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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Évtizedes hagyományunkat követve nyáron is érdekes 
koncertekre várjuk a közönséget a Duna Palotában és a Vi-
gadóban. Szombat esténként a Budapest Gálákon közked-
velt magyar művek hangzanak fel, a klasszikus, szimfonikus 
daraboktól az operetteken át egészen a cigányzene kari mű-
vekig terjed a program. Emellett két zenekari hangverse-
nyen mutatkoznak be a tavalyi és az idei „Concerto 
Masterclass” kurzusunkon résztvevő, legjobb hangszeres 
szólisták, akik népszerű versenyműveket adnak elő. A Mu-
zsikál az erdő rendezvénysorozatában is szerepelünk, Gyön
gyössomlyón hallhatják a zenekart azok, akik zenei élmé-
nyekkel szeretnék összekötni a természetjárást. Augusztus 
végén pedig a nemzetközi karmesterkurzus zárókoncertjével 
búcsúztatjuk a nyarat. 
Szeretnénk, ha a közönség kedvébe járhatnánk Őszi és Ta-
vaszi bérletsorozatunk változatos és színes hangversenyeivel 
is. Tradícióinkhoz híven a hangversenylátogatói kéréseket 
figyelembe véve, gondosan igyekeztünk megtervezni a kö-
vetkező szezont. Műsoraink gerincét most is közönség
kedvenc, népszerű klasszikus művek adják, de néhány kü-
lönlegességet is becsempésztünk a programba. Fontos 
feladatunk a kortárs magyar zeneszerzők bemutatása. Kivá-
lasztott műveik mind különlegesek, a zeneszerzők klasszi-
kus alapokra építve gon dolták újra mondanivalójukat, ami 
azt jelenti, hogy darabjaik nem rugaszkodnak el a zenei ha-
gyományoktól, emiatt reményeink szerint sokak tetszését 
elnyerik. Könnyed és szórakoztató témákkal nyitjuk az éva-
dot, hiszen két balettszvit, Farkas Ferenc: Furfangos diákok 
és Kocsák Tibor: Hófehérke és a hét törpe című darabja 
hangzik fel. A műsorban Wolf Péter Barock divertimentója 

és Musica seria című darabja alapozzák meg az egész őszi 
évad jó hangulatát. A magyar hangversenyt Deák András 
vezényli, szólistája Balog József zongoraművész lesz.
Családi Matiné sorozatunk is folytatódik, a hangversenyek-
re szeretettel várjuk a família minden tagját. A vasárnap 
délelőtti, körülbelül egyórás, vidám műsorok során min-
den alkalommal képzeletbeli kirándulásra indulunk, ked-
velt dallamok kíséretében. Velünk tarthat a közönség Euró-
pa számos fővárosába, s a mesés keletre. Sőt, sor kerül egy 
zenés múzeumi sétára is, ahol újdonságként a zenei él-
ményt képekkel illusztráljuk. Az izgalmas utazásokat 
Zelinka Tamás szórakoztató beszámolói kísérik. Az őszi 
szezonban emlékezünk meg Bogár István zeneszerzőről is, 
akit családi szálak is fűznek a zenekarhoz. Nemcsak nagy-
szerű zene pedagógiai műveket komponált, hanem értékes 
zenekari darabokat is ránk hagyott. A Concertino folklo-
ricóban leánya Csáky-Bogár Rita, és koncertmesterünk 
Rudnyiczky Tatyjana lesznek a hegedű szólisták. Bogár 
István Hellas című darabját fúvószenekari letétből Rebe 
Attila kürtművész kollégánk hangszerelte meg szimfonikus 
változattá, amely így bemutató lesz. 
Az évek óta tartó nemzetközi karmesterkurzusainkon nem 
egyszer feltűnik olyan tehetséges fiatal karmester, akit 
öröm mel hívunk meg egyegy hangversenyre. Így vezényel 
majd nálunk egy Európában dolgozó, venezuelai születésű 
dirigens, Gerardo Estrada Martinez, aki természetesen hoz 
magával egy kis ízelítőt a venezuelai zenéből is.”

a zenekar honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu

Kirándulókoncert és balettszvitek 
A nyári hónapokban is szüntelenül muzsikál a Duna Szimfonikus Zenekar, hiszen szom-
bat esténként a Budapest Gálára várják az érdeklődőket, emellett nemzetközi karmester-
kurzuson játszanak és zenekari hangversenyeken is pódiumra lépnek. Az következő sze-
zonjuk pedig bővelkedik a megszokottól eltérő koncertekben és az izgalmas előadókban. 
A zenekar terveiről Szklenár Ferenc, az együttes művészeti vezetője számolt be a Gramo-
fonnak. 

A Duna Szimfonikusok együttese. Balra elöl Szklenár Ferenc művészeti igazgatóFo
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KAMARAZENEI FESZTIVÁL
Művészeti vezető  Kokas Katalin és Kelemen Barnabás 
A NAGY TALÁLKOZÁSOK HETE 

2017. június 10-16.  
Kiemelt helyszínek Zeneakadémia / Pesti Vigadó

Shlomo Mintz / Komlósi Ildikó / Mácsai Pál  
Vilde Frang / Aleksey Semenenko / Alexandre Dimcevski 
Maxim Rysanov / Atar Arad / Gareth Lubbe / Homoki Gábor  
Andreas Brantelid / Mon-Puo Lee / Kokas Dóra / Fenyő László 
Knut Erik Sundquist / Jonathan Cohen / José Gallardo / Shai Wosner 
Balog József / Győri Noémi / Madaras Gergely  / Thorsten Johanns  
Nemes Balázs / Rácz Zoltán / Kelemen Kvartett / Söndörgő Együttes 
Pál István „Szalonna” és Zenekara / i�. Sárközi Lajos és Zenekara
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