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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Örülünk, hogy már a második évben sikerült bővítenünk 
a programjaink sorát, s hogy megrendezhetjük a Fehér Ilo-
náról elnevezett hegedűs seregszemlét” – mondja Kelemen 
Barnabás. „Ilyen korosztályos, nemzetközi megmérettetés a 
legfiatalabbak számára eddig nem létezett itthon. Katival 
pedig a saját tapasztalatunkból is tudjuk, mit jelent egy 
ilyen verseny,  hiszen ezáltal  a magyar diákok is kitekintést 
kapnak a külföldi mezőnyre. A verseny iránt nagy volt az 
érdeklődést, negyvennél több jelentkezőt választottunk, 
aki összemérheti tudását. Ugyanilyen lényegesnek tartom, 
hogy a Kodály Zoltán felkérésére, Dr. Kovács Géza által ki-
dolgozott ’az egészséges zenész életmódprogramot’ is kurzu-
son népszerűsítjük. Egyetemi tanárként sokszor tapaszta-
lom, hányan érkeznek rossz beidegződésekkel, s akármilyen 
hatékony szeretnék velük dolgozni, a testtudatosság hiánya 
mindezt akadályozza. Fel szeretnénk hívni rá a figyelemet, 
az a célunk, hogy ezt a programot is fókuszba állítsuk. A 
pedagógusoknak nagyon hasznos lehet mindez, s őket a 
Halász Ferencről elnevezett, akkreditált pedagógus találko-
zóra/képzésre is várjuk.”
„Újdonság idén az is, hogy az amatőr muzsikusokra is gon-
doltunk. A kamarazene üzenete ugyanis az, hogy aki szeret 
és tud játszani a hangszerén, az képes akár a legmagasabb 
szintű darabokat is előadni. Így a kedvtelésből zenélőket is 

kurzusra várjuk, s a gyakorlást koncert koronázza 
meg a Pesti Vigadóban” – folytatja az áttekintést 
Kelemen Barnabás. „Azt szeretnénk, ha ez a hét a 
közös zenei élményekről szólna, s ebbe a közönsé-
get is be kívánjuk vonni. Karvezetők segítségével a 
publikum is megtanul két Kodálykórusművet, 
amelyeket a zárókoncerten együtt énekelhetnek az 
előadókkal. A Fesztiválakadémia közönsége nem-
csak a hangversenyeket hallgathatja meg, hanem a 
próbákra is beülhet. A fesztiválunk lényege ugyan-
is az, hogy azokat a művészeket gyűjtse össze, akik 
képesek rá, hogy valóban együtt, egymásra rezo-
nálva zenéljenek másokkal. A fesztivál lényege az 
együttlét, ezért is születhetnek olyan különleges 
kamarazenei összeállítások, amelyekkel máshol 
nem találkozni a világon. S az is hat az előadások-
ra, hogy a művészek nem egyetlen estére gyűlnek 
össze, hanem több alkalommal is együtt játsza-

nak. Válogatott társaság érkezik idén is, hiszen említhetem 
José Gallardót, Komlósi Ildikót, Rácz Zoltánt, Fenyő Lászlót 
vagy Maxim Rysanovot. A fesztivál alatt mindenki több 
arcát is megmutatja majd. Shlomo Mintz például fellép 
hegedűművészként, karmesterként, zeneszerzőként, mester-
kurzust tart, irányítja a zsűri munkáját és ke rek asztal
beszélgetésben is részt vesz.” 
„Különlegesség az is, hogy a Széchenyi Fürdőben Händel 
Vízizenéjét hallgathatják meg az érdeklődők, akár a meden-
cében ülve. Az ötletet Kati vetette fel, s nekem is azonnal 
megtetszett. A Zeneakadémia mellett pedig a Pesti Vigadó-
ban is lesznek programok, annak a helyszínnek is kiváló a 
miliője. Kicsit nehezíti a tervezésünket, hogy az orgona át-
építése a Zeneakadémián nemcsak az idei, hanem a jövő 
nyarunkat is befolyásolja. Nem tudni ugyanis, mikor kerül 
sor a hangszer hangolására, ezért mi is csak szeptemberben 
állíthatjuk össze a következő évi programunkat. Szeretnénk 
a Fesztiválakadémia időtartamát növelni, hiszen a növendé-
kek számára az az ideális, ha két hétig dolgozhatnak a pro-
fesszorokkal, ráadásul sokkal mélyebbre ható és életre-
szólóbb élmény számukra, ha nemcsak egy-két órát kapnak, 
hanem együtt is koncertezhetnek velük.” 

a Fesztiválakadémia teljes programja: www.fesztivalakademia.hu

Kelemen Barnabás hegedűművész

Fesztiválakadémia – másodszor
A koncertek mellett fókuszban a zenepedagógiai jellegű programok
Tavaly már az első Fesztiválakadémia is nagy sikert aratott, így idén az egyedülálló soro-
zat hosszabb időtartammal, több helyszínen és számos új rendezvénnyel várja az érdeklő-
dőket június 10–16. között. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin által megálmodott, életre 
hívott fesztivál sztárokat, mesterkurzusokat, nemzetközi versenyt kínál, a lényeg azonban 
mindenben az együttmuzsikálás, az együttlét varázsa. Kelemen Barnabás Kossuth-díjas 
hegedűművészt kérdeztük a részletekről. 
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