | Közreműködik | with: a Szlovák Nemzeti Színház zenekara és 
énekkara | the Orchestra and the Choir of the Slovak National Theater, Slovenské národné divadlo
Rendező | Director: Ladislav ADAMIK | Vezényel | Conductor: Paul MAUFFRAY

2012. OKTóBER 15. | 15 OCTOBER 2012
DÍJÁTADÓ GÁLA | AWARDS CEREMONY
Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra
Rendező | Director: BÖHM György | Vezényel | Conductor: GYÜDI Sándor
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ARMEL OPERAVERSENY 
CÉLUNK: A FELFEDEZÉS
Felfedezünk új műveket és új módon előadható klasszikusokat. 
Keressük hozzájuk az operajátszás korszerű színpadi eszközeit.
Kiválasztjuk a cél eléréséhez nélkülözhetetlen, sokoldalú előadóművészeket. 

ÉRTÉKRENDÜNK: A KOMPLEx MűVÉSZI TELJESÍTMÉNY
Ezen a versenyen nem feltétlenül a legkülönlegesebb hangi adottságokkal rendelkező, legjobb énektudású 
fiatal nyer, hanem az, aki a legmagasabb színvonalon képes ötvözni a műfaj összes szakmai kívánalmát: az 
operaéneklést, a színpadi mozgást és a színészi alakítást.

VERSENYZŐINK: KÜLÖNBÖZŐ ELŐADÁSOK SZEREPLŐI
Ahhoz, hogy az énekesek komplex előadói teljesítményét megítélhesse a zsűri és a közönség, minden 
évben öt produkciót hozunk létre, öt különböző ország operaházában. Ezen operák főszerepeit nyerik el 
a versenyzők.

A FESZTIVÁL PARTNER OPERAHÁZAI 2012-BEN:
Szegedi Nemzeti Színház (Szeged, Magyarország)
Center for Contemporary Opera (New York, USA)
Josef Kajetán Tyl Színház (Plzeň, Cseh Köztársaság)
Szerb Nemzeti Színház (Újvidék, Szerbia)
Szlovák Nemzeti Színház (Pozsony, Szlovákia)

ELSŐ FORDULÓ | 2012. ÁPRILIS
Az első körben a zsűri (három helyszínen: Budapesten, Párizsban és New Yorkban) elsősorban 
hangi adottságaik illetve az énektudásuk alapján válogatja ki a továbbjutó versenyzőket, akiket 
a versenyprodukciók főszerepeire ajánl. Idén így összesen harminc énekes kerülhetett a második fordulóba.
 
MÁSODIK FORDULÓ | 2012. MÁJUS
A második forduló a fesztivál helyszínén, Szegeden zajlik. Itt válogatják ki a rendezők saját produkcióikhoz 
a versenyszereplőket, vagyis a szerepek nyerteseit.
Az előadásokra a versenyzők – a kora őszi próbaidőszak során – öt partner operaházunkban készültek fel.

ARMEL OPERAFESZTIVÁL
 
2012. OKTÓBER 6-15.
Az öt országból érkező produkciókat egyetlen helyszínen, a Szegedi Nemzeti Színházban tekintheti meg 
a közönség és a zsűri. Innen közvetíti a versenyprogramot, a versenyt bemutató dokumentumfilmet és 
a versenyt népszerűsítő kisfilmeket az ARTE, az ARTE Live Web, a Mezzo és a Duna Televízió. így az általunk 
felfedezett értékek végül eljutnak a modern operajátszás közönségének legszélesebb nyilvánosságához.

DÍJAK
A legjobb Női Előadó, a Legjobb Férfi Előadó, a Legjobb Produkció, valamint az alkotók díjai 
a szakma nagyjaiból álló, nemzetközi zsűri döntése alapján kerülnek átadásra.
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ARMEL OPERA COMPETITION 
OUR MISSON: DISCOVERY
To discover new operas and classics that can be given renewed performances
To search for modern theatrical ways to perform operas
To select the most versatile artists to fulfill our mission

OUR VALUES: AWARDING ALL-ROUND PERFORMANCE
The winner will not be a young talent with the most exquisite vocal capabilities or the most beautiful singing 
voice; he or she will be the best all-round performer, who meets not only the requirements of the genre 
including singing, but also stage movement and acting, all to the highest standard.

OUR COMPETITORS:
In order for the jury and the audience to be able to judge the singers’ all-round performing talent, they need 
to see the competitors perform in productions. Every year five productions are put on in opera houses in five 
different countries with the finalists in the leading roles.

THE FESTIVAL’S PARTNER OPERA HOUSES IN 2012:
Szeged National Theater (Szeged, Hungary)
Center for Contemporary Opera (New York, USA)
Josef Kajetán Tyl Theater (Pilsen, Czech Republic)
Serbian National Theater (Novi Sad, Serbia)
Slovak National Theater (Bratislava, Slovakia)

FIRST ROUND | APRIL  2012
The first round takes place in three different locations (Budapest, Paris and New York) where the jury selects 
the best competitors to advance to the second round based exclusively on vocal capabilities and musicality. 
In the first round, contestants are recommended for the competition roles of the Festival. 30 singers 
advance to the second round. 

SECOND ROUND | MAY 2012
The second round is held in Hungary, the location of the festival. Here the directors of the five productions 
select the competitors for the cast of the final productions. This is followed by the competitors’ preparation 
for the finals. Rehearsals take place in the partner opera houses.
 

ARMEL OPERA FESTIVAL
 6-15 OCTOBER  2012
The audience and the jury watch the productions from five different countries staged in one venue, the 
Szeged National Theater. Opera productions, documentaries on the Festival and Festival promos are 
broadcast by ARTE, ARTE Live Web, Mezzo and Duna Television. In this way they reach the widest possible 
audience of modern opera lovers.

AWARDS:
The Best Female Performer, the Best Male Performer, the Best Production and the best creators are 
selected and awarded by an acclaimed international jury.



A DÖNTŐ ZSűRIJE | THE JURY FOR THE FINALS
Bernard FAIVRE D’ARCIER – Chairman of the jury
(Franciaország | France)
A Biennales de Lyon elnöke | Chairman of the Board for Les Biennales de Lyon
Arsenal de Metz elnöke | Chairman of the Board for Arsenal de Metz
Nemzetközi Tanácsadó | International Consultant

Raymond DUFFAUT 
(Franciaország | France) 
A Chorégie d’Orange igazgatója | General Director of the Chorégies d’Orange Festival | 
Az Opéra-Théatre d’Avignon művészeti tanácsadója | Artistic Consultant for the 
Opera Theater in Avignon 

Gérard FACQ
(Franciaország | France)
Az Opéra-Théatre d’Avignon igazgatója | Director of Opéra-Théatre d’Avignon

Henry LITTLE
(Nagy Britannia | Great Britain)
Az Operák Nemzeti Szövetségének elnöke és az Orchestras Live igazgatója | Chairman of 
the National Opera Coordinating Committee and Chief Executive of Orchestras Live 

José CORREIA 
(Franciaország | France)
Az Arte|Arte Live Web programigazgatója |  
Programme Manager of ARTE & ARTE Live Web

Walter KOBÉRA
(Ausztria | Austria)
A Neue Oper Wien igazgatója | 
Artistic and Managing Director of Neue Oper Wien

ÓKOVÁCS Szilveszter
(Magyarország | Hungary)
A Magyar Állami Operaház megbízott főigazgatója | 
General Director of the Hungarian State Opera

Egy különleges alkalomra rá kell hangolódni, hogy minden pillanatát élvezni tudjuk. Az új Peugeot 508 kivételes felszereltségével és 
páratlan kényelmével egyedülálló módon képes kiszakítani utasait a hétköznapok rohanásá ból, értékessé téve a benne eltöltött időt. 
A tökéletes kikapcsolódás az új Peugeot 508-cal kezdődik.

Kombinált átlagfogyasztás: 4,4-7,3 l/100 km, CO2-kibo csátás: 115-169 g/km.

peugeot.hu

Új Peugeot 508
Az idô érték

ÚJ PEUGEOT 508

Látogasson el a www.facebook.com/peugeotmagyarorszag 
rajongói oldalunkra, ahol első kézből értesülhet a Peugeot 
híreiről, újdonságairól.

PEU_508_Operafesztival_195x250.indd   1 9/6/12   1:27 PM
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SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR
A Dél-Alföld legjelentősebb zeneművészeti együttesét Szegedi Szimfonikus Zenekar néven a legendás kar-
mester és zeneszerző, Vaszy Viktor 1969-ben szervezte önálló intézménnyé. A zenekar azóta a helyi kon-
certélet bázisa, emellett folyamatos szereplője a nemzetközi pódiumoknak. E zenekar jelenti az operajátszás 
alapját az ország második legnagyobb operatársulatánál, a Szegedi Nemzeti Színházban. Az alapítókarna-
gyot követve 1975-től Pál Tamás, 1983-tól Oberfrank Géza, 1989-tól egy rövid időre ismét Pál Tamás, majd 
1991-től 1999-ig Acél Ervin állt a zenekar élén. Gyüdi Sándor 1999-től 2008-ig igazgató-karnagya, 2008-tól 
művészeti vezetője és vezető karmestere a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak. 2008. július 1-étől Baross Gá-
bor az együttes igazgatója. Vezető karmesterein kívül mindig is jelentős vendégművészek álltak a zenekar 
karmesteri dobogóján, szólistaként pedig a magyar és külföldi művészek legjava rendszeres meghívott. Az 
együttes szinte egész Európát bejárta, emellett a kilencvenes években nagy sikerrel mutatkozott be Tajvan, 
Szingapúr és Brazília közönsége előtt, 2012 tavaszán pedig Michael Dellaira operáját, az Armel Operafesztivál 
Titkosügynök-produkcióját kísérte el Avignonba. Lemezei a Hungaroton Kiadó mellett olasz, spanyol, német, 
dán, belga, angol és amerikai kiadóknál jelentek meg. 

SZEGED SYMPHONY ORCHESTRA
The city of Szeged’s orchestra, the cultural jewel of the Southern-Alföld, was formally established as the 
Szeged Symphony Orchestra in 1969 by the legendary principal conductor and composer Viktor Vaszy. He 
created a standard of opera to rival the Hungarian State Opera in Budapest, and further developed activities 
on the concert podium in Hungary and abroad. The Szeged Symphony Orchestra supports Hungary’s second 
largest opera house, the National Theater of Szeged. Tamás Pál took over as Director & Principal Conductor 
in 1975, was succeeded by Géza Oberfrank (1983-1989), and then resumed the post until 1991. His successor 
was Ervin Acél until 1999, when he was succeeded by Sándor Gyüdi, who has been Artistic Director & Principal 
Conductor since 2008. Gábor Baross has been the orchestra’s manager since July 2008. Aside from leading 
conductors there have also been remarkable visiting artists on the conductor’s podium, and leading soloists, 
both international and Hungarian, are regularly invited. The orchestra has travelled throughout most of Eu-
rope and recent tours have taken them to Taiwan, Singapore and Brazil. In the spring of 2012 they performed 
in Avignon, France with the Armel Opera Festival production, Michael Dellaira’s The Secret Agent. The Szeged 
Symphony Orchestra’s recordings are issued by Hungaroton as well as by Italian, Spanish, German, Danish, 
Belgian, British and American companies.

A kü lönbség t isztán  lá tsz ik
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SZEGEDI NEMZETI SZíNHÁZ | SZEGED NATIONAL THEATER
SZEGED, MAGYARORSZÁG | HUNGARY

UMBERTO GIORDANO
ANDREA CHENIER
Opera négy felvonásban. A szövegkönyvet Luigi ILLICA írta
Opera in four acts. Libretto by Luigi ILLICA

Rendező | Director - BODOLAY
Vezényel | Conductor - PÁL Tamás

VERSENYSZEREPEK | COMPETITION ROLES:
Maddalena de Coigny - Leïla ZLASSI (Franciaország | France)
Andrea Chénier, költő | poet - Eduardo ALADRÉN (Spanyolország | Spain)

TOVÁBBI SZEREPLőK | OTHER CAST:
Coigny grófné | Countess de Coigny - VAJDA Júlia
Bersi, Maddalena szolgálója | Maddalena’s maid - KÁLNAY Zsófia
Charles Gérard, a szolga | Charles Gérard, servant - RÉTI Attila
Roucher, Chénier barátja | Roucher, Chénier’s friend - ALTORJAY Tamás
Matthieu, pincér | Mathieu, a waiter - CSEH Antal
Madelon, vak vénasszony | Madelon, a blind old woman - SZONDA Éva
Pierre Fléville, regényíró | Pierre Fleville, a writer - SZÉLPÁL Szilveszter
Az abbé, költő | Abbé, poet - DECSI András
Schmidt a Saint Lazare börtön őre | Schmidt, jailer at St. Lazare - TALETOVICS Milán
Incredibile, a besúgó | Incredible, a spy -  SZEREKOVÁN János
Dumas, a forradalmi törvényszék elnöke | Dumas, president of the Revolutionary Tribunal - TARNAI Dávid
Fouquier Tinville, közvádló | Fouquier Tinville, public prosecutor -  ANDREJCSIK István

Karigazgató | Choir master - KOVÁCS Kornélia

Ügyelő | Stage manager - KÜRTÖS Petra
Súgó | Prompter - ZSOLDOS Anikó
Zenei Asszisztensek | Musical assistants - HERCZEG Ágnes, RÁKAI András, ZALÁNKI Rita
Rendezőasszisztens | Assistant director - TORONYKŐY Attila

Díszlet | Set design - SZÉKELY László
Jelmez | Costume design - VELICH Rita
Koreográfus | Choreographer - VARGA József

Az olasz nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in Italian with Hungarian and English supertitles.
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VERSENYSZEREPLőK | IN THE COMPETITION ROLES:

Leïla ZLASSI (szoprán, Franciaország) – MADDALENA DE COIGNY
Leïla Zlassi rendkívül korán – a Radio France gyermekkórusának növendékeként – kezdett 
zenével foglalkozni. Diplomája megszerzését követően első díjat nyert a CCR-en és kima-
gasló eredménnyel szerepelt a Bastille Opéra auditóriumában, a CFPL (Centre Français de 
Promotion Lyrique) által rendezett versenyen és a Komische Oper Berlinben tartott nemzet-
közi NYIOP-on (New York International Opera Auditions). További felkéréseknek eleget téve 
Franciaországban fellépett az Opéra de Paris-ban, Lyonban, Rouenben, az Aix-en-Provence-i 
Nemzetközi Operafesztiválon, az Opéra Comique-ban és a Châtelet-ben. Külföldi szereplései 
során megfordult a Wiener Konzerthausban, a Barbican Centerben, a Tokyo Operában, és 
a Concertgebouwban. Főbb szerepei: Micaela, Mimi, Flamma és tündér a Hamupipőkében.

Leïla ZLASSI (soprano, France) – MADDALENA DE COIGNY
Leïla Zlassi began her musical studies quite early at the Maîtrise de Radio France. Upon 
receiving her diploma, she won first prize at the CCR and distinguished herself at the final 
round of the CFPL competition at the Auditorium Opera Bastille and at the international 
NYIOP competition (New York International Opera Auditions) at the Komische Oper Berlin. 
Miss Zlassi was immediately engaged to work in numerous operas and theaters in France 
including Opera de Paris, Lyon, Rouen, Festival d’Aix-en-Provence, Opera Comique and 
Théâtre du Châtelet. Abroad she performed at the Wiener Konzerthaus, the Barbican Center 
(London), the Tokyo Opera and the Concertgebouw. Her main roles include Micaela, Mimi, 
Flamma and a fairy in Rossini’s Cindarella.

