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Kétszeres évadnyitás

Bartók Béla életéből három emblematikus nőalakot isme-
rünk. Az ő portréikat, illetve a hozzájuk szorosan kapcsolódó 
alkotásokat tűzte műsorra a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
Kocsis bérletének évadbeli első hangversenyén. A szeptem-
ber 25-én a Müpában rendezett estét a zeneszerző első 
nagy szerelme, Geyer Stefi kettős arcképe nyitja. Bartók 
verseny művet írt a Hubay-növendék hegedűs lánynak, 
szakításuk után azonban a művet megtagadta, s csak az 
első tételt mentette át a Két arcképbe, melynek szólóját 
ezúttal Koppándi Jenő játssza. Az ifjúkori alkotást a III. zon-
goraverseny követi, melyet Bartók élete utolsó hónapjaiban, 
1945 nyarán-kora őszén írt második feleségének, Pásztory 
Dittának. Női arcképpel indul ez a mű is: mesebeli erdőben 
tűnik fel a királykisasszony. A versenymű szólistája a Nem-
zeti Filharmonikusok hangversenyén a kétszeres Kossuth- 
díjas Ránki Dezső lesz. Egyetlen operáját, a Kékszakállú 
herceg várát első házasságkötésének idején komponálta 
Bartók. A Kékszakállút Cser Krisztián, Juditot Komlósi Ildikó 
kelti életre szeptemberben a Müpa színpadán, az est kar-
mestere pedig Hamar Zsolt lesz.

Három női portré  
Bartók tollából

Concerto Budapest

Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Idei évadát két egymást követő nyitókoncerttel indítja a 
Concerto Budapest. Szeptember 26-án és 27-én a Zenea-
kadémia Nagytermében Liszt, Bartók, Dohnányi és Berlioz 
műveit játssza a zenekar Keller András vezényletével. Az 
estek metszéspontját a párizsi szerző 1830-ban bemutatott 
Fantasztikus szimfóniája képezi, a hangversenyek első 
felének magyar műsorát pedig két briliáns szólista, Fejérvári 
Zoltán és Fenyő László határozza meg. A legutóbb a 
Montreáli Nemzetközi Zongoraversenyen győzedelmeske-
dő Fejérvári Zoltánt Dohnányi Változatok egy gyermekdalra 
című variációsorozatának szólistájaként hallhatja majd a 
közönség, a műhöz pedig Bartók Táncszvitje ad előhangot. 
Másnap Fenyő László egy különleges és nagyon ritkán 
előadott mű szólistájaként lép színpadra: Bartók halála előtt 
néhány héttel bizakodóan írt a megrendelő William 
Primrose-nak készülő Brácsaversenyéről, végül azonban 
Serly Tibor által nyert befejezést a darab. Ugyancsak ő 
készítette el a brácsaszólam csellóváltozatát is, amit a 
Nemzetközi Pablo Casals Gordonkaverseny 2004-es 
megnyerése óta a világot járó csellóművész szólaltat meg, 
Liszt legnépszerűbb szimfonikus költeményét, a Les 
Préludes-öt követően.Fe
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Ünnepi készülődés az Anima  
Musicae Kamara zenekarral

A Budafoki Dohnányi Zenekar koncerttel köszönti Vajda 
Jánost 70. születésnapja alkalmából. A Kossuth-díjas 
zeneszerző a kortárs magyar opera egyik legfontosabb 
képviselője, de alkotói tevékenysége a zene számos egyéb 
területére kiterjed: baletteket, nagyzenekari és kamara-
zenekari műveket, kórusműveket, dalokat és szólóhangszeres 
darabokat is komponált. Színpadi munkáiban különösen 
értékes és nagyon változatos irodalmi alapanyagokhoz 
fordult, Thomas Mann, Csokonai Vitéz Mihály, Georg 
Büchner, Karinthy Frigyes vagy Federico García Lorca írásai 
inspirálták. A görcsös újdonságkereséstől mindig is tartóz-
kodott, életművét a klasszikus tradíció szellemében 
alakította. „Túl azon, hogy az ember alkotás közben a maga 
szükségleteit elégíti ki, nem szabad megfeledkezni az alap-
vető célról, vagyis másokhoz szólni, méghozzá olyan 
módon, amelyet mindenki megért” – vallja. Az október 
9-én a Zeneakadémiára szervezett koncerten Piéces 
symphoniques című műve, Csellóversenye és Te Deuma 
hangzik el Szabó Ildikó csellőművész, Csereklyei Andrea 
szoprán és Varga Donát tenor szólista közreműködésével, 
Hollerung Gábor vezényletével.

