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klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

Kékszakállútól a Teremtésig 

Ebben az évben a nyitó- és a záróesten egy-
aránt a Budafoki Dohnányi Zenekar muzsi-
kál, Hollerung Gábor vezényletével. Augusz-
tus 12-én Mozart Sinfonia Concertantéja 
mellett – amelynek Kokas Katalin és Kele-
men Barnabás a szólistája – Bartók operája, 
A kékszakállú herceg vára hangzik fel, 
Meláth Andreával és Kálmán Péterrel. Ezzel 

az előadással a Bartók-emlékév előtt is tisz-
telegnek, s a hely adottságaira épülő, kifeje-
zetten erre az alkalomra készült előadás kü-
lönleges élményt kínál minden látogatónak. 
Ennek az estnek, akárcsak a zárókoncertnek 
a Rákóczi-vár ad otthont. A fesztivál utolsó 
napján pedig az oratóriumirodalom egyik 
kiemelkedő alkotása, Haydn A Teremtés 
című műve hangzik fel, a Budapesti Akadé-
miai Kórustársaság közreműködésével. 

Igazi dicshimnusszal indul a Jubileumi Extra Hétvégék sora, 
hiszen június 24-én, a sárospataki Vártemplomban Händel 
Dettingeni Te Deuma szólal meg. A zeneszerző az osztrák 
örökösödési háború dettingeni csatájának tiszteletére kom-
ponálta a művet, amelyben a brit hadsereg nagyszabású győ-
zelmet aratott. A király diadalmas hazatértét övező közhan-
gulat hatására írta Händel a művet, s II. György jelenlétében 
mutatta be. A szólókat, kórusrészleteket felvonultató darab 
az erőt, a dicsőséget, a diadalt, a fenséget jeleníti meg, elké-
pesztő harmóniagazdagsággal. Hollerung Gábor vezényleté-
vel, a Budafoki Dohnányi Zenekar és a Budapesti Akadémi-
ai Kórustársaság közreműködésével hangzik fel a Te Deum 
– a rendezvényre ingyenes a belépés. 
Egy nappal később (június 25.) a Tokaji Fesztiválkatlanban 
várják az érdeklődőket; mégpedig egy olyan programmal, 
amelynek első előadása éppen a Zempléni Fesztiválon került 
színre először, és aratott hatalmas sikert, s azóta is a Budafo-
ki Dohnányi Zenekar repertoárjának nélkülözhetetlen da-
rabja: a filmzene-koncert. A szombati hangversenyen a Star 
Wars-zenéké a főszerep, így az est címe is John Williams 
Filharmonikusok. De a június 25-i estén nemcsak a Csilla-
gok háborújának zenéinek tapsolhat a publikum, hanem az 

E.T. – a földönkívüli, az Indiana Jones, a Jurassic Park is-
mert és a közkedvelt dallamai, valamint a Harry Potter és a 
Reszkessetek betörők című filmek részletei is felhangzanak. 
Újdonságok is lesznek a kínálatban. A Hollerung Gábor ve-
zényelte Dohnányi Zenekar és Akadémiai Kórus most elő-
ször mutatja be a Kapj el, ha tudsz, a Hook, a Visszatérés 
Sohaországba és az Egy gésa emlékiratai című filmek zenéit. 
S hogy még látványosabb és feledhetetlenebb legyen az elő-
adás, az ismert melódiákhoz hazai táncegyüttesek és légtor-
nászok látványos koreográfiája társul.
 A tánc az Extra Hétvége harmadik estéjéről sem hiányoz-
hat, s ez alkalommal, július 16-án ismét a Tokaji Fesztivál-
katlanba várják az érdeklődőket. Az előadásban Ravel Bole-
rója és Orff Carmina buranája hangzik fel – a Kodály 
Kórus Debrecen, a Csokonai Színház Kórusa, valamint a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában, s a produkció 
dirigense Gál Tamás. Az énekesek, zenészek mellett a tán-
cosoknak ismét jelentős szerep jut, hiszen a kiváló koreo-
gráfus Vámos (Youri) György darabját a Győri Balett mu-
tatja be. S ahogy az alkotó fogalmazott darabjáról: Orff 
zenéjére a tiszta szerelem szikrázó himnuszát vitte színre, a 
nemek és generációk harcát mutatja be. 

Ízelítő a jubileumi kínálatból
A huszonötödik Zempléni Fesztivál igen sokszínű programkínálattal várja az érdeklődőket. 
Az augusz tus 12-től 21-ig tartó rendezvényen felhangzik két opera, zenés interaktív elő-
adás, boogie-woogie est, barokk koncert, táncház, összművészeti est, kirándulókoncert, 
borünnep, királyi udvari zene, virágénekek, valamint jazzest is. A Gramofon szubjektív 
ajánlója következik.

Birodalmi indulótól a vágáns dalokig – 
Extra hétvégék Zemplénben
Régi hagyomány kel idén életre, hiszen ismét lesznek beharangozó extra hétvégék, amelye-
ken szuperprodukciókkal hirdetik a jubiláló Zempléni Fesztivált. A június végén kezdődő 
sorozatban lesz ingyenes hangverseny; légtornászokkal, táncosok előadásával kísért film-
zene-koncert, s a zeneirodalom talán legnépszerűbb darabja, a Carmina burana is felhang-
zik, Vámos (Youri) György koreográfiájával.




