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Haydn 96. szimfóniája (A csoda – The Miracle); Bartók 
Béla Conerto zenekarra című műve, valamint Dvořák VIII. 
szimfóniája szerepel a júliusi karmesterkurzus programjá-
ban, amelyet Hollerung Gábor vezet. Az egyhetes képzés 
középpontjában nem a technikai kézségek fejlesztését állít-
ja, hanem a művek és a kotta minden részletének értésén 
alapuló, mély tudást. S emellett – a Budafoki Dohnányi 
Ze ne kar segítségével – igyekszik megmutatni a fiatal kar-
mestereknek, melyek a dirigensek szükséges és szükségtelen 
tevékenységei, s hogy hogyan is működnek az együttessel 
folytatott kommunikáció mechanizmusai. A kurzus július 
16-tól 24-ig tart, s az utolsó napon záróhangversenyen mu-
tatkozhatnak be a résztvevők. 
Egy hónappal később pedig már Zemplénbe várják az ifjú 
muzsikusokat. Általános vélekedés az, hogy a zenekari 
munkát igazán a zenei képzés egyik szintjén sem lehet elsa-
játítani, ezért a fiatal zenészeknek különleges lehetőség 
nyújt az augusztusi kurzus, amely során a résztvevők sokat 
tanulhatnak a zenei stílusokról, a zenekari munka során 
elengedhetetlen alkalmazkodásról, intonációról, együtt 
játszásról, és mindezt a zenekar tagjaként a Zempléni Fesz-
tivál koncertjein ki is próbálhatják Sárospatakon, Sátoral-
jaújhelyen és Tokajban. Emellett pedig kedvezményesen 
látogathatják a rendezvénysorozat programjait. A kurzus 
művészeti vezetője Hollerung Gábor, vendégkarmestere 
pedig Guido Mancusi. 
Az osztrák-olasz dirigens-zeneszerző rendszeres vendég a 
Budafoki Dohnányi Zenekarnál, s azt meséli, az együttessel 
kiválóan lehet együtt dolgozni. Tehetségesnek tartja a tár-
sulatot, amely ráadásul nagyon kellemes, szimpatikus em-
berekből áll, s ez sokkal a közös munkát is sokkal egysze-
rűbbé  teszi. Mindig szívesen jön az együtteshez, akárcsak 
most, az általuk hirdetett zenekari akadémiára. „Az iskolá-
ban a fiatalok valóban sokat tanulnak, de nem gyakorolják 
azt a játékmódot, amire a zenekarban szükség van. Az aka-
démián ezt kell elsajátítaniuk a csoportos foglalkozás alatt, 
és meg kell hallgatniuk az összes többi zenei formációt. Fon-

tos megismerni minden részt, mert ez az előfeltétele annak, 
hogy elkezdhessük a gyakorlást.”
Arra a kérdésre, hogy mire elegendő egyetlen hét, s mikor 
lesz elégedett a jelentkezőkkel, Guido Mancusi azt feleli, 
már akkor nagyon elégedett lesz, ha mindenki jól ismeri a 
darabot és a saját részét. „Ez ugyanis elengedhetetlen ah-
hoz, hogy egy mestermű részletein dolgozhassanak. A pró-
bák egyrészt azért fontosak, hogy hallhassuk egymást, 
hogy megfelelő legyen a tempó, a ritmus, másrészt a frázi-
sokon, a díszítéseken is dolgoznunk kell. Napjainkban na-
gyon lényeges, hogy egy zenész ismerje a különböző zenei 
stílusokat, sokat tudjon arról, hogy milyen módon lehet 
eljátszani a műveket. A bécsi klasszikus vagy a barokk ze-
nét teljesen másképpen kell előadni, mint a késő romanti-
kust… A stílus automatikusan meghatározza a hangzást, és 
ezzel az alappal már dolgozhatunk a részleteken.”

