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KÖRKÉP – Réfi zsuzsanna összeállítása

Folyamatos építkezést folytat Miskolcon Gál Tamás, a tár-
sulat vezető karmestere, s azt reméli, három közös év után 
már egyre jobban ismerik egymást az együttessel. Maga is a 
városban él, nem akart Budapestről ingázó karmester len-
ni. Művészeti vezetőként pedig fontosnak tartja, hogy sok 
vendéget hívjon, és minél több új impulzust kapjanak a ze-
nészek. A hazai művészek mellett rendszeresen érkeznek 
hozzájuk külföldi előadók is. Az együttes rengeteget muzsi-
kál, az elmúlt szezonban kilencvennél is több koncertet 
adott, s a tervek szerint a következő évadban sem lesz keve-
sebb a fellépés. A miskolci hangversenyek mellett külföldi 
turnék is várnak a zenekarra, és ismét többször szerepelnek 
a fővárosban.  Olyan fellépők játszanak velük, mint Leon 
Bernsdorf, Onczay Csaba, Egri Monika és Pertis Attila, 
Pasztircsák Polina, Kállai Ernő, Oláh Vilmos, Réti Balázs. 
A karmesterek között a rendszeresen szereplő David Curtis 
mellett Fabrice Bollon, Philippe de Chalendar is dirigál ná-
luk, akárcsak Medveczky Ádám, Madaras Gergely, Cser 
Ádám vagy Szabó Sipos Máté.
A karmester a koncertek sorából kiemeli azt a tavaszi estjü-
ket, amelyen Elek Szilvia nemcsak csembalózik, hanem új 
művét is bemutatja majd. Ezzel a hangversennyel szeretnék 
ismét a figyelem középpontjába állítani a csembalót, amely 
nem csupán a régizene-játék nélkülözhetetlen hangszere, 
hanem egyre több kortárs darabot is komponálnak rá. Erre 
az estre született Győre Zoltán II. csembalóversenye, ami 
szintén ősbemutatóként hangzik fel. „Elek Szilvia a mai ma-
gyar művésztársadalom egyik legsokoldalúbb alakja” – véle-
kedik róla a dirigens, aki a mai művek mellett Bach- és 
Bartók- kompozíciókat is felvonultató estet vezényli. 

„Vesszőparipám, hogy szólista feladatokban a saját muzsi-
kusainknak is bemutatkozási lehetőséget nyújtsunk. Így 
idén kétharsonás versenyművet és klarinétversenyt is elő-
adunk. Örülök annak is, hogy a programunkban felhang-
zik Stravinsky A katona története című darabja, hiszen eb-
ben jelentős szerep jut az egész fúvóskarunknak.” Gál 
Tamás arról is beszél, hogy olyan ritkán hallható alkotást is 
előadnak, mint Hindemith Mathis, a festő című szimfóniá-
ja, a reformáció évfordulója előtt pedig Mendelssohn 
Lobgesangjával tisztelegnek.  Emellett – már hagyomány-
ként – idén is különleges koncerttel lepi meg közönségét a 
zenekar a Zene világnapja alkalmából. Szeptember 30-án, a 
Miskolci Egyetem Díszaulájában csendül fel Theo Verbey: 
Fraktál Szimfóniájának I. tétele, Szentpáli Roland Concer-
to for ClaXoTon and Orchestra című alkotása és Holst Pla-
néták című zenekari szvitje. A hangverseny témájában il-
leszkedik a Kutatók Éjszakájához, így egy kicsit tudományos 
jelleget is ölt: lesz a fraktálok kapcsán a zene és a matemati-
ka összefüggéseit bemutató vetítés, s a bolygók is megeleve-
nednek majd a vásznon.
„Arra törekszünk, hogy megfelelő arányt alakítsunk ki a 
különlegességek és a népszerű alkotások között, s a közön-
ség mindig találjon kedvére való alkotásokat. Az utóbbi 
években sokszor úgy érkezett a publikum, hogy nem tud-
ták, szeretni fogják-e az adott programot, de aztán úgy tá-
voztak, hogy örültek, hogy megismerték, s meghallgatnák 
máskor is… ” Gál Tamásnak még a felsoroltak mellett is sok 
terve van: örülne például, ha erősítenék a kapcsolatukat a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttessel, akikkel legutóbb a Páva-
variációkat adták elő. 

Fraktálok és bolygók Miskolcon
Ősbemutató, romantikus és klasszikus művek, számos Kodály-kompozíció is szerepel a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar következő szezonjában. Sok vendég érkezik az együtteshez, 
amely ősztől ismét Hangforrás- és Tűzvarázs-bérletekkel várja a közönséget. Az évad érde-
kes előadásairól, a következő időszak terveiről Gál Tamás, az együttes művészeti vezetője 
nyilatkozott a Gramofonnak.
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