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szeretni 
kell, ennyi az 
egész…
Nyári Károly zongoraművész hosszú 
időn keresztül dolgozott Hollandiában, ahol 
rendszeresen szerepelt esztiválokon, különböző 
televízió- és rádióműsorokban. Családja 
kívánságára azonban közel másfél évtizede 
hazatért. A műfaji határokon átlépni tudó, 
virtuóz képességekkel megáldott művészt itthon 
azonnal felfedezte a média.  Televíziós csatornák  
szerkesztői gyakran hívták műsoraikba és 
lemezei, koncertjei révén  azóta a hazai közönség 
is megismerte. Ám ő továbbra is szívesen eleget 
tesz külföldi meghívásoknak. Rendszeresen 
visszajár Hollandiába, legutóbb pedig a MotoGP 
Világbajnokság díjkiosztó ünnepségének 
soknemzetiségű vendégserege előtt játszott. Most 
december 28-i, Thália Színházbeli koncertjére 
készül. A közvetlen hangulatú, Slágerek a múltból  
című esten Nyári Károly jellegzetes énekhangján 
több, mint húsz régi magyar sláger hangzik fel. A 
Szeretni kell, ennyi az egész, a Nagy utazás, vagy 
a Mindent, vagy semmit, illetve a többi, a feledés 
homályából előbukkanó dal majd bizonyára sok 
ember szívét meg dobogtatja. A koncert-show 
hangulatát a kiváló zenészekből álló, Budapest Jazz 
Orchestra játéka erősíti. Meghívott vendégként 
Malek Andrea és Kefir lép a  Thália Színház 
színpadára.

Mindig 
magasabbra

Szentpéteri  Csilla 
nyughatatlan lélek. 
Az ismert és népszerű 
zongoraművésznőt 
a sikerek nem 
elégedett ellazulásra, 
hanem mindig új 
utak keresésére 

ösztönzik. A most megjelent, Spiritus című,  
ötödik lemezének  nemcsak a szólistája: a 
zeneszerző, hangszerelő, producer, zenei 
rendező szerepét is magára vállalta. Így az 
album a szerepek, hangszerek és hangulatok 
egységes sokszínűségét is reprezentálja. 
A klasszikus művek átirataival és saját 
szerzeményeivel Szentpéteri Csilla most a 
latin zene szenvedélyes, lüktető világába 
viszi el a hallgatót. Átlépi a formai kereteket, 
a hangszerelés, a hangnem , a tempó és a 
hagyomány kötöttségeit. A múlt és jövő 
között kalandozva szabadon szövi egyéni 
világzenéjének hangi anyagát. Aki azt hiszi, 
hogy a zongora és az instrumentális zene 
divatjamúlt dolog, annak elég meghallgatnia 
a művésznő lemezét, illetve december 26-
án elmenni Budapesti Oprettszínházban  
rendezett koncertjére - és rájön, hogy 
mekkorát tévedett.