Születésnapi koncert:  
Vajda János 70 éves

Óbudai Társaskör

Budafoki Dohnányi Zenekar

Az Óbudai Társaskör a hagyományhoz híven 31. évadát  
is a Zene Világnapjára rendezett koncerttel nyitja. Az est 
egyúttal egy különleges hangversenysorozat kezdete is, 
mely az Anima Musicae Kamarazenekar jubileumának 
felvezetéséül szolgál. A sorozatról az együttes vezetője, 
G. Horváth László beszélt: „Négy koncertből álló sorozatot 
szervezünk B-A-C-H címmel, az estekre pedig a Bach 
család minden zeneszerző-tagjától válogatunk műveket.  
Az október 1-jei nyitóhangversenyen csak B hangnemű 
darabok kerülnek terítékre, s így haladunk majd végig  
a név betűin. A koncertek házigazdája Dinyés Soma lesz,  
aki amellett, hogy csembalón közreműködik, az elhangzó 
műveket is ismerteti. Az októberi koncert szólistái között 
üdvözölhetjük rajta kívül Lakatos György fagottművészt, aki  
C. Ph. E. Bach B-dúr versenyművének átiratát fogja játszani 
velünk. Június 20-án ünnepeljük 10. születés napunkat 
szintén az Óbudai Társaskörben, ami 9 éve próbahelyünk  
és második otthonunk. Ezzel a különleges sorozattal 
szeretnénk színessé tenni az ünnepi évadot a magunk  
és a közönség számára is.”
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MVM
KONCERTEK

A ZongoraA Zongora – 2019
2019. szeptember 21. – Müpa – Ránki Dezső
2019. október 10. – Zeneakadémia – Balázs János
2019. október 24. – Zeneakadémia – Jevgenyij Koroljov
2019. november 5. – Müpa – Jevgenyij Kiszin
2019. december 11. – Müpa – Arkagyij Volodosz

A Zongora a Festetics Palotában – 2019
2019. október 26. 11 óra – Csalog Gábor
2019. október 26. 19 óra – Hlavacsek Tihamér
2019. október 27. 11 óra – Gyöngyösi Ivett
2019. október 27. 19 óra – Kemenes András
2019. december 13. 19 óra – Érdi Tamás
2019. december 14. 19 óra – Falvai Sándor
2019. december 15. 11 óra – Balázs János
2019. december 15. 19 óra – Lantos István

Müpa-bérlet – 2020
2020. január 14. – Alexander Gavrylyuk, 2020. február 12. – Bogányi Gergely, 2020. március 11. – Arkagyij Volodosz, 
2020. május 3. – Grigorij Szokolov, 2020. szeptember 29. – Fazil Say, 2020. november 5. – Balázs János

Zeneakadémia-bérlet – 2020
2020. február 1. – Alice Sara Ott, 2020. március 18. – Várjon Dénes, 2020. április 14. – Jonathan Biss,  
2020. május 19. – Fülei Balázs, 2020. október 24. – Jevgenyij Koroljov, 2020. november 23. – Ránki Dezső

Jegyek és bérletek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában,  
megrendelhetők a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen.  
Internetes jegyvásárlás: www.jakobikoncert.hu – a Jegyvásárlás és  
a Bérletvásárlás menüpontokban. Bővebb információ a www.azongora.hu honlapon.