Eduardo ALADRÉN (tenor, Spanyolország) – ANDREA CHENIER
A fiatal spanyol tenor énekesi karrierjét az Egyesült Államokban kezdte, ahol - Pinkerton, 
Werther, Nicias, a Rigoletto Mantovai hercege, valamint Rodolfó és Alfréd szerepében - vi-
lághíres karmesterekkel (Alberto Zedda, James Brooks-Bruzzese, Steven Mercurio) és ismert 
rendezőkkel (Fabrizio Melano, Minoru Togaba) dolgozhatott együtt több mint húsz különbö-
ző produkcióban. A közelmúltban Németországba költözött, ahol az elmúlt három év során 
fellépett A köpeny Luigijaként a Bayreuth Stadthalle-ben, A végzet hatalma Alvarójaként, 
a Bajazzók Caniojaként és Pinkertonként a Schwerin Schlossfestspiele keretében.
Koncertjei során bejárta Európát, de a Symphony of the Americas-zal is énekelt az Egyesült 
Államok-beli Fort Lauderdale-ben. Oratóriumok szólistájaként Spanyolországban, Indiana-
polisban, Mexikóban, Palm Beach-en lépett fel.

Eduardo ALADRÉN (tenor, Spain) – ANDREA CHENIER
Young Spanish tenor Eduardo Aladrén started his professional career in USA where he 
sang an impressive row of tenor roles with prestigious conductors as Alberto Zedda, James 
Brooks-Bruzzese, Steven Mercurio, and reknown stage directors as Fabrizio Melano, Minoru 
Togaba etc. He recently settled in Europe, Germany where last engagements included „Luigi” 
in Il Tabarro in Bayreuth Stadthalle, „Alvaro” in La Forza del Destino, „Canio” in I Pagliacci and  

„Pinkerton” of Madama Butterfly in the Schlossfestspiele Schwerin.
He has also participated in numerous concerts throughout Europe but also performed with 
the  Symphony of the Americas in Fort Lauderdale, USA.
In the realm of oratorio, Mr. Aladrén has sung the tenor solos in Spain, in Indianapolis, Mexico 
D.F. and in Palm Beach.
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SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
A napfény városának nevezett Szeged egyik legtündöklőbb napsugara a Szegedi Nemzeti Színház. Az ismert 
bécsi tervezőpáros Fellner és Helmer tervei alapján készült épület 1883 óta ékessége a Tisza-part környéké-
nek. Másfél évvel az átadás után a színház nagy része leégett. Újjáépítették, majd 1886 októberében másod-
szor is megnyitották. A legutolsó rekonstrukció 1978-tól 1986-ig tartott. Ma a nézőtéren 700 szék, az elő-
csarnokban több gobelin, a mennyezet és a páholymellvédek díszeiben másfél kiló 23 karátos arany található. 
A társalgóban elhelyezett tükrök, a sárgaréz kapaszkodókorlátok, a falakat ékesítő maszkok érdekesek és ele-
gánsak. A zenekari árok süllyeszthető, az öltözőket egyszerre 200 művész használhatja. A gyűrűs forgószín-
pad 13 méter átmérőjű, a díszletek 26 kézi és 56 gépi húzóval mozgathatók. A szabályozható világítótestekből 
224 irányul a színpadra. Az épület előtti kovácsoltvas lámpatestek és padok a régi idők hangulatát idézik. 
A Szegedi Nemzeti Színház az egyik legnagyobb presztízsű magyar színház, a déli Nagyalföld színházi kultú-
rájának zászlóshajója. Három tagozatból áll. A prózai szekcióban elsősorban drámai műveket mutatnak be. Az 
intézmény híres operatagozatáról, valamint a Szegedi Kortárs Balettről, amely két évtizede fontos szerepet 
játszik a modern tánc világában. 

SZEGED NATIONAL Theater
Szeged National Theater is the shining star of the town which is also known as the City of Sunshine. The build-
ing, a glittering jewel on the Tisza riverside, was designed by the well-known design team from Vienna, Fellner 
and Helmer. The theater got off to a rough start, burning down only a year and a half after its inauguration. 
The last renovation took place between 1978 and 1986. Today, the auditorium holds 700 seats, and there is one 
and half kilogram of 23 carat gold built into the ornaments and goblins of the foyer, the auditorium boxes and 
ceilings. The mirrors, yellow brass railings and the masks on the wall of the foyer are interesting and elegant. 
The orchestra pit can be elevated, and 200 artists can use the changing rooms simultaneously. The diameter 
of the revolving stage is 13 meters across; the elements of the set can be moved with 26 manual and 56 me-
chanical pipes of the fly system. 224 lamps focus on the stage. The wrought iron lanterns and benches in front 
of the theater recall the atmosphere of the old times. 
Szeged National Theater is one of the most prestigious theaters in Hungary, as the flagship of the Southern 
Great Plain’s theatrical culture. It has three departments of different focuses. The theater mainly stages dra-
matic works, but also includes a renowned opera department, not to mention the Szeged Contemporary Ballet 
that has played a major role in the modern dance scene for two decades.
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A CSELEKMÉNY

ELSő FELVONÁS – A BÁLTEREM 
A Coigny villában Gérard Maddalena után sóhajtozik és az alsóbb osztályokat elnyomó arisztokraták el-
leni fellázadásával kapcsolatban bocsátkozik jóslatokba. Vendégek érkeznek, köztük a költő Chénier is. 
Maddalena unszolja, hogy szavaljon el egy szerelmes verset, de a férfi inkább a szegényebb rétegek elnyo-
másával kapcsolatban emeli fel a hangját.  Megkezdődik a tánc, hogy elterelje a vendégek figyelmét Chénier 
rémisztő szavairól. Gérard a szegények hordája élén megzavarja a mulatságot, de rövidesen elkergetik őket. 
Chénier utánuk megy. 
MÁSODIK FELVONÁS – EGY KÁVÉZó PÁRIZSBAN
Gérard mostanra a Francia Forradalom egyik vezéregyénisége már. Chénier is támogatta őket, azonban őt 
ellenforradalmi tevékenységgel gyanúsítják. A költő nem hajlandó elhagyni az országot, hiszen szerelmes 
egy ismeretlen hölgybe, aki egy jó ideje névtelen szerelmesleveleket küldözget neki. A levélíró természetesen 
Maddalena.  Gérard is szerelmes továbbra is Maddalenába, Incredibilét kéri meg, hogy kutassa fel a lányt. 
A besúgó épp egy szenvedélyes beszélgetésen kapja rajta Chéniert és Maddalenát. Azonnal figyelmezteti 
Gérard-t, aki a költőre támad. Chénier leszúrja támadóját, Gérard azonban a szemébe mondja, hogy úgyis ki 
fogják végezni. 
HARMADIK FELVONÁS – FORRADALMI TÖRVÉNYSZÉK, PÁRIZS
Mathieu és Gérard a tömegtől igyekeznek pénzt gyűjteni a forradalom életben tartásához. Gérard értesül 
Chénier letartóztatásáról, jómaga is ír egy feljelentést. Maddalena a költő életéért a szerelmét ajánlja fel 
Gérard-nak. Gerard beleegyezik, de már túl késő, Chénier-t halálra ítélik.
NEGYEDIK JELENET —ST. LAZARE BÖRTÖN
Kivégzését megelőzően Chénier versben búcsúzik a költői léttől, az életétől. Chénier nélkül Maddalena sem 
kíván tovább élni, rábeszéli a börtönőrt, hogy hadd cseréljen egy nővel a halálra ítéltek közül. Gérard még egy-
szer próbálkozik kiszabadítani őket, de nem jár sikerrel. A szerelmespárt a guillotine-hoz szólítják. 

SYNOPSIS

ACT I - A BALLROOM
At the de Coigny household Gérard pines after Maddalena and predicts that the lower classes will revolt 
against the oppressive aristocracy. Guests arrive, including Chénier. Maddalena asks him to recite a poem 
about love, but instead he sings about the oppression of the lower classes. A gavotte begins to distract the 
guests from their horror at Chénier’s words. Gérard and a chorus of the poor disrupt the ball, but they are 
chased away, and Chénier follows them.
ACT II - A CAFÉ IN PARIS, SEVERAL YEARS LATER
Gérard is now a leader of the French Revolution. Chénier supported them, but is suspected of being 
a counterrevolutionary. Chénier refuses to leave the country, since he has fallen in love with a lady who 
has been sending him anonymous love letters. The lady, of course, is Maddalena. Gérard is still in love with 
Maddalena, and asks Incredible to find her for him. He finds her in the middle of a passionate love duet with 
Chénier and informs Gérard, who attacks Chénier. Chénier stabs Gérard; Gérard tells Chénier that he is to be 
executed.
ACT III - REVOLUTIONARY TRIBUNAL IN PARIS
Mathieu and Gérard ask the crowd for more funds for the Revolution. Gérard learns from Incredible that 
Chénier has been arrested, and writes a denunciation. Maddalena offers her love to Gérard in exchange for 
Chénier’s life. Gérard agrees, but it is too late. Chénier is sentenced to death.
ACT IV - ST. LAZARE PRISON
Before his execution, Chénier writes a poetic farewell to the life of a poet. Wishing to die with Chénier, 
Maddalena convinces the jailor to let her take the place of a condemned woman. Gérard again tries to save 
them, but to no avail. The lovers sing their final duet before being called to the guillotine.
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Umberto GIORDANO az olaszországi Foggiában született 1867-ben. Kémikus apja remélte, 
hogy vívóbajnokot nevelhet a gyermekből, de fiának inkább a zenével voltak tervei. Szülei 
ellenkezésének dacára 1882-ben beiratkozott a Nápolyi Konzervatóriumba, ahol hét éven 
keresztül tanult. Ekkor írta első operáját a Marina-t is, melyet nevezett a kiadással foglal-
kozó Edoardo Sonzogno által szponzorált versenyre is. Bár csupán hetedik lett, ahhoz ez 
is elég volt, hogy felkeltse Sonzogno figyelmét, és az megrendelje tőle következő operáját. 
A Mala vita 1892-ben került bemutatásra Rómában. Könyörtelen őszinteséggel mutatja be 
egy nápolyi prostituált nyomorúságos életét, és - bár emiatt Olaszországban botrányosnak 
ítélték - az osztrák és német közönség körében rendkívül népszerű volt.
Giordano legismertebb operáját, az Andrea Chénier-t 1894-ben kezdte írni. A librettót Luigi 
Illica valójában Alberto Franchettinek szánta, Giordano Franchettitől „örökölte meg”. 
A La Scala végül 1896-ban mutatta be a darabot, és az Andrea Chénier elkövetkezen-
dő években nemcsak Európa színpadait járta be, de a tengerentúlon, New York-ban is be-
mutatásra került. Máig ez maradt Giordano leghíresebb darabja.
Következő műve, a Fedora 1898-ra készült el. Fogadtatása kedvező volt, de az And-
rea Chénier sikerét nem sikerült túlszárnyalnia, így vált Giordano második legismertebb 
művévé. Ezt követő darabja, a Siberia szintén sikeres volt, de premierjét követően Giorda-
no zeneszerzői karrierje zuhanórepülésbe kezdett egészen a La cena della buffe 1924-es 
bemutatásáig. Utolsó színpadra készült szerzeményét, az egyfelvonásos Il re-t első ízben 
1929-ben, Milánóban vitték színre. Giordani itt, Milánóban hunyt el tizennyolc évvel később.

Umberto GIORDANO was born in Foggia, Italy in 1867. His father was a chemist who hoped 
that his son would become a fencing champion, but Giordano had musical aspirations. De-
spite his parent’s objections, he enrolled at the Naples Conservatory in 1882, where he 
studied for seven years. During this time Giordano composed his first opera, Marina, for 
a competition sponsored by the publisher Edoardo Sonzogno. Giordano came in seventh in 
the competition, but this sufficed to attract the notice of Sonzogno, who commissioned the 
composer to write his next work, Mala vita, which premiered in Rome in 1892. Because of 
its unrelenting depiction of a Neapolitan prostitute’s wretched existence (“Mala vita” means 

“the miserable life”), the work was considered rather scandalous by Italian audiences but 
was popular in Austria and Germany.
Giordano began composition of his best known opera, Andrea Chénier , in 1894. The libretto 
had been written by Luigi Illica for Alberto Franchetti, and Franchetti gave the libretto to 
Giordano. Andrea Chénier  was premiered at La Scala in 1896, and was performed through-
out Europe as well as in New York in subsequent years. Andrea Chénier  continues to be the 
best known of Giordano’s operas.
Giordano’s next opera, Fedora, was completed in 1898. Although it did not attain the enor-
mous success of Andrea Chénier, Fedora was well-received and is the second best known 
of his operas. His next work, Siberia, was also successful, but after its premiere in 1903 
Giordano’s career went into decline until it was eventually resurrected with the success 
of La cena della buffe in 1924. His final composition for the stage was Il re, a one-act o-
pera that premiered in Milan in 1929. Giordano died in Milan in November 1948.
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PÁL Tamás pályáját a budapesti Operaházban kezdi 1960-ban, olyan karmesterek asszisz-
tenseként, mint Ferencsik János, Lamberto Gardelli. Az ott töltött évek alatt a teljes reper-
toárt elsajátította, s már fiatal karmesterként jelentős bemutatók fűződtek nevéhez: ő ve-
zényelte először Budapesten Gershwin Porgy és Bessét, és Berg Luluját. A Szegedi Nemzeti 
Színház 1975-ben szerződteti főzeneigazgatónak. Hatalmas sikerű Figaro bemutatója után 
Mozart-hagyományt teremt a Tisza parti városban. Elindul nemzetközi karrierje is, a világ 
neves operáiban lép fel, az általa vezényelt Aidával nyitja meg kapuit az új operaház Cara-
casban. Az Egyesült Államokban, Portlandban a Don Pasqualet, Japánban a budapesti Ope-
raház vendégjátéka alkalmával a Pillangókisasszonyt, Peruban a Don Giovannit dirigálja. 
Karmestere a Cimarosa Titkos házasság című művéből készült tévéfelvételnek, valamint 
a magyar nemzeti operából, a Bánk bánból készült operafilmnek és CD felvételének is. Sokat 
dolgozik többek közt a film két főszereplőjével, Marton Évával és Rost Andreával. Egész pá-
lyáját végigkíséri rendkívüli érdeklődése az elfeledett értékek iránt. A világ az ő felvételeiről 
ismerte meg Salieri és Cimarosa nem egy operáját, Liszt egyetlen dalművét, a Don Sanchet, 
de ugyanígy Donizetti remekét, a Marin Falierot. Jelentős a pedagógiai munkássága is. 1999 
és 2005 között a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia professzora volt, jelenleg a Szegedi 
Egyetem Zeneművészeti Karának tanára.

Tamás PÁL began his career in 1960 at the Hungarian State Opera in Budapest, assisting 
conductors such as János Ferencsik and Lamberto Gardelli. At a very young age he mas-
tered a vast musical repertoire and was the first in Hungary to conduct Gershwin’s Porgy 
and Bess and Berg’s Lulu. He was appointed director of the Szeged National Theater in 1975. 
His acclaimed Figaro production ushered a tradition of performing Mozart into the city. He 
has worked worldwide conducting opera productions including Don Pasquale in Portland, 
USA, Don Giovanni in Peru, and Madame Butterfly, the guest performance of the Hungar-
ian State Opera, in Japan. The new opera of Caracas opens its very first season with his 
Aida.  His numerous television and cd-recording credits include Cimarosa’s Secret Marriage 
and Hungary’s national opera, Bánk Bán.  He is constantly working with opera luminaries 
such as Éva Marton and Andrea Rost, the main characters of the Bánk Bán opera movie. 
His entire career is marked by a keen interest in the buried treasures of the opera genre. 
The public got acquainted with Liszt’s Don Sanche and Donizetti’s masterpiece Mirin Faliero, 
as well as many of Cimarosa’s and Saleri’s opera pieces, through his recordings. The mae-
stro’s pedagogical work is also remarkable; he was an esteemed professor of the Franz 
Liszt Academy of Music between 1999 and 2005. Currently he is on the faculty of music at 
the University of Szeged.
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BODOLAY egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának magyar - összehasonlító irodalomtörténet - művészettörténet szakán végezte 
el 1975-1981 között. 1984-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendező sza-
kán szerzett diplomát. A főiskola után 1984–1989 között a Szegedi Nemzeti Színházhoz 
került rendezőként. 1986–1989 között a JATE-n tanított. 1989–1992 között a kecskeméti 
Katona József Színház, majd 1992–1998 között a Nemzeti Színház rendezője, 1992–1996 
között a Nemzeti Színiakadémia tanára, 1997-ben a berlini Művészeti Főiskola megbízott 
előadója volt. 1998-2008 között a kecskeméti Katona József Színház igazgató-főrendezője. 
2009 óta a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője. Több magyarországi bemutató fűződik 
a nevéhez, a darabok egy részét saját fordításában állította színpadra.
Főbb díjai: „Aranykecske-díj” - Közönségdíj, a legjobb rendezőnek (2005), A Perzsa Akadé-
mia életműdíja (2005), Jászai Mari díj (2010).

