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Nagyszerű művek és művészek
Gondolatok az V. Szolnoki Zenei Fesztiválról

Ebben az évben immár ötödik alkalommal rendezte meg az Ars-In-Kom Művészeti
és Kommunikációs Kft. a Szolnoki Zenei Fesztivált. A rendezvénysorozat keretében
nyolc hangversenyt, egy balettestet és egy nemzetközi kórustalálkozót, valamint két
kiállítást tartottak. „Olyan jelentős fesztiválközpont létrehozása volt a célunk, amely
zenei értékeivel a főváros mellett nagy vonzerővel bír az ország művészeti életében"'
— mondotta Vas Lajos ügyvezető igazgató.

A koncerteken fellépő zenekarok legrangosabbika kétségkívül a fesztivál házi-
gazdája: a Liszt Ferenc Kamarazenekar — művészeti vezetője Rolla János — volt, de
a megyeszékhely közönsége éppoly nagyra értékelte ,,saját'" együttese, a Szolnoki

A Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közös koncertjén
Rolla János és Somosné Sűrű Erzsébet koncertmesterek

200



Szathmáry Judit: Nagyszerű művek és művészek

Pank György hegedűművész Stradivari hegedűjén játszik

Franki Péter, Váráry Tamás és a Liszt Ferenc Zenekar
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Kincses Veronika Rost Andrea

Román Zeilingera Szolnoki Szimfonikus Zenekarral
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Szathmáry Judit: Nagyszerű müvek és művészek m
Szimfonikus Zenekar szereplését is. A fesztivál üde színfoltjaként koncertet adott a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szimfonikus Zenekara.

A kórusmuzsika hívei sem panaszkodhattak: a Bartók Béla Kamarakórus és a Close
Harmony Friends vocal group koncertje és a megalakulásának hetvenötödik évfordu-
lóját ünneplő Szolnoki Kodály Kórus Jubileumi hangversenye nyújtott számukra
élményt. Ugyancsak a fesztivál keretében rendezték a Fiúkórusok V. Országos és Nem-
zetközi találkozóját is.

Az események valóban gazdag sorában ezúttal egy kamarahangverseny kapott
helyet: a fesztivált Vígh Andrea (hárfa) és Horgas Eszter (fuvola) lemezbemutató kon-
certje zárta.

A fesztiválon fellépő zenekarok élén olyan nagyszerű dirigenseket ünnepelhetett a
hangversenyek közönsége, mint Lukács Ervin, Ligeti András, a szólistaként is
közreműködő Vásáry Tamás és az Ausztriából érkezett Román Zeilinger. A Bartók
Béla Kamarakórust Molnár Éva, a Szolnoki Kodály Kórust Zámbó István vezényelte;
a Close Harmony Friends karnagya Mario Francovic volt.

A koncerteken fellépő szólisták névsorát bármely híres fesztivál büszkén vallhatná
magáénak: a hangversenyek közönsége tapsával ünnepelhette Kincses Veronikát, Rost
Andreát, Vukán Györgyöt, Pauk Györgyöt, Franki Pétert, az ifjú Clemens Zeilingert
és Bogányi Gergelyt.

Meglepetésként és újdonságként szolgált Bozsik Yvette és társulata, a Közép-Európa
Táncszínház fellépése, valamint Szalay Zoltán fotóművész és Biró Attila festőművész
kiállítása.

A hangversenyek műsorán jelentős teret kaptak a bécsi klasszikus mesterek —
közülük is elsőként W. A. Mozart művei. A romantikus zenét Schubert, Chopin és
Schumann egy-egy darabja képviselte. Bemutatóként elhangzott Dvorak V.
szimfóniája. Örvendetes, hogy a fesztivál eseményeinek programján huszadik századi,
ezen belül kortárs zeneművek, tánckompozíciók is előkelő helyen szerepeltek.

A fesztivál eseményeinek Szolnok valamennyi hangversenyterme: a Szigligeti Szín-
ház, a Városi Művelődési Központ, a Megyeháza és Városháza, valamint a Galéria
adott otthont. A kitűnő koncertprogramok és a rangos előadóművészek a legtöbb eset-
ben teltházat vonzottak; a hangversenyek közönségének soraiban a megye különböző
városaiból érkezett érdeklődőket lehetett felfedezni.

Mindent összevetve az V. Szolnoki Zene Fesztivál megérdemelt sikert aratott: színes
programjai rangos előadóművészek mesteri tolmácsolásában hangzottak el. A szolnoki
közönség várakozással tekint a következő fesztivál elé.
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