A hangversenysorozat névadó szponzora: 

 Grigorij Szokolov Ránki Dezső Jevgenyij Kiszin Bogányi Gergely

Jakobi-MVM Zongora hirdetes 180x242 Gramofon 2019 05.indd   1 2019. 05. 21.   15:49:53
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Megemlékezés  
Bach muzsikájával

Immáron hatodik éve szervez koncertet a Miskolci  
Szimfonikus Zenekar a Zene Világnapja alkalmából a város 
egyetemének díszaulájában. Október 5-én este Wolf Péter 
műveivel, Antal Mátyás vezetésével várja a közönséget az 
együttes. A programról, ami egy ősbemutatót is magába 
foglal, a zeneszerző beszélt: „Köszönettel tartozom ezért 
a koncertért Antal Mátyásnak, akivel immár több mint fél 
évszázados a szakmai kapcsolatunk. A miskolci zenekarral 
való gyümölcsöző együttműködésünk is régre nyúlik vissza. 
Olyan szólistákat kértünk fel a hangversenyre, akik számos 
művemet színpadra vitték az utóbbi években. Baráti Kristóf 
mutatta be első hegedűversenyemet, ezért az ő személyé-
re szabva komponáltam a másodikat, ami ezen a koncerten 
hangzik el először. Igen nagy technikai kihívást jelent a 
darab mind a szólista, mind a zenekar számára. Utolsó 
tételéhez komplex ritmikájú ütőhangszeres kíséretet 
komponáltam. Balog József az összes zongorára írt 
művemet eljátszotta már. Előadásában most a neki írt, 
Wolf-Temperiertes Klavier című sorozatom részletei 
hangzanak el, de természetesen zenekari kompozíciókra is 
számíthat a közönség.”

A Zene Világnapja Miskolcon 
Wolf Péterrel és barátaival

Pannon Filharmonikusok

Miskolci Szimfonikus Zenekar

Az elhunytak emlékére címmel tart koncertet október 
31-én a Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus a pécsi 
Kodály Központban. A hagyományosan Bach műveiből  
összeállított programról a kórus egyik művészeti vezetője, 
Vass András beszélt: „A halottak napi Bach-koncert az évad 
egyik kiemelt eseményét jelenti számunkra. Az idei  
koncertet a megindító szövegű Komm, Jesu, komm című 
kétkórusos motettával indítjuk, majd a szintén kétkórusos 
Ich lasse dich nicht motetta szolgál kapcsolódási pontként 
a lipcsei és weimari kantátákhoz. Zárószámként a sokak által 
ismert Weinen, Klagen, Sorgen, Zagent hallhatja a közönség, 
a vokális műsort pedig egy hangszeres intermezzo színesíti: 
a Musikalisches Opfer hatszólamú ricercarjának általam 
készített kisvonószenekari átirata.” Vass András rendszeresen, 
így az idei évadban is készít átiratokat, hangszereléseket a 
Pannon Filharmonikusok számára, például a Valentin-napi 
koncertre, melyen folytatódik az együttes tavaly nagy  
sikerrel indított ABBA-sorozata, április 18-án pedig egy 
különleges, Mozart- és Haydn-művekből álló koncertet 
vezényel, melynek szólistája Baráth Emőke lesz.
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www.cafebudapestfest.hu
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A Hagyományok Háza, felismerve az eltűnő paraszti kultúra 
élő átadásának jelentőségét, 2012 óta rendezi meg  
Mesterek és tanítványok koncertsorozatát. Az október 27-i, 
Mély címet viselő koncerten a vajdasági Csonka Ferenc lép 
fel zenésztársaival, tanítványaival. A prímás így beszélt 
a műsorról: „A cím értelmezésekor én nem magamat látom 
mesterként, hanem azokra a mesterekre, adatközlőkre  
gondolok, akiktől szerencsém volt tanulni pályám során. 
Maneszes Márton, Fodor Sándor „Neti”, Kodoba Béla és 
Márton, illetve Mezei Ferenc meghatározta a népzenéhez 
való hozzáállásomat. Előttük szeretnék tisztelegni a 
műsorral, melyet szegedi együttesemmel, a Rozsdamaró 
zenekarral és vajdasági vendégeinkkel adunk elő.” Csonka 
Ferenc a Halmos Béla-vándordíj idei kitüntetettje, így 
októberben a legendás népzenekutató mesterhegedűjén 
fog játszani. „Májusban kaptam meg egy éves használatra 
Barbarossa János Halmos Bélának készített hegedűjét. 
A hangszer eszmei és tárgyi értéke is hatalmas, megtisztelő 
és inspiráló számomra, hogy muzsikálhatok rajta.”