BODOLAY has been studying Hungarian literature, comparative history of literature and 
theory of art at the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University between 1975 and 
1981. Later, in 1984 he also graduated as a stage director from the College of Theatrical and 
Film Arts. Soon he joined the Szeged National Theater as a director. Simultaneously he has 
been teaching at the József Attila University, Szeged (1986-89). Next, he was working in 
Kecskemét at the Katona József Theater between 1989 and 1992, and afterwards, as the di-
rector of the National Theater for 6 years. He was teaching at the National Theater Academy 
for four years, and also worked in Berlin College of Liberal Arts as a lecturer. He was leading 
the Katona József Theater in Kecskemét as managing director and chief stage director for 
ten years between 1998 and 2008. He joined the Szeged National Theater once again in 
2009 and has been working there as a chief stage director ever since. He staged numerous 
remarkable productions, of which he translated and interpreted many.
Most important awards include the Aranykecske-award (Audience award for the best direc-
tor, 2005), Life Achievement Award form the Persian Academy (2005), and the prestigious 
Jászai Mari Award (2010).

Az ár kezdőár és tartalmazza a repülőtéri adókat, illetékeket, kizárólag honlapunkon történő foglalás esetén érvényes. 
Az árfolyamváltozások és adóváltozások befolyásolhatják a foglalás idején aktuális díjakat. 

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért, valamint internetes foglalásért kérjük látogassa meg a 
www.airfrance.hu weboldalt, vagy keresse utazási irodáját.
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CENTER FOR CONTEMPORARY OPERA
NEW YORK, USA

WILLIAM MAYER
HALÁLESET A CSALÁDBAN | A DEATH IN THE FAMILY
Opera 3 felvonásban. James Agee Haláleset a családban című regénye és Tad MOSEL Úton hazafelé című 
darabja alapján. A szövegkönyvet William MAYER írta
Opera in three acts, after James AGEE’s novel A Death in the Family and Tad MOSEL’s play All the Way Home.
Libretto by William MAYER

Rendező | Director - ALFÖLDI Róbert
Vezényel | Conductor - Sara JOBIN

VERSENYSZEREP | COMPETITION ROLE:
Jay - Philippe BROCARD (Franciaország | France)

TOVÁBBI SZEREPLőK | OTHER CAST:
Mary Lynch Follet – MIKSCH Adrienn
Lynch Nagymama | Grandma Catherine Lynch - Vira SLYWOTSKY
Lynch Nagyapa | Grandpa Joel Lynch - Gabriel MANRO
Andrew bácsi | Uncle Andrew Lynch - Todd WILANDER 
Hannah néni | Aunt Hannah Lynch - Nora GRAHAM-SMITH 
Follet nagymama | Grandma Jesse Follet - Sarah Belle MILLER
Follet nagyapa | Grandpa John-Henry Follet - David NEAL
Ralph bácsi | Uncle Ralph Follet - Joshua JEREMIAH
Sadie néni | Aunt Sadie Follet - Brooke LARIMER
Sally néni , Ralph bácsi felesége | Aunt Sally Follet, Ralph’s wife - Ashley KERR
Victoria, a dada | Victoria, the nursemaid - Judith SKINNER 
Nők | Women’s Ensemble - Sarah Belle MILLER, Brooke LARIMER
Férfiak | Men’s Ensemble - David GORDON, Aaron THENO

Közreműködik | With: a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Nemzeti Színház énekkara | the Szeged 
Symphony Orchestra and the choir of the Szeged National Theater

Ügyelő, a rendező munkatársa | Stage Manager & Associate Director - Heidi Lauren DUKE
Zenei asszisztensek | Musical Assistants - Lidiya YANKOVSKAYA, Jami LEONARD
Tolmács, a rendező munkatársa | Translator & Associate Director - BERZSENYI BELLAAGH Ádám
Díszlet és jelmez | Set and costume design - ZÖLDY Z Gergely

A angol nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in English with Hungarian and English supertitles.
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VERSENYSZEREPLő | IN THE COMPETITION ROLE:

Philippe BROCARD (bariton, Franciaország) – JAY
Philippe Brocard ötévesen kezdett zongorázni. 2004-ben döntött úgy, hogy operaénekes 
lesz. Megnyerte a FLAME 2007 versenyt, 2008-ban pedig második lett a Leontina Vaduva el-
nökletével zajló 15-dik European Competition of Music versenyen Picardie-ban. Oratóri-
umok szólistájaként Franciaországban és külföldön egyaránt bemutatkozott. Fellépett 
Pierre Thilloy Circles of Griefjében a párizsi St Eustace templomban a Garde Républicaine 
zenekarral. A közelmúltban énekelte Figarót Madagaszkáron, Carl Orff Carmina Buranáját 
a párizsi Théâtre du Châtelet-ben, Belcore-t Donizetti Szerelmi bájitalában, Don Giovannit 
a Gigondas Fesztiválon, Baron Gondremarkot  a Párizsi életben, Jupitert Offenbach Orfeu-
szában, Oscar grófot Offenbach Kékszakállában, Papagenót a tizedik alkalommal megren-
dezett Puisaye-Forterre Fesztiválon és Valentint Gounod Faustjában.
A francia televízió élő adásában szólistaként énekelte el A Partizánok dalát a párizsi Champs 
Elysées-n a Bastille-nap alkalmából. 2013-ban Guigliemoként lép fel Mozart Cosíjában Pá-
rizsban és Papagenóként a németországi Dortmundban.

Philippe BROCARD (baritone, France) – JAY
Philippe Brocard started playing the piano at the age of five. In 2004, he decided to become 
an opera singer. He won the FLAME 2007 competition in 2007, and came in second at the 
15th European Competition of Music in Picardie in 2008, chaired by Léontina Vaduva. 
He performed as a soloist in several oratorios in France and abroad. He interpreted Pierre 
Thilloy’s Circles of Grief, at the Church of St. Eustace, Paris with the Garde Républicaine Or-
chestra. Recently, he sang Figaro in Madagascar, Carl Orff’s Carmina Burana at Paris Châ-
telet Theater, Belcore in Donizetti’s Elisir d’amore, Don Giovanni at the Gigondas’ Festival, 
Baron Gondremark in La Vie parisienne, Jupiter in  Orphée aux enfers, le Comte Oscar in 
Offenbach’s Bluebeard, Papageno at the 10th Puisaye-Forterre Festival, Dr. Ricin in Hervé’s 
Chilpéric and Valentin in Gounod’s Faust. 
As a soloist he sang Le chant des partisans - the Partisans’ Song - at Bastille Day on Paris’ 
Champs Elysées which was broadcast live on national TV. In 2013, he is performing Guglie-
mo in Mozart’s Cosí Fan Tutte in Paris, and Papageno in Dortmund (Germany).



26

CENTER FOR CONTEMPORARY OPERA
Az 1982-ben alapított Center for Contemporary Opera (CCO) a modern opera jeles képviselője az Egyesült 
Államokban. Székhelye New Yorkban található. A társulat célja elsősorban a modern operák színpadra vitele 
és a második világháború után komponált ritkán látott operák újraélesztése. A CCO több mint hetven darabot 
mutatott már be, valamint négy kereskedelmi felvételt mondhat magáénak. Produkcióik mellett legfontosabb 
küldetésüknek tekintik új operák bemutatását. Egy-egy produkciót többféleképpen is bemutatnak; szervez-
nek libretto felolvasásokat, workshopokat, koncerteket, majd a teljes előadást is színpadra viszik. Küldetésük-
kel egyidejűleg, hogy előmozdítsák a modern opera és a zenei-színházi kultúra iránti érdeklődést, a társulat 
félévenként hírlevelet (Opera Today) és egy, az Amerikai Egyesült Államokban egyedülálló, kortárs klasszikus 
zenét népszerűsítő folyóiratot (New Music Connoisseur) jelentet meg. A CCO Amerikán kívül Európában is 
turnézott az elmúlt két évadban.

„Nincs olyan társulat, legyen kicsi, vagy nagy, aki jobban és régebb óta szolgálná az amerikai operát”
– The New York Times

CENTER FOR CONTEMPORARY OPERA
Founded in 1982, the Center for Contemporary Opera is the leading proponent of new opera in the United 
States. Based in New York City, the company focuses on producing and developing new opera and music 
theater works and reviving rarely seen American operas written after the Second World War. The Center for 
Contemporary Opera has staged the premieres of over seventy works and released four commercial record-
ings. In addition to its productions, an important part of their work involves the development of new operas. 
Works are performed at all stages from libretto readings, ateliers, concert versions, to full productions. In 
line with its mission to promote an interest in new operatic and music-theater culture among the American 
public, the company presents colloquia and publishes a bi-annual newsletter Opera Today and the magazine 
New Music Connoisseur which is the United States’ only periodical devoted to contemporary classical music. 
The Center for Contemporary Opera has recently expanded its reach and toured in Europe for the past two 
seasons.
 
‘No company, large or small has a better track record of service to American opera’
– The New York Times
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A CSELEKMÉNY
William Mayer sokrétű operája egy déli középosztálybeli család váratlan tragédiáját és annak nem várt 
következmányeit tárja elénk. Részben. Hiszen leginkább mégis a magányáról szól, arról a magányról, amitől 
még a család sem képes megvédeni tagjait, mely - James Agee szerint – olyan, mint a zord időben tűz körül 
kuporgó csavargók elszigeteltsége.
Tenessee államban, Knoxville-ben járunk, 1915-ben. Jay és Mary Follet itt neveli fiát és itt él mindkettejük 
családja, a Lynch és a Follet família is. Jay igyekszik megszabadulni alkoholproblémáitól, időnként felesége 
túlbuzgó vallásossága is kihozza a sodrából. Mikor a nehézségek végre enyhülni látszanak, borzalmas tragé-
dia sújtja őket. Jayt az éjszaka közepén zargatja fel bátyja, a valóban alkoholista Ralph azzal, hogy apjuk rosz-
szul van. Jay azonnal útnak indul autóval, azonban célját már nem éri el, halálos balesetet szenved útközben.
A család gyászának fájdalmát furcsa érzelemkitörések kísérik, Mary nem tudja türtőztetni nevetését, Andrew, 
Mary bátyja dührohamot kap: nem érti húga miért könyörög Istenhez imádkozva bocsánatért, amikor ő, Mary 
az, akit önkényesen eltiport az élet.
Mary gyötrelmeit ráadásul az is súlyosbítja, hogy megalapozottnak  tűnik az a pletyka, amit kisfia, Rufus az 
utcagyerekektől Jay balesetének körülményeiről hallott.

SYNOPSYS
William Mayer’s A Death in the Family operates on many levels. It is about a Southern middle class family 
struck by sudden tragedy—and unexpected reverberations. But it is also about all families and their loneli-
ness, even as they try to shelter their own members from an uncaring universe. ‚How lonely this family as with 
every family on this earth,‘ writes James Agee, ‘inconceivably lonely, sorrowful and remote, drawn upon itself 
as tramps are drawn around a fire in the cruelest weather.’
The specific scene is in the American South - Knoxville, Tennessee, in the year 1915. The center of the story 
is Jay and Mary Follet, their son Rufus, and the couple‘s respective families - the Follets and the Lynches. Jay 
is a recovering alcoholic who sometimes struggles with his wife Mary‘s religious zeal.
Just as Jay and Mary are beginning to make peace with each other, the families are hit with tragedy. Jay‘s 
alcoholic brother Ralph calls him late at night, saying that their father has taken seriously ill. Jay must drive 
through the night to reach his father, and subsequently is killed in a freak accident.
Wildly disparate emotions well up in response: overwhelming grief; laughter, shockingly inappropriate at a time 
of mourning; and rage on the part of Mary’s brother, Andrew, who hears his sister praying to God for forgive-
ness when it is she who has been dealt such a cruel blow. Adding to Mary’s burden is gossip about the cause 
of Jay’s accident, which Rufus has heard from boys on the street. 
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William MAYER
Az amerikai zeneszerzőt 1944-ben vették fel a Yale-re, de meg kellett szakítania tanulmá-
nyait, mert besorozták (az Egyesült Államok által megszállt Japánban a katonai titkosszol-
gálatnak dolgozott). Leszerelését követően visszairatkozott a Yale-re, ahol 1949-ben diplo-
mázott. Ezt követően ő maga is tanított zeneszerzést és hangszerelést a Bostoni Egyete-
men, a Yale-en, a Columbián, a Pratt Institute-ban és a Juilliardon. Különböző zeneszerzői 
és kulturális feladatokat látott el az Amerikai Információs Ügynökségnél, az ő megrende-
lésükre készített elő az amerikai kamaraoperáról szóló előadásokat külföldre, dolgozott az 
American Composers Orchestra, a National Opera Association és a National Federation of 
Music Clubs szakértői testületében, rezidens karmestere volt a Conductors‘ Institute-nak 
és az Adirondack New Music Festival-nak.
James Agee novelláján és Tad Mosel színdarabján alapuló operája, a Haláleset a családban 
1983-ban kivívta „a műfaj legkiválóbb műve” címet, de a díjnyertes Haláleseten túl három 
színpadi művet és számtalan nagyzenekari, kamarazenekari, kórus- és vokális zeneművet 
is komponált. Fiatalok számára szerzett Hello World!-jének hangfelvételét Eleanor Roose-
velt narrálta, nekik szól A hókirálynő című balettje (The Snow Queen) és az Egy régi Kará-
csony címet viselő operája is. Zenei humora és érzelemgazdagsága közismert. „Különle-
ges áramlású lírai zenéje egyszerre szeszélyes és szellemes.” – írja róla Machlis Bevezetés 
a kortárs zenébe című könyvében. Provokatív riportja, az Élő zeneszerzők, halott közönség 
a New York Times hasábjain jelent meg.

