
 

 
 
 

Könyv, könyvbemutató koncert, dedikálás 
 
KOVÁTS KRISZTA – NÁDASDY ÁDÁM 
Budapest bámészko 
Fábri Péter dalszövegeivel és CD melléklettel 
 
Kováts Kriszta budapesti legendákról énekel. Nádasdy Ádám minden témához írt egy-egy 
miniesszét. A könyv és a Fábri Péter szövegére írt dalok szereplői Füttyös Gyuritól Karády 
Katalinig, Rejtő Jenőtől Jávor Pálig, Seres Rezsőtől Domján Editig budapesti emberek; az 
Andrássy úttól az Elvarázsolt kastélyig budapesti helyek, de régi rádiós és tévéműsorok is, a 
Szabó család, a Táncdalfesztivál és az Önök kérték. Zene Wolf Péter, Gallai Péter és Vedres 
Csaba.  
 
„Egy időben rengeteget voltam az utcán. Kilométereket gyalogoltam, befordultam 
mellékutcákba, átmentem átjáróházakon, szaladtam Duna-hidakon és kutyagoltam vasúti 
felüljárókon. Fiatal voltam és hajtott valami. Ha nem is testi, de lelki táplálék után? Hátha 
csatangolás közben eszembe jut valami, ami – mint egy puzzle-játék hiányzó darabja, ami 
hetekkel később egy takarításkor  kerül elő – megmutatja a teljességet?”(Nádasdy Ádám) 
 
„Mert addig jó, ameddig álmélkodunk, 
míg bámészko-, bámészko-, bámészkodunk.” (Fábri Péter) 
 
Az Ünnepi Könyvhéten, a Vörösmarty téren június 14-én, szombaton: 
18 órakor: Kováts Kriszta és Nádasdy Ádám dedikálja a könyvet a Kossuth Kiadó 
pavilonjánál 
19.40 órakor a nagyszínpadon könyvbemutató koncert Kováts Kriszta, a Kvintett és 
Nádasdy Ádám közreműködésével 

 
*** 

Kováts Kriszta 2013 őszén új zenekart alapított, a Kováts Kriszta Kvintettet  
amellyel itthon havi rendszerességgel tartanak koncerteket a Budapest bámészko anyagából, 
más-más íróvendéggel. A zenekar idén tavasszal Amerikába utazott, ahol az ottani 
magyaroknak adott nagy sikerrel három koncertet (Los Angeles, San Francisco, San Diego), 
ahová jövőre visszavárják őket. 
2014. április 1-jén Kriszta a Mata Hari (Várkonyi – Béres) című kémopera ősbemutatójának 
egyik főszerepét játszotta a MÜPA Nagytermében a Tavaszi Fesztivál keretén belül. Közben 
megkapta a Mamma mia! című musical főszerepét a Madách Színház castingján. A várva 
várt bemutató a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz augusztus 15-én, majd még hat 
előadásban, illetve a kőszínházban szeptember 26-án. A darabot hármas szereposztásban 
mutatják be, de Kriszta egyedül fogja az összes szegedi előadást játszani (ezekre már minden 
jegy elkelt).  
 
A könyv médiatámogatója a Klubrádió. 
 
Kossuth Kiadó 
3490 Ft 
 


