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„Egy év szünet után ismét visszatértünk a Filharmónia so-
rozataiba” – mondta a Gramofon kérdésére Gál Tamás. „Ez 
régi tradíció Miskolcon. Az általuk szervezett koncertek 
mellett saját bérleti estjeink is vannak, így az évad során 
közel nyolcvan hangversenyt adunk. S akad olyan új soroza-
tunk is, mint a Vár-szerenád a Diósgyőri Vár Lovagtermé-
ben, amelyre idén áprilisban kerül sor. Nagy népszerűség-
nek örvend ez a program, akárcsak az újévi koncertjeink. 
Idén, az új esztendőt köszöntő estünkre háromszor telt meg 
a Miskolci Nemzeti Színház nagy színházterme, ami azt 
gondolom, komoly eredmény. Emellett Gyöngyösön is be-
mutattuk, ahol szintén szép sikert aratott.” 
Nagyon sokszor játszunk – nemcsak Miskolcon, hanem a 
megyében is – ifjúsági sorozatokat, s ilyenkor egy hét alatt 
több ezer gyerek is hallhatja a programunkat. Tavasszal is 
számos ilyen rendezvényre várjuk a fiatalokat és a gyereke-
ket. A Hang-ár sorozatban a miskolci együttesekkel lépünk 
fel, s a gyerekek és a szülők egyaránt büszkék arra, hogy egy 

professzionális zenekarral szerepelhetnek. A muzsikusaink 
többsége tanít, így ők is tudják, hogy ezek a közös fellépé-
sek, a tehetséggondozó előadások mit jelentenek a gyere-
keknek. Nagy szeretettel állnak hát ezekhez a programok-
hoz. Közkedvelt az óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló 
Játsszunk zenét a szimfonikusokkal sorozat is, akárcsak a 
0–3 éves korosztályt célzó Ciróka babakoncertek. S azt kell 
mondjam, látszik is már az eredmény, hiszen az ifjabb kor-
osztály ugyancsak kezd jegyet váltani a koncertjeinkre, egy-
re több fiatal arcot látni a hangversenyeinken. 
Nagyon örülök annak is, hogy sok év után ismét rendszere-
sen szerepel a Miskolci Szimfonikus Zenekar a Müpában és 
a Zeneakadémián is. Az idei esztendőben is lesz erre több-
ször alkalom. Ahogy azt is fontosnak tartom, hogy külön-
leges darabokat is műsorra tűzzünk,  felhangzik például 
Vashegyi György vezényletével A Megváltó utolsó hét szava 
a keresztfán, s lesz Petruska-előadás is. Különleges vendé-
gek is érkeznek hozzánk ismét, áprilisban a párizsi konzer-
vatórium (CNSDMP) növendékei jönnek Miskolcra, kar-
mesterkurzusra, s ennek a programnak én vagyok a vezetője. 
Már tervezzük a következő szezon programját, s ebben min-
dig igyekszünk a közönség igényeire is figyelni. Fontos lát-
nunk, hogy a miskolci publikum mit szeret, de nemcsak a 
törzsközönségünk véleményét vesszük figyelembe, arra tö-
rekszünk, hogy a leendő hallgatósággal is kapcsolatot ápol-
junk. Próbáljuk úgy összeállítani a műsort, hogy abban 
sokféle hangszer, oratórium, s más vokális darabok is helyet 
kapjanak. Klasszikustól modern művekig terjed a kínálat, 
rendkívül sokszínű a programunk. Nagyon vegyes hát ez az 
étlap, s úgy vélem, a lényeg az, hogy mi milyen minőségben 
főzünk… S persze az is, hogy milyen hangulatban, hogyan 
tesszük mindezt. S bízom benne, hogy a mi zenei á la carte 
ajánlatunkból mindenki tud majd választani. Most folynak 
a felkérések, az egyeztetések a vendégművészekkel, s remé-
lem, hogy hamarosan készen lesz az egész 2016/2017-es 
évad. Ez a már a második szezonom az együttes élén, s azt 
mondhatom, hogy sok a munka, de az öröm is. Szépen kezd 
visszatérni a zenekar jó hírneve, s bár történt némi arculat-
váltás, követjük a korábbi évtizedek szép hagyományait is.  

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu

Ínyenc menü a bérletvásárlóknak
Nagy sikert arattak a Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertjei; a tavaszi időszakban 
pedig – szokásos bérletes hangversenyeik mellett – az együttes rendezvényei elsősorban az 
ifjúságnak szólnak, hiszen a tehetséggondozó előadások mellett ismét lesznek babakoncer-
tek, óvodás, kisiskolás programok. Gál Tamás, a társulat művészeti vezetője arról is beszélt, 
milyen szempontok alapján állítják össze a következő szezon tervét, s elmondta: egy karmes-
terkurzusnak is otthont adnak, amelyen a párizsi konzervatórium növendékei vesznek részt. 
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