William MAYER
American composer William Mayer entered Yale University in 1944, but his college years 
were interrupted by military service (he served as a counter-intelligence agent in US-occu-
pied Japan). Upon his discharge he re-entered Yale and graduated in 1949. Mr. Mayer taught 
composition and orchestration at  Boston University; at Yale, Columbia, the Pratt Institute 
and the Juilliard School; fulfilled writing and cultural assignments from the US Information 
Agency, one of which involved preparing lectures on American chamber opera to be deliv-
ered abroad; served on judging panels for the American Composers Orchestra, the National 
Opera Association and the National Federation of Music Clubs; and was Composer-in-Res-
idence at the Conductors‘ Institute and Adirondack New Music Festival.
A Death in the Family, Mayer‘s opera based on the James Agee novel and Tad Mosel, was 
named the ‘best new work’ of its type for 1983. 
He has written three stage works in addition to his prize-winning A Death in the Family, and 
a variety of orchestral, chamber, choral and vocal works. Among Mayer‘s works for young 
people are Hello, World!, which was recorded with Eleanor Roosevelt as narrator, the ballet 
The Snow Queen and the opera One Christmas Long Ago. His lyricism and humor have fre-
quently been singled out. ‚His is a lyrical music, favored by an unusual flow of fancy and wit,’ 
wrote Joseph Machlis in his Introduction to Contemporary Music. Mr. Mayer is the author 
of a provocative feature for The New York Times entitled ‚Live Composers, Dead Audiences’.
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Sara JOBIN
A Grammy-díjra jelölt karmester a Harvardot és a Radcliffet követően, a magyar szárma-
zású Charles Bruck irányítása alatt tanult vezényelni a Maine-i Pierre Monteux Karmester-
iskolában. Vezényelte a Toscát, a Bolygó hollandit, a Normát, Philip Glass Appomattoxát és 
Rachel Portman Kis herceg-produkcióját a San Francisco Operában,  valamint a San Fran-
cisco Opera Center számos előadását.
Dolgozott New Yorkban, a Center for Contemporary Operával Michael Dellaira Titkos ügy-
nökében, Philip Glass Bacchae-jának premierjén, a New York Shakespeare Fesztiválon, ve-
zényelte a Faustot, a Carment, a Bohéméletet,  a Sevillai borbélyt és a Figaro házasságát 
a Tacoma Operában, és az Oakland-i Crucible Tűzművészeti Iskola különleges „tűz-operáját”, 
a Hét halálos bűnt. Főbb zenekari fellépései: Symphony Silicon Valley, Dayton Philharmonic, 
valamint a Bochumer Symphoniker Németországban, de ő vezényelte a San Francisco 
Contemporary Music Players-t a nizzai MANCA Fesztiválon, valamint saját 40. évfordulós 
gálakoncertjükön is. Sara Jobin aligha a megszokott sztereotípiák embere: feketeöves dzsú-
dós, a Ju-no-kata nemzeti bajnoka 1998-ban és 2006-ban, világbajnoka 1999-ben. 2001 
óta tagja a Glide Ensemble gospel kórusnak, mely szerepelt a Boldogság nyomában című 
filmben is. 
2011 őszén Michael Dellaira Titkosügynökét vezényelte az Armel Operafesztiválon, melyet 
a fesztivál az első Avignon-i bemutatkozására is választott.

Sara JOBIN
After graduating from Harvard and Radcliffe Colleges Grammy-nominated conductor 
Sara Jobin studied conducting with Charles Bruck, a Hungarian, at the Pierre Monteux 
School in Maine. Her conducting credits include the San Francisco Opera in performances 
of Tosca, Der fliegende Holländer, Norma, Philip Glass’ Appomattox; she also led them in 
a production of Rachel Portman’s The Little Prince, and numerous productions of the San 
Francisco Opera Center.
Credits elsewhere include the premiere of Michael Dellaira’s The Secret Agent with the Cen-
ter for Contemporary Opera in New York; the premiere of Philip Glass’ The Bacchae for the 
New York Shakespeare Festival; Faust, Carmen, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia and Le 
Nozze di Figaro with Tacoma Opera, and a fire opera version of The Seven Deadly Sins at the 
Crucible School for Fire Arts in Oakland among others.
Recent orchestral debuts have included Symphony Silicon Valley, the Dayton Philharmonic, 
and the Bochumer Symphoniker in Germany, and Ms. Jobin also appeared with the San 
Francisco Contemporary Music Players at the MANCA Festival in Nice, France in addition to 
conducting their 40th anniversary Gala concert.
Not one to fit neatly into categories, Jobin has a black belt in judo, and was the 1998 and 
2006 National Champion and 1999 World Master Athlete Champion in Ju-no-kata. Since 
2001 she has been a member of the Glide Ensemble, a gospel choir featured in the movie 
The Pursuit of Happiness. 
Ms. Jobin conducted the Armel Festival premiere of Michael Dellaira’s The Secret Agent, 
which was chosen to represent Armel Opera Festival in Avignon at it‘s first appearance.
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ALFÖLDI Róbert Magyarország egyik legelismertebb és legsokoldalúbb alkotóművésze. 
Színész, rendező, festőművész és médiajelenség, a komolyzene és az opera szerelme-
se. Tizenöt évig folytatott klasszikus zongora tanulmányokat, színészként diplomázott és 
1992-től 2000-ig a Vígszínház társulatának tagja volt. 1995-ben kezdett el rendezni, és már 
első munkájával nagy vihart kavart. Azóta folyamatosan rendez, magyar és külföldi szín-
házakban egyaránt. Munkáját számos szakmai és közönségdíjjal ismerték el. 2003-ban 
állította színre első operáját, Gounod Faustját a Szegedi Nemzeti Színházban, ezért meg-
kapta az évad közönségdíját a Legjobb Rendezés kategóriában. Második operarendezése 
(Verdi: Attila) a megújult Margitszigeti Szabadtéri Színpad nyári bemutatója volt 2004 júli-
usában. 2005-ben Eötvös Péter Le Balconja magyarországi premierje után Bartók A kéksz-
akállú herceg vára következett a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon, majd 2005 novem-
berében a Versailles-i Opera felkérésére rendezte meg Charpentier Három bibliai történetét. 
A 2008-as Operaverseny és Fesztivál Legjobb Produkciójának díját A salemi boszorkányok 
című előadás rendezőjeként nyerte el, amelynek következtében visszahívták New York-
ba rendezni. 2006 és 2008 között a Bárka Színház igazgatója, 2008 júliusától a Nemzeti 
Színház főigazgatója. 2010-ben az Operaverseny keretében rendezett, Knut Vaage Vesle-
frikk c. operája az Arte (Legjobb Produkció) díját nyerte el, 2011-ben a a plzeňi Josef Kajetán 
Színház Rigolettóját rendezte a Fesztivál számára.

Róbert ALFÖLDI is recognized as one of the most versatile artists in Hungary. He is an 
actor, director, painter, media phenomenon and a true devotee of classical music and ope-
ra. He studied piano for 15 years, graduated as an actor and was a company member of 
the Vígszínház between 1992 and 2000. In July 2004 he caused a stir at the renovated 
Margaret Island Open-Air Theater, where he directed his very first play in 1995, and has 
been in demand as a director ever since by theaters in Hungary and abroad. His work has 
been honored with numerous professional and public awards. In 2003 he directed his first 
opera, Faust by Gounod in Szeged, for which the National Theater named him Best Direc-
tor. His opera credits since then include Verdi’s Attila, Le Balcon by Péter Eötvös, Bartók’s 
Bluebeard’s Castle at the International Opera Festival in Miskolc in 2005, and Trois Histoires 
Sacrées by Charpentier for the Royal Opera of Versailles, Paris, France. Alföldi directed Di-
capo Opera Theater’s wildly successful production of Robert Ward’s The Crucible (New York 
City, 2008), which went on to win the prize for Best Production at Opera Competition and 
Festival 2008, granting him another invitation to New York in 2009. From March 2006 to 
April, 2008 he was the General Director of the Bárka Theater, and since July 2008 Róbert 
Alföldi has been the General Director of the National Theater of Budapest. His direction of 
Knut Vaage’s Veslefrikk was the winner of the Arte Television Best Production Award at last 
year’s Armel Opera Festival. Last year he directed the Josef Kajetán Tyl Theater’s Rigoletto 
production for the Festival.
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JOSEF KAJETÁN TYL SZíNHÁZ | JOSEF KAJETÁN TYL THEATER
PLZEŇ, CSEH KÖZTÁRSASÁG | PILSEN, CZECH REPUBLIC 

PHILIP GLASS
A FEGYENCGYARMATON | IN THE PENAL COLONY 
A szövegkönyvet Franz KAFKA azonos című novellája alapján Rudolph WURLITZER írta
Libretto written by Rudolph WURLITZER based on the short story by Franz KAFKA.

Rendező | Director: Viktorie ČERMÁKOVÁ
Vezényel | Conductor: Petr KOFROŇ

VERSENYSZEREP | COMPETITION ROLE:
A tiszt | The officer - Jiři HÁJEK (Cseh Köztársaság | Czech Republic)

TOVÁBBI SZEREPLőK | OTHER CAST:
A látogató | The visitor - Miroslav KOPP
A katona | Soldier - Dominik PEŘINA
A rab | Prisoner - David STEIGERWALD
Legénység | Company - Nikola PAŽOUTOVÁ, Eva ROVENSKÁ, Andrea SVOBODOVÁ, Antonín KAŠKA
Gondnok | Caretaker - Petr BRETTSCHNEIDER

Közreműködik | With: Hrají členové orchestru opery DJKT | a J. K. Tyl Színház kamarazenekara | 
the chamber orchestra of the J.K. Tyl Theater Opera ensemble:

Martin KOS (hegedű | violin) 
Michal POSPÍŠIL (hegedű | violin)
Jaroslava SMOLOVÁ (gamba | viola)
Hana VÍTKOVÁ (cselló | cello), 
Vojtěch SKALKA (nagybőgő | doublebass)

Díszlet és jelmez | Set and costume design - Jana PREKOVÁ
Koreográfia | Choreography - Jiří POKORNÝ
Dramaturg | Dramaturgist - Zbyněk BRABEC
Rendezőasszisztens | Assistant director - Dominik BENEŠ

Video: František PECHÁČEK

Ügyelő | Stage manager - Petra TOLAŠOVÁ
Súgó | Prompter - Hana URBANOVÁ
Zenei Asszisztensek | Musical assistants - Martin MAREK 
Fénytechnikus | Lights - Antonín PFLÉGER
Hangtechnika | Sound - Petr ŠOLC

Az angol nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in English with Hungarian and English supertitles.
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VERSENYSZEREPLő | IN THE COMPETITION ROLE:

Jiři HÁJEK (bariton, Cseh Köztársaság) – A TISZT
A fiatal cseh bariton énekelni a Pardubice-i Konzervatóriumban, a Pozsonyi Művészeti Aka-
démián valamint a Prágai Zeneakadémián tanult, de ezzel párhuzamosan nemzetközi ope-
raénekesi kurzusokon is képezte magát. 2004 óta a plzeňi Josef Kajetán Tyl Színház szó-
lóénekese. Főbb szerepei: Harašta (Janaček: A ravasz rókácska), Malatesta (Donizetti: Don 
Pasquale), Marcello (Bohémélet), Lionel (Csajkovszkij: Az orléans-i szűz), Vladislav (Smetana: 
Dalibor).
A közelmúltban csatlakozott a Prágai Nemzeti Színház operatársulatához is szólistaként. 
Itt a Figaró házasságában Almaviva grófot, A Cosí-ban Guglielmót, Donizetti Szerelmi báj-
italában Belcore-t, Britten Gloriannájában pedig Lord Mountjoy-t énekli. 

Jiři HÁJEK (baritone, Czech Republic) – THE OFFICER
The young baritone studied singing at the Conservatory of Pardubice. He continued his 
studies at the Academy of Performing Arts in Bratislava, and afterwards, at the Prague 
Academy. In the meantime he also completed several international singing courses. He 
has been the soloist of the J. K. Tyll Theater in Pilsen since 2004, performing as Harašta in 
Janáček’s The Cunning Little Vixen, Malatesta in Donizetii’s Don Pasquale, Marcello in 
Puccini’s La Bohéme, Lionel in Tchaikovsky’s The Maid of Orleans and Vladislav in Smetana’s 
Dalibor among many others. Recently Mr. Hájek also joined the National Theater in Prague 
as a soloist singing Count Almaviva in Le nozze di Figaro, Guglielmo in Cosí fan tutte, Belcore 
in Donizetti’s L’elisir d’amore and Lord Mountjoy in Britten’s Glorianna. 
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JOSEF KAJETÁN TYL SZÍNHÁZ 
Plzeň Prágához hasonlóan jelentős színházi hagyományokkal bír: a Josef Kajetán Tyl Színház immár 145 éve 
e hagyomány letéteményese. Önálló operatagozata 1868-ban kezdte meg működését, s ekkoriban alakult 
balett-tagozata is. A jelenlegi négy tagozatnak (dráma, opera, balett és operett-musical) két történelmi épület 

- a Nagyszínház és a Kamaraszínház - ad otthont. A színház változatos repertoárja műfajonként évente 15-17 
új bemutatóval bővül, egyre nagyobb teret adva a kortárs alkotásoknak. Produkciói nem csupán Csehország 
területén kerülnek bemutatásra, társulata gyakran vendégszerepel Németországban, Svájcban, Hollandiában 
és Japánban is. A régióban kiemelkedő kulturális szerepet betöltő Josef Kajetán Tyl Színházat Európa kulturá-
lis térképén a Nemzetközi Színházi Fesztivál szervezésében vállalt fontos szerepe helyezte el. A 2010-ben 18. 
alkalommal megrendezésre került fesztiválon nem csupán külföldi színházak meghatározó alkotásai kerültek 
bemutatásra, a közönség megtekintheti Csehország legjobbjait is.

JOSEF KAJETÁN TYL Theater
Next to Prague, Pilsen is the city with the longest continuous tradition of the Czech professional theater. 
The first opera ensemble out of Prague was established in Pilsen in 1868, but drama and ballet developed 
simultaneously as well. Today’s J. K. Tyl Theater comprises four ensembles (drama, opera, ballet, and musical 
and operetta) performed at two different locations, the historical building of the Great Theater and in the 
Chamber Theater. J. K. Tyl’s balanced repertoire provides a wide range of performances, enriched by 15-17 
new titles of all genres every year. The spectrum of musical theater has been extended in the last decade, 
focusing particularly on contemporary musical works. J. K. Tyl produces approximately 550 performances 
every year; in addition to domestic tours, it also organizes tours to Germany, Switzerland, Netherlands and 
Japan. At present, J. K. Tyl is the natural cultural and public center of the region. It has emerged on the cultural 
map of Europe as having one of the most outstanding international theater festivals. This festival has had 
the distinction of presenting the most original Czech theater works and remarkable, performances of great 
foreign theaters for the past 18 years.
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A CSELEKMÉNY
Kafka, a modernista regényírás egyik legmeghatározóbb figurája a ma nézője számára sem szűnt meg re-
leváns mondanivalóval szolgálni. A fegyencgyarmaton  – mely Kafka azonos címet vislő novellája alapján - 
a seattle-i A Contemporary Theater (ACT) megrendelésére készült, 2000 szeptemberében került első alka-
lommal bemutatásra. A történet egy halálraítélt kivégzését és az ítéletet végrehajtó – addig hagyományosan 
erre a célra használt – masina működését meséli el. Ez azonban allegória. Első benyomásunk az, mintha Kaf-
ka egyszerűen a halálbüntetés ellen emelne szót, valójában azonban sokkalta nagyobb vonalakban, kategó-
riákban gondolkodik: a humanizmus, az idealizmus és a személyiségtorzulás kérdéseit vizsgálja. A két fősze-
rep – a tiszt és a látogató – bariton és tenor illetve basszus és tenor hangokra íródott. A további két karakter 

– a rab és az őr – szerepe beszélő szerep. Az énekeseket vonósegyüttes kíséri.

