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Hatalmas közönségsiker övezte a Miskolci Szimfonikusok és a Balázs Győző
Református Gimnázium vasárnapi közös produkcióját. A Háry János
keresztmetszet, összművészeti előadásban a zene mellett, a tánc, az animáció és
némi ének is szerepet kapott.

A nagyotmondó obsitos, Háry János története elevenedett meg a Művészetek Háza színpadán,
2017. március 5-én, vasárnap a Miskolci Szimfonikusok, valamint a Balázs Győző Református
Gimnázium növendékeinek és szaktanárainak jóvoltából. A zene fölhangzásához ennélfogva
vizuális élmények – képi és mozgásos illusztrációk – is társulnak: izgalmas összművészeti
jellegű produkció született.

Kodály Zoltán Háry János című daljátéka mérföldkőnek számít a magyar zenés színpad
történetében: ez volt az első parasztzenei alapú daljáték. A szerző egy esztendőre rá hattételes
zenekari szvitet is összeállított a daljáték zenéje nyomán, amely könnyedén utat talált immár a
külföldi hangversenytermekbe is, mindmáig megőrizve népszerűségét.
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A lányok érem-közelben, a �úk
egymás ellen küzdenek a miskolci
kosár Eb-n
Csapatsport Miskolc

Mindhárom magyar csapat győzelmet aratott a
miskolci 14. Egyetemi Kosárlabda Európa-
bajnokság helyosztók előtti utolsó
felvonásában.

Virágzók, pollenek, darazsak –
tombol az allergiaszezon
Egészségügy

 Holnap is marad a kánikula, de
záporokra is számítani kell
Környezet

Továbbra is igen meleg, időnként már nagyobb
nedvességtartalmú, labilis rétegződésű levegő
áramlik a Kárpát-medence fölé, melyben
kedvezőek a feltételek zivatarok
kialakulásához.

Idén is bevetésen a Student Police!
Miskolc

Ezen a nyáron is találkozhatunk Miskolc utcáin
a Student Police programban résztvevő
�atalokkal. Idén 14-15 fő a keretlétszám – az
idegen nyelveket beszélő diákok a város
turisztikailag frekventált helyein segítik a
külföldről ideérkező turisták tájékoztatását.

Utánam, srácok!, Kama, és minden,
ami Miskolc
Miskolc

Miskolc Ma
2017.07.21.

16:39

Előkerült az 55. Biblia

09:31

Jazz a belvárosban

08:20

AJÁNLAT

XXII. Magyar
Őskutatási Fórum

Családi nyaralás
Hajdúszoboszlón!

Nyári akciós
csobbanás!

Otthonába visszük
Isten igéjét

Ne maradjon le
semmiről –
információk egész nap
a Miskolc Televízióban!

Hívható a Salkaházi-
infovonal

A miskolci körzeti
megbízottak
fogadóóráinak
időpontjai

Fotó: Dobos Klára

Az alaptörténet Háry Jánosról a nagyotmondó, örökké optimista és lehetetlent nem ismerő
paraszt életéről szól. Az eredeti mű lényegében egyetlen szereplőre, Háryra támaszkodott, de a
sokszori feldolgozás nyomán új szereplőkkel egészült ki a történet, mint Örzsével, Háry
jegyesével, Marci bácsival, a kocsissal, Ebelasztin lovaggal...

Az ő történetüket mutatta be hatalmas sikerrel a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Balázs Győző
Református Gimnázium művészeti tagozatos (tánc, gra�kus és animáció-készítő) diákjaival és
szaktanáraival. Az est karmestere: Báthori Lóránt volt.
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Szombaton együtt szurkolhatunk a
DVTK-nak a Szinva teraszon!
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