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A Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője azt meséli, a 
miskolci Bartók Plusz Operafesztivál születése óta rendsze-
res résztvevői a sorozatnak, s ebben az évben is ezzel a ren-
dezvénnyel kezdődik a nyaruk. Három előadásban is muzsi-
kálnak: a nyitóest mellett a Kilenc tenor-gálát, valamint 
Prokofjev Rómeó és Júliáját kísérik, ami azért is különleges 
feladat számukra, hiszen ritkán van alkalmuk balett-pro-
dukciókban közreműködni. A fesztivál befejezése után zár-
ják a saját évadukat is, a nagysikerű promenád koncerttel, 
amelyből hármat is játszanak a Nyári Színházban.  Tartal-
mas lesz a nyár, hiszen ezt követően egy másik rendezvé-
nyen is közreműködnek, a Zempléni Fesztivál EXTRA 
egyik hétvégéjén, július 16-án a Tokaji Fesztiválkatlanban 
muzsikálnak. Örülnek, hogy megismerhetik ezt az új hely-
színt, ráadásul olyan darabokban mutatkozhatnak be a ha-
talmas, szabadtéri arénában, mint a Carmina burana és a 
Bolero. Partnerük a Győri Balett, valamint a debreceni Ko-
dály Kórus lesz. Ezt követően jut az együttesnek némi szü-
net, majd augusztusban egy nyírbátori meghívásnak tesznek 
19-én, ezt követően pedig Miskolcon adnak kamarakoncer-
tet a Zenepalotában, s ezt a hangversenyt megismétlik Ede-
lényben is, a Coburg-kastélyban. 
Szeptemberben kezdődik a szezon, s a korábbi bérletsoroza-
taikat indítják ismét útjukra: a Hangforrást és a Tűzvarázst. 
Újításként két választható kamarakoncert ugyancsak beke-
rült a „kisbérletükbe”, ezeknek az esteknek a Zenepalota 
lesz a helyszíne. Az ügyvezető hozzáteszi azt is, nem lesz any-
nyira tematikus a két bérlet programja, mint az elmúlt évad-

ban, természetesen azonban neves vendégekre, izgalmas 
műsorösszeállításokra továbbra is számíthat a publikum. A 
miskolci lelkes, zeneszerető közönségtől már több visszajel-
zés is érkezett arról, hogy mennyire tetszik nekik az új évad.
Amelyben valóban érződik az új lendület, s akadnak benne 
jócskán különleges produkciók és előadók. A kamaraestek 
programjában például Rodrigo-művek kaptak helyet, görög 
gitárművésszel és karmesterrel, Notis Georgiou-val, de fel-
hangzik egy kortárs japán zeneszerző, Nishimura darabja is. 
A „nagybérletben” lesz magyar est, Erkel, Bartók, Liszt és 
Kodály műveivel, előadják Haydn Az évszakok című orató-
riumát, valamint Mahler III. szimfóniáját is, a Fazekas 
Gyermekkarral. Muzsikál az együttessel Kocsis Zoltán, Ko-
vács János, Somos Csaba, Howard Williams, Marco 
Baldieri, s olyan szólisták is pódiumra lépnek, mint Várdai 
István, Ábrahám Márta, Banda Ádám, Balog József, Berecz 
Mihály, Varga Oszkár és Varga István.  Miskolcon most 
minden jól működik, mára már begyógyultak a korábbi se-
bek, csupán a jelentős elvonásokkal kell megküzdeniük. Így 
szezonról szezonra varázsolnak, hogy újdonságokat, rangos 
művészeket, érdekfeszítő programokat kínáljanak. Igyekez-
nek megragadni minden lehetőséget, hogy a közönség elé 
lépjenek, és hogy minél több embert megnyerjenek a ko-
molyzenének. Terveik szerint például a Kutatók Éjszakájá-
nak is rendszeres szereplőivé válnak, hogy még egy, újabb 
arcukat megismerje a publikum. 

Folytatódik a Hangforrás és a Tűzvarázs
Nem könnyű kiadni a Miskolci Szimfonikusok szabadságát a következő hónapokban, hi-
szen a zenekar tagjai fellépnek az Operafesztiválon, aztán a zempléni sorozat egyik extra 
hétvégéjén tapsolhat nekik a közönség, s emellett még Nyírbátorban és Edelényben is vendé-
geskednek. Ősszel ugyancsak  akad tennivaló. Szászné Pónuzs Krisztina ügyvezető igazgató 
azt mondja: a következő szezonra megtartják sikert aratott bérletsorozataikat, s olyan 
művészek muzsikálnak majd velük, mint Kocsis Zoltán, Kovács János, Howard Williams, 
Várdai István, Marco Balderi és Balog József.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu 

A Miskolci Szimfonikusok és Gál Tamás művészeti vezető
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