Tisztelgés a mesterek előtt Hagyományok Háza
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Paár Julcsi énekest számos neves nép- és világzenei 
formáció tagjaként vagy vendégeként ismerheti a kon-
certközönség (Tárkány Művek, Bazseva, Dalinda), több 
nemzetközileg is sikeres, toplistás album kapcsolódik 
a nevéhez. Különleges hangszíne, zenei és előadói 
felkészültsége kiemeli produkcióit a többi közül. Saját 
gyermekei születése után kezdte el tartani interaktív 
népzenés foglalkozásait zeneterápiás szemlélettel  
átitatva, ÖsszeHangoló néven. A foglalkozások több 
éves tapasztalata, a sok szép zenei, és persze anyai 
élmény most egy lemezre is megérett. A Kerekerdő egy 
mese: zenés mese, vagy mesés zene – ahogy tetszik. 
Paár Julcsi így ír a lemez ismertetőjében: „A gyermek, 
aki játszik, alkot. Mindent átható, mindenre kiterjedő 
jelenléttel kreálja az őt körülvevő világot és benne ön-
magát. Felnőttként ezek az élmények elemi szinten 
élnek, dolgoznak bennünk. Szeretettel ajánlom e lemezt 
gyereknek, felnőttnek egyaránt. De legfőképpen  
a családoknak, ahol az ember kicsit gyermek is, kicsit 
felnőtt is. Hol hallgató, hol éneklő, megnyugvó  
és táncoló, álmodó és ébredő.”

Hangoló: Kerekerdő Fonó Budai Zeneház
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2020. MÁRCIUS 1. 
ZENEAKADÉMIA
Immár hagyománnyá vált, hogy a 
tavasz első vasárnapján kizárólag 
Mozart hangjai töltik meg a Zene
akadémia két koncerttermét a 
Concerto Budapest jóvoltából. 
Kiváló szólisták, remek kamara
együttesek és zenekarok társaságá
ban merülhetünk el Mozart 
rejtélyes világában, felfoghatatlan 
zsenijének közelében.

2020. ÁPRILIS 23-26. 
MÜPA, BMC, ZENEAKADÉMIA
Beethoven születésének 250. 
évfordulója alkalmából újabb 
nagyszabású vállalkozásba kezd  
Keller András és a Concerto Budapest. 
2020 áprilisában négynapos koncer
sorozat keretében tiszteleg  
a fantasztikus  
zeneszerző előtt.

2019. NOVEMBER 10. 
BMC
A Concerto Budapest és a 
Budapest Music Center egynapos 
zenei maratonja, mely a kortárs 
zenére és a különböző korok 
remekművei között keletkező 
teremtő kölcsönhatásra 
összpontosítja a figyelmet.  
Programigazgató: Keller András.

concertobudapest.hu
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Cinema Italia

