
2016. augusztus 6. 
(szombat) 18.00. 

 

Bazsinka Zsuzsanna 
operaénekes  

és Bazsinka József  
tubaművész műsora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bicskei kötődésű testvérek, Bazsinka 

Zsuzsanna a Magyar Állami Operaház 
magánénekesnője, a Magyar Köztársaság 
Érdemes művésze, Bicske díszpolgára és 
Bazsinka József Liszt Ferenc díjas tuba-
művész koncertjével zárul a 2016-os Kas-
tély Estek sorozat. 
 

A rendezvényekre a belépés díjtalan. 
Rossz idő esetén a programok a kastély 
dísztermében kerülnek megrendezésre. 

 

2016. július 16. 
(szombat) 18.00 

 
 

Oláh Szabolcs  
Jazz Quintet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oláh Szabolcs gitáros-zeneszerző 2012-
ben alapította meg quintetjét a fiatal ma-
gyar jazz-generáció meghatározó egyéni-
ségeivel. A együttes repertoárján a zene-
karvezető kompozíciói szerepelnek.  2013 
őszén jelent meg első lemezük 
’Connection’ címmel. 2015 áprilisában a 
Quintet új lemezanyaggal jelentkezik. A 
’Gleam’ című albumon Szabolcs legújabb 
darabjai szerepelnek. A személyes hang-
vételű, dallamos szerzemények előadás-
módját a modern kreatív jazz felfogás jel-
lemzi. A tagok különböző formációkban 
évek óta játszanak együtt, így jól ismerik 
egymás zenei gondolatait, koncertjeiken 
nagy teret kap a spontaneitás.  



Bicskei Kastély Estek 

 

Településünk gyönyörű fekvésű kisváros 

a Bicskei-medencében, Fejér megye észa-
ki részén, a Vértes és a Gerecse hegység 
aljában. A város múltja a messzi időkbe 

nyúlik vissza: bronzkori, kelta, majd ró-
mai kori település állt e helyen. A város 
legjelentősebb műemléke a Batthyány-
kastély, mely 1929 óta  gyermekotthon-
ként működik. 
 

A bicskei Batthyány- kastély és 20 holdas 

angol parkja—mely hazánkban elsőként 
készült— kiemelkedő történeti, művésze-
ti, kulturális értékénél fogva védett mű-
emlék. A park természetvédelmi terület, 
2011 óta arborétum. 
 

Az U alaprajzú, kétemeletes, késő barokk 

kastélyt 1796-1799 között építette gróf 
Batthyány Tivadar. Tervezője valószínűleg 

Hild János. Több nevezetes esemény hely-
színe. Legjelesebb tulajdonosa és lakója 
gróf Batthyány Kázmér az 1848-49-es 
magyar szabadságharc külügyminisztere, 
aki Bicskét gazdasági, kulturális és politi-
kai központtá tette. A kastély 2014 óta a 
Nemzeti Kastélyprogram része. 
 

E csodás helyszínen rendezzük évről-évre 

színes nyári kulturális programsorozatát, 
a Kastély Esteket. 
 

Bővebb információ: 
Batthyány-kastély:  

(22) 350 277  
BEMKK-Petőfi Művelődési Központ: 

(22)951-299 

2016. június 25. 
(szombat) 18.00 

 

Görög show 
Közreműködik: Pyrgos együttes 

 

Az egyórás műsor első felében Görögor-
szág tájegységeinek néptáncait láthatjuk 
a színpadon autentikus népviseletben, 
élőzene kísérettel. A második részben 
táncház várja a látogatókat. 
 
Rossz idő esetén a műsor a kastély dísz-
termében kerül megrendezésre. 

 

2016. július 9. 
(szombat) 18.00 

 

A Bicskei Fesztivál  
Fúvószenekar  
hangversenye 

 

Vezényel: Csizmadia László karnagy 
 
 

 
 
A megalakulása óta kétszer is fesztiválze-
nekarnak minősített  együttes 1987-ben 
alakult. Alapító karnagya Csizmadia 
László. Európa több országában vendég-
szerepeltek, némelyikben többször is: 
Hollandia, Németország, Olaszország, 
Szlovákia, Szovjetunió, majd Ukrajna. 
1994-től egyesületi formában működnek.  


