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Nyári szimfonikus körkép, sok zenével
Fesztiválok, promenádkoncertek, operaestek

Retro symphonic rock, 
zenekari akadémia

Szabadtéri fellépésekkel kezdődött a Bu-
dafoki Dohnányi Zenekar nyara, hiszen 
jú niusban a Margitszigeten a Catulli Car-

minát és a Carmina Buranát adták elő két 
alkalommal a Szegedi Kortárs Balettel, 
Hollerung Gábor vezényletével. Az együt-
tesvezető azt is elmeséli, mivel az április 
és a május temérdek fellépéssel telt, így 
ezt követően hosszabb szünetet kaptak a 

muzsikusaik, egészen a zempléni felké-
szülésig. Ez idén háromhetes munkát je-
lentett, hiszen zenekari akadémiát is szer-
veztek fiatal muzsikusok számára. 
tucatnyi – az ország különböző pontjai-
ról érkezett – ifjú zenész vett részt a mun-
kában, sőt akadt vendég még Szlovákiá-
ból is. 
„Nagyon örülök, hogy megvalósult ez a kép-
zés, mert vallom, hogy a legjobb képzési for-
ma az, ha a fiatalokat – az egyéni és csopor-
tos foglalkozásokon túl – beültetjük az 
együttesbe, mert így tanulják meg a legtöb-
bet a zenekari munkáról. A növendékeink a 
képzés részeként tehát velünk muzsikáltak, 
volt, aki négy koncerten is játszott a Zemp-
léni Fesztiválon. Remek teljesítményt nyúj-
tottak, sokat tanultak és jól is érezték magu-
kat. Most, első alkalommal, hegedűsökkel, 
fuvolistákkal, trombitásokkal dolgoztunk. 
Az akadémiát ezért folytatni fogjuk, jövőre 
is megszervezzük, és már most, szeptember-
ben meghirdetjük. Sőt, engedve a nagyszá-
mú kérésnek, hogy a sok külföldi kurzus 

A kánikulai napok sem múlhattak el muzsika nélkül, hiszen a zene

karok, énekkarok a nyári hetekben is rendszeresen pódiumra léptek. 

A szereplések sorában akad több fesztivál is, s mesterkurzusokon, 

megmérettetéseken szintén szerepeltek a társulatok.  

Rendhagyó helyszíneken is játszottak, hiszen van együttes, amely  

a milánói EXpón szerepelt, tóparti koncertből ugyancsak akadt 

jócskán, s bazár és vár mellett még az Állatkert is hangversenyhely

színné vált. Az együttesek zenekari akadémiát szerveztek, jubileumi 

esteken szerepeltek, sőt az eltelt hónapok rangos elismeréseket is 

tartogattak a zenei élet szereplőinek. 

Budafoki Dohnányi Zenekar a Zempléni Fesztiválon
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után itthon is átadjam a tudásomat, a kö-
vetkező esztendőben Budapesten is tartok 
karmesterkurzust.”
Hozzáteszi azt is, hogy a Zempléni Feszti-
válon a Dohnányi Zenekar öt koncerten 
muzsikált, sőt a kamaraformációik más 
esteken is fellépéseket vállaltak. Új műfaj-
ba is kezdtek, hiszen a tokaji Fesztiválkat-
lanban Retro Symphonic Rock címmel 
adtak műsort, amelyben a 60-as, 70-es, 
80-as évek legnagyobb slágerei ott Rezső 
igényes zenekari feldolgozásában, neves 
énekesek köz  reműködésével hangoztak 
fel. A nagy sikerre való tekintettel ennek a 
kísérletnek is lesz majd folytatása. 
A szeptembert szokás szerint a borfeszti-
vállal kezdik, Budafokon muzsikálnak, 
aztán a Zsidó Kulturális Fesztiválon, a 
Zsinagógában adják elő a filmzene-válo-
gatásukat 6-án. Még egy különleges kon-
certet tartogat számukra a szezonkezdet, 
az izraeli és az olasz nagykövetség felkéré-
sére az olasz Kultúrintézetben játszanak 
azon az esten, amely Giorgio Perlasca 
előtt tiszteleg, aki a II. világháború alatt 
több mint ötezer zsidót mentett meg. A 
Moshe Zorman komponálta szimfónia 
szólistája Kálmán Péter, s a programban 
még olyan darabok kaptak helyet, mint az 
Élet szép című film zenéje, a Nabucco 
nyitánya vagy Mendelssohn olasz szim-
fóniája.

