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Nyár elején a 2016-os kezdés után második alkalommal 

zajlott le nagy sikerrel a Budapesti Fuvola Akadémia. 

Szilágyi Szabolcs, a hiánypótló rendezvény megálmodója, 

szervezője és egyben menedzsere örömmel beszélt 

a kiugró fejlődésről és a nemzetközi sikerről.

„Ha egyetlen szót kellene mondanom, azt mondanám, 

növekedés. Míg 2016-ban Emily Beynon, a Concertgebouw 

szólófuvolása köré építettük a programot, addig idén már 

két headlinerünk volt, Marina Piccinini, és a Quintessenz 

Lipcsei Fuvolaegyüttes Garzuly-Wahlgren Anna  

vezetésével. 2016-ban két nagy koncertünk volt, míg 

2018-ban már öt koncertet rendeztünk. 2016-ban  

két kiállítónk jelent meg, idén már hét. Első alkalommal 

3 mesterkurzust tudtunk megrendezni, ezúttal már  

6 mesterkurzusra került sor.”

Az Akadémián a koncertek és mesterkurzusok mellett 

előadások, hangszerkiállítások is zajlottak. Kiválóan  

példázza a nemzetközi érdeklődést az, hogy egyes vezető 

hangszergyártó cégek maguk jelentkeztek a részvételre. 

„Nemzetközi szinten nagyon jó visszhangot váltott ki 

a Budapesti Fuvola Akadémia, elég csak megemlítenem, 

hogy a rendezvényről beszámolt a British Flute Society 

a PAN című magazinjában. Sok megkeresést kaptam a világ 

vezető hangszergyártó cégeitől azzal, hogy szeretnének 

Budapesten kiállítani, valamint szívesen elhoznák  

Magyarországra az egyik, a cég által támogatott művészt is. 

Így jutott el hozzánk Sandrine Tilly francia fuvolaművész, 

akit a Powell cég támogat, vagy Geoff Warren jazzfuvolás, 

aki a Yamaha által szponzorált művész. Rajtuk kívül Marina 

Piccinini a Haynes cég jóvoltábol jutott el Budapestre.”

A rendezvény szinte az egész magyar fuvolaszakmát 

megmozgatta, Szilágyi Szabolcs azonban e téren,  

és a nagyközönség bevonzásában is fejleszteni szeretne. 

„Egyfajta áttörést érzek a tekintetben, hogy számos jelentős 

fuvolaművész ellátogatott az Akadémiára az ország vezető 

szimfonikus zenekaraiból. Ugyanakkor bőven van még 

tenni valónk, hiszen a legnagyobb 

számú szakmai közösséget, a 

köznevelésben dolgozó pedagó-

gusokat is szeretnénk megszólítani. 

Itt van hiány érzetem, mert azt 

gondolom, olyan világszínvonalú 

koncerteket tudunk megrendezni, 

amelyek meghallgatásához egyéb-

ként sok-sok ezer kilométer meg-

tételére lenne szükség, a koncertek 

pedig itt vannak karnyújtásnyira. 

Tehát olyan tematikus program 

megvalósításán dolgozom, ami 

megszólítaná és bevonzaná a 

tanárkollégákat is. Ugyanez a helyzet 

a nagyközönséggel. Ahogy említet-

tem, a koncertek színvonala feljogo-

sít bennünket arra, hogy megjelen-

jük velük a budapesti koncertpalettán 

is. Naivan azt gon doltam, egy 

szakmai rendezvénynek az a legjobb 

hírverés, ha a legmagasabb színvonalú programokat kínálja. 

De meg kell jelennünk a közösségi mé diában, és nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a promócióra is.”

Hogy folytatódik-e az Akadémia, nem kérdés. A további 

célokról így nyilatkozott Szilágyi Szabolcs: „A Budapesti 

Fuvola Akadémia életre hívásával azt a célt tűztem magam 

elé, hogy a francia, az abból eredeztethető angol és 

ame rikai, valamint a német irányzatok legjelesebb  

képviselőit elhozzam a magyar fuvolásoknak. Ezt a célt 

gyakorlatilag a második rendezvénnyel elértem.  

A továbbiakban azon dolgozom, hogy a kevesebb több elve 

mentén tovább lépjünk, és egy-egy irányzattal behatóbban 

foglalkozzunk a jövőben. Bízom benne, hogy az NKA 

továbbra is támogatja törekvéseinket.”

