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Az utóbbi évek céltudatos örökségvédelmi fejlesztései nyomán Budapest mint úticél, 
folyamatosan erősíti pozícióit az európai fővárosok sorában. Kibontakozóban van egy 
nagyvonalú, izgalmas és trendi sokszínű város Európa közepén, mely tele van élettel, és 
egyre magasabb színvonalon szolgálja ki a kulturális turizmus igényeit.

A Budapesti Nyári Fesztivál a főváros nagymúltú összművészeti fesztiválja, mely 
a nyári hónapok alatt több mint száz programot kínál a magaskultúra fogyasztói 
számára, folyamatosságot biztosítva Budapest kulturális életében. A fesztivál két állandó 
játszóhellyel rendelkezik: a Margitszigeti (2800 férőhely) és a Városmajori Szabadtéri 
Színpadokkal (800 férőhely), melyek nem csak országos viszonylatban számítanak 
kiemelkedő jelentőségű játszóhelynek, hanem a kormány és a főváros együttes arányú 
támogatásával megvalósult felújításnak köszönhetően európai viszonylatban is.



A Margitszigeti Szabadtéri Színpad az ország egyetlen állandó, épített szabadtéri 
színpada, mely a műemlék Víztorony tövében épült fel. 

A minőségi szórakoztatás jegyében összeállított program sokféle műfajban kínál 
programot a család minden korosztálya számára: látványos nagyoperák, koncert show-k, 
balett és musical produkciók a Margitszigeten, prózai és zenés színház, gyerekelőadások, 
jazz- és komolyzenei koncertek a Városmajorban. Szezononként mintegy százezer néző 
látogatja a programokat, 80%-os általános látogatottsági rekorddal mindkét játszóhelyen, 
visszatérő törzsközönséget alkotva, hazai és külföldi vendégek egyaránt.

A Budapesti Nyári Fesztivál kiemelt célja olyan hazai és külföldi produkciók bemutatása, 
amelyeket máshol nem láthatott a közönség korábban, illetve amelyek nyelvtől és korosztálytól 
függetlenül egyaránt csábítóak a helyi és a külföldi látogatók számára is.

Az elmúlt tíz évben olyan világhírű előadóművészeket, társulatokat és zenekarokat láttunk 
vendégül, mint a Buena Vista Social Club, a Chico & The Gypsies, a Shakespeare’s Globe, a Moszkvai 
Klasszikus Balett, Carmen Souza, Gianni Morandi, 
Loreena McKennit, a Gocco, a Mojszejev Balett, 
a Los Vivancos, Nic Raine és Carlo Montanaro 
karmesterek, Catherine Gallagher, Edvin Marton, 
Giora Feidman, Rhoda Scott, Boban Markovics, 
Lajkó Félix, Alexander Rybak, Al Bano, Anouska 
Shankar, a Pet Mtheny Group, Jacques Loussier, 
Rinat Shaham, Thiago Arancam, Andrea Care, 
Béatrice Uria-Monzon, Giancarlo Monsalve 
operaénekesek és még sokan mások.

A fesztivál a következő fellépőkkel folytat 
tárgyalásokat: Stacey Kent, Stanley Jordan, 
Giuseppe Filianoti, James Valenti, Sébastien 
Guéze, Martin Mühle, Marc Heller, Rost Andrea, 
Monte Carlo Balett, stb.



A Margitszigeti Szabadtéri Színpad mellett a Budapesti Nyári Fesztivál másik fontos 
helyszíne a Városmajori Szabadtéri Színpad, mely Buda egyik közkedvelt parkjában, 
a Városmajorban épült fel, alig öt percnyi sétára a Széll Kálmán tértől. Csaknem két 
évtizedig népszerű kertmoziként működött, amely népszerűségét szabadtéri színpadként 
is megőrizte. Itt, a Városmajori Színpadon gyermekelőadások, zenés- és prózai darabok, 
vígjátékok kerülnek bemutatásra. Júniustól augusztusig több mint 50 program kap 
helyet a Városmajorban. A fővárosi színházak vendégjátékai mellett vidéki és határon 
túli színházak legjobb előadásai is a programon vannak a Színházi Szemle keretében. A 
Budapesti Nyári Fesztivál városmajori helyszínének koncertrepertoárja (jazz, világzene, 
komolyzene) különösen erős.

A nyári színházi évad minden évben június közepétől augusztus végéig tart.

A szervező Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. minden szezonban attrakciókat kínál: saját 
bemutatókat, vadonatúj, kifejezetten az adott helyszínre készülő produkciókat, amelyeket 
külön promóciós kampány vezet fel városszerte. Saját vállalkozásban és koprodukcióban 
készülő előadásainkat kőszínházakban (azaz a színházi szezon ideje alatt, szeptembertől 
májusig üzemszerűen működő, szintén fővárosi, ill. állami fenntartású intézményekben) 
tartjuk műsoron, azaz bekerül partnereink állandó repertoárjára. Színházunk garanciát és 
biztos hátteret (financiális, promóciós és szakmai) biztosít e produkciók létrehozásához, 
bemutatásához és továbbjátszásához.

Weboldalunk: www.szabadter.hu / eng.szabadter.hu


