MVM KONCERTEK 2020-ban

A világjárvány miatt elmaradt valamennyi koncertünket későbbi időpontban fogjuk
megrendezni! A korábban megváltott jegyek az új időpontokban is érvényesek lesznek!

Az eddig már biztosan új időpontban megrendezendő koncertjeink: Alekszej Vologyin
(Müpa), Várjon Dénes (Zeneakadémia), Rafael Mário (Bartók Emlékház), Jonathan Biss
(Zeneakadémia) zongoraestjei

Kedves Közönségünk,

sajnos nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, és velünk együtt valamennyi koncertrendező. A több
száz elmaradó koncert lebonyolítása jelenleg megoldhatatlan helyzetet teremtett. Sajnos a
jegyértékesítő rendszerek sem tudják automatikusan visszautalni az elmaradt koncertek
jegyárait, így a több tízezer visszaváltást egyesével, több levélváltással kellene intéznünk.
Mindenkitől türelmet kérnek, és ők is keresik a megnyugtató megoldást.
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Mi sem vagyunk könnyű helyzetben. A nézőink többsége kéri, hogy ne kelljen 30 napon belül
visszaváltani a jegyek árát, sokan nem szeretnének kimozdulni a lakásukból, amit én is
tökéletesen megértek. A jegyirodák egy része már zárva tart, a jegyirodákban történő
visszaváltásra viszont csak a vásárlások helyén volna lehetőség. Ezért a március 11-i Vologyin
koncert helyett is az tűnik a legjobb megoldásnak, amit valamennyi koncert esetében vállalunk,
hogy ezt a koncertet is megrendezzük egy későbbi időpontban. Kérem én is az Önök türelmét.
Természetesen, ha majd a felajánlott cserekoncert vagy annak időpontja nem lesz megfelelő,
lesz mód több helyszínen és több másik koncertet is választani. Végső esetben természetesen
a jegyek árát is vissza fogjuk Önöknek téríteni, de nagyon remélem, ezzel csak nagyon
kevesen fognak élni. Számítunk az Önök segítségére is. Abban a pillanatban, amikor
megszűnik a koncertrendezési tilalom, azonnal újra jelentkezünk a részletes megoldási
tervünkkel. Kérem, figyeljék honlapunkat – www.azongora.hu – is.

A bérleteseinktől is további türelmet kérek. Május végéig még további koncertek elmaradására
számítunk, így valószínűleg legkevesebb 5 koncertet halasztunk későbbre a Müpában és a
Zeneakadémián csak A Zongora-sorozat keretein belül is. Tekintettel arra, hogy a bérletek
esetében egy jegyen 6 koncert is szerepel, a közvetlen visszaváltásra nincs lehetőség. Mivel
erre korábban még soha nem volt példa, itt is keressük a megoldásokat. Amint kiderül, mikor
rendezhetünk újra koncerteket, mindenki kárpótolva lesz, legalább egyenértékű cserekoncert
felajánlásával, végső esetben a bérletek arányos részének visszatérítésével. Ennek
törvényszerű lebonyolításán valamennyi érdekelttel keressük a legjobb megoldást.

Köszönöm megértésüket a koncertek elmaradásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy sokan
vagyunk 65 év felett, ez a mi egészségünket is jelentősen védheti.

Szívélyes üdvözlettel:
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Jakobi László, a koncertek rendezője

Hangversenyeink idősorrendben ITT tekinthetők meg!

Jegykategóriáink ITT tekinthetők meg!

Koncertjeink ráadásai ITT tekinthetők meg!

Következő koncertjeink későbbi időpontban kerülnek megrendezésre a világjárvány
miatt!

Meghirdettük 2021-es Müpa-bérletünket és ZAK-bérleteinket az MVM Koncertek – A
Zongora-sorozatban.

Müpa-bérlet 2021
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2021-ben sorozatunk 5 szólóestből fog állni:

2021. január 12. (kedd), 19.30 óra, Müpa – Arkagyij Volodosz

2021. március 17. (szerda), 19.30 óra, Müpa – Grigorij Szokolov

2021. május 4. (kedd), 19.30 óra, Müpa – Balázs János

2021. október 5. (kedd), 19.30 óra, Müpa – Andrej Korobejnyikov

2021. november 24. (szerda), 19.30 óra, Müpa – Ránki Dezső

A Müpa-bérletről a további részleteket (pl. az árakat) itt tekinthetik meg !

Zeneakadémia-bérlet 2021 (ZAK-bérlet)

2021. március 3. (szerda), 19.30 óra – Zeneakadémia – Bogányi Gergely

2021. április 15. (csütörtök), 19.30 óra – Zeneakadémia – Daniel Kharitonov
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2021. október 12. (kedd), 19.30 óra – Zeneakadémia – Alexandre Kantorow

2021. november 15. (hétfő), 19.30 óra – Zeneakadémia – Seon-Jin Cho

2021. december 7. (kedd), 19.30 óra – Zeneakadémia – Evgeni Koroliov

A Zongora, Ketten, ZAK-bérlet 2020/2021

2020. október 10. (szombat), 19.30 óra – Zeneakadémia – A Zongora, Ketten 1.

Balog József és Érdi Tamás zongoraestje

2021. január 28. (csütörtök), 19.30 óra – Zeneakadémia – A Zongora, Ketten 2.

Frankl Péter és Fülei Balázs zongoraestje

2021. április 26. (hétfő), 19.30 óra – Zeneakadémia – A Zongora, Ketten 3.

Balogh Ádám és Boros Misi zongoraestje

A Zeneakadémia 2021-es bérleteiről a további részleteket ITT tekinthetik meg!
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Értesítjük kedves közönségünket, hogy 2020. március 11-én Arkagyij Volodosz helyett
Alekszej Vologyin ad szólóestet A Zongora-sorozat 2020-as Müpa-bérletében.

Várjuk új bérletvásárlók jelentkezését is a jakobikoncert@gmail.com e-mail-címen.

Ingyenes gyerekkoncertjeinket is folytatjuk, jelenleg az alábbi koncertre lehet jelentkezni: ld.
Játék!

Kedves Közönségünk! Amennyiben legalább 4 különböző koncertre rendel jegyet, 20%-os
kedvezménnyel vásárolhatja meg
hangversenyjegyeit kizárólag a jako
bikoncertinfo@gmail.com
e-mail-címen való megrendeléssel.

Minden hangversenyünkre sok szeretettel várjuk Önöket, és maradandó zenei élményt
kívánunk valamennyi közreműködő művész nevében is.

jakobikoncert@gmail.com
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