SYNOPSYS
Kafka is one of the seminal minds of modernist writing and has proven to be a steadily appealing author 
for modern audiences. In the Penal Colony, which was commissioned by A Contemporary Theater in Seattle 
and premiered September 31, 2000 is based on Kafka’s short story of the same title. The story describes an 
execution planned for one of the prisoners of the ‘colony’ for which and up until then, an execution machine 
has been routinely used. The material itself is allegorical, and though at first the story appears to address the 
question of capital punishment, in fact Kafka uses it as a platform to explore, extensively and poetically, issues 
of humanism, idealism, and transfiguration. The two protagonists, the officer and the visitor, are written for 
a baritone and a tenor or bass and tenor respectively. In addition, there are two speaking roles—a prisoner 
and a guard. A string ensemble accompanies the performers.
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Philip GLASS
Operáival, szimfóniáival, saját együttese számára írt szerzeményeivel és a sztárvilág leg-
nagyobbjaival – Allen Ginsberggel, Woody Allennel, David Bowie-val - közös munkáival 
Glass egyedülállóan nagy hatást gyakorolt kora zenei szellemiségére és gondolkodására. 
Operáit – melyek közül leginkább az Einstein a tengerparton, a Satyagraha”, az Akhnaten 
és Az utazás érdemel említést – szinte mindig teltházzal játsszák világszerte. Szerzett ze-
nét Oscar-díjas blockbusterekhez (Az órák, Michael Scorsese Kundunja) és kísérleti szín-
darabokhoz egyaránt. Godfrey Reggio rendezővel közös alkotása, a Koyaanisqatsi, melyen 
a Philip Glass Ensemble működött közre a Fantasia óta a legfigyelemreméltóbb és legra-
dikálisabb példa hang és látvány szinergiájára. Talán ő az első és egyetlen zeneszerző, aki 
képes volt többgenerciós közönséget meghódítani az operaházakban, a koncerttermekben, 
a tánc, a film- és a popzene területén, ráadásul mindezt egy időben.
Az 1937-es születésű Glass Baltimore-ban nőtt fel. Elvégezte a Chicagói Egyetemet, ta-
nult a Juillardon és Aspenben Darius Milhaud növendékeként. Kifogásolva mindazt, ami az 
Egyesült Államokban „modern zene” címszó alatt zajlott, Európába költözött, hogy a legen-
dás zenepedagógus, Nadia Boulanger tanítványa lehessen, akárcsak Aaron Copland, Virgil 
Thomson és Quincy Jones. Ekkor fogott szorosabb együttműködésbe Ravi Shankarral is.
1967-ben visszatért New Yorkba és megalakította a hét fős, billentyűsökből és fafúvósok-
ból álló – erősítőt és hangkeverést is előszeretettel használó - Philip Glass Ensemble-t.
A Glass által folyamatosan fejlesztett új zenei stílus a tűzkeresztségben végül a minimaliz-
mus címkét kapta. Glass sosem szívlelte ezt a kifejezést, ő „ismétlődő zenei struktúrákat” 
alkalmazó zeneszerzőként definiálja saját magát. Korai szerzeményei finom elegánsan is-
métlődő melódiadarabkák „hangszőttesei”, melyek – máshogy magyarázva – a hallgatót 
egy állandóan változó, önmagát visszhangzó, áramló „hangidőjárásként” fonják körül.
Glassnak a munkássága is nélkülöz bárminemű minimalizmust. Az elmúlt 25 évben több 
mint húsz operát, nyolc szimfóniát, kettő zongora- és hegedűversenyt, számtalan hegedű-
re, zongorára, üstdobra és szaxofonra írt négyest és vonósnégyest és szinte követhetetlen 
számú filmzenét komponált. Workshopokat tart, egyetemi vendégelőadóként és szóló bil-
lentyűsként járja a világot és továbbra is fellép a Philip Glass Ensemble-lal is.

Philip GLASS
Through his operas, his symphonies, his compositions for his own ensemble, and his wide-
ranging collaborations with artists ranging from Twyla Tharp to Allen Ginsberg, Woody Allen 
to David Bowie, Philip Glass has had an extraordinary and unprecedented impact upon the 
musical and intellectual life of his times.
The operas – Einstein on the Beach, Satyagraha, Akhnaten, and The Voyage among many 
others – play throughout the world’s leading houses, and rarely to an empty seat. Glass 
has written music for experimental theater and for Academy Award-winning motion pic-
tures such as The Hours and Martin Scorsese’s Kundun, while Koyaanisqatsi, his initial filmic 
landscape with Godfrey Reggio and the Philip Glass Ensemble, may be the most radical and 
influential mating of sound and vision since Fantasia. Indeed, Glass is the first composer 
to win a wide, multi-generational audience in the opera house, the concert hall, the dance 
world, in film and in popular music - simultaneously.
He was born in 1937 and grew up in Baltimore. He studied at the University of Chicago, the 
Juilliard School and in Aspen with Darius Milhaud. Finding himself dissatisfied with much 
of what then passed for modern music, he moved to Europe, where he studied with the 
legendary pedagogue Nadia Boulanger (who also taught Aaron Copland, Virgil Thomson and 
Quincy Jones) and worked closely with the sitar virtuoso and composer Ravi Shankar. He re-
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turned to New York in 1967 and formed the Philip Glass Ensemble – seven musicians playing 
keyboards and a variety of woodwinds, amplified and fed through a mixer.
The new musical style that Glass was evolving was eventually dubbed ‘minimalism.’ Glass 
himself never liked the term and preferred to speak of himself as a composer of ‘music with 
repetitive structures.’ Much of his early work was based on the extended reiteration of brief, 
elegant melodic fragments that wove in and out of an aural tapestry. Or, to put it another 
way, it immersed a listener in a sort of sonic weather that twists, turns, surrounds, develops.
There has been nothing ‘minimalist’ about his output. In the past 25 years, Glass has com-
posed more than twenty operas, large and small; eight symphonies (with others already 
on the way); two piano concertos and concertos for violin, piano, timpani, and saxophone 
quartet and orchestra and plenty soundtracks to films. He presents lectures, workshops, 
and solo keyboard performances around the world, and continues to appear regularly with 
the Philip Glass Ensemble.

Petr KOFROŇ
A prágai származású karmester-zeneszerző a brnói Janáček Akadémián, Alois Piňos  osztá-
lyában tanult zeneszerzést, s emellett párhuzamosan Marek Kopelenttől is vett magánórá-
kat. 1980 és 1989 között a Károly Egyetem zeneművészeti karának pedagógiai fakultásán 
volt tanársegéd. Ezt követően szabadúszóként dolgozott pár évig, 1996 és 2004 között, 
a Plzeňi Opera társulatának főgazgatójaként számtalan produkció került ki kezei alól. 1983-
ban társalapítóként vett részt az Agon zenekar létrehozásában, mely főként kortárs művek 
bemutatására specializálódott. Rengeteg színpadi és kísérőzene fűződik a nevéhez. Ope-
rakarmesterként főként a Prágai Állami Operában bemutatott Philip Glass Az Usher-ház 
bukása című produkcióra és Michael Nyman a Prágai Nemzeti Színházban játszott Férfi és 
fiú: Dada c. művének bemutatására büszke.

Petr KOFROŇ
Composer and conductor Petr Kofroň was born in Prague. From 1974 - 1979 he studied at the 
Janáček Academy of Music in Brno, in the composition class of Alois Piňos, simultaneously 
taking private lessons with Marek Kopelent. Between 1980 and 1989, he was assistant 
lecturer at the Department of Music of Chrales University´s Faculty of Pedagogics in Prague. 
After 1989 he went free-lance, and from 1996 - 2004 was head of the Plzeň Opera company, 
where he directed a formidable number of productions. In 1983, he co-founded the Agon 
Orchestra, an ensemble specializing exclusively in contemporary artificial music. He has to 
his credit an extensive output of incidental music. His opera productions have included The 
Fall of the House of Usher by Philip Glass at the Prague State Opera and at the National 
Theater in Prague Michael Nyman´s Man and Boy: Dada. 
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Viktorie ČERMÁKOVÁ
Színész és rendező. Karrierjét – színészként -  1986-ban Brnoban, a Divaldo na provázkuban 
kezdte.  1991-től 1994-ig a Kašpar színtársulat tagja volt, majd ezt követően 8 éven át 
a Divalda Komédiéjé, ahol főként Miroslav Dočekal, Jan Nebeský, Jiří Pokorný, és J.A. Pitinský 
által dirigált darabokban szerepelt. 2002-ben kezdte rendezői tanulmányait a prágai 
DAMU-n, három évig tanult itt. 2006-ban társalapítóként létrehozta a Továrna (Gyár) Szín-
házstúdiót, mely főként a prágai La Fabrika nevű helyen ad elő. Rendezései többek között 
bemutatásra kerültek az Ústí nad Labem-i drámastúdióban, a Celetná-beli Rubín Stúdió-
ban, a Ta Fantastikában, a Prágai Nemzeti Színház Bouda színpadán. Rendszeresen dolgo-
zik a Divadlo mimu Alfréd ve dvoře-val (Alfréd az udvarban Bábszínház). Rendezései főként 
külföldi valamint cseh kortárs drámák és szerzői darabok. 2007-ben a Příští Vlna (követ-
kező hullám) Fesztiválon a cseh színjátszáshoz való hozzájárulásáért díjjal tüntették ki, 
ugyanebben az évben jelölték az Alfréd Radok – az Év Tehetsége díjra.

Viktorie ČERMÁKOVÁ
Director and actor. As an actor she started her career in Brno’s Theater on a String. From 1991-
1994 she was a member of the Kašpar theater group, and after that, of the Comedy Theater, 
where she stayed until 2002, performing in productions directed by Miroslav Dočekal, Jan 
Nebeský, Jiří Pokorný, J.A. Pitinský and others. In 2002-2005 she studied direction at DAMU 
in Prague, and in 2006 jointly founded the Továrna (Factory) Theater Studio, which performs 
mostly in La Fabrika in Prague. Since 2005 she has created productions in the Drama Studio 
in Ústí nad Labem, Rubín, the Theater in Celetná, Ta Fantastika, the National Theater’s 
Bouda stage among others. She also works with the Alfréd in the Courtyard theater. A large 
part of her directorial work consists of contemporary Czech and international drama and 
auteur projects. In 2007 she was given an award at the Příští vlna  | Next Wave Festival for 
her contribution to Czech theater, and in the same year she was nominated for an Alfréd 
Radok award for Talent of the Year.
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SZERB NEMZETI SZíNHÁZ | SERBIAN NATIONAL THEATER 
ÚJVIDÉK, SZERBIA | NOVI SAD, SERBIA

ALEKSANDRA VREBALOV
MILEVA
Opera két felvonásban | Opera in two acts

A szövegkönyvet saját, Mileva Einstein című drámája alapján Vida OGNJENOVIĆ írta
The libretto – based on her own play ‘Mileva Einstein’ – was written by Vida OGNJENOVIĆ.

Színpadra adaptálta | Adaptation - Aleksandra VREBALOV

Rendező & színpadi tervek | Director and Stage Design - Ozren PROHIĆ
Vezényel | Conductor - Aleksandar KOJIĆ

VERSENYSZEREPEK | COMPETITION ROLES:

Mileva - Victoria MARKARYAN (Grúzia | Georgia)
Jakob Erat - Dan POPESCU (Románia | Romania)

TOVÁBBI SZEREPLőK | OTHER CAST:
Idős Mileva | Mileva senior - Violeta SREĆKOVIĆ 
Albert - Vladimir ANDRIĆ
Zorka - Jelena KONČAR
Mr Marić - Branislav JATIĆ
Mrs Marić - Marina PAVLOVIĆ BARAĆ
Professor Weber - Miljenko ĐURAN
Milana - Verica PEJIĆ
Helena - Laura PAVLOVIĆ
Ružica - Maja MIJATOVIĆ
Beso - Saša ŠTULIĆ
Grossman - Branislav CVIJIĆ
Moritz - Igor KSIONŽIK
Conrad - Goran KRNETA
Postás | Postman - Slavoljub KOCIĆ

Közreműködik | With:  
a Szerb Nemzeti Színház zenekara és énekkara, valamint a ‘Novosadski svirci’ tamburazenekar |  
The orchestra and choir of the Serbian National Theater Opera and tamburitza orchestra ‘Novosadski svirci’

Karigazgató | Choir conductor - Vesna KESIĆ KRSMANOVIĆ

Színpadi mozgás | Stage movement - Lidija RADOVANOV
Fény | Light Design - Deni ŠESNIĆ
Hang | Sound design - Marinko VUKMANOVIĆ
Videóvetítés | Author Video Projection - Ivan FAKTOR
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Első rendezőasszisztens | 1st Assistant Director: Dragan JERINKIĆ
Második rendezőasszisztens | 2nd Assistant Director: Katarina MATEOVIĆ TASIĆ
Konzultáns – színpadi tervek | Stage Designer Consultant: Željko PIŠKORIĆ
Konzultáns-aszisztens - színpadi tervek | Assistant Stage Designer Consultant: 
Nada DANILOVAC 
Jelmeztervező-asszisztens | Assistant Costume Designer: Snežana HORVAT

Koncertmesterek | Concert masters: Vladimir ĆUKOVIĆ, Sergej ŠAPOVALOV
Korrepetitorok | Accompanists: Danijela HODOBA LEŠ, Milena MILOVANOVIĆ,  
Irina MITROVIĆ, Slobodanka STEVIĆ 
Ügyelők | Stage Managers: Dejan TEODOROVIĆ, Tanja CVIJIĆ, Sanja MILANOV
Súgók | Prompters: Boženka OČOVAJ, Milana CAP
Fénytechnika | Lighting technician: Mladen BUKARICA
Hangtechnika | Sound technician: Dušan JOVANOVIĆ
Display: Ivan SVIRČEVIĆ

A szerb nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in Serbian with Hungarian and English supertitles.
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 VERSENYSZEREPLőK | IN THE COMPETITION ROLES:

Victoria MARKARYAN (szoprán, Grúzia) – MILEVA
A grúz szoprán ének szakon végzett a V. Sarajishvili Tbiliszi Állami Konzervatóriumban. Ezt 
követően nyert felvételt a moszkvai Galina Vishnevskaya Opera Centre-be. 
Főbb szerepei: Első Hölgy a Varázsfuvolában, Gilda a Rigolettóban, Rosina a Sevillai bor-
bélyban, Carolina Cimarosa Titkos házasságában, Barborina Figaro házasságában vala-
mint Csajkovszkij Jolantájának Brigittája. Széles, operákat, kamara- és egyházi zenéket 
felölelő repertoárja főként a tizennyolcadik, tizenkilencedik és huszadik századi szerzők 
műveiből épül fel.

Victoria MARKARYAN (soprano, Georgia) – MILEVA
The Georgian soprano completed the Bachelor and Master Course in singing at the V. 
Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire. Later she entered the Galina Vishnevskaya Ope-
ra Center in Moscow.
She also received the highest appreciation („tŕes bien”) at the Auditions of UPFMC, Superior 
Degree at 2010 and Honor Degree at 2011. Ms Markaryan’s roles include the 1st Lady in 
Der Zauberflöte, Gilda in Rigoletto, Rosina in Il barbiere di Siviglia, Carolina in  Matrimogno 
Segreto,  Barborina in La nozze di Figaro, Brigitta in Tchaikovsky’s Iolanta. Her vast ope-
ra, chamber and sacred music repertory comprises the works of Italian, French, German, 
Russian and Georgian composers from between the 18th and 20th century.

Dan POPESCU (basszus, Románia) – JAKOB ERAT
A román basszus gyermekkorában és a gimnáziumi évek alatt hegedülni tanult. Énekesi 
diplomát a Bukaresti Zeneművészeti Egyetemen szerzett Ionel Voineag tanítványaként, de 
résztvett Ionel Pantea mesterkurzusain is. Szakmai karrierjét 2001-ben Colline-ként kezd-
te a Bohéméletben, a Brassói Operaházban. Számos szakmai elismerés birtokosa, 1997-
ben Brailában elnyerte a Hariclea Darclée nemzetközi énekverseny első díját, 2001-ben 
pedig a Ionel Pantea dalverseny legjobbjává választották Slobozában. 2001 óta a Brassói 
Operaház első szólistája. Fellépett Németországban, Ausztriában, Scájcban, Hollandiában, 
Olaszországban és Spanyolországban is. Gyakorta hívják hazai és külföldi fesztiválok-
ra vendégelőadónak, de állandó meghívottja a román nemzeti operaházaknak, a Bukaresti 
Rádió kamarazenekarának és a Nemzeti Filharmonikusoknak.
Lenyűgözően gazdag operarepertoárja, opera szerepein túl közel húsz oratórium szólistá-
jaként is fellépett már.