A BFA honlapja: budapestfluteacademy.com

Világgá ment a Budapesti Fuvola 
Akadémia híre

Budapesti Fuvola Akadémia
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Várjuk szeretettel  
koncertjeinkre  
a következő  
évadban is!
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Kiss Ernő 

Mindszenty győzelme

Szegedi Szimfonikus Zenekar

Monumentális ősbemutatóra került sor a Szegedi Egyház-

zenei Heteken: a hangversenysorozat legnagyobb szabású 

eseménye Király László Devictus vincit című oratóriumának 

bemutatója volt június 5-én, a Szegedi Dómban.  

Az oratórium szövegét maga az Erkel-díjas zeneszerző 

állította össze, de a mű megalkotására a nemrégiben 

elhunyt Polner Zoltán (1933–2017) költő inspirálta.

Király László színvonalas drámai oratóriumot alkotott;  

a szerző a klasszikus oratóriumelemeket huszonegyedik 

századi köntösben tárta elénk, egyéni, de klasszikusan szép 

hangzásban. A hercegprímás szerepét Szélpál Szilveszter 

töltötte be: a nehéz szóló igényes megformálása méltó volt 

a nagy történelmi hőshöz. Pataki Ferenc ideális narrátor 

volt, és Paillot Ábel is magas színvonalon énekelte  

szólamát. Szépséges áriákat kapott az Égi édesanya  

és a Földi édesanya, melyeket gyönyörűen szólaltatott  

meg Kővári Eszter Sára és Laczák Boglárka.  

Különleges színfolt volt Raáb Gábor héber zsoltárosa, 

a Vallatótiszt erősen negatív figuráját pedig mértéktartóan 

hozta Makkos Ambrus. Az Aradi Állami Filharmónia Ének-

kara és kar igazgatója, Robert Daniel Rădoiaş minden  

elismerést megérdemel: dinamikai árnyalatokban gazdag, 

egységes, erős hangon szólaltatták meg a művet. 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar hangszeres kíséretére épülő 

produkciót Gyüdi Sándor Liszt-díjas karmester  

vezényelte.

Az együttes június 13-i ajándékkoncertjén szintén  

hatalmas élményben részesültünk. Madarász Iván Erkel-  

és Kossuth-díjas zeneszerző régóta kedves vendégünk, 

barátunk, az ezen az esten felcsendülő Concerto FLA című 

fuvolaversenye pedig szintén régi ismerősünk, melyet a 

szólista, Matuz Gergely precízen és játékos könnyedséggel 

adott elő. Malek Miklós maga vezényelte Kürtversenyét, 

melynek szólóját Szeged egyik kimagasló művésze, 

Kecskés György tolmácsolta.

A koncerten megismerhettük Mezei Szilárd vajdasági, zentai 

zeneszerzőt és több hangszeren is professzionálisan játszó 

művészt. Most hallott művében valamennyi fuvolatípus 

megszólal, a ritkán hallható basszusfuvolától a piccolóig. 

Mezei az improvizatív és félimprovizatív részletekkel 

egyaránt jelentett kihívást és megmutatkozási lehetőséget  

a szólistának, Ittzés Gergelynek, de a zenekarnak is.  

E koncert fent említett, két legnehezebb művének dirigense 

szintén Gyüdi Sándor volt, aki fantáziadúsan nyúlt  

a szokatlan zenei anyaghoz. A jó hangulatot Lukácsházi 

Győző informatív, ugyanakkor a megszokott módon 

közvetlen műsorvezetése is fokozta.
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1036 Bp., Kiskorona u. 7.  Telefon: 250 0288

obudaitarsaskor.hu   jegymester.hu

Október 1., hétfő 19 óra
A ZENE VILÁGNAPJA – ÜNNEPI HÁZIMUZSIKA
30 éve a 200 éves épületben
Műsorvezető: Mácsai János

Október 4., csütörtök 19 óra
CSALÁDI KÖRBEN
Wolf Kati – ének, Neumann Balázs, Wolf Péter – zongora

Október 6., szombat 19 óra 
FEHÉREN FEKETÉN
Prunyi Ilona zongoraestje – Bevezetőt mond: Bolla Milán

