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A szolnokiak szerint pedig: „A jövőben az egyirányú 
kommunikáció mellett lényegesen nagyobb teret kell bizto-
sítanunk a többirányú, például interperszonális kommu-
nikációnak, részben a visszacsatolás miatt, részben pedig 
azért, mert adott esetben, a célcsoport ismeretében e kom-
munikációs eszközök alkalmazása hatékonyabb, mint az 
egy irányba ható televízió- vagy rádióreklámoknak.”

A debreceni Kodály Filharmóniánál: „A kiegészítő tá-
mogatás mentén új kommunikációs irányt jelölünk ki, 
amely által együtteseink munkájának élményszerű meg-
ismertetése legalább olyan fontossá válhat, mint az egyes 
koncertek promóciója.”

A Pannon Filharmonikusok összegzése ugyancsak 
iránymutató, hiszen úgy látják, a komolyzene népszerű-
sítéséért a zenekaroknak közösen kellene lépniük. 

„A PFZ-nek Facebook profilja van, amelyet napi rend-
szerességgel frissítünk. A legnagyobb előnye, hogy min-
ket is frissen tart. Folyamatosan reflektálunk önma-
gunkra, így a honlapunkon vagy akár a sajtóban is 
naprakészebbek tudunk lenni. A Facebook-táborunk fo-
lyamatosan növekszik, nagyon széles a korosztályi skála, 
de ott is kevéssé a fiatalok az aktívak. Például az újra 
induló ifjúsági kínálatunkat biztosan ezeken a felülete-
ken kell promotálnunk, és csakis vizuális anyagokkal. A 
fiataloknál a legfontosabb kihívás annak a láttatása, 
amit a teremben hallhatnak.

A jövőben az online térben a hozzáértő, naprakész 
szakemberek bevonása és a tartalomgyártás az elsődle-
ges. Egy megfelelő hosszúságú, látványos videó vagy 
poszt megfelelően targetálva és meghirdetve többszörös 
elérést eredményez, mint bármely sajtótermék. A nyom-
tatott sajtóban megjelenésért továbbra is dolgozni kell, 
mivel ez hitelességi kérdés: az emberekben, főleg a közön-
ségünk legnagyobb részét kitevő 50+ korosztályban a saj-
tómegjelenés a hitelességet közvetíti. „Ha ír róluk a sajtó, 
akkor biztos igaz, amit reklámoznak.” A fiataloknál ez 
már nem működik. Egyrészt nem olvasnak nyomtatott 

sajtót, másrészt a tartalomszolgáltatás világában nőt-
tek fel. Náluk nem hitelesnek, hanem menőnek kell len-
ni. Egy-egy együttes még lehet menő, de a komolyzene 
kevésbé. E téren közösen lehetne és kellene előre lépnünk, 
nekünk, a zenekaroknak.”

A Duna Szimfonikus Zenekar szintén hasznosnak ta-
lálna egy átfogó társadalmi célú reklámkampányt, ami 
a komolyzenét, a hangverseny-látogatást népszerűsíti.

Személyes hangvételű kapcsolattartás 

A zenekaroknak – bár a kommunikáció kihívásait ha-
sonlóan látják – akadnak egyedi, helyi sajátosságokra 
épülő megoldásaik is. 

A Szegedi Szimfonikusoknak például egy évad során 
négyszer jelenik meg a tájékoztató füzetük, a Hangoló, 
amelyben az aktuális koncertekről, a fellépő művészek-
ről olvashatnak az érdeklődők. Hangversenyeikről ezen 
kívül a város közlekedési vállalatának lehetőségein ke-
resztül adnak hírt, így a villamosok, trolik, és buszjára-
tok felületein is jelen vannak.

Akad együttes, amely jól épít az instagram jelentette 
kommunikációra is. 

A Danubia pedig úgy vélekedik: „mivel óriási a mé-
diazaj, nem célunk mindenkihez eljutni, megpróbáljuk 
szűkíteni és megtalálni a célközönséget.

A tematikus bérletsorozatok kuriózuma mellett az 
Óbudai Danubia Zenekar a közönséggel fenntartott, 
személyes hangvételű kapcsolattartásra törekszik (ez 
részben a közönségszervező munkakörébe tartozik).

A szombathelyiek is kiemelik azt, hogy az idősebb ge-
neráció tagjai, akik az előadásról vagy az utcán sétálva, 
plakátokról értesülnek, vagy külön azért befáradnak az 
épületükbe, hogy megnézzék hirdetőfelületeiken a hang-
versenyek időpontját, sok esetben még mindig inkább 
hagyatkoznak a szavak erejére, s a jegyértékesítő kolle-
gáktól érdeklődnek aktuális előadásaikról.  R. Zs. 