Dan POPESCU (bass, Romania) – JAKOB ERAT
Dan Popescu began his early musical training by studying violin. He graduated from the 
National Music University in Bucharest (Ionel Voineag’s singing class) and participated 
in several master classes with prestigious singer Ionel Pantea. Mr. Popescu made his 
professional debut in 2001 as Colline in Puccini’s La Bohème at the Brasov Opera House, 
Romania. Winner of the Hariclea Darclée International Voice Competition in Braila, 1997 and 
the Ionel Pantea Lieder Singing Contest in Slobozia, 2001. He joined the Brasov Opera House 
as a first soloist in 2001, this engagement brought international opportunities, touring all 
over Europe in Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, Italy and Spain. He is constantly 
invited to perform at national and international festivals.
He is also a permanent guest of the national operas in Romania, the Radio Chamber 
Orchestra Bucharest and The National Philharmonics. 
His opera repertoire is compelling, but he has also performed in nearly twenty different 
oratorios. 
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SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ
A Szerb Nemzeti Színház 1861-ben jött létre. Újvidék, melyet joggal neveztek a „szerb Athénnak”, lett a szerb 
színházi élet bölcsője is. A színház és művészei döntően befolyásolták a szerb kulturális identitás és öntudat 
alakulását. Az alapítás után hét évvel a színház vezetőségét felkérték a Belgrádi Nemzeti Színház megalapí-
tására. A Szerb Nemzeti Színház operatagozatának megalakulására az 1940-es években került sor, a színház 
indítványozta az  ország legmeghatározóbb színházi fesztiváljának létrehozását is: a Sterijino pozorje első 
alkalommal 1956-ban került megrendezésre.
A Szerb Nemzeti Színház rendkívül ambiciózus, jelentős, nyomatékos alkotások létrehozására törekszik, hogy 
ezáltal is őrizze a nemzeti és nemzetközi színházi és kulturális örökséget és képviselje a kortárs kreatív alko-
tómunka értékeit. 
Számtalan díja és több mint száz külföldi vendégszereplése igazolja az európai színházi életben elfoglalt re-
leváns szerepét. Tagja az Európai Színházi Konvenciónak, 2008 és 2010 között negyedik résztvevője volt a 
Quartet Fesztiválnak az Ancenis-i (Franciaország), Cheb-i (Cseh Köztársaság) és egri (Magyarország) színhá-
zak mellett. A színház drámatagozatának vezetője valamint igazgatója Aleksandar Milosavljevic, az operata-
gozat vezetője Marina Pavlović Barać, a balett szekciót pedig Boris Ladicorbic irányítja.

SERBIAN NATIONAL Theater 
The Serbian National Theater was founded in 1861. Novi Sad soon became the cradle of Serbian Theater and 
was referred to as the ‘Serbian Athens’. Serving as its metaphorical conscience, the theater strongly influenced 
the cultural identity of the nation. Seven years later the theater’s management was invited to found the Nati-
onal Theater in Belgrade. The Opera department of the Serbian National Theater was established in the 1940s, 
and in 1956 the theater was the main initiator and founder of Sterijino pozorje - the country’s most relevant 
theater festival.
The Serbian National Theater mostly stages large, ambitious and challenging productions so as to promote 
and preserve the national and international theatrical and cultural heritage, and support the most valuable 
contemporary creative practice. 
Its numerous awards and more than a hundred performances abroad confirm the theater’s pivotal role in the 
European theater scene.
The Serbian National Theater is a member of the European Theater Convention, and participated as one of the 
four members of the Quartet festival (2008-2010) with theaters from Ancenis (France), Cheb (Czech Republic) 
and Eger (Hungary). At present the theater’s general manager and drama director is Aleksandar Milosavljevic, 
the opera department is managed by Marina Pavlovic Barac with Boris Ladicorbic currently acting as the 
director of ballet. 
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A CSELEKMÉNY

ELSő FELVONÁS
1896 – Rég várt levéllel érkezik a postás a Marić családi birtokra. A levél lányuktól, Milevától jött, aki a zürichi 
Műegyetemen tanul. 
Mileva Marie Curie nyomdokaiba szeretne lépni, tudós akar lenni. Épp a sikeres vizsgáját ünnepli évfolyamtár-
saival és udvarlójával, Alberttel. Tanárának, a szigorú Webber professzornak azonban kétségei vannak, sze-
rinte nőként aligha érvényesülhet a fizika területén.
1899 – Bern. Nyári este. Mileva és Albert a házuk előtt ücsörögnek, és a szerelem mibenlétéről vitatkoznak. 
Ugyanúgy – ahogy a továbbiak folyamán végig – a színpadon megjelenik az öregkori Mileva és oldalról, árny-
ként figyeli a szerelmespárt. 
1899 – A Műegyetem laboratóriumában, Albert és kollégái éjt nappallá téve dolgoznak egy kísérleten, min-
den eredmény nélkül. Mileva reggel csatlakozik hozzájuk és bekapcsolódik az élénk eszmecserébe. Albert – 
Shakespeare Velencei kalmárjából idézve - párhuzamot von a zene és a világmindenség között. A megfáradt 
fizikuscsapat pihenésképp Mozartot hallgat.
A fiatal Mileva a zürichi lakásban barátnőivel készülődik az újévi mulatságra. Helena azt javasolja, hogy a je-
lenlévők mindegyike írja fel egy papír fecnire, hogy mit kíván a következő évszázadtól, rakják egy dobozba és 
majd tíz év múltán olvassák el. Milevának csupán egyetlen kívánsága van: az, hogy Albert sikeres tudós legyen.

MÁSODIK FELVONÁS
1901 – A terhes Mileva Újvidékre készül, hogy a nyarat a családjával töltse, közben a frissen végzett Albert 
Zürichben marad munkát keresni. A lány megígéri, hogy tanulni fog a nyár folyamán, Albertet pedig arra kéri 
hogy levélben jelezze apjának, hogy feleségül szeretné venni, mihelyt munkát talál. 
Mileva szinte egyszerre érkezik a birtokra Albert anyjának nem várt levelével, melyben kacsolatukat ellenzi. 
Zorka  - Mileva húga – a baba nevéről faggatózik, majd elszörnyed, mikor Mileva azt mondja neki, hogy a babát 
nem ő, hanem más fogja majd elnevezni.  
Tíz évvel később – Einstein sikerét otthonában ünneplik barátai. Albert emlékezteti feleségét, hogy a legne-
hezebb időszakot már rég maguk mögött hagyták, s hogy az ő sikere valójában közös sikerük. A vendégek 
távoznak. A két Mileva – az idős és a fiatal – dalra fakad: altatót énekel kislányának, akit Újvidéken örökbe 
kellett adnia. 
Az első világháború évei alatt - Mileva, Milana és Helena a múlton mereng, a családi birtok kertjében ülve. 
Mileva arra kéri őket, ne említsék szüleinek, hogy Albert Berlinbe költözött. Milana és Helena nem értik, 
hogy miért védi őt továbbra is. Helena kinyitja a kívánságos-dobozt az új évszázadra vonatkozó álmokkal. 
Milevának minden kívánsága teljesült. Berlini labortóriumában Albertet munkatársai és barátai próbálják rá-
beszélni, hogy látogassa meg Milevát, igyekezzen rendbehozni kapcsolatukat, de nem tudják meggyőzni. 
 
EPILóGUS – 1948. A kórházi ágyban fekve az idős Mileva megboldogult apjának és barátnőjének víziójához 
beszél. Mesél nekik Albert amerikai emigrációjáról, Zorka és anyja haláláról, arról, hogy mentálisan sérült fiát 
Edouardot intézetbe szállították, legvégül pedig elmereng a világmindenség végtelenségének és az emberi 
boldogság korlátainak ellentmondásosságán.
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SYNOPSIS

ACT ONE
1896 – At the Marić family estate the postman is bringing a long awaited letter from their daughter, Mileva, 
who is studying at the Polytechnic institute Zurich. 
Mileva is eager to become a scientist, she wants to follow Marie Curie’s steps. She is just celebrating the 
success of her exam with her fellow students and her beau Albert, but his teacher, professor Webber does not 
believe that she can succeed in physics – being a woman.
1899 – Bern. Summer evening. Mileva and Albert are sitting in front of Albert’s house discussing love, and – as 
throughout the whole opera – Mileva’s words and actions are commented on by her old self who is watching 
the couple form the side like a ghost. 
1899 – At Polytechnic laboratory, Albert and his colleagues spend nights working on an experiment without 
any success. Mileva arrives in the morning and joins the lively discussion. Albert draws a parallel between 
music and laws of the Universe quoting from Shakespeare Merchant of Venice. Tired of physics, the group 
plays Mozart to relax. 
Mileva and her girlfriends are getting ready for New Year’s celebration in the Zurich apartment. One of the 
girls, Helena suggests that all should write down their wishes for the new century, and put them in a box to be 
opened ten years later. Mileva has got only one wish for the future, she wants Albert to succeed.

ACT TWO
1901 – The pregnant Mileva leaves for Novi Sad to spend the summer with her family, Albert, who has just 
completed his studies, remains to look for work. She promises to study during summer and asks Albert to 
write a letter to her father confirming that he would marry her as soon as he gets a job.
She arrives almost the same time an unexpected letter is received from Albert’s mother, who is against the 
young couple’s relationship. Zorka  – Mileva’s sister –  is asking about the unborn baby’s name. To her horror, 
Mileva tells her the child will be given the name by somebody else. 
Ten or so years later at Einstein’s home friends are celebrating Albert’s success. Albert reminds Mileva that 
their most difficult years have passed, and says that his success is also her success. Guests leave. Mileva – 
and her old, shadowlike self – are singing a lullaby lament for the daughter who has been left in Novi Sad for 
adoption.
During the years of WWI - Mileva, Milana and Helena are sitting in the garden at the family estate, reflecting 
on the past. Mileva asks them not to mention to her parents that Albert has moved to Berlin. Milana and 
Helena criticise her for being overprotective of him. Helena opens the box containing wishes for the new 
century. It seems that all of Mileva’s wishes have come true. In Albert’s Berlin laboratory, his colleagues and 
friends criticise his list of rules aimed at Mileva. They try to talk him into visiting her, and to work on their 
relationship but to no avail.

THE EPILOGUE – 1948. Lying in a hospital bed Mileva has visions of her late father and her best friend, Helena. 
She talks to them about Albert’s emigration to America, death of Zorka and her mother, and hospitalisation of 
her mentally ill son Edouard and contemplates the contradiction between the limitations of human happiness 
and the infiniteness of the Universe.
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Aleksandra VREBALOV 
A világhírű Kronos Quarteten túl szerzeményeit előadta David Krakauer, ETHEL, Jorge 
Caballero és a Szerb Nemzeti Színház is. Olyan meghatározó intézmények rendeltek tőle 
zenét, mint a Carnegie Hall, a Barlow Endowment, a Clarice Smith Center, a Merkin Hall, 
a San Francisco Conservatory és az írország-beli Louth Contemporary Music Society. Mun-
káit bemutatta a New York-i New Dramatists, a MacDowell Colony, a BBC Proms, az Edin-
burgh Fesztivál, a chicagói Ravinia, az American Opera Projects, a Rockefeller Bellagio Cen-
ter és a Tanglewood Zenei Fesztivál.
Mileva címet viselő operájáért a Muzika Klasika az Év zeneszerzőjének választotta, de az 
American Academy of Arts and Letters (Amerikai Művészeti Akadémia), a Vienna Modern 
Masters, az ASCAP, a Meet the Composer és a Douglas Moore Alapítvány is elismerte te-
vékenységét. Zenéi számos kiadó gondozásában jelentek meg (Nonesuch, Centaur Records, 
Innova, Vienna Modern Masters), dallamaira az amerikai Dusan Tynek Dance Theater és 
Take Dance, a brit Rambert Dance Company és a Providence Balett Fesztivál készített ko-
reográfiát. Eddig két, a háború borzalmaival foglalkozó film – a Helen Doyle által rendezett 
Soul Murmur és Natasa Krstic Slućaj Kepirojának zenéje fűződik a nevéhez. 
Zeneszerzői B.A. diplomáját a szerbiai Újvidéki Egyetemen szerezte, posztgarduális képzés-
ben a San Franciscói Konzervatóriumban részesült és – szintén zeneszerzésből - a Michiga-
ni Egyetemen doktorált. New Yorkban él. 

Aleksandra VREBALOV has had her works performed by Kronos Quartet, David Krakauer, 
ETHEL, Jorge Caballero, Serbian National Theater, and Belgrade Philharmonics among 
others. Vrebalov has been commissioned by Carnegie Hall, Barlow Endowment, Clarice 
Smith Center, Merkin Hall, San Francisco Conservatory, Louth Contemporary Music So-
ciety (Ireland).  Residencies | festivals featuring Vrebalov’s work include New York’s New 
Dramatists, MacDowell Colony, BBC Proms, Edinburgh Festival, Ravinia, American Ope-
ra Projects, Rockefeller Bellagio Center, and Tanglewood. Vrebalov, named 2011 Composer 
of the Year by Muzika Klasika (for opera Mileva), has received awards by American Academy 
of Arts and Letters, Vienna Modern Masters, ASCAP, Meet the Composer, and Douglas Mo-
ore Foundation. Her works have been released on Nonesuch, Centaur Records, Innova, and 
Vienna Modern Masters labels, and choreographed by Dusan Tynek Dance Theater (NYC), 
Rambert Dance Company (UK), Take Dance (NYC), and Providence Ballet Festival.  Her music 
has been used in two films, both dealing with atrocities of war - Soul Murmur directed by 
Helen Doyle and Slucaj Kepiro by Natasa Krstic.  Vrebalov holds a B.A. in Composition from 
Novi Sad University in Serbia, M.M. from San Francisco Conservatory of Music and doctorate 
in composition from the University of Michigan.  She lives in New York City.
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Aleksandar KOJIĆ 1984-ben született Újvidéken. Zeneszerzésből a Belgrádi Zeneművészeti 
Fakultáson diplomázott 2008-ban. Tanulmányait ezt követően Ausztriában, a Bécsi Zenei 
és Képzőművészeti Egyetemen folytatta Mark Stringer (2008), Daniel Harding (2008), és 
Vladimir Kiradiev (2007) szárnyai alatt. 
Tanulmányai kezdetekor az AKUD Branko Krsmanović Kórus, majd a Szerb Rádió és Televízió  
énekkarának zongorakísérője volt, de fellépett a Szerb Rádió és Televízió Szimfonikus Zene-
karával is. 2005-ben részt vet Uroš Lajovic Beethoven szimfóniájára fókuszáló különleges 
mesterképzésén. 2006-ban, a Stefan Dečanski kórus tagjaként a mainzi Europa Cantat Kó-
rusfesztivál keretében részt vett Georg Grünn, Frieder Bernius és Erwin Ortner workshopjain.
Bécsben 2006-2007-ben a brnói Czech Virtuosit vezényelte, mely főként Mozart, Csaj-
kovszkij, Britten, Wagner, Stravinsky, Saint-Saëns, Bartók, Dvořák, Sosztákovics és Sibelius 
szimfonikus és operaműveit játszotta. 2007 és 2009 között az Isidor Bajić zeneiskola szim-
fonikus zenekarának karmestere volt. A Szerb Nemzeti Színházhoz 2009-ben assziszens 
karmesterként került, 2010-től azonban már az operatagozat karmestere. Zongoristaként 
gyakran működik együtt újvidéki, belgrádi és bécsi énekesekkel. 
Opera-repertoárja a Szerb Nemzeti Színházban: La Traviata, A trubadúr (Verdi), 
Viva la Mamma (Donizetti), Bohémélet (Puccini), Pikk dáma (Csajkovszkij), Mileva (Vrebalov), 
A sevillai borbély (Rossini) és Don Giovanni (Mozart).