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja:  www.bdz.hu

„A stílus meghatározza a hangzást”
Nyáron betekintést kaphatnak az ifjú jelentkezők a Budafoki Dohnányi Zenekarnál folyó 
művészi munkába. Július közepén Hollerung Gábor a művek és a kotta minden titkába 
igyekszik beavatni karmesterkurzusának résztvevőit. Egy hét alatt szót ejt a dirigensek 
„szükséges és szükségtelen tennivalóiról” is. Majd a tavaly életre hívott zenekari akadémia 
várja ismét a muzsikusokat Zemplénben. Itt a fiatalok átfogó képet kaphatnak arról a sok-
rétű emberi és zenei együttműködésről, amit a zenekari munka jelent. Ennek az augusztusi 
kurzusnak is Hollerung Gábor a művészeti vezetője, vendégkarmestere pedig Guido Mancusi.  
Az osztrák-olasz dirigens-zeneszerző arról beszélt lapunknak:  miért lényeges, hogy az ifjú 
muzsikusok jól ismerjék a különböző zenei stílusokat, és hogyan lehet aprólékosan dolgozni 
egy mestermű részletein.

Guido Mancusi  osztrák-olasz karmester és zeneszerző gyakori 
vendég a Dohnányi Zenekarnál
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Fertőd–Eszterháza, 2016. június 25–július 2.

A régizene világsztárjai 
Eszterházán, hangversenyek 

a kastély csodálatos termeiben, 
fókuszban Bach művei. 

A további programokról a 
www.regizeneinapok.hu 

oldalon tájékozódhat. 

2016. JÚNIUS 25. SZOMBAT 20.00
Út Bach-hoz – négy generáció
Orfeo Zenekar, Purcell Kórus

Vashegyi Györgyvezényel: 
, , , . . 
Esterházy-kastély, Marionettszínház 

2016. JÚLIUS 2. SZOMBAT 20.00 
Orfeo Zenekar, Purcell Kórus
Martin Lattke, Kovács Ágnes, Meláth Andrea, 
Megyesi Zoltán, Kovács István, Najbauer Lóránt – ének
vezényel: Helmuth Rilling
. . : -
Fertőszentmiklós, Szent Miklós-templom 

közel hozzuk a zenét
WWW.FILHARMONIA.HU Nemzeti Kulturális Alap

Figyelmébe ajánljuk: 

Bôvebb információ, megrendelés e-mailben: retkesattila@retkesattila.hu

sorozat újdonságaA

Szirányi Gábor – Szirányi János: Zongorabillentyûk 2. 
Keéri-Szántó Imre és Wehner Tibor emlékezete
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtárának korábbi igazgató-helyettese, 
Szirányi Gábor 2013-ban – ugyancsak a Gramofon Könyvek sorozatban – megjelent 
könyvében (Zongorabillentyûk) Thomán Istvánnal, Szalay Stefániával és Böszörményi-
Nagy Bélával foglalkozott. Jelen kötet szerzôje Szirányi Gábor mellett testvére, Szirányi 
János zongoramûvész-zenei szerkesztô, a Bartók Béla Emlékház korábbi igazgatója. 
A kötet a Liszt Ferenc, majd késôbb Bartók Béla és Dohnányi Ernô nevével fémjelzett, világhírû magyar zongora-
iskola újabb két jeles személyiségének, Keéri-Szántó Imrének és Wehner Tibornak állít méltó emléket. 

Retkes Attila, a Gramofon fôszerkesztôje így foglalta össze a kötet jelentôségét. „Kezdô idôpontunk: 1902 – 
Keéri-Szántó Imre ekkor iratkozott be a Zeneakadémiára, amelynek késôbb több mint két évtizeden át tanára volt. 
A befejezés dátuma pedig: 1977 – Wehner Tibor halálának éve. A Zongorabillentyûk 2. ezáltal nemcsak két nagyszerû 
mûvész-tanár életének és pályafutásának, hanem a magyar zeneélet háromnegyed évszázadának (1902–1977) is 
részletes krónikája. Emberközelbe kerülnek az I. világháború eseményei, 1918/19 zûrzavara, a bethleni konszolidá-
ció, a II. világháború évei, a háború utáni rövid demokratikus periódus reménysége, a kommunista diktatúra borzal-
mai, az 1956-os forradalom és szabadságharc, majd a kényszerû megalkuvások és kompromisszumok évtizedei: 
a Kádár-korszak. Kötetünk egyúttal intézménytörténet is: középpontjában sokunk szeretett alma matere, a Zene-
akadémia áll, amelyet ugyancsak nem kíméltek a történelem viharai.”