Október 11., csütörtök 19 óra
BERNSTEIN 100
Szerkesztő-műsorvezető: Fáy Miklós

Október 18., csütörtök 19 óra
SZINDBÁD DALAI
A szerelmes vándor portréja szóban és dalban
Szerkesztő: Hámori Máté

November 9., péntek 19 óra 
AZ AMADEUS GITÁRDUó KONCERTJE 

November 10., szombat 19 óra 
NAGyVÁROSI ÉJSZAKÁK – FRENK Akusztik

November 23., péntek 19 óra 
HIÁNyZó GyÖNGySZEMEK
Kiss Gy. László Liszt-díjas tárogatóművész hangversenye

Gramofon1-2fekvo:Layout 1  7/27/18  2:08 PM  Page 1



72 GRAMOFON

55. évadát kezdi szeptemberben a Miskolci Szimfonikus 

Zenekar, az ország legrégebb óta működő professzionális 

vidéki zenekara. A külföldön is egyre népszerűbb együttes 

a hagyományos évadtervbe illeszkedő, mégis a szokásosnál 

színesebb programokkal teremt idén ünnepi hangulatot.  

„A zenekar tagjainak ezúttal nem szervezünk jubileumi 

eseményt, inkább a közös munka felfrissítésével igyekszünk 

magunkra és egymásra is több figyelmet fordítani”  

– mondta el Szászné Pónuzs Krisztina, az együttes  

ügyvezető igazgatója. 

„Gál Tamást nemrég Antal Mátyás váltotta a zenekar 

művészeti vezetői pozíciójában. Gál Tamás szerződése 

lejárt, és a tagokkal együtt elérkezettnek éreztük az időt 

a változáshoz. Egy zenekarnak szüksége van a folyamatos 

megújulásra, frissítésre ahhoz, hogy motiváltan tudjon 

dolgozni. Antal Mátyás személyében új szín jelent meg az 

együttes életében. Gál Tamással természetesen megmaradt 

a jó kapcsolatunk, ami abból is látszik, hogy az új évad több 

koncertjére is meghívtuk őt vezényelni.”

Az évadban a budapesti Olasz Intézetben rendezett  

sorozatukat is folytatják a Miskolci Szimfonikusok.  

„Két okból tartom fontosnak, hogy koncertezzünk  

a fővárosban: az egyik, hogy megismertessük az ottani 

közönséggel a zenekart. Szeretném, ha látnák, hogy 

vidéken is van színvonalas zenei élet. Másrészt magának 

a zenekarnak is rendkívül fontos, hogy ne csak a saját, 

megszokott közönségének legyen lehetősége játszani. 

Egy művészt minden körülmények között inspirál az, 

ha sokan kíváncsiak a produkciójára. Legutóbbi budapesti 

koncertjeink mind teltházzal zajlottak, és lelkes volt 

a közönség – azt hiszem, jobb visszajelzés nem is kell.”

Ennél is eredményesebbek a miskolciak törekvései  

a fiatalok megszólításában: a Hangforrás bérletsorozat 

kifejezetten őket célozza meg, és évek óta sikerrel fut. 

Szászné Pónuzs Krisztina ennek hátteréről is mesélt:  

„Úgy próbáljuk meg bérletvásárlásra ösztönözni a fiatalokat, 

hogy azt megelőzően részt vesznek a munkánkban. 

Jelenleg két különböző ifjúsági programunk van.  

Az egyik keretében minőségi kórusokkal rendelkező 

középiskolákkal működünk együtt: közös hangversenyeket 

szervezünk velük évente kb. kétszer. A Balázs Győző 

Református Gimnáziumban táncos és képzőművészti 

képzés is zajlik, így velük összművészeti előadásokat 

szoktunk létrehozni. Azt hiszem, a fiatalok számára  

hatalmas élmény lehet belülről látni és átélni egy produkció 

létrejöttét, amely után biztosan aktívabban érdeklődnek 

a programjaink iránt. A tavalyi évben majdnem 100 bérletet 

tudtunk eladni különböző iskoláknak – nem csupán 

a velünk együttműködőknek. A visszajelzések szerint pedig 

a fiatalok nemcsak megvették a bérleteket, hanem valóban 

eljöttek a koncertekre, és jól érezték magukat.”

Az igazgató asszony most kezdte meg 5 éves megbízatá-

sának utolsó évadát. „Úgy érzem, sikerült jó pozícióra  

hozni a zenekart az elmúlt években, s szeretném,  

ha ezt megőrizné, vagy akár tovább is fejlesztené  

az együttes.”