Szombat esti koncertek, 
karmesterkurzus

A Duna Szimfonikus Zenekar is sok-sok 
hangversenyt adott a nyári időszakban, 
hiszen ahogy Szklenár Ferenc elmesélte, 
szombati napokon koncerteztek a Duna 
Palotában. Az ottani sorozatuk rendkívül 
népszerű a külföldről érkező, komolyzenét 
kedvelő koncertlátogatók körében. A 
hangversenyeken Erkel, Bartók, Kodály, 
Liszt, Delibes, Berlioz, Kálmán, Lehár és 
Strauss művei hangzottak el Deák And-
rás, Szabó Sipos Máté, valamint Rebe 
Attila vezényletével.
„Mivel a zenekar így folyamatos üzemmód-
ban, egységesen kiadott nyári szabadság nél-
kül dolgozik, más feladatot nem vállaltunk 
ezekre a hónapokra. A szabadságok kiadása 
így sem könnyű feladat” – teszi hozzá a mű-
vészeti vezető. természetesen a Belügymi-
nisztérium központi ünnepségén is közre-
működtek augusztus 18-án, a zenekaruk 
közös műsorral készült a Duna Művész-
együttes táncosaival. Augusztus végén in-
dult nemzetközi karmesterkurzusuk, idén 
első ízben Deák András vezetőkarmester 
irányításával, amelyet augusztus 30-án 
zárókoncerttel fejeztek be.
Már nyár végén megkezdődött a felkészülés 
a Belvárosi Művészeti Napok koncertjeire, 
ezeket a hangversenyeket az V. kerületi 

Ön kormányzattal együttműködve hozzák 
létre, immár negyedik esztendeje. Bérleti 
sorozataik pedig szeptemberben indulnak, 
izgalmas koncertekkel, valamint Hegedűs 
Endre közreműködésével, akivel a Müpá-
ban is fellép a Duna Szimfonikus Zenekar.

Promenádkoncerttől  
az operagáláig

A XI. Magyar táncfesztiválon, a Széchényi 
téren adott promenádkoncertet június 14-
én a Győri Filharmonikus Zenekar. Berkes 
Kálmán művészeti vezető vezényletével 
többek között Verdi, Csajkovszkij, Strauss, 
Rossini közismert művei mellett a Karib-
tenger kalózai és a Star Wars filmek zenéi is 
felcsendültek. Ezt követően Ausztriában 
folytatódott a fellépések sora, hiszen egy 
héttel később a Stiftskirchében a zenekar 
adta a Millstatt-i Zenei Hetek nyitóhang-
versenyét, amelynek műsorában Liszt: 
Him nusz és Szózat, Smetana: Moldva 
Dvořák: IX. (e-moll) „Az új világból” 
szimfóniája szerepelt, Hans Schamberger 
vezényletével. 
természetesen ismét sor került a Szent Lász-
ló napi koncertre is, amelynek június 27-én a 
győri Bazilika adott otthont. A hangverseny 
két szólistája Bodrogi Éva és Pétery Dóra 
volt, a dirigens pedig Rácz Márton. 

A Duna Szimfonikus Zenekar
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Majd újra operagála következett Ausztriában, 
a Burgarena Finkensteinben hangzottak fel 
részletek az Aidából, a Carmenből, a Bohém-
életből, a Hoffmann meséiből, valamint a 
Cigánybáróból Georg Kugi vezényletével. 
Az együttes a Pannonhalmi Klasszikus Es-
ték sorozatában is fellépett, július 31-én 
Mozart-estet adtak Berkes Kálmán vezény-
letével, a szólista pedig Anderkó Dániel 
klarinétművész volt. A nyári szereplések 
sorát augusztus 22-én, ismét a Széchenyi 
téren zárták. Népszerű opera- és operett-
részletek, közkedvelt nápolyi és spanyol da-
lok hangzottak fel a Plácido Domingo’s 
operalia sztárjaival: Sabina Puértolas-szal, 
Stefan Poppal és Edward Parks- szal. Az est 
vendége: Lázin Beatrix, karmestere pedig 
Israel Gursky volt. 

