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klasszikus körkép – Réfi zsuzsanna összeállítása

„A Szegedi Szimfonikus Zenekar első koncertje a szeptem-
ber 10-i operagála-hangverseny a Szegedi Nemzeti Színház-
ban, amely Simándy József születésének 100. évfordulójára 
emlékezik. A nagy tenorista maga is kötődött városunkhoz, 
mivel első szólista fellépése – Vaszy Viktor meghívására – 
egy szegedi Carmen-előadás volt, ahol óriási sikerrel énekel-
te Don José szerepét. Az utóbbi évtizedekben pedig számos 
jelentős operaénekes köszönheti pályája indulását a szegedi 
Simándy József Nemzetközi Énekversenynek. S lesz még 
egy gálánk szeptember 26-án is, hiszen a koraszülöttek ma-
gas színvonalú ellátását segítő Korábban Érkeztem Ala-
pítvány javára, a Szent Gellért Fesztivál keretében, Rost 
Andreával adunk hangversenyt a Dómban. Négy nappal 
később, 30-án pedig Pécsett részt veszünk a Filharmónia 
által rendezett Zeneszüret Fesztivál programjában. Muzsi-
kálunk a Széchenyi téren, este a Kodály Központban a X. 
Nemzetközi Táncünnep részeként Ravel Boleróját adjuk elő 
– balettel, melyet a Budapest Táncszínház művészei táncol-
nak” – ismerteti az évadkezdés eseménydús programját 
Gyüdi Sándor.
Aztán az operai szezon indulása – másik felejthetetlen ala-
kítása révén – szintén kötődik Simándyhoz: október 6-án a 
Bánk bán premierje lesz Pál Tamás értő dirigálásával. Erkel 
darabját Galgóczy Judit állítja színpadra. Októberben egy 
vendégszereplés is vár a társulatra, hiszen az Armel Opera-
versenyen nagy sikert aratott, s az ARTE-közönségdíját ki-
érdemelt Alföldi-rendezés, A varázsfuvola Londonban is 
színre kerül. Két estén, 21-én és 22-én láthatja az angol fővá-
ros közönsége, Gyüdi Sándor dirigálásával. Egy nappal ké-
sőbb, október 23-án pedig az első szimfonikus hangverseny 
is felhangzik Szegeden: ezen az esten a forradalom ihlette 
zeneműveket, Balassa Sándor, Kocsár Miklós, Nógrádi Pé-
ter, valamint Tóth Péter kompozícióit, közöttük ősbemuta-
tókat is vezényel Gyüdi Sándor.
„A folytatásban szintén lesznek különleges programok: a 
Fricsay Ferencről elnevezett, szimfonikus sorozatunk ha-
gyományosan egy rekviem-előadással indul: Mozart Esz-dúr 
szimfóniáját és Requiemjét Pál Tamás dirigálja – Somogy-
vári Tímea Zita, Kálnay Zsófia, Hanczár György és Kiss 
András szólójával, s az általam irányított énekkar, a Vaszy 
Viktor Kórus közreműködésével, november 3-án. S aztán 
izgalmas magyar program következik november 29-én, hi-
szen a bérlet második estjén Bartók, Liszt és Járdányi Pál 

darabjai hangzanak fel – olyan előadókkal, mint Oravecz 
György és Medveczky Ádám. A zenekar kínálatában szere-
pel még ünnepi est, ugyanis a Vaszy Viktor-bérlet első kon-
certjének aktualitása Kossuth-díjas csellistánk, a szegedi 
születésű Onczay Csaba 70. születésnapja. A fél generáció-
val fiatalabb, kiváló szegedi hegedűssel, Kosztándi István-
nal adja elő Brahms Kettősversenyét. A november 15-i mű-
sor kezdetén Weber A bűvös vadászának nyitányát, a szünet 
után Schumann IV. szimfóniáját vezénylem” – mondja 
Gyüdi Sándor. 
Kétféle bérleti sorozatuk van gyerekek számára; mindegyik-
ben igyekeznek a közönséghez hasonló korú szólistákat is 
szerepeltetni. Vasárnapi matiné sorozatuk első, november 
6-i koncertjén, Kollár Imre dirigálásával Kökény Tamás, a 
Virtuózokban sikert aratott nagybőgős lép fel. Az előadás 
címe: Hangszerek kavalkádja, s Bottesini- és Britten-kom-
pozíciókat hallhatnak az érdeklődők. A szombati Csokima-
tiné-sorozat első hangversenyét pedig december 3-án ve-
zényli Gyüdi Sándor. A Miből lesz a cserebogár? című 
műsorban – amelynek Lukácsházi Győző, a Szegedi Szimfo-
nikusok igazgatója a műsorvezetője – helyi tehetségek mű-
ködnek közre.”

A zenekar honlapja: www.symph-szeged.hu

Szegedi gálától a londoni Varázsfuvoláig
Gálahangversennyel kezdi következő szezonját a Szegedi Szimfonikus Zenekar: jeles jubi-
leumra emlékeznek, Simándy József születésének századik évfordulójára. A zenekar a 
Bánk bán premierben is játszik a Szegedi Nemzeti Színházban. A teátrum főigazgatója, az 
együttes vezető karmestere, Gyüdi Sándor pedig Londonban dirigálja az Armel-verseny 
díjazott produkcióját, A varázsfuvolát. Ezekről és más programtervekről is kérdeztük a 
karmestert. 

Gyüdi Sándor október 23-án a forradalomra emlékező kortárs magyar 
kompozíciókat dirigál
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