„Sikerült jó pozícióra hozni  
a zenekart”

Miskolci Szimfonikus Zenekar
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HONVÉD FÉRFIKAR
bérleti hangversenyek

A

Október.26.
19:0020

18 Brahms: Német requiem

November.23.
19:00

December.14.
19:00

Március.29.
19:00

20
18

20
18

20
19

A mi operáink — operagála 
a Honvéd Férfikarral

Bach: Magnificat —  
Másképp zenélünk

„En unión y libertad — 
Egységben és szabadságban” 
Dél-Amerika zenéjeH
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20. századi magyar kompozíciókkal nyitja évadát a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar a Müpában szeptember 25-én,  
az ünnepi alkalom szólistája pedig Ránki Fülöp lesz.  
A 23 éves művész a zongorarepertoár minden tekintetben 
egyik legnehezebb művét, Bartók I. zongoraversenyét  
fogja tolmácsolni, melyet 18 évesen játszott először.  
„Nemcsak zongoratechnikailag, hanem a zenekarral való 
együttjátékban is rendkívüli feladatot jelent ez a remekmű. 
Csaknem 5 év pihentetés után sok részletében változott 
az interpretációm, amit igyekszem a darab minél mélyebb 
megismerésével újra és újra felfrissíteni.” – nyilatkozta a 
Gramofonnak Ránki Fülöp, aki a hangversenyt megelőzően 
az ázsiai kontinenst is megjárja a Nemzeti Filharmonikusok-
kal. „Szeptember 15-én és 16-án a kínai Wuhanban fogunk 
együtt koncertezni, itt azonban más művekkel:  
Liszt Esz-dúr és A-dúr zongoraversenyével. E darabokat is 
játszottam már korábban, ez pedig némi biztonságérzetet 
nyújt ahhoz a szokatlan erőfeszítéshez, amit három 
különböző versenymű előadása igényel majd két hét 
leforgása alatt, utazással megspékelve.”

Két hét – három zongoraverseny Nemzeti Filharmonikus Zenekar
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Szerzői est a Vigadóban Budafoki Dohnányi Zenekar

Szeptember 23-án Gyöngyösi Levente szerzői 

estjén játszik a Budafoki Dohnányi Zenekar 

a Pesti Vigadóban, a változatos programon 

pedig versenyművek és vokális kompozíciók 

szerepelnek. Az egészen friss, idén komponált 

Fuvolaverseny és a 2011-es Zongoraverseny 

Hollerung Gábor vezetésével, Ittzés Gergely, 

valamint Balázs János szólójával hangzik  

majd el. „A két versenyműben közös, hogy 

az őket előadó kiváló szólisták inspirálták. 

A Fuvolaversenyben – kihasználva Gergő 

technikai felkészültségét –, gazdagon 

alkalmaztam ún. multifóniákat, formailag 

azonban klasszikus háromtételes verseny-

műről van szó” – árulta el a szerző. A koncert 

zárószáma a tavalyi miskolci operafesztiválon 

bemutatott Mester és Margarita egyik részlete 

lesz. „Ez a darab egy műfaji kísérlet:  

a klasszikus opera és a rockopera házasításáé. 

Az ősbemutató óta nem csendült fel ez 

az opera, úgyhogy már csak ezért is nagyon 

várom a szeptemberi koncertet.”G
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„Nem hiszem, hogy 

van még egy olyan 

énekkar, amely 

9 darabot képes 

elénekelni egy 

koncerten egyetlen 

szerzőtől” –  

mondta el a BDZ  

rezidens zene-

szerője, Gyöngyösi 

Levente, akinek 

egyneműkarait 

a Nyíregyházi Pro 

Musica Leánykar 

előadásában,  

Szabó Dénes  

vezényletével  

hallhatja majd  

a közönség.”
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Borbély-Dresch Quartet
Körbe-körbe

Lukács Miklós
-Cimbiózis 5tet
Lux et Umbra

Herczku Ágnes
Hozomány

Cimbalom Brothers
Testvériség
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„Megismerés, rácsodálkozás,  
elmélyülés”

Concerto Budapest

A Concerto Budapest elkötelezett  

és fáradhatatlan tolmácsolója a kortárs 

zenének, mely őszi programjuknak is fontos 

részét képezi. Premier sorozata keretében  

szeptember 29-én Holló Aurél és  

Váczi Zoltán közös, beFORe JOHN1 című  

műsorozatának legújabb részletét mutatja be 

a Zeneakadémián, az Amadinda Ütőegyüt-

tessel közösen, Keller András vezényletével. 