Kölni videójáték zene és jubileumi 
hangverseny

A szezont június 14-én zárták a Kodály Fil-
harmonikusok zenészei és a Kodály Kórus 
énekesei a Mesemánia címet viselő műso-
rukkal, amelyben ifjúsági és gyermeknek 
szóló filmek zenéi szerepeltek, Kovács 
László vezényletével. Az ezt követő nyári 
hetekben pedig új oldalukról is bemutat-
kozhattak a muzsikusok és a kórustagok, 
hiszen négy koncertet adtak videójátékok 
zenéiből Kölnben, a nemzetközi videojáték 
kiállításon, augusztus 7-e és 9-e között. A 
„Video Games Live Show” a „gamescom” 
elnevezésű kiállításon olyan, világszerte is-
mert játékok zenéit mutatta be, mint pél-
dául „Monkey Island”, a „Donkey Kong 
Country”, a „Metal Gear Solid”, vagy a 
„Sonic the Hedgehog”. A Kodály Filhar-
monikusokat és a Kodály Kórus énekeseit 
az ír sztár dirigens, Eimear Noone vezé-
nyelte. A „Video Games Live” bombaszti-
kus show-val, a rock-koncertek hangulatá-
val ötvözi a vi deó játékos zenét, amit élőben 
mindig professzionális szimfonikus zene-
karral és kórussal adnak elő. A produkció 
a vi deójáték-ipar legendás zeneszerzője, 
tommy tallarico kezdeményezéséből in-
dult, ez az első és legsikeresebb videójátékos 
koncertturné a világon. 
Kivételes jubileumra is felkérték idén nyá-
ron a Kodály Filharmonikusokat és a Ko-
dály Kórust. Az együttesek a legkiválóbb 
hazai művészekkel adhatták elő Liszt Fe-
renc nagyszabású remekművét, a Szent Er-
zsébet legendát, a 150 évvel ezelőtti ősbe-
mutató emlékére a Pesti Vigadóban. Az 
oratórium 1865. augusztus 15-én hangzott 
el először, most pontosan ugyanazon a 
helyszínen és napon csendült fel a mű erre 

az alkalomra rekonstruált, eredeti, magyar 
nyelvű változata, Kocsár Balázs vezényleté-
vel. A jubileumi előadást a Magyar Művé-
szeti Akadémia szervezte, Marton Éva ja-
vaslatára. Az előadók a szerző eredeti zenei 
szándékát megtartva frissítették fel az ősbe-
mutatón szereplő Ábrányi Kornél-szöveget. 
Az eredeti partitúra alapján egységesen ja-
vított zenekari anyagot is készítettek. A né-
pes fellépőgárdát Kele Brigitta, Haja Zsolt, 
Cser Krisztián, Vörös Szilvia, Szegedi Csa-
ba, Kovács István, a Kodály Filharmoniku-
sok, a Kodály Kórus és a Nyíregyházi 
Cantemus Kórus tagjai alkották.

Vajdahunyadvár, milánói EXPO, 
Állatkert és kitüntetés 

A MÁV Szimfonikus Zenekar június elején az 
olasz Kultúrintézetben adott bérleten kívüli 
koncertet, Csurgó tamás vezényletével, 
majd a Francia Intézet következett, ahol ka-
maraegyüttesük lépett pódiumra. A hónap 
közepén fejezték be a Zeneakadé mián Erdé-
lyi Miklós-bérletüket, Irwin Hoffmann di-
rigálásával, aztán a Festetics-bérletet is lezár-
ták, a tükörteremben rendezett koncertnek 
takács-Nagy Gábor volt a karmestere. 
Júliusban is muzsikáltak tovább, hiszen 
Kortárs magyar zenei estet adtak a Magyar 
Rádió 6-os stúdiójában, Hámori Máté diri-
gálásával. A Vajdahunyadvári Nyári Zenei 
Fesztiválon szintén fellépett a zenekar, 
Csaj kovszkij-műsort mutattak be, amely-
nek Jandó Jenő volt a szólistája, s Kollár 
Imre a karmestere. 
Ezt követően, július 10-én, a Vasutasnap 
alkalmából, a magas rangú „Vasútért” ki-
tüntetést vehette át Lendvai György, a 
MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető 
igazgatója.
olasz turnén is részt vett az együttes, hi-
szen a Ravennai Fesztiválon léptek pó-
diumra, majd a milánói EXPÓ-n. Már az 
idei Budapesti tavaszi Fesztiválon nagy si-
kerrel adták elő a DanteXperience produk-
ciót, amit most a két itáliai városban is be-
mutattak Vittorio Bresciani karmester, 
Riccardo Muti lánya, a színésznő Chiara 
Muti, valamint az Angelica Leánykar köz-
reműködésével. Liszt Dante szimfóniája és 
Csajkovszkij Francesca da Riminije mellett 
az előadásban az Isteni színjáték néhány 
részlete is felhangzott. 
Majd ismét hazai koncerttel folytatódott a 
fellépések sora, hiszen ebben az évben is a 
MÁV Szimfonikus Zenekar művészeinek 
közreműködésével rendezték meg „A zene 
gyógyító ereje” elnevezésű fesztivált július 
végén, augusztus elején Balatonfüreden.

A Boldog Salkaházi Sára Plébánián, Rákos-
palotán is szerepelt az együttes augusztus 
20-án, ismét Csurgó tamás vezényletével, 
egy nappal később pedig ugyancsak az ő 
irányításával muzsikáltak,akkor azonban 
már az Állatkertben. Ezen az esten népsze-
rű Strauss-polkákból és -keringőkből mu-
tattak be válogatást. 

