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Német romantikus tavasz Honvéd Férfikar

A Honvéd Férfikar Időtlen klasszikus 
bérletsorozata az őszi Kodály-megem-
lékezések után tavasszal is két hangver-
sennyel várja a közönséget: március 
22-ére a kórus a német romantika 
férfikari műveiből válogatott, május 
31-ére, Liszt Ferenc – Európa vándora 
című koncertjére pedig a mester egy 
rendkívül ritkán hallható darabját tűzte 
műsorra. A négy elem című férfikari 
kompozíciót Riederauer Richárd, a 
márciusi műsort pedig egy külföldi 
vendégkarnagy fogja vezényelni. „Mi vel 
repertoárunknak igen fontos része a 
német romantikus irodalom, kézenfek-
vő volt, hogy a legkiválóbb német 
karnagyot, Michael Rinscheidet hívjuk 
meg dirigálni erre az alkalomra, aki a 
Német Hivatásos Énekkarok Szö vet sé-
gének elnöke.” – mondta el Strausz 
Kálmán, a férfikar vezető karnagya.

„A négy elem 
című remekmű-
vet a Honvéd 
Férfikar mutatta 
be először a 
világon 1996-
ban, és azóta is 
csak mi tűzzük 
műsorunkra. 
A darab a Les 
Prèludes előzmé-
nye – a jól ismert 
dallam is hallható 
benne –, és mivel 
Liszt eredetileg 
zenekari kompo-
zíciónak szánta, 
nagyon virtuóz 
zongorakísérettel 
rendelkezik.”
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Fény-hang-játék a témája az Óbudai Társaskör ötödik 
Technikatörténeti Szalonjának, melyre március 9-én 
kerül sor, s melynek célja a reál és a humán kultúra 
közötti határ átlépése – hiszen mindkettő az egyetemes 
kultúra része. A programot Jeszenszky Sándor technika-
történész mérnök és Horváth Anikó csembaló- és 
zongoraművész állította össze, további résztvevői pedig 
Mécs Károly, Elek Szilvia és Kertesi Ingrid. Arról, hogy a 
közönség pontosan mire is számíthat, Jeszenszky 
Sándor mesélt: „A szalon elnevezés a felvilágosodás 
koráig nyúlik vissza, akkor ugyanis így nevezték a zenei, 
irodalmi és tudományos esteket. Ezen az estén fizikai 
kísérleteket zene és versek követnek. Üvegbe zárt 
elektromos északi fény után az idősebb Johann Strauss 
Villamos szikrák című darabja csendül fel, Goethe 
fényről írt verse után színelméletéről és a gyermek 
Mozarttal való találkozásáról esik szó, majd egy fiatalkori 
Mozart-szonáta hangzik el. Gyermekjáték, fizikai 
eszközök és Kurtág György Játékok című műve. 
Muzsikáló szerkezetek, Kosztolányi Dezső Kintornás 
című írása és egy valódi óbudai verkli. Gépet utánzó 
énekesnő, Olympia a Hoffmann Meséiből…”

Öveges professzor  
szellemében

Óbudai Társaskör
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Steven IsserlIs / Isabelle Faust   

Nikolaj ZnaIder / ránkI Dezső   

Arvid engegard / PerényI Miklós 

Várjon Dénes /  rost Andrea  

keller András

Sir Winston

Bérletek
áprilistól

válthatók!