November 25-én a Concerto Budapest 

hazánk talán legnagyobb szabású kortárs 

zenei rendezvényét valósítja meg a Budapest 

Music Centerben: A hallgatás napján három 

helyszínen folyamatosan zajló koncertek 

várják a közönséget. Idén immár negyedik 

alkalommal megrendezendő zenei maraton 

hiánypótló módon nyújt átfogó képet 

a magyar és nemzetközi kortárs zenéről, 

különböző korosztályokat és stílusok 

kedvelőit megszólítva. 
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A hallgatás  

belegyezés, tartja 

a mondás.  

Ez a hallgatás  

a Keller András és 

Rácz Zoltán  

által megálmodott 

és vezetett mini-

fesztiválon mindig 

több ennél:  

kíváncsiság, meg-

értés, kötődés.  

A lehető legjobb út 

minden zene felé, 

legyen az akár régi, 

akár új.

Bécsi ikonok címmel ad estet a Pannon Filharmonikus 
Zenekar szeptember 28-án a Müpában, majd másnap 
a pécsi Kodály Központban. A Schönberg, Mozart  
és Schubert műveit tartalmazó program szólistája két 
nemzetközi sztár: Benjamin Schmid hegedűművész és 
Alexander Zemtsov brácsaművész lesz. „A »bécsi ikon« 
a zeneszerzőkön kívül akár ránk is vonatkozhat, hiszen 
mindhárman erősen kötődünk az osztrák fővároshoz” – 
mondta Bogányi Tibor, a koncertek karmestere.  
„Mindkettőjükkel rendszeresen dolgozunk együtt.  
Schmid rezidens szólistánk is volt, és két nagysikerű 
lemezünk is megjelent vele: egy Bartók- és egy  
Csajkovszkij-felvétel. Alexander Zemtsovhoz, a Londoni 
Filharmonikusok korábbi szólóbrácsásához személyesebb 
szál is köt, ugyanis magánúton tőlem tanulja a karmesteri 
szakmát. Büszke vagyok rá, hiszen komoly sikereket ért el 
az utóbbi időben, például a Bolgár Nemzeti Rádió  
Szimfonikus Zenekara élén, vagy Mischa Maisky muzsikus 
partnereként. Saját, a finn, az orosz és a francia módszert 
ötvöző tanítási módszeremnek köszönhetően rendkívül 
gyors fejlődést sikerül elérnem növendékeimnél.”

Minden út Bécsbe vezet Pannon Filharmonikusok
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A Hagyományok Háza főigazgatója, Kelemen László ismét 
unikális, tudományos alapokon nyugvó és felhőtlen szórako-
zást ígérő műsort álmodott a Zeneakadémia Nagytermének 
színpadára. A Bartókék Bécsben című, október 7-i koncert 
múltidézés lesz: egy száz évvel ezelőtti, a Monarchia  
népeinek katonadalait bemutató bécsi koncerté, melynek 
szerkesztésében Bartók és Kodály oroszlánrészt vállalt, és 
amely Budapesten nem valósulhatott meg az akkori viszonyok 
között. A számos kiváló előadót és adatközlőket is szín padra 
állító műsorról Kelemen László mesélt a Gramofonnak:  
„Az ötletért Szalai Olgának tartozunk köszönettel,  
az ő kötetében találtam rá ugyanis erre a tör ténetre, és a róla 
szóló tanulmányra. Bár előkerült az eredeti műsorlap is, még-
sem ragaszkodunk teljesen a bécsi programhoz, hiszen mi 
már elkerülhetjük azokat a kompromisszumokat, amelyeket 
Bartókék kénytelenek voltak megkötni – például eljátszhatjuk 
a Rákóczi-indulót. A magyar dalok mellet természetesen 
számos nemzetiség zenéjét, illetve klasszikus kompozíciókat 
is hallhat majd a közönség a programban, mely a Magyar 
Kultúra Napján a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében 
is el fog hangzani.”