Operafesztiváltól  
a Neked Játszunk!-ig

A Miskolci Szimfonikusok nyara a Bartók 
Plusz operafesztivállal kezdődött, hiszen 
az együttes a június 12-től 21-ig tartó soro-
zat több estjén is közreműködött. Muzsi-
káltak a Bartók-esteken, amelyen A kék-
szakállú herceg vára és a Fából faragott 
királyfi hangzott fel, majd Verdi A truba-
dúr című operájában, amelyet Galgóczi Ju-
dit rendezett. A fesztivál záró rendezvé-
nyen, a Virtuózok-gálán szintén szerepeltek. 
Saját szezonjuk zárásaként három Prome-
nád-koncerten is hallhatták játékukat az 
érdeklődők, június 25-én, majd a Köztiszt-
viselők napján szintén a zenekar adta a mű-
sort, június 30-án.
Az együttes vezetősége a nyári hónapokban 
sem pihent sokat, hiszen az új arculat kon-
cepcióját igyekezték minél pontosabban 
kidolgozni, s lefektették egy új marketing 
stratégia alapjait, amelynek célja, hogy 
minél több emberhez, minél több csator-
nán keresztül eljusson a „hírük”, nyis sa-
nak úgy a szűkebb, mint a tágabb környe-
zetük felé. Arra törekszenek, hogy úgy 
építsenek új kapcsolatokat, hogy közben a 
meglévőket is ápolják. A Kolorfesztivál ke-
retében augusztus végén már ismét muzsi-
káltak, hiszen „Aperitif ” Szabadtéri pro-
menád koncertet adtak Kazincbarcikán, a 
Fő téren, ahol a 2015/2016-os évad bérle-
tes koncertjeinek műsorából válogattak. 
Augusztusban már nagy erőkkel készültek 
a második saját szervezésű fesztiváljukra, 
amely a Neked játszunk! címet viseli. A 3 
napos (szeptember 4-től 6-ig tartó) ren-
dezvény programjának kialakításánál is a 
sokszínűségre törekedtek, a helyszínek, a 
programok és a műsor összeállítása terén. 
Igye keztek a kicsiktől a nagyokig minden-
ki számára vonzó kínálatot nyújtani. A 
Szinva teraszon ízelítő térzenét adtak az 
évad prog ramjából. 
A Diósgyőri Várban Haydn szimfóniái 
hangzottak fel előadásukban, majd egy 
„tüzes” Vár-szerenáddal lepték meg a kö-
zönséget. A zárónapon pedig a családok-
nak, s gyerekeknek kedveskedtek interak-
tív játékokkal, előadásokkal. 
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Margitsziget, Fertőrákosi  
Barlangszínház, Martonvásár

A hagyományos, martonvásári Beethoven 
estjei előtt két nyitókoncerten is muzsikált 
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Ének-
kar. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, 
június 12-én Liszt és Dante című koncert-
jével nyitotta ugyanis meg a Budapesti 
Nyári Fesztivált. A hangverseny dirigense 
Kocsis Zoltán volt, zongoraszólistája ora-
vecz György, s olyan darabok kaptak a 
prog ramban helyet, mint a Mephisto-
keringő, a Haláltánc és a Dante szimfónia. 
Egy héttel később, szintén Kocsis Zoltán 
vezényletével, ünnepi műsorral nyitotta 
meg az NFZ a Fertőrákosi Barlangszínhá-
zat. Az együttes telt ház előtt adta elő Lud-
wig van Beethoven III. Leonóra nyitányát, 
Joseph Haydn Esz-dúr szimfóniáját, vala-
mint Bartók Béla Concertóját. A Barlang-
színházban teljesen átépítették a színházte-
ret: a 760 fő befogadására képes térben 
korszerűsítették a hang- és fénytechnikát, 

emellett új kiszolgáló egységeket alakítot-
tak ki.
Ezt követően került sor a három hangver-
senyre a martonvásári kastély parkjában, 
Beethoven-művekből válogatva, a Beetho-
ven-szobor szomszédságában, a zenekar és 
az énekkar közreműködésével. Az elsőn, 
július 18-án Pusker Júlia játékát hallhat-
ták a látogatók, Kocsis Zoltán dirigálásá-
val. A Junior Prima-díjas művész aki a 
londoni Royal Academy of Music hallga-
tója Pauk György osztályában, két román-
cot (G-dúr és F-dúr) adott elő. Emellett a 
II. és a VII. szimfónia szerepelt még a 
programban. 
Egy héttel később, ismét Kocsis Zoltán ve-
zényletével, az Esz-dúr zongoraversenyt 
Ránki Dezső adta elő, a koncertet a 
Coriolan-nyitány indította és a Csataszim-
fónia zárta. 
A martonvásári hangversenyek sora augusz-
tus 1-jén fejeződött be, ezen a hangverse-
nyen a c-moll zongoraverseny a Junior 
Prima-díjas Érdi tamás előadásában hang-

zott fel, s a IX. szimfónia szerepelt még 
a programban, olyan szólistákkal mint 
Sümegi Eszter, Németh Judit, Szappanos 
tibor, Sebestyén Miklós. A koncert diri-
gense Antal Mátyás volt. 
Az előadások este 7 órakor kezdődtek, előt-
te egy órával a parkba látogatók kedvcsiná-
ló kamaraelőadásokat hallgathattak meg a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar művé-
szeinek előadásában. 