A zene mindenkié

18/19
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25 éves a BDZ

A Concerto Budapest tavaszi programja ismét a zenekar 
sokoldalúságáról és kísérletező kedvéről tanúskodik. Több 
ősbemutató és magyarországi bemutató is elhangzik majd 
előadásukban a következő hónapokban, például április 7-én, 
a Premier sorozat idei második koncertjén Wolf Péter 
klarinétversenye Klenyán Csaba előadásában, vagy május-
ban Vidovszky László Break című darabja. Április 25-ére 
Hubay Jenő, Veress Sándor és Joachim József ritkán 
játszott hegedűversenyeit tűzték műsorra, három ifjú 
külhoni hegedűművész szólójával. Innováció tekintetében 
azonban nem ezek miatt lett az együttes utolérhetetlen az 
évadban: januárban elindították világviszonylatban is 
úttörőnek számító doku-reality filmsorozatukat, a Született 
muzsikusokat, amely március közepéig minden pénteken új 
résszel jelentkezik az Origo internetes portálon. „Keller 
András és muzsikusai egészen különös miliőt hoztak 
a sorozatba, és azt hiszem, sikerült elérni egy igazán nehéz 
dolgot: azt, amikor megérdemelten szerethetővé válik 
valami. Ők.” – mondta a sorozat írója és producere, Szabó 
Stein Imre. A sorozatról bővebben a gramofon.hu webolda-
lon olvashat.

Muzsikusok és sorozatszereplők

Budafoki Dohnányi Zenekar

Concerto Budapest

Bár az együttes története jóval 
ko rábbra nyúlik vissza – még a ’70-es 
években alakult nagyrészt önkéntes 
fiatalokból –, 1993-ban vált hivatásos 
zenekarrá. Hollerung Gábor szerint, aki 
csaknem a kezdetektől az együttes 
élén áll, fantasztikus fejlődésen 
mentek keresztül azóta. A születésnapi 
hangversenyre, melyre április 25-én 
kerül sor a Müpában, reprezentatív és 
egyben szórakoztató műsort állítottak 
össze. „Az ünnepi program minden 
darabjához fűződik egy-egy kedves 
emlékünk, a Rameau-szvithez, 
Beethoven VII. szimfóniájához és 
persze névadónk, Dohnányi Ernő 
művéhez, a Szimfonikus percekhez is. 
Vajda János Karnyóné című operájára 
utaló zenekari művét erre a jubileumi 
alkalomra ajánlotta a zenekarnak. Nem 
titok, hogy ráadással is készülünk, 
melynek előadására a régi tagokat is 
színpadra invitáljuk majd.”

„Az elmúlt tíz 
év az innováció 
diadala volt szá-
munkra: egye-
dülálló profilt 
alakítottunk ki 
elsősorban a 
repertoár műfaji 
sokszínűségével, 
a zenekarépítő 
munka eredmé-
nyeképp pedig 
nagyon koherens 
társaság alakult 
ki. A Dohnányi 
ma a harmadik 
legnagyobb 
költségvetésű ze-
nekar Magyaror-
szágon, s ennek 
80%-a koncert-
bevételeinkből 
származik.”
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A HONVÉD FÉRFIKAR
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Ismét Budapesten  
a Miskolci Szimfonikusok

Miskolci Szimfonikus Zenekar

„Biztos vagyok benne, hogy ez a belső 
nyugalmat és szépséget sugárzó 
műsor elnyeri a közönség tetszését.” 
– így beszélt Medveczky Ádám arról 
a koncertprogramról, melyet  
a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén 
kétszer is vezényel a tavasz folyamán: 
április 9-én a Művészetek Házában, 
az azt megelőző napon pedig 
a fővárosi Olasz Intézetben, az 
együttes saját szervezésű budapesti 
sorozatának részeként. A karmester 
évtizedek óta rendszeresen dolgozik 
együtt a mis kolciakkal. „1973 óta 
egy-két évente vezényelem a zene-
kart, őszinte örömömre, hiszen tele 
van kitűnő muzsikusokkal; koncent-
ráltan és sikeresen lehet velük dol-
gozni.” Chopin f-moll zongoraverse-
nyének szólóját Réti Balázs játssza 
majd.