Bartókék Bécsben –  
és 100 év után Budapesten

Hagyományok Háza
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A Cimbalom Brothers két kiváló magyar cimbalmos 
társulásán alapszik: Unger Balázs a Cimbaliband front-
embere, akinek játékában az autentikus magyar népzene 
és a Balkán fűszeres hangzása ötvöződik, míg Lisztes 
Jenő, aki Roby Lakatos zenekarával bejárta a világ 
legnagyobb koncerttermeit New Yorktól Mumbai-ig, 
Sidneytől Moszkváig, a jazz és a hagyományos magyar 
cigányzene elemeiből építi fel saját hangzását. Egyedül-
álló projektjük megvalósításában testvéreik is segítségükre 
voltak: Unger Gergő gitáros, a Cimbaliband oszlopos 
tagja, aki a lemezen nemcsak gitárt, hanem kobozt 
és brácstamburát is penget, valamint Lisztes László 
nagybőgős, aki több éven át szintén tagja volt Roby 
Lakatos zenekarának, és aki amellett, hogy otthonosan 
mozog a hagyományos magyar cigányzenében, a jazz 
és a Balkán dallamvilágát is magáénak tudhatja.  
A négyük együttműködéséből született lemez  
egyedül álló módon tárja elénk ebben az igazi magyar 
hangszerben, a cimbalomban rejlő lehetőségeket. 
A Fonónál 2018-ban megjelent lemez igazi hangzó 
Kárpát-medencei kaland.

Cimbalom Brothers:  
Testvériség

Fonó Budai Zeneház
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A Zene Világnapján, október 1-én az intézmény 30-dik és az 
épület 200-dik születésnapját ünnepli az Óbudai Társaskör.  
„Az 1818-ban elkészült klasszicista épület 1949-ig kávé-
házként működött, majd 1956-tól napjainkig művelődési 
házként. Ezt a folytonosságot csupán egy tíz éves felújítás 
szakította meg. 1988-ban, a Zene Világnapján kezdtük el  
az újjávarázsolt épületben az első évadunkat. Október 1-én 
ünnepi házimuzsikával, a Társaskörben otthonra lelt  
zenekarok közreműködésével nyitjuk az új évadot. Születés-
naphoz illően mindenki kap majd ajándékot, a közönség, a 
művészek és persze maga a Ház is, de mindez meglepetés, 
így többet nem szeretnék elárulni” – nyilatkozta Harsányi 
Mária, a Társaskör igazgatója. Kettős születésnap ritkán 
adódik az életben, melyhez most egy harmadik évszám 
is kapcsolódik: az igazgató asszony éppen egy évtizede 
irányítja az intézményt. „Fenntartónknak, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának, a művészeknek, munka-
társaimnak köszönhetően vezetésem alatt a Társaskör 
megőrizte a főváros kulturális életében elfoglalt helyét. 
A minőség és az otthonosság ezután is elsődleges céljaink 
lesznek.”

A Honvéd Férfikar immáron negyedik alkalommal indítja el 
Időtlen klasszikus bérletét. A 2017-os Bartók-évadot 
követően 2018-ban is ünnepi hangversenyekre invitálják 
a közönséget, 2019-ben pedig, a Honvéd Férfikar  
70. évfordulóján különleges zenei csemegékkel készülnek. 
Az új évad két őszi hangversenyén a együttes  
sok színűségét igyekeznek bemutatni két merőben eltérő 
hangulatú koncerttel. Október 26-án, Halottak napjához 
közeledvén Brahms Német requiemjét szólaltatják meg 
Strausz Kálmán vezényletével, a produkcióhoz pedig 
csatlakozik a Budapesti Stúdió Kórus nőikara, valamint 
a MÁV Szimfonikus Zenekar is. November 23-án  
A mi operáink címmel ad estet a Honvéd Férfikarral  
az MTA Dísztermében. Az alkalomra olyan műsorral 
készülnek, amely bemutatja, hogy az együttes 70 éves 
fennállása alatt mely operákban vett részt szerte a világon. 
Nemcsak a nagy klasszikusok – Aida, Nabucco,  
Lohengrin, Bánk bán, Hunyadi László – részletei,  
hanem számos kortárs vagy kevésbé ismert művet is 
felidéznek majd, Riederauer Richárd és Strausz Kálmán 
vezetésével.

Kettős születésnap  
az Óbudai Társaskörben

Óbudai Társaskör
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A sokszínűség jegyében Honvéd Férfikar