Klassz a pARTon, Balatontól 
Budapestig

Az Óbudai Danubia Zenekar május 22-én 
magyar műsorral, Hámori Máté vezényle-
tével zárta az évadot. Az együttes ezt köve-
tően a Zeneakadémián a zeneszerzők dip-
loma hangversenyén muzsikált: Bartók 
György és Pintér Bence szimfonikus zene-
kari szerzeményeit adta elő. Ács Péter ügy-
vezető elmondása alapján nagyon jók a 
darabok, örültek, hogy ilyen műveket mu-

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Fertőrákosi Barlangszínházban
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tathattak be. Közben a BMC-ben is befe-
jeződtek kamarazenei sorozataik, és máris 
az Óbudai Nyárra készültek, ahol Héja 
Domonkos dirigálásával, a Fő téren mu-
zsikáltak. 
Emellett izgalmas élményt jelentett az 
együt tesnek, hogy a karmester-felvételin is 
köz re mű ködtek, és ismét előadták az LGt-
koncertet, ami a zenekar megrendelésére 
szü letett. Az ismert nóták ugyanis szimfo-
nikus hangszerelésben szólalnak meg.  Kü-
lönleges, új sorozatban is muzsikálhatott a 
Da nu bia a nyári időszakban. A Klassz a 
pARton kicsit olyan, mint a régi Cim bora 
tábor újraindulása. A vízparti színpadokon 
a zenekar négy koncertet adott: Balatonfü-
reden, Zánkán is játszottak, és fel léptek 
Velencén, a Kastélyparkban is. A hangver-
senyeken olyan partnereik voltak, mint 
Érdi tamás, Kertesi Ingrid, Győri Noémi, 
Madaras Gergely. 
Augusztusban pedig már a Királydombon 
próbáltak. Az István, a király az eredeti elő-
adást követő, harminckettedik évben visz-

szatért az első helyszínére. A Danubia 
Zenekar nagyon sokat dolgozik a Szörényi-
produkciókban, de ez az emblematikus 
helyszín még hiányzott a palettájukról. Kü-
lön kihívást jelentett, hogy harminckét éve 
nem élő előadásban játszották a darabot, 
most pedig minden élőben szólt. A produk-
ció remekül sikerült, a zenekart hatalmas 
tapssal ünnepelte a közönség, s ez a muzsi-
kusoknak nagy örömöt jelentett. 
Szeptemberben pedig már a Zeneakadé-
mián kezdenek, új feladatot jelölt ki az 
együttes számára Hámori Máté művészeti 
vezető. Vonós műhelyt szerveznek, amelyet 
a koncertmester tart, s ezalatt a közösen el-
töltött hét alatt felkészülnek a szezonra. 
Bíznak benne, hogy eredményes munka 
lesz, ha sikeres, mindenképpen folytatják. 
Nyáron már elkezdtek készülni a Mund-
ruczó Kornél által rendezett Winterreise 
cí mű előadásra is. október 3-án, 4-én a 
Café Budapest szervezésében a BMC-ben 
lesz látható a menekültekről szóló produk-
ció. 

Kórusfesztiváltól  
az Armel versenyig

A Pannon Filharmonikusok sem pihenéssel 
töltötték a nyarat, hiszen az együttes volt az 
Europa Cantat Nemzetközi Kórusfesztivál 
hivatalos zenekara. 
Az EURoPA CANtAt több mint 50 éves 
hagyományának lényegét egymás elfoga-
dása, a nyitottság, a magas szakmai színvo-
nal megtartása mellett megvalósuló zenei 
sokszínűség és a széleskörű társadalmi ösz-
szefogás jelenti. A Pannon Filharmoniku-
sok a fesztivál zenekaraként örömmel azo-
nosul ezzel a szemlélettel. A PFZ együttese 
− mint a kórusmuzsika mindenkori támo-
gatója − aktív részese kívánt lenni a feszti-
vál legfontosabb küldetésének, vagyis bol-
dogan vállalta magára a zene inspiratív és 
rendkívüli mozgósító erejének közvetítését. 
A pécsi Kodály Központban július 27-én 
önálló koncerttel köszöntötte a fesztivált, 
annak közreműködőit és látogatóit. Ezen 
az esten Kodály Zoltán Psalmus Hungari-