„Nagyon szim-
patikus és jó 
program; a 
csendes líra és a 
természet örök-
kévalósága hatja 
át. Beethoven 
VI. „Pastorale” 
szimfóniája maga 
a mindenség 
természetvallása, 
a panteizmus. 
A Peer Gynt 
„Napfelkelte” 
tétele és Chopin 
f-moll zongora-
versenyének 
II. tétele lírai me- 
ditációjával kitű-
nően illik Beetho-
ven művéhez.”M
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Ludas Matyi lemezen Szegedi Szimfonikus Zenekar

Zenélni jó! – ezzel a mottóval indította útjára gyerekelőa-
dás-sorozatát a Szegedi Szimfonikus Zenekar 2009-ben, s 
kicsiknek szóló programjaikkal azóta is töretlen lelkesedéssel 
nevelik a jövő közönségét. Számos remek előadás után 
most megszületett a projekt első kézzel-, azaz kézben 
fogható eredménye: megjelent a Ludas Matyi című mesés 
zenejátékot tartalmazó CD-jük, mely a Fonogram – Magyar 
Zenei Díjra jelöltek listáján szerepel „az év hazai gyermekal-
buma vagy hangfelvétele” kategóriában. A Balogh Sándor–
Lukácsházi Győző szerzőpáros együttműködése 1983 óta 
folyamatos, közös munkáikat – mesés zenejátékok, szóra-
koztatózenei előadások, rádiós és tévés műsorok – itthon és 
külföldön is számos díjjal jutalmazták. Balogh Sándor 
basszusharsona-művész, zeneszerző és karmester a Berlini 
Filharmonikus Zenekar számára is írt már mesés zenejáté-
kot. Ludas Matyi a klarinét, Döbrögi pedig a nagybőgő hang-
ján elevenedik meg a mesejátékban, melyet Lukácsházi 
Győző, a zenekar igazgatója beszél – sőt, időnként énekel el. 
A klasszikus-jazzes-operettes muzsika hangulatfestő erejével 
és sziporkázó humorával rendkívül szórakoztató hallgatni-
való nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is.Fo
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Liszt Jótékonysági Gálaest Duna Szimfonikus Zenekar

Május 18-án a Los Angeles Nemzetközi 
Liszt Verseny jótékonysági estjére kerül 
sor a Duna Palota Színháztermében. A 
rendezvényről Polgár Éva zongoramű-
vész, a verseny társigazgatója nyilatko-
zott: „A Los Angeles Nemzetközi Liszt 
Verseny először indít ösztöndíjpályáza-
tot egy tehetséges magyar zongorista 
kiutazására és részvételére a soron 
következő megmérettetésen. Amikor 
zenekart kerestem az ösztöndíjátadó 
gála megvalósításához, a helyszín 
kiválasztásával együtt jött a gondolat, 
hogy felkeressem Szklenár Ferenc 
művészeti vezetőt, aki Vásáry Tamás és 
Borbély László mellett rendkívül po- 
zitívan állt hozzá az együttműködés-
hez. A Zeneakadémia Baráti Kör Egye - 
sület felajánlásából, valamint az est 
jegybevételéből összetevődő ösztöndíj 
lehetősége a Zeneakadémia hallgatói 
között lett meghirdetve.” 

