
klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

40 GRAMOFON 2016. nyár

„Ahogy már huszonegy esztendeje, ezen a nyáron is talál-
kozhat velünk szombatonként a közönség. Újdonság, hogy 
a műsor és a helyszín is változott, akárcsak a cím, hiszen 
Duna-koncertek helyett Budapest gála nevet viseli a soro-
zat. A program színes, s a szimfonikus zenekarhoz egy cim-
balomszólista, négytagú cigányzenekar, három táncospár 
társul. Valamint primadonna és bonviván-páros, illetve 
szubrett és táncoskomikus lép pódiumra, ők az Operett-
színházból érkeznek. A Duna Palota mellett a Pesti Vigadó-
ban is rendszeresen szerepelünk, sőt, júliustól a szombatok 
mellett szerdánként is várjuk az érdeklődőket” – mondja 
Deák András. „A műsorban Erkel, Kálmán, Liszt, Strauss, 
Berlioz darabjai kaptak helyet. Ad feladatot jócskán, de köz-
ben azért még két kurzusban is muzsikál a társulatunk. 
Hangszereseknek hirdettük meg a június végén kezdődő 
mesterkurzust, s várjuk a csellistákat, a hegedűsöket, a zon-
goristákat. A résztvevők versenyműveket gyakorolhatnak 
szimfonikus zenekarral, magyar és külföldi tanárokkal. 
Kurzus és verseny is ez egyben, és sok jelentkezőt vonzott. 
Majd augusztusban a dirigensek következnek. Már több 
esztendeje, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar elindította 
ezt a sorozatot, amelyhez tavaly csatlakoztam, és idén már 
én vezetem a kurzust. Az elmúlt évben kilencen jelentkez-
tek, most pedig már húsz fölött van a résztvevők száma. S itt 
is versenyeznek a dirigensek, a legjobb három a kurzus 
zárókoncertjén vezényel.”

A Duna Szimfonikusok vezető karmestere a következő sze-
zon izgalmas estjeire is felhívja a figyelmet. Az évadot kü-
lönleges, összművészeti produkcióval kezdik, amely a 
Shakespeare 400 címet viseli, s olyan zenedarabokból állí-
tották össze a programját, amelyek az író valamely művéhez 
kapcsolódnak. Olyan művészek szerepelnek benne, mint 
Wiedemann Bernadett, Krum Enikő, Dániel Gábor és Pa-
taki Bence, valamint Őze Áron. Az est karmestere Deák 
András, műsorvezetője Zelinka Tamás. Az előadás nyitja a 
Belvárosi Művészeti Napokat, majd a bérletvásárlóik is 
meghallgathatják. 
Az évadban kortárs műveket is műsorra tűznek: bemutat-
ják például Bánfalvi Zoltán Kettősverseny hegedűre és zon-
gorára című kompozícióját, Kovács Zoltán Adagiettóját, 
Dénes István Beethoven ihlette Találkozások holdfényben 
című alkotását. Sőt, egy hangversenyen Farkas Ferenc 
balettszvitje, a Furfangos diákok mellett Kocsák Tibor és 
Wolf Péter szerzeményei szerepelnek. Ritkán hallható da-
rab is akad a kínálatban, Nude: Osszián visszhangjai című 
műve - ami Mendelssohn Skót szimfóniáját ihlette – is fel-
hangzik a Skócia bűvöletében elnevezésű hangversenyen. 
Vendégművészeik sorában megtalálni kedves muzsikustár-
sukat, Balog Józsefet, aki két koncerten is fellép, játszik ve-
lük Fülei Balázs és a Berlinből érkező Tarkövi Gábor. Hege-
dűs Endre zenekari estjét ismét a Müpában kísérik, apa és 
lánya, Stuller Gyula és Stuller Júlia is az együttessel ad 
hangversenyt. A vendégdirigensek között van Medveczky 
Ádám, Dénes István, Horváth Gábor és Somos Csaba, va-
lamint első alkalommal Hámori Máté. A fiatal tehetségek 
sem maradhatnak ki a sorból, a Fischer Annie-ösztöndíjas 
Farkas Mira koncertezik az együttessel, s 17 éves Dósa 
Csenge bemutatkozásának is tapsolhat a publikum. A 
Duna Szimfonikus Zenekar az őszi és a tavaszi bérletsoroza-
ta mellett továbbra is folytatja a családi matiné sorozatát, 
amelynek mindegyik koncertje egy-egy tematika köré cso-
portosul: a névrokonok zenéi mellett táncos darabokat, 
katonazenéket válogató programot is meghallgathatnak az 
érdeklődők. A Filharmóniával szintén őrzik a jó kapcsola-
tukat, az V. kerülettel ugyancsak remek a viszonyuk, három 
hangversenyes sorozatot adnak az itteni iskoláknak. 

Kurzusok és gálaestek a Duna Szimfonikusokkal
Végigmuzsikálják a nyarat a Duna Szimfonikus Zenekar tagjai. Ezek a hónapok a főként 
külföldieknek szóló, hagyományos hétvégi koncertjeik jegyében telnek, és színháztermük 
mellett már a Pesti Vigadóban is rendszeresen játszanak. Két kurzuson ugyancsak közre-
működik az együttes, ahogy arról a társulat vezető karmestere, Deák András beszámolt a 
Gramofonnak. Már a következő szezonra is árulják a bérleteket, ami Shakespeare-estet, 
Fischer Annie-ösztöndíjas fellépését és kortárs ősbemutatót egyaránt tartalmaz. 

A Duna Szimfonikus Zenekar honlapja: 
www.dunaszimfonikusok.hu 

Deák András fontos értéknek tartja a zenekar sokoldalúságát
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A zenekar tevékenységét támogatják: 
Budafok‐Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 
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