Musicaldalok, 
– három oktávon
Mahó Andrea rövid pályafutása alatt elérte, 
hogy a szakma és a közönség egyaránt  az 
egyik  legjobb hazai musicalszínésznőként 
tartja számon. Miután Andrew Lloyd Webber 
látta őt Az Operaház fantomja Christine-
jeként, ragaszkodott hozzá, hogy Andrea 
szerepet kapjon a Volt egyszer egy csapat 
című darabjának magyar verziójában. A 
világ legelismertebb musicalszerzője a fiatal 
színésznőt tartja ma az egyik legjobb Webber-
előadónak. Mahó Andreának a minap jelent 
meg a második, önálló albuma. A Jó reggelt 
napfény! című CD lehetőséget ad a több, 
mint három oktávnyi hangterjedelemmel 
rendelkező énekes-színésznőnek, hogy 
kivételes képességeit minél szélesebb skálán 
bemutathassa. A lemezre a szebbnél-szebb 
musicalrészletek mellett bonuszként Bach-
Gounod Ave Mariája és Gianni Schicchi-ből 
egy   Puccini-ária is rákerült. 
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A színház varázslatos légköre meghatározta az egész 
gyerekkoromat, – meséli a művésznő. A beszélgetések 
központjában mindig a darabok, a szerepek és az 
előadások voltak, és én mindezt ámulva hallgattam. 
Úgynevezett művészéletemet elég korán kezdtem, mivel 
hatévesen bekerültem a Magyar Rádió Gyermekkórusába. 
A tanulás melletti elfoglaltság ritmust adott a napjaimnak  
és rengeteg élményt biztosított: hiszen  kislányként 
rengeteget utazhattam szerte a  nagyvilágban. A 
kórustagoknak hangszeren is kellett játszaniuk. Így 
nemcsak  énekeltem, hanem   tíz évig szorgalmasan 
zongoráztam is. A családban senki nem csodálkozott rajta, 
hogy színésznő akartam lenni. Kétszer a jelentkeztem a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem prózai tagozatára: ám 
csak a harmadik nekifutásra vettek fel. Szirtes Tamás és 
Léhner Péter  zenés osztályába. 
Hogyan került a Budapesti Operettszínházba?
Óriási szerencsével! 2001-ben végeztem és Kerényi 
Miklós Gábor pont akkor kapta meg a Teátrum  igazgatói 
posztját. Ő hívott engem, én pedig boldogan  mentem. Az 
elmúlt évek alatt  közel másféltucatnyi, jelentős  szerepet 
eljátszottam. A West Side Story Anitáját négy helyen, 
négy rendező irányítása mellett kellett egy kicsit mindig 
másmilyenné formálnom. Nem csoda, hogy ez a kedvenc 
szerepem. Az Alföldi Róbert alkotta Sweet Charity volt a 
legnagyobb, legnehezebb feladatom, ahol minden színészi 
feltételnek maximálisan meg kellett felelnem.

Most hány darabban játszik? 
Ötben vagyok benne és a hatodikra készülök. Öt éve a 
Mozart megy, melyben a zseniális zeneszerző feleségének, 
Constance-nak a  szerepét játszom. A Menyasszonytánc 
főszereplőjeként fiatal lányt kell megformálnom,  míg az 
Abigél középkorú Horn Micije előrevetíti a jövőt. Színházunk 
abszolút sikerdarabjában,  a Rómeó és Júliában Capuletné 
vagyok, a Szépség és Szörnyetegben pedig kisebb szerepet 
játszom. Megtiszteltetés ért azzal, hogy Parti Nagy Lajos 
Ibusár című huszerettjében kaptam szerepet. Ebben az esetben 
elrugaszkodunk a klasszikus operett-musical vonaltól. A 
Raktárszínházban Béres Attila rendezi a sok prózával teli zenés 
darabot. Kerényi Miklós Gábor korszerű gondolkodásmódját 
dicséri, hogy képesek vagyunk január 16-án egy operett-
paródiát bemutatni az operett fellegvárának falai között.
Mostanában nemcsak anyaszínházában láthatja a 
közönség, de egyre több helyen vállal fellépést.
Az ügynököm, Perjés János barátsága és tanácsai nyomán 
egyre tágul a kör, amelyben részt veszek. Ez jó dolog, mert 
a különböző rendezvényeken az ember minden műfajban 
felmutathatja önmagát. Most  Nagy Sándor kollegámmal 
önálló estre készülünk. December elején a Ruttkai Éva 
Színházban bemutatjuk A férfi és a nő/ Hogy nem volt 
című előadásunkat, amely a két nem kapcsolatáról szól.  
Kedvenc verseinkből, prózarészletekből, ismert slágerekből 
összeállítottuk a sok nevetést fakasztó műsort - és remélem, 
hogy a közönség szeretettel fogadja majd.

A  sokműfAjúság gyönyörűsége
A Budapesti Operettszínház tagja, Siménfalvy Ágota igazi, régi művészdinasztia tagja: 
a férfiak közül hosszú évtizedek óta  mindenki  színész volt a családban.  A XIX. 
században dédszülei még ekhós szekéren járták a vidéket. Sőt. Nagyapja és édesapja 
is a világot jelentő deszkákon élte le az életét.