Aleksandar KOJIĆ was born in Novi Sad in 1984. He completed his undergraduate studies 
in Conducting at the Faculty of Music Arts in Belgrade (Serbia) in 2008. He continued his 
education in Vienna (Austria), at the Universität für Musik und Darstellende Kunst with Mark 
Stringer (2008), Daniel Harding (2008), and Vladimir Kiradiev (2007).
At the outset of his studies, he was engaged as the accompanist for the AKUD Branko 
Krsmanović Choir, and afterwards served as accompanist of the Serbian National Radio 
and Television Choir. He has also performed as a member of Serbian National Radio and 
Television Symphony Orchestra. In 2005, he took part in the conducting master class focusing 
on Beethoven’s symphonies led by Uroš Lajovic. As a member of St. Stefan Dečanski Choir, 
he attended workshops led by Georg Grünn, Frieder Bernius, and Erwin Ortner held during 
the European Choir Festival Europa Cantat in Mainz, Germany (2006). In Vienna from 2007 
through 2008, he conducted the Czech Virtuosi Orchestra from Brno, performing numerous 
symphonic and operatic pieces (Mozart, Tchaikowsky, Britten, Wagner, Stravinsky, Saint-
Saëns, Bartok, Dvořák, Shostakovich, Sibelius).
From 2007 until 2009, he was employed at Isidor Bajić Music School as the Symphony 
Orchestra Conductor. Since 2009, he has been engaged at the Serbian National Theater, first 
as the Assistant Conductor (2009), then as the Opera Conductor (2010). As a collaborative 
pianist he frequently engages with singers in Novi Sad, Belgrade, and Vienna. His repertoire 
at Serbian National Theater Opera includes La Traviata, Il trovatore (Verdi), Le Convenienze 
de Inconvenienze Teatrali (Conventions and Inconveniences of the Stage) also known as 
Viva la Mamma (Donizetti), La Bohème (Puccini), The Queen of Spades (Tchaikovsky), 
Mileva (Vrebalov), Il barbiere di Siviglia (Rossini) and Don Giovanni (Mozart).
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Ozren PROHIĆ Zágrábban született 1968-ban. Itt – a zágrábi Színházi Akadémián - dip-
lomázott  színházi rendezés, rádió és irodalom szakon. Karrierje során több mint hatvan 
darabját – köztük számtalan operát - mutattak be Zágrábban, Splitben, Varaždinben, 
Osijekben, Dubrovnikban, Rijekában, valamint Szarajevóban, Újvidéken, Koblenzben és Ri-
gában. A zágrábi Színházi Akadémia színházi rendezés szakának docense, a Horvát Nemze-
ti Színház operatagozatának igazgatója, számtalan szakmai elismerés birtokosa.
Legkiemelkedőbb színházi rendezései: Kafka: A per, Schwab: Az elnöknő, Wedekind: A tavasz 
ébredése, Lessing: Bölcs Náthán, Heraklész|Euripidész: Alkésztisz, Aiszkhülosz: Oreszteia, 
Szofoklész: Ödipusz király, Antigoné, Dosztojevszkij: Karamazov testvérek. 
Legfontosabb opera-rendezései: Verdi: A végzet hatalma, Attila, Rigoletto, Nabucco és  Mac-
beth, Monteverdi Orfeója, Puccini Gianni Schicchije, Mascagni Parasztbecsülete, Janacek 
Jenufája, Rossini A török Itáliábanja, A sevillai borbély, Csajkovszkij Mazepája, valamint a Fi-
garo házassága és a Cosí Mozarttól. 
Nevéhez több világpremier is fűződik: A. Horozić: Aska i vuk (Aska és a farkas), I. J. Skender: 
Šuma Striborova (Stribor fája), melynek a librettóját is ő írta, valamint Vrebalov Milevája.

Ozren PROHIĆ was born in Zagreb in 1968 where he graduated Academy of Dramatic Art – 
Department of Theater Directing and Radiophony, and also got a Master of Science degree 
in literature at the Faculty of Arts. He directed over sixty drama and opera performances 
in Zagreb, Split, Varaždin, Osijek, Dubrovnik and Rijeka, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), 
Novi Sad, Koblenz and Riga. He is associate professor of Theater Directing Department of 
the Academy of Dramatic Art in Zagreb and works as the head of the Opera at the Croatian 
National Theater I. pl. Zajc in Rijeka. Mr Prohic is the winner of numerous recognitions and 
awards.
His most remarkable stage works include F. Kafka’s The Trial, Schwab’s Die Praesidenntinen; 
Wedekind’s Spring Awakening; Lessing’s Nathan The Wise; Alcestes by Euripides|Heracles; 
Aeschiles’ Orestheia, Sofocles’ Oedipus King and Antigone and Dostoyevsky’s Karamazov 
Brothers.
His numerous opera directions include Verdi’s La forza del destino, Attila, Rigoletto, Nabucco 
and Macbeth),  Monteverdi’s Orfeo, Puccini’s Gianni Schicchi, Mascagni’s Cavalleria rusticana, 
Janacek’s Jenufa; Rossini’s Il Turco in Italia and Il barbiere di Siviglia, Tchaikovsky’s Mazepa and 
Mozart’s Le nozze di Figaro and Cosi fan tutte. 
He has directed a number of world premiers including A. Horozić’s Aska i vuk (Aska and the 
Wolf), I. J. Skender’s Šuma Striborova (The Stribor‘s Wood) - for which he wrote the libretto 

- and A. Vrebalov’s Mileva.
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OPERA, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO | OPERA, SLOVAK NATIONAL THEATER
POZSONY, SZLOVÁKIA | BRATISLAVA, SLOVAKIA

ROLAND BAUMGARTNER
MÁRIA TERÉZIA | MARIA THERESA
Opera három felvonásban
A szövegkönyvet Rainer LEWANDOWSKI írta
Opera in three acts
Libretto by Rainer LEWANDOWSKI

Rendező | Director - Ladislav ADAMÍK
Vezényel | Conductor - Paul MAUFFRAY

VERSENYSZEREP | COMPETITION ROLE:

Mária Terézia | Maria Theresa - HARIS Nadin (Magyarország | Hungary)

TOVÁBBI SZEREPLőK | OTHER CAST:

Ferenc István herceg, Mária Terézia férje | Duke Francis Stephen von Lothringen, her husband - Tomáš JUHÁS
IV. Károly császár | Emperor Charles VI. - Theodore CORESI 
Erzsébet császárné | Empress Elisabeth - Jitka SAPARA-FISCHEROVÁ | Irina SYLYA 
Charlotte von Fuchs grófné, ‘Fox’ | Countess Charlotte Fuchs ‘Fox’ -  
Denisa ŠLEPKOVSKÁ | Terézia KRUŽLIAKOVÁ 
Batthyány Gyula gróf | Earl Gyula Batthyány - Gustáv BELÁČEK | Martin MALACHOVSKÝ 
Batthyány felesége | Countess Batthyány  - Eva ŠENIGLOVÁ 
Johan Ch. R. von Bartenstein - Daniel ČAPKOVIČ | Jakub PUSTINA
B. H. von Germeten, nemes lovag | Knight and noble B. H. von Germeten - Ľubomír POPÍK | Ján ĎURČO
Pálffy Miklós gróf, Magyarország kormányzója | Earl Nikolaus Pálffy, the Governor of Hungary -  
František ĎURIAČ 
Pálffy grófné | Countess Pálffy - Margot KOBZOVÁ
Alba de Tormes hercege, spanyol nagykövet | Duke Alba de Tormes, Spanish ambassador -  
Ondrej ŠALING | Peter MALÝ
Inez de Tormes hercegné, a felesége | Duchess Inez de Tormes, his wife - Denisa ŠLEPKOVSKÁ
Emilia di Gonzaga grófnő | Countess Emilia di Gonzaga - Katarína SASKOVÁ 
Jitka Hodkova grófnő | Countess Jitka Hodkovà - Miria MAŤAŠOVÁ 
Anya | Mutter - Katarína SASKOVÁ
A férje | Mann - Roman KRŠKO
Resl, a lányuk| Resl, their daughter - Marianna GELENEKYOVÁ
A festő | Kunstmaler - Ján BABJAK

Közreműködik | With: a Szlovák Nemzeti Színház zenekara és énekkara | the Orchestra and the choir of the 
Opera, Slovenské národné divadlo

Karigazgató | Choir master - Pavol PROCHÁZKA
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Ügyelő | Stage manager: Magdaléna LATTÁKOVÁ  
Súgó | Prompter: Eva BALÁŽOVÁ
Zenei Asszisztens | Musical assistant: Marián LEJAVA
Rendezőasszisztens | Assistant director: Gustáv HERÉNYI
Játékmester | Scene manager: Alexander JURÍČEK

Díszlet | Set design: Barbara KĘDZIERSKA
Jelmez | Costume design: Ľudmila VÁROSSOVÁ

A latin és német nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in Latin and German with Hungarian and English supertitles.

VERSENYSZEREPLő | IN THE COMPETITION ROLE:

HARIS Nadin (szoprán, Magyarország) – MÁRIA TERÉZIA
Haris Nadin a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Nádor Magda irányítása alatt vég-
zett énekművész-tanár szakon 2008-ban. Zenei tanulmányai mellett bölcsész tanulmá-
nyokat is végzett francia-spanyol szakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2003-ban 
szerzett spanyol nyelvtanári diplomát.
Részt vett többek között Marton Éva, Hamari Júlia, Mitsuko Shirai, Sass Sylvia, Nicolas Clap-
ton és Laki Krisztina mesterkurzusain. Sikerrel szerepelt Spanyolországban a barcelonai 
Francisco Viñas és a pamplonai Julian Gayarre nemzetközi énekversenyeken.
2007-ben a Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa. Szerepelt a Figaró házassága  
Grófnéjaként, Gilbert és Sullivan Mikado c. operettjében Pitti Singet alakította. Volt fiatal 
lány Kodály Székelyfonójában, de repertoárján szerepelnek Wagner, Strauss, Puccini, Verdi, 
Ravel, de Falla és Mozart művei is.

Nadin HARIS (soprano, Hungary) – MARIA THERESA
Nadin Haris graduated at the Ferenc Liszt Music Academy as soloist-teacher under the 
guidance of Magda Nádor. Concurrently she studied Spanish and French at the Pázmány 
Péter Catholic University where she obtained her Spanish Teaching Degree. Ms. Haris 
participated in the master classes of Éva Marton, Júlia Hamari, Mitsuko Shirai, Szilvia Sass, 
Nicolas Clapton and Krisztina Laki and has successfully competed in numerous international 
singing contests including the Francisco Viñas International Singing Competition in Bar-
celona, Spain and the Julian Gayerre Competition in Pamplona. In 2007 she was offered 
a scholarship by the Hungarian State Opera. She performed as Countess Almaviva in 
Mozart’s Le nozze di Figaro, Pitti Sing in Gilbert and Sullivan’s The Mikado and the Girl in 
Kodály’s Székelyfonó (The Spinning Room). Her repertory includes works by R. Wagner, R. 
Strauss, Puccini, Verdi, Ravel, de Falla and Mozart.
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SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ 
Az 1920-ban alakult Szlovák Nemzeti Színház egyike az ország legjelentősebb kulturális intézményeinek, 
mely külföldi turnéi során több mint nyolcvan éve közvetíti a szlovák kultúrát Szlovákia határain túl is. Önálló, 
állandó társulattal rendelkező három tagozatának (dráma, balett és opera) produkcióit egy központi díszlet-
készítő műhely látja el. Társulatai két épületben játszanak, a Pozsony óvárosában található neoreneszánsz 
műemlék épületben, a Hviezdoslav téren, valamint az új, Duna közelében épült épületben, mely 2007. április 
14-én nyitotta meg kapuit. Operatagozata élén olyan karmesterek és rendezők fordultak meg, mint Oskar 
Nedbal, K. Nedbal, J. Vincourek, T. Frešo, V. Šulc és M. Wasserbauer. Külföldi sikereket az operaegyüttes el-
sőként a cseh karmester, Oskar Nedbal vezetése alatt ért el, ebben az időszakban kerültek bemutatásra Jan 
Levoslav Bella és V. Figuš Bystrý operái. A második világháború után  - Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander 
Moyzes, Tibor Andrašovan, T. Frešo, és számos további zeneszerző művének színre vitelével - a Szlovák Nem-
zeti Színház hozzájárult a modern szlovák opera felemelkedéséhez. Számos nemzetközileg elismert énekes, 
többek között Edita Gruberová, Lucia Popp, Peter Dvorský, R. Petrák, S. Kopčák, M. Hajóssyová, E. Jenisová, J. 
Galla, és Jozef Kundlák kezdte itt pályafutását, s napjainkra az 1920-as kis balettegyüttes is hatalmas társu-
lattá nőtte ki magát.

THE SLOVAK NATIONAL Theater, established in 1920, is one of the country’s most important cultural 
institutions and the second oldest Slovak professional theater. Since its beginning this repertory theater has 
been representing Slovak culture through its numerous tours abroad. Today it comprises drama, opera and 
ballet, each section with a permanent professional company, and a central scenery shop providing sets for all 
productions. The companies of the Slovak National Theater perform in two buildings, the Neo-Renaissance 
Historic Building in Hviezdoslav Square (Hviezdoslavovo námestie) in the Old Town of Bratislava and a large 
modern theater building in Bratislava near the Danube, which opened on 14 April 2007. The opera ensemble 
was led by conductors such as Oskar Nedbal, K. Nedbal, J. Vincourek and T. Frešo, and directors including V. 
Šulc and M. Wasserbauer. The opera became known abroad under the leadership of Czech conductor Oskar 
Nedbal, who also introduced the first Slovak operas of Jan Levoslav Bella and V. Figuš Bystrý. After World 
War II. the SNT witnessed the rise of modern Slovak opera by Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes, 
Tibor Andrašovan, T. Frešo, and many others. Many internationally acclaimed singers like Edita Grúberová, 
Lucia Popp, Peter Dvorský, R. Petrák, S. Kopčák, M. Hajóssyová, E. Jenisová, J. Galla, Jozef Kundlák, and many 
others got their start with the Slovak National Theater. The ballet ensemble has grown from a small group in 
1920 to a huge ensemble today.
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A CSELEKMÉNY
A történelmi eseményeken alapuló opera egy olyan meghatározó uralkodó életét kíséri végig, aki közvetett 
és közvetlen módon egyaránt befolyásolta Európa történelmének alakulását. Segítségével bepillanthatunk 
Mária Terézia születési körülményein túl Lotaringiai Ferenc István herceghez fűződő viszonyának fordulataiba, 
figyelemmel kísérhetjük nagyszabású pozsonyi koronázási ceremóniáját. A darab nem a történelemkönyvek 
szikkadt stílusában mutatja be Mária Terézia 18. századát, a zenés színház lenyűgöző és grandiózus eszköze-
ivel igyekszik megfesteni a Habsburg ház egyik legnagyobb uralkodójának arcképét.

SYNOPSIS
Opera Maria Theresa is inspired by historical events and tracks the life of a significant monarch, who directly 
and indirectly influenced the history of Europe. The plot starts at the moment of her birth; we can watch 
her life through twists in relation to the later Emperor Francis of Lorraine up till her majestic coronation in 
Bratislava. This opera does not attempt to raise a rigorous history of the 18th century, but, through visually 
interesting and compelling musical theater, wants to present the life of one of the greatest queens of the 
Habsburg monarchy.
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Roland BAUMGARTNER ötévesen kezdett zenét tanulni. Zeneszerzést, zongorát és trom-
bitát a bécsi konzervatóriumban tanult, melyet tizennyolc évesen végzett el. Három évvel 
később a Salzburger Musikschulwerk igazgatója lett és így egyúttal az iskola történeté-
nek legfiatalabb igazgatója. Ezidőtájt szerezte Bergsegen című balettjét, melyet első al-
kalommal a londoni Royal Ballet mutatott be. 1979-ben az Egyesült Államokba költözött, 
hogy Leonard Bernstein tanítványa lehessen, ő inspirálta arra, hogy karrierjét szabadúszó 
karmester-zeneszerzőként folytassa. Főként oratóriumokat, filmzenéket, musicaleket, ze-
nekari műveket, baletteket és operákat komponál. Leghíresebb filmzenéi: Deadly Games, 
Joseph’s Daughter, Body and Soul, Jungle Warriors, Night of Four Moons, The Secret of The 
Black Dragon. Nevéhez fűződik több, mint száz tévéfilm és filmsorozat zenéje is. Vezényelte 
többek között a Philadelphia Philharmonic Orchestrát, a Bécsi Fesztiválzenekart és a Bolsoj 
Színház Szimfonikus Zenekarát. Legjelentősebb szimfonikus opuszát, a Missa Pacist, az 
amerikai alkotmány létrejöttének kétszázadik évfordulóján mutatták be Philadelphiá-
ban, 1987 júniusában az USA kormányzóinak és nyolcvan ország képviselőinek jelenlété-
ben. Baumgartner leghíresebb musicalje, a Sisi - Her Majesty of Beauty Európában 1998 
óta műsoron van és talán az első európai darab a műfajában, mely nemzetközi ismertség-
nek is örvend. 1996 szeptemberében, Linzben került sor Baumgartner Symphonia Globalis 
című természet-szimfóniájának bemutatására, melyet a Greenpeace alapítójának - David 
McTaggart-nak -  ajánlott, aki személyesen is jelen volt a bemutatón. 
Operái: The House of Dreams – a híres osztrák festő, Friedensreich Hundertwasser életéről, 
Opera Mystica, a neoromantikus Luther és a Hoffmann világa (Hoffmanns Welt). Karrierje 
során számtalan fantasztikus művésszel (Jennifer Rush, Ramon Vargas, Peter Dvorsky), és 
rendkívüli énekkarral dolgozhatott együtt. Szerzeményeinek száma meghaladja a 3600-at. 