A KODÁLY FiLHARMONiKusOK DEBRECEN próbajátékot hirdet
I. KLARINÉT Il. váltási kötelezettséggel hATáRoZoTT IdEjű áLLáSRA 

hosszabbítási lehetőséggel
A próbajáték ideje: 

2018. február 8. (csütörtök)
Helyszíne: 4025 Debrecen, 

simonffy u. 1/c – ii. emeleti 
próbaterem

A próbajáték két fordulós.
1. forduló anyaga:

Egy klasszikus vagy romantikus 
versenymű lassú és gyors tétele. 
Egy virtuóz karakterdarab.

Zenekari állások:
Beethoven: Vi. szimfónia ii. tétel 
Beethoven: Viii. szimfónia ill. tétel 
Brahms: i. szimfónia ill. tétel 
Brahms: ill. szimfónia ii. tétel 
Ravel: Bolero

Prokofjev: Péter és a farkas
Kodály: Galántai táncok

2. forduló anyaga:
Egy klasszikus vagy romantikus 
versenymű lassú és gyors tétele. 
Egy virtuóz karakterdarab.

A zenekari állások kottái jelentkezés-
kor átvehetők a Kodály Filharmoniku-
sok Debrecen titkárságán 
(H-Cs: 7.30–16.00, P: 7.30–13.30), 
vagy igény szerint elektronikus úton 
küldjük.

Zongorakísérőt a Kodály Filharmónia 
Debrecen előzetes egyeztetést köve-
tően biztosít.

Jelentkezéshez szükséges dokumen-
tumok: szakmai önéletrajz elérhető-
ség megadásával, szakirányú végzett-
séget igazoló dokumentum. 
Jelentkezés:
személyesen: Kodály Filharmónia Deb-
recen titkárság, Hajdú-Bihar megye, 
4025 Debrecen,simonffy utca l/C.
Elektronikus úton: 
Fekete Katalin igazgatóhelyettes ré-
szére az info@kodalyfilharmonia.hu 
e-mail címen keresztül.

A jelentkezés beérkezési határideje: 
2018. 02. 02. 12 óra
A foglalkoztatás feltétele:   
felsőfokú szakirányú vegzettség.

llletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a Közalkalmazottak jogállá-
sáról, szóló 1992. évi XXXiil. törvény 
(a továbbiakban: KJT) előmeneteli és 
illetményrendszere, valamint a KJt a 
művészeti, a közművelődési és a köz-
gyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával ösz-
szefüggő egyes kérdések rendezésé-
nek végrehajtásáról szóló 150/1992. 
(Xl. 20.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.
Sikeres próbajátékot kívánunk!
Debrecen, 2018. január 8.

Somogyi-Tóth Dániel
igazgató



A szerkesztőség levelezési címe:
zenekar Művészeti Bt.

1222 Budapest, Fenyőtoboz utca 6. 
e-mail: info@zenekarujsag.hu

www.zene-kar.hu    
Felelős kiadó és szerkesztő: Popa Péter

Nyomás: EPC nyomda

ISSN: 1218-2702

Az interjúkban és a kritikákban elhangzott 
véleményekkel és kijelentésekkel  

szerkesztőségünk nem feltétlenül azonosul. 
Észrevételeknek, helyesbítéseknek  

készséggel helyt adunk.

a magyar szimfonikus zenekarok szövetségének, 
valamint a magyar zeneművészek és  

táncművészek szakszervezetének közös lapja,  
a Nemzeti kulturális alapprogram támogatásával.

hIVatÁSoS SzImFoNIKUS
zENEKaroK

Budafoki Dohnányi Ernő  
Szimfonikus Zenekar 

Közhasznú Nonprofit Kft.
cím: 1221 budapest, tóth józsef u. 47.

levélcím: 1775 budapest, pf. 122
művészeti titkárság: 1087 budapest,

kerepesi út 29/b. iV. ép.
Telefon: 322-1488 • Fax: 413-6365
E-mail: nfo@bdz.hu • www.bdz.hu

Duna Szimfonikus Zenekar 
Duna Palota Nonprofit Kft.

1051 budapest, zrínyi u. 5.
Tel./fax: (+36-1) 355-8330

e-mail: duna.szimf@dunapalota.hu
www.dunaszimfonikusok.hu

Győri Filharmonikus Zenekar
9021 győr, aradi vértanúk u. 16.