Szegedi Szimfonikus Zenekar – Varázsfuvola díjátadás – Gyüdi Sándor, Vajda Gergely és Alföldi Róbert
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cusát és a Marosszéki táncokat, valamint 
Brahms Magyar táncok című művét ját-
szotta a társulat telt ház előtt, vagyis a közel 
30 országból érkező nemzetközi közönség-
nek, akik állva tomboltak a koncert végén. 
Emellett az együttes a Cantat számos prog-
ramjában részt vállalt, így játszott például a 
megnyitóünnepségen, s még három másik 
zenei program közreműködője volt. 
A PFZ számára a nyár fontos eseménye az 
Armel operafesztivál és -verseny, amely-
nek alapító tagja és rendszeres közreműkö-
dője. Nagyon büszkék arra, hogy idén a 
Pannon Filharmonikusok játékát külön-
díjjal jutalmazta a fesztivál nemzetközi 
zsűrije. Az elismerést a versenyprodukció-
ban nyújtott kivételes zenei teljesítményért 
vehették át. 
Június 21-én, a zene ünnepén pedig duplán 
ünnepeltek: Budapesten, a Várkert Bazár
nagyszabású ünnepségén muzsikált együtte-
sük egyik kamaraformációja, Pécsett pedig a 
Mesterek és tanítványok sorozat idei hang-
versenyével tisztelegtek a zene, valamint a 
pécsi ifjú tehetségek előtt.  Majd ismét a Vár-
bazár következett, ahol július 5-én, a Csont-
váry-kiállítás megnyitóján játszott a Pannon 
Filharmonikusok vonósnégyese. 

Varázsfuvola, Álarcosbál  
és Ajándékkoncert

Külföldi vendégszerepléssel kezdte a nyarat 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar, hiszen az 
Armel opera Fesztivál keretében adták elő 
Avignonban Marco tutino A gyertyák 
csonkig égnek című, Márai-regény alapján 
készült operáját. Az előadás olyan nagy si-
kert aratott, hogy Havas Ágnes fesztivál-
igazgató szerint, ez volt a szegedi együttes 
eddigi legjobb produkciója. Ezt egy másik, 
az Armel sorozatában bemutatott opera 
követte, Mozart Varázsfuvolája, melyet itt-
hon, a Thália Színházban mutattak be. 
Alföldi Róbert szokatlan koncep ciója – 
amely egy kórház elmeosztályára helyezi a 
cselekményt – hatalmas tetszést aratott a 
közönség körében, s előadását Budapest 
után Plzenben is óriási siker kísérte. Nyá-
ron öt héten át lehetett szavazni a kedvenc 
idei Armel opera-bemutatóra. Végül a Szi-
get Fesztivál zárónapján, a Classical és Jazz 
színpadon – adták át a szervezők az Arte 
közönségdíját a szegedi teátrum és zene-
kar Mozart: Varázsfuvola-produkciójának, 
mely kimagaslóan a legtöbb szavazatot 
gyűj tötte.

A díjat a rendező, Alföldi Róbert és a da-
rab karmestere, Gyüdi Sándor vette át 
Vajda Gergelytől, az Armel művészeti ve-
zetőjétől. 
Lukácsházi Győző zenekari igazgató hoz-
záteszi, operával folytatták a nyarat, hi-
szen a Szegedi Szabadtéri Játékokon Verdi 
Az álarcosbál című művét játszották, 
Barnaby Palmer vezényletével. A szintén 
sajátos rendezésben megvalósult produk-
ció – melynek olyan énekesek voltak a fő-
szereplői, mint Rálik Szilvia, Wiedemann 
Bernadett, Fokanov Anatolij vagy László 
Boldizsár – elnyerte a közönség tetszését, 
szép kritikákat kapott. Néhány hét sza-
badságot követően a szegedi muzsikusok 
az Aján dék koncertre kezdtek próbálni. Az 
immár hagyománnyá vált, 13. alkalom-
mal megrendezett hangversenyt annyira 
kedveli a publikum, hogy a négyezer je-
gyet egyetlen óra alatt elkapkodták. Mű-
soron ezúttal Csajkovszkij művei szerepel-
tek, a szólista Kosztándi István volt, aki 
egyébként az együttes koncertmestere. Az 
Ajándékkoncerten a szegedi szimfoniku-
sokat ezúttal is Gyüdi Sándor vezényelte.
A szeptember elejét előbb a XI. Szegedi 
Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválon való köz-

A Savaria Szimfonikus Zenekar az Iseumi Játékokon



11XXII. évfolyam 5. szám

zENEI KözéLEtüNK
körkép

reműködéssel, majd utazással kezdi a zene-
kar, hiszen Zentán muzsikálnak, a szegedi 
együttes számára ugyanis fontos, hogy gya-
korta vendégszerepeljen a határon túli, ma-
gyarlakta vidékeken. 
Előtte azonban még megtartják szokásos 
évadköszöntő nyitány-estjüket a Szegedi 
Nemzeti Színházban, természetesen opera-
nyitányokkal.  