„Los Angelesben 
2012-ben nyer-
tem el a verseny 
fődíját. Művész-
társaimmal azóta 
mentoráljuk azo-
kat a fiatalokat, 
akik elhivatottsá-
gukkal megszol-
gálják, hogy a 
nemzetközi pub-
likum felfigyeljen 
rájuk, és rajtuk 
keresztül hazánk 
zenei értékeire.
A zongoristák 15 
perces videóvá lo-
gatásokkal pá-
lyázhatnak, me-
lyeket egy három -
tagú szakmai 
zsűri bírál el.”
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Március 29-én különleges duplakoncertes estét adnak a 
Pannon Szimfonikusok a pécsi Kodály Központban: este 
6-kor Haydn Krisztus utolsó hét szava a keresztfán című 
oratóriuma hangzik el, néhány órával később pedig egy 
újabb koncert veszi kezdetét Hét utolsó szó címmel. 
Haydn a spanyolországi Santa Cueva barlangtemplom 
nagypénteki szertartására írta passióját, melyet később 
oratóriummá is átdolgozott. Ritkán tett eleget ilyen 
felkéréseknek, hiszen egész életében az Esterházy- 
családot szolgálta. A nemesi család egyik legfiatalabb 
sarja, a nemrég elhunyt Esterházy Péter újragondolta 
a mű alapjául szolgáló prédikációkat, és új szöveget írt 
Haydn muzsikájához – mindezt az est karmestere, 
Dubóczky Gergely ötletére és felkérésére. A pécsi 
közönség jól összeforrt produkciót hallhat majd, hiszen 
– a zenekart leszámítva – az ősbemutató előadói 
mű ködnek közre a koncerten: Dubóczky mellett 
Kerekes Éva és Mácsai Pál színművészek. Az előadás 
inspirációjára született Nádler István hét festményből 
álló sorozata, melyet – zene, szöveg és kép egységét 
megteremtve – a hangverseny alatt is láthatnak a nézők.

Tizennégy szó Pannon Filharmonikusok
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Mozart összes hegedűversenye  
a Zeneakadémián

Zeneakadémia

A klasszikus zenei világban régóta töretlenül dúl a marato-
nok divatja. Ennek hódol a Zeneakadémia Összkiadás 
élőben című sorozata is, melynek a Kossuth-díjas Baráti 
Kristóf idén tavasszal ismét főszereplője lesz. Ezúttal Mozart 
összes hegedűversenyét játssza el április 14-étől három 
egymást követő estén, a Prague Philharmonia kíséretével. 
Az együttes 2017 májusában elhunyt alapító karmesterével, 
Jiří Bělohlávekkel Baráti több ízben is dolgozott már együtt, 
a zenekar pedig 1994-es megalakulása óta egyik fő külde-
tésének tekinti Mozart műveinek megszólaltatását – Bělohlá-
vek az együttes sokéves munkával kialakított, jellegzetes 
hangszínét is ehhez igazította. A bécsi klasszika mesterének 
concertói kronologikus rendben hangzanak majd el 
a három estén – legalábbis megközelítőleg, hiszen  
a második koncerten műsorra tűzött B-dúr versenymű 
datálásáról például még ma is vitatkoznak a zenetörténé-
szek. Április 15-én a Sinfonia concertante előadásában 
Szűcs Máté, a Berlini Filharmonikusok szólóbrácsása 
csatlakozik majd Barátihoz.
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1036 Bp., Kiskorona u. 7.  Telefon: 250 0288           obudaitarsaskor.hu   jegymester.hu

Március 9., péntek 19 óra
Fény-Hang-Játék
Zene, irodalom és a fizika csodái – Technikatörténeti szalon

Március 10., szombat 19 óra
HáziMuzsika Farkas zoltán zenetörténésszel

április 19., csütörtök 19.30 óra 
Marin Marais 290
A Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös program

április 22., vasárnap 19 óra  
Voice & guitar
Micheller Myrtill és Pintér tibor koncertje 

Május 9., szerda 19 óra 
tárogató Varázs 
kiss gy. lászló koncertsorozata

Május 17., csütörtök 19 óra  
egy HangVerseny két Helyszínen
szent efrém Férfikar

