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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Nyáron is lesznek izgalmas fellépé-
seink, hiszen terveink szerint a Bar-
tók Plusz Operafeszivál több produk-
ciójában is muzsikálunk, majd sor 
kerül a hagyományos Promenád kon-
certjeinkre.  Szokatlan hangverse-
nyünk is lesz, július 7-én a Hooligans 
együttessel játszunk a Generali Aré-
nában, Miskolcon.” Az évadot már 
augusztus 20án elkezdi a zenekar, 
egy ünnepi, szabadtéri koncerttel. Ta-
valy akkora sikert arattak az edelényi 
L’Huillier–Coburgkastélyban, hogy 
a közönség visszajelzései alapján már 
sorozattá bővítették a Kastélyszere-
nád programot. Szeptemberben pe-
dig ismét ízelítőt kínálnak a szezon 
programjából az Aperitif koncerten. 
A bérletstruktúra a 2017/18as évad-
ban sem változik. A Tűzvarázssoro-
zatban – a Kodály-emlékév jegyében – elhangzik majd a 
Galántai táncok és a Kállai kettős. Az október közepén in-
duló Hangforrás-bérletben pedig kamaradarabok, ritkáb-
ban játszott művek kaptak helyet. Olyan vendégek lépnek 
fel a zenekarral, mint Fabrice Bollon, Medveczky Ádám, 
Cser Ádám, a szólisták között lesz Elek Szilvia, Herencsár 
Viktória, Oláh Vilmos, Onczay Csaba, Réti Balázs és Leon 
Bernsdorf is, aki 2016ban a Liszt Ferenc Nemzetközi Zon-
goraversenyen harmadik helyezést ért el. Érkezik még a Kas-
sai Filharmonikus Zenekar is Roman Janállal és Zbynak 
Müllerrel. Emellett a miskolci együttes idén is lehetőséget 
biztosít muzsikusainak a szólista szerepben történő bemu-
tatkozásra. 
Öt koncertet dirigál majd a szezonban első vendégkarmes-
terként David Curtis. A brit dirigens először tíz évvel ez-
előtt vezényelhette a miskolci együttest, s azóta is időről
időre dolgozik a társulattal. David Curtis az Egyesült 
Királyság egyik legizgalmasabb, leginnovatívabb és legsike-
resebb zenei formációjának, az Orchestra of the Swan zene-
karnak a művészeti vezetője.  
Folytatódnak az ifjúsági sorozataik is, a Hang-árban pél-
dául két gimnázium kórusával koncerteznek, és ismét lesz 
összművészeti együttműködésük a Balázs Győző Reformá-
tus Gimnáziummal. A különleges feladatok közé tartozik 

az a hangverseny is, amelyen a zene világnapja alkalmából, 
egyben a Kutatók Éjszakájához kapcsolódóan Holst Plané-
ták című alkotása csendül majd fel, valamint egy ritkán 
hallható műből, Theo Verbey Fractal Symphony című da-
rabjából mutatnak be részleteket, vetítéssel. A koncerten a 
fraktálok kapcsán matematikai rejtelmekbe is betekintést 
nyerhet a közönség egy matematikus végzettségű, brácsán is 
játszó doktorandusz jóvoltából.
A Miskolci Szimfonikusok októberben Nyíregyházán szere-
pelnek, Quentin Hindley karmesterrel adják elő Mozart 
Requiemjét, s ő vezényli majd az együttest a Cantemus 
Kórussal februárban, Párizsban is, a Théâtre des Champs-
Élyséesben, ahol Mozart Jupiter szimfóniáját is előadják.
Többször fellépnek Budapesten is, ősszel a Müpában adnak 
hangversenyt, valamint részt vesznek a Filharmónia által 
szervezett Mesélő Muzsika programban. Szászné Pónuzs 
Krisztina kiemelte, hogy Miskolc Önkormányzata városi 
szinten jelentős béremelést hajtott végre, ami a zenekart is 
érintette, s lehetőséget biztosított néhány hangszer beszer-
zésére is. Mindezek fényében az előzőekhez képest kicsit 
bizakodóbban tekintenek a jövőbe.  

a zenekar honlapja: www.mso.hu

Brit vendégkarmester a Miskolci Szimfonikusoknál
Változatos koncertek, budapesti fellépés és külföldi turné is szerepel a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar következő szezonjában. Továbbra is a korábban már megkedvelt Tűzvarázs- és 
Hangforrás-bérletsorozatok várják az érdeklődőket, azonban jócskán akadnak újdonságok 
is. Fraktálzenét is előadnak, muzsikálnak a Théâtre des Champs-Élysées-ben, s a társulat-
nak egy állandó vendégkarmestere is lesz, a brit David Curtis személyében. Minderről a 
zenekar ügyvezetője, Szászné Pónuzs Krisztina mesélt a Gramofonnak. 

 Az együttes nyáron szabadtéri koncertekkel is jelen lesz Miskolc kulturális életében
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