Szeptember 29-én az Erkel Színházban rendezett  
gálaműsorral ünnepli jubileumát a Honvéd Együttes. 
Zsuráfszky Zoltán művészeti vezető a programról, illetve  
az együttes jelenéről beszélt: „Repertoárunk korábbi 
darabjaival, Foltin Jolán- és Novák Ferenc-koreográfiákkal 
fogjuk köszönteni mestereinket. Örömmel és szeretettel 
várjuk a régi tagokat, a Honvéd Együttes ma is működő 
két tagozata mellett színpadra hívjuk például Szalai Antit 
és cigányzenekarát, akik több évtizeden át voltak az 
együttes tagjai. A második részben jelenlegi repertoárunkat  
reprezentáljuk a Honvéd Férfikarral és a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttessel: Vincze Zsuzsa- és Zsuráfszky-koreográ-
fiákat. A Honvéd Együttes korábbi tagozataiból ma már 
csak a táncszínház és a 42 tagú, Strausz Kálmán által 
vezetett férfikar működik. Az erőltetettséget kerülve minél 
több közös produkcióra törekszünk: a Tavaszi Fesztiválon 
például Káel Csaba rendezésében egy balladát, a Hűtlen 
feleséget visszük együtt színpadra a Müpában.”

70 éves a Honvéd Együttes

Müpa

Honvéd Együttes

Ennio Morricone és Nino Rota szerzeményei évtizedeken át 
meghatározó élményt jelentettek nemcsak az olasz filmek 
szerelmeseinek, de számtalan zenekedvelőnek is. Morricone 
2016-os Oscar-díja az irányú a törekvését is elismerte,  
hogy a filmzene műfaja a legmagasabb művészi színvonalra 
emelkedjen. Ezen a koncerten az olasz jazzélet kiválóságai-
ból alakult kvartett Morricone és Rota híres témáiból 
válogat: kreativitásuk, virtuóz improvizációik által új és 
izgalmas alakot öltenek a csodálatos dallamok.
Fulvio Sigurta klasszikus trombitásként kezdte pályafutását, 
majd Bresciában jazzdiplomát is szerzett. Luciano Biondini 
számos díjat nyert klasszikus harmonikásként, mielőtt 
1994-ben a jazz felé fordult. Játszott többek közt  
Rabih Abou-Khalillal, Michel Godard-ral, Enrico Ravával 
és Tony Scott-tal. A rangidős, Enzo Pietropaoli már  
az 1975-ben alapított Trio Di Romával komoly elismerést 
szerzett. Olyan legendás muzsikusokkal dolgozott, mint 
Chet Baker, Art Farmer vagy Lee Konitz. Michele Rabbia az 
Egyesült Államokban tanult, és játszott Matthew Shipp-pel, 
John Taylorral, Eivind Aarsettel és az olasz jazzélet szinte 
minden kiválóságával.E
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A zene mindenkié OzAudio

Több mint három évtizede fertőzte meg az otthoni, 
minőségi zenehallgatás az OzAudio alapítóját.  
A hobbiból őszinte elköteleződés, néhány éve pedig hivatás 
lett. Harminc év tapasztalatát és kikristályosodott ízlés-
világát tükrözi a cég kínálata, amely elérhető árú, mégis 
csúcsminőségű hangrendszereket tartalmaz.  
Az OzAudio által forgalmazott elektroncsöves készülékek 
természetesen könnyed, tiszta, dinamikus hangzást 
biztosítanak. A hangsugárzók nagy érzékenységűek, 
1-2 watt erősítő-teljesítménnyel bőven elegendő hangerőt 
produkálnak, és lehetőség szerint egyetlen szélessávú 
hangszórót tartalmaznak, aminek számos előnye van a már 
régóta megszokott, több hangszórós rendszerekkel 
szemben.  
A cég sikerét mutatja, hogy október 26-án és 27-én 
kiálltóként vehet részt a Hilton Budapest City szállóban 
megrendezendő jubileumi, 20. Hifi Show kiállításon, ami 
Közép-Európa egyik legrangosabb audio-vizuális termé-
kekkel foglalkozó rendezvénye.
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Az Audiofil Kft. és a Gramy-H Kft. bemutatja

Djabe
Táncolnak a kazlak 

3LP, 45 RPM

A félsebességes lemezvágást a világhírű 
vágómérnök, Miles Showell készítette  

a londoni Abbey Road stúdióban.

Országos premier a 20. HIFI Show 
kiállításon a Budapest Hilton City 

Tokaj termeiben október 26-27-én.

djabe.hu
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