Május 26., szombat 19 óra  
Mózes taMara (ének-zongora) szólóestje

Gramofon1-2fekvo:Layout 1  2/15/18  12:24 PM  Page 1



A Fonó Budai Zeneház május 23. és 27. között ismét 
megszervezi a folk fővárosi ünnepét, ahol a kalotaszegi 
hajnalik remekül megférnek a Mediterráneum vagy a Balkán 
muzsikáival, a táncházak és autentikus népzene a világzenei 
nagykoncertekkel vagy kortárs alkotók előadásaival. Kevés 
jobb szabadtéri koncerthelyszín akad Budapesten, mint a 
Várkert Bazár. Rálátni a Dunára, az esti fényben fürdő és 
nyüzsgő pesti oldalra, a dunai hidakra és a méltóságteljesen 
magasodó Várhegyre, a teraszon pedig hazai borászatok 
kínálják nedűiket a fesztivál alatt. A fesztivál idén is a Fonó-
ban kezdődik az autentikus szerdai táncházzal és mezőségi 
népzenével, majd a következő négy napban a Várkertet 
lakják be a világ válogatott muzsikái: itt lesz a török Cigdem 
Aslan, és a francia Sergent Garcia. Koncertet ad Lajkó Félix 
és a lengyel Volosi, de fellép a Góbé és Dresch Mihály 
Double Quartetje is. Több táncegyüttes felel a hangulatért, 
így a Szentendre, a Nyárádszeredai Bekecs és a Fonó 
Kamara Táncegyüttes. A nagykoncertek után a folkkocsmá-
ban lehet mulatni hajnalig. Vasárnap a családokat várják 
többek között a BaHorKa, Szalóki Ági és az Újbudai Babszem 
gyerekeknek szóló programjaival.

Mezőségtől a török világzenéig – 
Budapest Folk Fest

Fonó Budai Zeneház
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Április 11. és 14. között rendezik meg Frankfurt am 
Mainban a Musikmessét, azaz a hangszerek és kották, 
zenei produkció és forgalmazás nemzetközi vásárát, 
ezzel párhuzamosan pedig, április 10. és 13. között a 
Prolight + Soundot, a szórakoztatóipari technológiák és 
szolgáltatások, valamint integrált rendszerek nemzetközi 
vásárát. A szakvásárokra a zenerajongók péntek délután 
és szombaton kedvezményes magáncélú látogatói belé-
pőt vásárolhatnak. A Musikmessét 2018-ban immáron 
harmadszor kíséri a Musikmesse Festival, melynek 
keretében esténként a vásárvárosban és Frankfurt 
kü lönböző helyszínein változatos stíluskínálatú koncer-
tek várják az érdeklődőket. Idén először showcase 
fesztiválra is sor kerül majd: innovatív művészek lépnek 
fel a zenei- és szórakoztatóipar legkülönbözőbb 
területeiről a Musikmesse Festival társrendezvényeként 
szervezett bemutatókon. A showcase-ek programba 
illesztésével a Musikmesse szélesíteni kívánja tematikai 
kínálatát, és szeretné összehozni a zenei és egyéb 
kreatív szegmensek előadóit, valamint a hangszergyár-
tók kulcsszereplőit.

Musikmesse, Prolight + Sound 
és fesztivál Frankfurtban

Messe Frankfurt
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Tavaszi orgonakoncertek Müpa

A Müpa Orgona bérletének két ígéretes koncertjére is sor 
kerül a tavaszi hónapokban. Március 20-án a francia 
orgonista-hagyomány egyik legelismertebb képviselője 
ad szólóestet: Daniel Roth, aki Maurice Duruflénél és 
Marie-Claire Alainnél végezte tanulmányait, és immár  
több mint három évtizede magáénak tudhatja a párizsi 
Saint-Sulpice templom orgonista pozícióját. Egy Bach-mű 
és néhány francia romantikus kompozíció mellett egyik  
saját darabjának két tételét és improvizációt is hallhatunk 
majd tőle. A hagyományos orgonaestet május 2-án egy  
több szempontból is rendhagyó koncert követi: a holland 
Reitze Smits a régi németalföldi orgonistatradíció örököse, 
emellett pedig rendkívül nyitott és kísérletező kedvű 
művész. A Müpában ezúttal a Budapest Saxophone  
Quartettel együtt kalauzolják a hallgatókat a legkülönfélébb 
stílusokon és korszakokon keresztül, Händeltől  
Rachmaninovon át Milhaud-ig. A nagyrészt Smits átirataiból 
összeállított program hangszerelés tekintetében is igen 
változatosnak ígérkezik.
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