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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„A nyár első napjaiban is folytatódnak még a koncertjeink 
– kortárs kompozíciókkal” – mondja a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar vezető karmestere, művészeti vezetője. „Az Egyház-
zenei Hónap záróhangversenyén, június 10én ugyanis Tóth 
Péter két esztendeje született oratóriumát, a Szent Gellértet 
dirigálom az Alsóvárosi templomban, Szélpál Szilveszter és a 
Vaszy Kórus közreműködésével. Három nappal később pe-
dig a Kortárs Korzó sorozatában, a Korzó Zeneházban vár-
juk az érdeklődőket beszélgetős, muzsikálós, ingyenes estre. 
Bánkövi Gyula, Sári József és Madarász Iván alkotásai hang-
zanak fel a vezényletemmel, s a program műsorvezetője 
Lukácsházi Győző, együttesünk igazgatója lesz. Városunk 
hagyományos nyári programhelyszíne a Szegedi Szabadtéri 
Játékok, így természetes hogy zenekarunk ezen a fesztiválon 
is szerepel. Az idei programsorozat Tosca-produkcióját kísér-
jük, amelynek címszerepét Rost Andrea énekli, rendezője 
pedig Bocsárdi László. A  június 30i és július 1jei esteken az 
együttest Pál Tamás vezényli. S lesz a Dóm téren egy másik 
fellépésünk is: tizenötödször hirdetjük meg a fesztivállal kö-
zösen a zenekar Ajándékkoncertjét. Idén mi is Kodály Zol-
tán előtt tisztelgünk, így az augusztus 24i est első felében 
Pál Tamás dirigálja a komponista két zenekari darabját: a 
Galántai táncokat és a Fölszállott a pávát. Az előadás má
sodik fele pedig túllép a szokásos hangversenykereten: a ju-
bileumát ünneplő Szegedi Kortárs Balett táncosai lépnek 
színpadra Juronics Tamás koreográfiájával, a Carmina 

Buranával. Orff művét Keszei Bori, Szerekován János, 
Szélpál Szilveszter és a szegedi Vaszy Viktor Kórus közremű-
ködésével adjuk elő, vezényletemmel.” 
Gyüdi Sándor emellett a nyári turnékról is beszámol, hi-
szen a zenekar a Szegedi Nemzeti Színház több produkció-
jával is vendégszerepel. „A Budapesti Nyári Fesztivál soroza-
tában tavaly nagy sikert aratott Andrew Lloyd Webber 
musicalje, az Evita, így ebben az évben ismét előadjuk a 
Juronics Tamás rendezte darabot, amelynek főszerepeit 
Radnay Csilla, Sándor Péter és Egyházi Géza énekli. Az idei 
Evitaelőadások  augusztus 11én és 13án kerülnek színre a 
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. De nemcsak Budapes-
ten vendégszerepelünk, hanem Bécsben is, hiszen az Armel 
Nemzetközi Operafesztivál idén június 28a és július 4e 
között kerül színre a két fővárosban.  A sorozat július 1jei 
bécsi előadását, Donizetti Farsangi kalamajka, avagy A tor-
kos csütörtök című vígoperáját fogom dirigálni a MuTh 
Színházban. Az Armel Fesztivál különleges, új kezdeménye-
zésében is részt veszünk, ami Jersey szigetén valósul meg, 
Operasziget elnevezéssel. Gounod Faust című operáját ad-
juk elő augusztus 20án, a brit koronához tartozó, Francia-
ország partjainál fekvő sziget fővárosában, Saint Helierben. 
A szigetet ezen a hétvégén programjaink töltik be, a nagy 
produkciók mellett ugyanis színpadra kerül a 2015ös 
Armel Fesztiválon díjazott, Alföldi Róbert rendezte Varázs-
fuvolánk keresztmetszete is. Több szabadtéri helyszínen 
ugyancsak zenélünk, ráadásul mókás flash-mobokkal is 
meglepjük a közönséget. A nyár rövid lesz: első, talán már 
inkább őszinek számító fellépésünk augusztus 29én várha-
tó, a szegedi Dómban.”

a zenekar honlapja: www.symph-szeged.hu

  Fellépések a Dóm tértől  
              az Operaszigetig

Négy fesztiválon muzsikál nyáron a Szege-
di Szimfonikus Zenekar. Otthonuk mellett 
a Margitszigeten és Saint Helierben, az 
Operaszigeten is pódiumra lépnek, vala-
mint az Armel bécsi sorozatából sem hiá-
nyozhat a magyar együttes. Ismét ajándék 
koncerttel kedveskednek otthoni közönsé-
güknek, s már augusztus végén, a szegedi 
Dómban adott hangversennyel indítják a 
következő szezont. A társulat sűrű prog-
ramjáról Gyüdi Sándor karmester, művé-
szeti vezető mesélt.  
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