Roland BAUMGARTNER started his musical training at the early age of five. He studied 
music composition, piano and trumpet at the Vienna Conservatory, graduating at 18 and 
became the director of the Salzburger Musikschulwerk at 21 - as the youngest director 
in the history of the music school. During this time he composed the ballet Bergsegen, 
which was first performed by the Royal Ballet of London. In 1979 he moved to the United 
States to study music composition with Leonard Bernstein who inspired him to continue 
his career as a freelance composer and conductor. He is mainly composing oratorios, film 
music, musicals, orchestral works, ballets and operas. His movie scores include Deadly 
Games, Joseph’s Daughter, Body and Soul, Jungle Warriors, Night of Four Moons, The Secret 
of The Black Dragon. He has also composed the scores of more than 100 TV films and 
series. As a conductor he has worked with numerous orchestras including the Philadel-
phia Philharmonic Orchestra, the Vienna Festival Orchestra and the Bolshoi Symphonic 
Orchestra. His largest symphonic opus so far, the Missa Pacis, premiered in Philadelphia at 
the 200-year-anniversary of the American constitution in June of 1987, in the presence of 
the United States Governors and representatives from 80 countries.  His musical Sisi - Her 
Majesty of Beauty runs in Europe since 1998 and is probably—in the history of musicals—
the first European opus of its kind that is internationally successful. In September of 1996, 
Roland Baumgartner’s nature symphony, Symphonia Globalis, was presented in Linz. The 
piece is dedicated to David McTaggart, founder of the Greenpeace movement, who was 
present at the premiere. His opera compositions also include: The House of Dreams - an 
opera about the famous Austrian painter, Friedensreich Hundertwasser, Opera Mystica, 
the neoromantic Luther and Hoffmanns Welt. Roland Baumgartner has been working with 
numerous remarkable perfomers including Jennifer Rush, Ramon Vargas, Peter Dvorsky. 
His catalog registers more than 3600 compositions at present.
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Paul MAUFFRAY
A louisianai származású fiatal karmester vezényelni a New Orleans Center for Creative 
Arts diákjaként, a Louisiana State University-n, Németországban Sergiu Celibedache, az 
Indiana Univeristy-n Arthur Fagen és David Effron tanítványaként tanult, de részt vett 
Larry Rachlef, David Zinman, James Conlon, David Robertson és Jorma Panula mesterkur-
zusain is. Aspenben az American Academy of Conducting ösztöndíjasa volt, de elnyerte 
a Geraldine C. & Emory M. Ford Alapítvány támogatását is. 
2007-ben a Bartók Béla Nemzetközi Operakarmester-versenyen első helyzettként a Kék-
szakállú herceg várát és a Traviatát vezényelte. 2010-ben a Bukaresti Nemzeti Opera ven-
dégkarmestere, 2011-ben Valery Gergiev meghívására Oroszországban, a szentpétervári 
Marinszkij Színházban vállal korrepetítori és segédkarmesteri feladatokat.
További munkái:  Così fan tutte (Schleswig-Holstein Landestheater), az Augsburg 
Philharmonic és az Orchestre National de Lyon hangversenyei, Sztravinszkij Tavasz ébre-
dése és Mozart Requiemje a Brnói Filharmonikusokkal. Leoš Janáček operái iránt érzett 
rajongása Csehországba vitte, ahol asszisztens-karmesterként Bohumil Gregortól, Jiří 
Bělohlávektől és Sir Charles Mackerrastól tanulhatott és nyolc Janáček opera-produk-
ció bemutatásában működött közre. A Prágai Nemzeti Színház Káťa Kabanová- illetve 
Rusalka zenefelvételein karmester-asszistensként a Cseh Filharmonikusokat, a Salz-
burg Fesztiválon, Sir John Eliot Gardiner mellett a Jenůfát vezényelte, a New York-i Bard 
Music Festival-on Leon Botstein asszisztense volt. A 2012-13-as évadban Hainburgban, 
Ostravában, Zlinben, Žilinában dolgozik.

Paul MAUFFRAY
A native of Louisiana, Mauffray began his music studies at the New Orleans Center for 
Creative Arts and Louisiana State University. He studied conducting in Germany with Sergiu 
Celibedache, at Indiana Univeristy with Arthur Fagen and David Effron, and has conducted 
in master classes under the guidance of Larry Rachlef, David Zinman, James Conlon, David 
Robertson, and Jorma Panula. He was a conducting fellow at the American Academy of 
Conducting at Aspen and awarded a conducting grant from the Geraldine C. & Emory M. 
Ford foundation. 
As a first prize winner in the 2007 Bartók International Opera Conducting Competition, he 
has conducted performances of Bluebeard’s Castle and La Traviata, He then appeared as 
a guest conductor at the Bucharest National Opera in 2010, and he was invited by Valery 
Gergiev in 2011 to coach singers and conduct orchestra rehearsals at the Mariinsky Theater 
in St. Petersburg, Russia. 
He has also conducted Così fan tutte (Schleswig-Holstein Landestheater), subscription 
concerts with the Augsburg Philharmonic and Orchestre National de Lyon, Stravinsky’s Le 
sacre du printemps and Mozart’s Requiem with the Brno Philharmonic. 
His passion for the operas of Leoš Janáček led him to study in the Czech Republic and work 
as assistant to conductors Bohumil Gregor, Jiří Bělohlávek, and Sir Charles Mackerras. He 
has worked as assistant conductor on over eight productions of Janáček operas. 
Assistant conductor at the Prague National Theater, with the Czech Philharmonic on 
recordings of Káťa Kabanová, Rusalka, and at the Salzburg Festival with Sir John Eli-
ot Gardiner on Jenůfa. He has also conducted at the Bard Music Festival in New York as 
assistant to Leon Botstein. In 2012-13 Mauffray conducts in Hainburg, Ostrava, Zlin, Žilina.
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Ladislav ADAMÍK Szlovákiában született 1942-ben. Építészetet Pozsonyban tanult, majd 
elvégezte a Prágai Filmakadémia (FAMU) rendezői szakát. Ismertségét főként különleges 
technikáinak és úttörő színházi megoldásainak köszönheti.
1982 és 1990 között a varsói Teatr Wielki rendezőjeként dolgozott, itt állította színpad-
ra többek között Handel Amadigi di Gauláját, Mozart Figaró házasságát és Varázsfuvolá-
ját, Borogyin Igor hercegét és Rimszkij-Korszakov Az aranykakas című operáját. Lengyel-
országban rendezett a łódźi Teatr Wielkiben, az Opera Wrocławskában és a Bydgoszcz-i 
Opera Novában. A Krakkói Opera repertoárján található rendezései: Puccini: Tosca, Doni-
zetti: Lammermoori Lucia, Moniuszko: Straszny Dwór, Strauss: Cigánybáró. A Chorzów-i 
Teatr Rozrywki-ben színre vitte Młynarski és Korcz Dyzmá és a West Side Story-t, külföldön 
a belga Opera Liège-ben Az aranykakast, Dortmundban pedig a Roger királyt.
Színházi rendezése: Schiller: Don Carlos (Starym Teatr), Jarry: Übü király (Teatr Śląski,  Kato-
wice). Számos színházi közvetítés rendezője.
Egész estés tévéfilm-rendezései: Wsteczny bieg (Rükverc), Cham, Mężczyzna niepotrzebny 
(A felsleges férfi), Crimen.
Televíziós produkcióiért és életművéért több ízben (1983, 1984, 1993) részesült a Lengyel 
Állami Televízió Elnöki díjában, a 26. wrocław-i Theater Song Review-n a Professor Bardini-
díjat, 1993-ban - televíziós dráma kategóriában – a nagy presztizsű Prix Italia aranymedál-
ját nyerte el.

Ladislav ADAMÍK was born in Slovakia in 1942. He studied architecture in Bratisla-
va and direction at the Film Academy (FAMU) in Prague. He gained fame as the produ-
cer of outstanding TV performances, combining direction with new techniques of vision 
production and pioneering a number of new methods.
Between 1982 and 1990 he worked as a director of Teatr Wielki in Warsaw where he 
produced Haendel’s Amadigi di Gaula, Mozart’s The Marriage of Figaro and The Magic Flute, 
Borodin’s Prince Igor and Rimski-Korsakov’s The Golden Cocekerel among others. He co-
operated with other opera scenes in Poland; he staged in Teatr Wielki, in Opera Wrocławska, 
in Opera Nova. The repertoire of Opera Krakowska includes his productions of Puccini’s Tos-
ca, Donizetti’s Lucia di Lammermoor, Moniuszko’s The Haunted Manor, Strauss’s The Gypsy 
Baron. Abroad he produced The Golden Cockerel in Opera Liège (Belgium) and King Roger 
in Dortmund. For the Teatr Rozrywki in Chorzów Mr. Adamik staged Młynarski and Korcz’s 
Dyzma and Bernstein’s West Side Story.
His drama productions include Schiller’s Don Carlos in Starym Teatr, Jarry’s Ubu Roi in Teatr 
Śląski in Katowice. He directed many televised theater productions.
He is also an author of feature and TV films: Wsteczny bieg (Reverse Gear), Cham, 
Mężczyzna niepotrzebny (Man Unnecessary), and Crimen.
Winner of numerous awards: the TVP Chairman Award for his productions (1983, 1984) and 
in 1993 for his achievement in the field of television. In 1993, he was awarded the Golden 
Shield at the International Contest of TV Drama at Prix Italia. He is the laureate of the Pro-
fessor Bardini Award of the 26th Theater Song Review in Wrocław
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A FESZTIVÁL TOVÁBBI PROGRAMJAI /
ADDITIONAL PROGRAMMES OF THE FESTIVAL

JAKUPCSEK GABRIELLA BESZÉLGETÉSEI AZ OPERÁRÓL | A KORZÓ ZENEHÁZBAN
GABRIELLA JAKUPCSEK TALKS OPERA | AT THE CORSO MUSIC HALL

JAKUPCSEK Gabriella ismert és elismert személyiségekkel és szakértőkkel beszélget az operához fűződő 
viszonyukról. Érdekfeszítő kérdések, izgalmas válaszok - és egy közös szerelem: az opera.
GABRIELLA JAKUPCSEK interviews famous and acknowledged celebrities and professionals about their rela-
tion to the opera genre. Get ready for exciting questions and thrilling answers – and a common love that 
connects the participants of the conversation: opera.

JAKUPCSEK Gabriella
Újságíró, műsorvezető - 1990 és 1999 között a Magyar Televízió szerkesztő-műsorvezetője és kulturális 
rovatvezetője, 1998 és 2002 között a Danubius rádiónál a Capuccino tripla című műsort vezette. 2000-től tíz 
even át a TV2 munkatársa. 2010-től a Story Tv Á la carte című műsorában ismert közéleti személyiségeket 
ültet egy asztalhoz., valamint egyéni portréfilmeket készít.
Gabriella JAKUPCSEK
Journalist and broadcaster. Chief cultural editor, programme editor, and presenter of Hungarian Television 
from 1990-1999, and radio presenter of Capuccino Tripla for Danubius Radio from 1998-2002. She has worked 
for TV2 for ten years, starting in 2000. Since 2010 Miss Jakupcsek has also been moderating the talk show ‘Á 
la carte’ featuring celebrity guests for Story TV, and creating documentary portraits.
 

KALANDOZÁSOK AZ OPERA VILÁGÁBAN – FRANCIÁUL 
Az Alliance Française Szeged programja

OPERA ADVENTURES IN FRENCH
An evening around the French opera at Alliance Française, Szeged

2012. október 10. | 17:00 | 10 October 2012 | 5 PM |  Alliance Française, Szeged, Dugonics tér 2.

ANDREA CHÉNIER, TÖRTÉNELMI THRILLER VAGY SZENVEDÉLYES SZERELMI DRÁMA?
ANDREA CHÉNIER, HISTORICAL THRILLER OR PASSIONATE LOVE STORY?

A Szegedi Operabarátok beszélgetése az Andrea Chénier alkotóival, Pál Tamással, Bodolayval és a darab két 
versenyszereplőjével, Leïla Zlassival és Eduardo Aladrénnel.
A beszélgetést vezeti: GYÉMÁNT Csilla, színháztörténész, a Szegedi Operabarátok Egyesületének elnöke
The Szeged Opera Friends Association is meeting the creators of Andrea Chénier: Tamás Pál, Bodolay, and the 
two singers in the competition roles: Leïla Zlassi and Eduardo Aladrén.
Moderator: Csilla GYÉMÁNT

2012. október 5. | 17:00 | 5 October 2012 | 5 PM | Korzó Zeneház
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BEMUTATKOZNAK: A DÖNTŐSÖK
INTRODUCING: THE FINALISTS

Az Armel Operaverseny döntősei egy közös koncert keretében bemutatkoznak klasszikus repertoárjukkal.
The finalists of the Armel Opera Competition make their introduction by singing from the classical repertory. 

2012. október 5. | 11:00 | 5 October 2012 | 11 AM | Korzó Zeneház

KULTURÁLIS MENEDZSMENT
CULTURAL MANAGEMENT

ért van szükség kulturális programokra és ezek támogatására? Hogyan működnek a nemzetközileg elismert 
legnagyobb kulturális intézmények, fesztiválok? Hogyan valósítsunk meg egy elméletben már megszületett 
elképzelést a gyakorlatban? A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karával együttműködésben 
szervezettelőadás keretében külföldi szakértőnk a kulturális szektor jelentőségével és működésének sza-
bályszerűségeivel és kulisszatitkaival ismerteti meg az érdeklődőket.
Az előadás különösen a nemzetközi szakos, a kulturális örökség és a vizuális kultúra iránt érdeklődők ismere-
teinek gyarapodását kívánják szolgálni.
Why are cultural programmes and their funding necessary? How do the most prestigious cultural institutions 
and festivals work? How can we take a creative concept from idea to reality? In these presentations – co-
organized with the University of Szeged – an international expert will answer all these questions and more 
regarding the importance, rules, and ‘know-how’ of the cultural sector.
The programme is espacially aimed at students specialising in international studies with an interest in visual 
culture and cultural heritage.

Kulturális menedzsment Európában | Cultural management in Europe
Előadó | Presenter: Bernard FAIVRE D’ARCIER

Bernard FAIVRE D’ARCIER
Kulturális tanácsadó, a La Sept televíziós csatorna (az Arte televízió francia pólusa) alapítója. Az Avignoni 
fesztivál (1979–1984, illetve 1993–2003 közötti) igazgatója, a francia színházi kultúra egyik legjelentősebb 
politikusa. A franciaországi magyar kulturális év biztosa (2001).
Bernard FAIVRE D’ARCIER
Cultural advisor, founder of La Sept, the French branch of the French-German channel, Arte. The director of the 
Festival d’Avignon from 1979–1984, and from 1993–2003 and one of the most remarkable politicians of the 
French theatre world. He was Commissioner for the Hungarian Season in France in 2001.

2012. október 11. | 11 October 2012 | Szegedi Tudományegyetem | University of Szeged 
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