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Szilágyi Szabolcs több éve szeretett volna olyan értéket te-
remtő programsorozatot szervezni, amely továbbképzésre, 
mesterkurzusokra, koncertekre ad lehetőséget. A fuvola-
művésznek, aki több mint két évtizede játszik a Concerto 
Budapestben, az igazi lökést az jelentette, amikor hosszú 
évek után, 2012-ben visszatérhetett Svájcba mesteréhez, Sir 
James Galwayhez, s ő lett a szólistája az ottani kurzus egyik 
esti hangversenyének. Azon a rendezvényen számos értékes 
kapcsolatra is szert tett, ennek volt köszönhető, hogy – a 
gyár történetében először – Budapestre érkezett a Haynes 
Fuvolagyár képviselője. 
Idén márciusban ugyanis megvalósult végre a sokéves terv, 
s március 11–13. között, a BMC-ben várták a hazai és kül-
földi érdeklődőket a Budapesti Fuvola Akadémiára. „Nem 
akartam fesztiválnak hívni ezt a programot, abból ugyanis 
van temérdek, ezért választottam ezt az elnevezést, s bízom 
benne, hogy egyszer majd a nagymúltú Boston Flute 
Academyvel is összekevernek minket…” – teszi hozzá Szi-
lágyi Szabolcs, a rendezvény művészeti vezetője. Olyan elő-
adókat sikerült meghívnia, mint Emily Beynon, az amszter-
dami Royal Concertgebouw Orchestra szólófuvolása; 
valamint Eimear McGeown, Niall O’Riordan, Alan Weiss 
és a zongoraművész Andrew West. A háromnapos prog-
ramban helyet kapott a rekreációs technikáról, a Felden-
krais-módszerről szóló előadássorozat, elméleti, gyakorlati 
foglalkozásokkal, s a zenekari állásokról, a standard reper-
toárról, az ír fuvoláról szintén szó esett. Minden napot 
hangverseny zárt, s az érdeklődők a Wm. S. Haynes fuvola-
gyár történetéről szóló, a Haynes aranyfuvola hangját be-
mutató előadáson is részt vehettek. Áttekintést kaptak az 
amerikai kontinensen zajló hangszerfejlődésről, a Böhm-
rendszerről. S miután Magyarországon a legtöbben japán 
instrumentumon játszanak, így ez a program igazán hiány-
pótló volt. 
A háromnapos rendezvény alatt minden eseményére meg-
teltek a BMC termei, sok külföldi és magyar fuvolás vett 
részt legalább egy-egy előadáson. „Száz helyünk volt, amely-
re százhúszan jelentkeztek” – meséli a szervező. A Metronom 
Kft.-vel folytatott együttműködés eredményeként a közne-
velésben dolgozó kollégák továbbképzésként vehettek részt 
a programokon. Volt külön a középfokon és külön a felső-
fokon tanítóknak, tanulóknak szóló előadás, sok szó esett a 

zenekari fuvolásrepertoárról is. „Nagy örömömre tényleg 
sikerült olyan platformot életre hívnom, amelyen a mu-
zsikusok mellett tanárok, növendékek is jelen voltak, úgy 
vélem, megszólítottuk az egész hazai fuvolás társadalmat. 
Az ország minden részéből, számos zenekarból jöttek el a 
kollégák, bár el kell, hogy mondjam azt is: akadtak olyan 
együttesek, ahol a muzsikusok érdeklődését nem sikerült 
felkeltenünk. A mesterkurzus is majdnem külföldi jelentke-
zőkkel telt be. Remélem, ez a jövőben változik! Összességé-
ben azonban Európa számos rangos műhelyéből jöttek fu-
volások, így tényleg nemzetközi lett az első akadémia.”
Szilágyi Szabolcs hozzáfűzi: remek visszajelzéseket kapott a 
résztvevőktől, így szervező csapatával – amelynek munkájá-
ban Czeloth-Csetényi Gyula is részt vesz – már dolgoznak a 
jövő évi mesterkurzus megszervezésén, amelyre egy világ-
sztárt szeretnének megnyerni. A fuvolaművész ugyanis úgy 
vélekedik, kétévente érdemes nagyobb szabású programot 
rendezni, de minden esztendőben össze kell gyűjteni a mu-
zsikusokat, tanárokat, növendékeket. Bízik abban is, hogy a 
rendezvények köldökzsinórt jelentenek a külföldi mesterek-
hez, művészekhez, s a következő programsorozatok is iga-
zolják, ez valóban akadémia.

A Budapesti Fuvola Akadémia honlapja: http://budapestfluteacademy.com

A Budapesti Fuvola Akadémia támogatója:

Elindult a Budapesti Fuvola Akadémia
Hogyan szól az aranyból készült hangszer? Mi a Haynes fuvolagyár története? Milyen az ír 
fuvola? Emellett rekreációs technikáról, a standard repertoárról, zenekari állásokról is szó 
esett, s akadt a tavasszal rendezett programsorozatban koncert, exkluzív beszélgetés és 
ősbemutató egyaránt. Muzsikusokkal, tanárokkal, növendékekkel teltek meg a BMC termei 
– nagy sikert aratott a Budapesti Fuvola Akadémia első rendezvénye. A szervezők már most 
dolgoznak a jövő évi mesterkurzuson, s bíznak abban, hogy két év múlva ismét többnapos 
fuvolaünnepre várhatják a hazai és a külföldi érdeklődőket.  

Emily Beynon és zongorapartnere, Andrew West

Fo
tó

: C
ze

lo
th

-C
se

té
ny

i G
yu

la