Gyertyafényes hangverseny, 
Bartók Fesztivál

A Savaria Szimfonikus Zenekar június első 
hetében ausztriai vendégszerepléseken 
vett részt. Először a Bécs melletti Laxen-
burgban, az egykori nyári Habsburg rezi-
dencia híres parkjában felállított szabad-
téri színpadon mutatták be Bernhard 
Schneider vezény letével azt a különleges 
estet, amelynek Ildikó Raimondi volt a 
szólistája. A hangversenyen egy „klasszi-
kus” opera-operettgála – Beethoven, 
Puccini,Nicolai, Johann Strauss, Lehár – 
műsorszámai mellett olyan darabok is fel-
hangzottak, mint Korngoldtól „A halott 
város” vagy Richard Strausstól „Az ár-
nyék nélküli asszony” és az „Ariadne 
Naxos szigetén” című művek részletei. 
Kiss Barna zenekari igazgató szerint a 
koncert, amelynek másik közreműködője 
a Bécsben tanuló klarinétművész, a Vir-
tuózokból is ismert Lugosi Dániel Ali 
volt, hatalmas tetszést aratott a csaknem 
1000 fős közönség és a szervezők körében, 
s már most felkérést kaptak egy két évvel 
későbbi fellépésre is ezen a helyszínen. Ezt 
követően az együttes egy hagyományos-
nak mondható felkérésnek tett eleget, hi-
szen már több mint tizenöt esztendeje 
adnak június második vasárnapján egy 
gyertyafényes, templomi hangversenyt 
Gerers dorfban, a Güssingi Zenei Hetek 
keretében. 
Ezután kerülhetett sor a szabadságok ki-
adására, majd az együttes már a szombat-
helyi Nemzetközi Bartók Szemináriumra 
és Fesztiválra készült, ahol a nyitókoncer-
ten Kocsis Zoltán dirigálásával léptek pó-
diumra. 
„Nagyon igényes és szép program állt össze a 
nyitókoncertre Debussy, Ravel és Bartók 
műveiből, ami a közönségnek és a rádióhall-
gatóknak is nagy élményt nyújtott. A Ho-
ward Williams vezette karmesterkurzus 
műsora pedig az együttes számára is kínált 
új, eddig még általunk nem játszott darabot 
– Janač ek: Taras Bulba című alkotását. A 
De Falla: A háromszögletű kalap című mű-

véből származó Három tánc, valamint Ra-
vel: 2. Daphnis és Chloe szvitje szintén rit-
kán szerepel a zenekar műsorán, így a 
kurzus programja ezúttal az oktatás segíté-
sén túl a repertoár bővítését is szolgálhatta.” 
– teszi hozzá Kiss Barna.
Ezt követte július végén, augusztus elején 
az együttes várossal közösen rendezett 
fesztiválja, az Iseumi Játékok 2015. Jelen-
tős szerep a zenekarnak az első estén ju-
tott, ami az Ezerszínű opera címet viselte, 
s Medveczky Ádám dirigálásával csendül-
tek fel népszerű áriák Miksch Adrienn, 
Nánási Helga, László Boldizsár, Haja 
Zsolt, valamint szintén a Virtuózokból is-
mert Foki Dániel előadásában. A soro-
zatban az ExperiDance is szerepelt, A ki-
rályné, a gróf és a cigánylány című 
pro dukciójával, a zenekar kamaraformá-
ciója pedig egy zenés játékban, az Édes-
kettes hármasban című darabban muzsi-
kálhatott, amelyet Miller Zoltán állított 
színpadra. Az idei Iseumi Játékokat Miller 
Zoltán önálló estje zárta.  

Ünnepi szezon, sokszínű fesztivál 
a Tisza partján

A Szolnoki Szimfonikusok júliusban egy 
opera-keresztmetszetben muzsikáltak, a 
Szöktetés a szerájból című művet adták elő 
Balatonfüreden, Gulyás Nagy György diri-
gálásával. Majd St. Martinnal koncerteztek 
Aggteleken, s Vásáry Andrét is kísérhették, 
Siófokon. 
Idén augusztusban is megrendezték az im-
már hagyományosnak számító, színes palet-
táról válogató Parti-túra Szolnoki Szimfo-
nikus Nyár című rendezvényüket. A fesztivál 
nyitókoncertje 8-án a jubileumi évad nyitó-
hangversenye is volt egyben, hiszen a zene-
kar ebben az évben ünnepli fennállásának 
50. évfordulóját. Ezen az estén Giuseppe 
Verdi „Requiemje” zengte be a szolnoki ti-
szai Hajósok terét a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar, a Nemzeti Énekkar, a Budapesti 
Ifjúsági Kórus, a Honvéd Férfikar és a Szol-
noki Bartók Béla Kamarakórus prezentálá-
sában, Izaki Maszahiro vezényletével. A szó-

A Szolnoki Szimfonikusok nyári rendezvénye
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lista Georgina von Benza, Németh Judit, 
Molnár András és Jekl László volt. 
A könnyűzene rajongói számára szintén 
tartogatott a fesztivál egy igazi zenei cseme-
gét, ugyanis augusztus 16-án „Republic – 
Klasszikusok” címmel a Republic együttes 
koncertjét élvezhették az érdeklődök. Ez 
alkalommal népszerű Republic-számokat 
is hallhatott a közönség, szimfonikus zene-
kari kísérettel. A koncert igazi meglepetése 
az volt, hogy a Republic néhány közkedvelt 
klasszikus zeneművet is előadott, természe-
tesen saját hangszereikre átültetve – Bartók 
Béla „Román népi táncok” című művét, s 
Edvard Grieg „Peer Gynt”-jének részleteit. 
A szimfonikus átiratokat Veér Bertalan ké-
szítette, aki egyébként a szimfonikusok ze-
nésze is. A koncerten a szolnoki zenekar 
vonós szekciója és a Republic zenészei szol-
gáltatták a talp alá valót.
A rendezvénysorozat augusztus 28-án a 
grandiózus XX. Katonazenekari Fesztivál-
lal zárult, amikor a közönség láthatta a Ma-
gyar Nemzeti táncegyüttes produkcióját 
is, illetve végignézhette a hagyományos 
gyep-show-kat a fesztiválon bemutatkozó, 
helyőrségi zenekarok előadásában. Az est 
második részében pedig színpadra lépett a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar is. Ez alka-
lommal – a hagyományokhoz híven – több 

karmesterrel is találkozhattak a nézők. Az 
est folyamán többek között Sosztakovics 
„Jazz szvitjéből” a népszerű keringő, azaz az 
„Anna Karenina” híres báljelenetéből is-
mert muzsika, Kodály „Háryjából” a to-
borzó, vagy Brahms „II. Magyar tánca” és 
Kálmán Imre „Ördöglovasából” a Palotás 
zárta. Az est dirigense volt: Csizmadia 
Zsolt ezredes MH főkarmester, Válóczi 
Gyula őrnagy MH Szolnok karmester, Ko-
vács István őrnagy MH Hódmezővásár-
hely karmester, Major András százados 
MH Kaposvár karmester és Izaki Masza-
hiro Szolnok város fő-zeneigazgatója.
A város napján, szeptember 1-jén pedig 
Ünnepi koncertet, tenor-gálát adtak az 
Aba-Novák Agora Kulturális Központban. 
A hangversenyen László Boldizsár, Nyári 
Zoltán és Balczó Péter énekelt, Izaki 
Maszahiro vezényletével. 

Carmen és egy mestercsellista 

A hagyományos Stephanus és Gaudeamus 
bérletsorozatainak bemutatásán túl a 
Zuglói Filharmónia minden évben arra tö-
rekszik, hogy egy rendhagyó, más művé-
szetekkel kapcsolatos programot is be-
mutatasson. Idén június 26-án Bizet 

Carmen című operáját tűzte műsorra a 
Művészetek Palotájában. A rendhagyó el-
rendezésű színpadkép, a látványos koreo-
gráfiával előadott darab, amelyet tóth Já-
nos rendezett, teljes teltház előtt hatalmas 
sikert aratott. A főszerepeket Schöck Ata-
la, Benabdallah Yanis, Réti Attila és Fo-
dor Gabriella énekelte, Horváth Gábor 
vezényletével. A publikum vastapssal ün-
nepelte a közreműködőket. A produkció-
ban a zenekar mellett a Szent István Ki-
rály oratóriumkórus, a Hunyadi Általános 
Iskola Nagykórusa is részt vett. 
Ezt követően a Vajdahunyad várban lép-
tek pódiumra. A Nyári Zenei Fesztiválon 
idén romantikus műveket tűztek műso-
rukra. Dvořák és Brahms műveit játszot-
ták július 6-i hangversenyükön, amelynek 
dirigense Záborszky Kálmán volt, szólis-
tája pedig Sennu Laine csellóművész. A 
finn előadó jelenleg Berlinben él, első 
cselló tanára a magyar Szilvay Csaba volt, 
valamint részt vett Banda Ede és Starker 
János kurzusain is. Számos versenyen 
nyert díjakat, sok éve a berlini Staatsoper 
első szólistája, s művészetének elismerésé-
ül megkapta használatra Jacqueline du Prè 
egykori mestercsellóját is.  

R.Zs. 

Zuglói Filharmónia – Bizet Carmen
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