Tel.: (96) 312-452 • Fax: (96) 319-232
E-mail: office@gyfz.hu • www.gyfz.hu

Kodály Filharmónia Debrecen
4025 Debrecen, simonffy u. 1/c.

Tel.: (52) 500-200 • Fax: (52) 412-395
e-mail: info@kodalyfilharmonia.hu

www.kodalyfilharmonia.hu

Magyar Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar, Énekkar és Kottatár 

Nonprofit Kft.
1095 budapest, komor marcell u. 1.

Tel.: 411-6600 • Fax: 411-6699
e-mail: info@filharmonikusok.hu
foigazgato@filharmonikusok.hu

www.filharmonikusok.hu

Magyar Rádió Zenei Együttesek 
Szimfonikusok – Énekkar –  

Gyermekkórus
cím: 1088 budapest,  
bródy sándor u. 5-7.

levelezési cím:  
1037 budapest, kunigunda útja 64.

telefon: 328 7078
E-mail: info@mrze.hu • www.mrze.hu

MÁV Szimfonikus Zenekar
1087 budapest, kerepesi út 1–5.

levélcím: 1088 budapest,  
múzeum u. 11.

Tel.: 338-2664 • Tel./fax: 338-4085
e-mail: office@mavzenekar.hu

www.mavzenekar.hu

Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Nonprofit Kft.

3525 miskolc, fábián u. 6/a.
Tel.: (46) 323-488

E-mail: info@mso.hu • www.mso.hu

Óbudai Danubia Zenekar
1061 budapest,  

paulay ede u. 41. i. em. 1.
Tel.: (+36-1) 373-0228, (+36-1) 269-1178

E-mail: info@odz.hu • www.odz.hu

Pannon Filharmonikusok – Pécs
7622 pécs, breuer marcell sétány 4.
Tel.: (72) 500-320 • Fax: (72) 500-330

E-mail: info@pfz.hu • www.pfz.hu

Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 szombathely, rákóczi u. 3.

Tel.: (94) 314-472 • Fax: (94) 316-808
E-mail: info@sso.hu • www.sso.hu

Szegedi Szimfonikus Zenekar
6720 szeged, széchenyi tér 9.  

korzó zeneház
Tel.: (62) 426-102

E-mail: orch@symph-szeged.hu • 
www.symph-szeged.hu

Szolnoki Szimfonikus Zenekar
5000 szolnok, hild tér 1

aba-Novák kulturális központ
Tel.: (30) 9358-368

e-mail: info@szolnokiszimfonikusok.hu
www.szolnokiszimfonikusok.hu

Zuglói Filharmónia Non profit Kft. 
– Szent István Király 
Szimfonikus Zenekar

1145 budapest, columbus u. 11.
Tel.: (36 1) 467-0786

e- mail:  
rendezveny@zugloifilharmonia.hu

EGyESülEtKéNt műKöDő
 zENEKar

Budapesti Filharmóniai Társaság 
Zenekara

1061 budapest, andrássy út 22.
Tel.: 331-2550 • Fax: 331-9478

http://www.bpo.hu

KamarazENEKaroK

Liszt Ferenc Kamarazenekar
1036 budapest, kiskorona utca 7.

Tel/Fax: +36 1 250 4938
lfkz@lfkz.hu   http://www.lfkz.hu 

REGIoNÁLIS ZENEKARoK 
SZöVETSÉGE

1088 budapest, krúdy gyula u 15. iii./40.
elnök: szabó sipos máté  

szabosiposmate@gmail.com
Főtitkár: Horváth Gábor • paga1@freemail.hu

* * *

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
levelezési cím: békés megyei szimfonikus

zenekar közhasznú kulturális egyesület
békéscsaba 5600 andrássy út 3.

telefon: 20/4322-948
e-mail: uhrinviktor@freemail.hu

Honlap: www.bekesszimf.hu
művészeti vezető: uhrin Viktor

Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 
Egyesület Magyarország 

(korábbi Váci Szimfonikus Zenekar)
2120 Dunakeszi, állomás sétány 17.

Honlap: www.vszz.net
e-mail: vaciszimfonikus@gmail.com

Egri Szimfonikus Zenekar
levelezési cím: egri szimfonikus zenekar

kulturális egyesület
eger 3300 knézich k. u. 8.

telefon: 20/964-1518
Honlap: www.egriszimfonikusok.hu
művészeti vezető: szabó sipos máté

Gödöllői Szimfonikus Zenekar
levelezési cím: gödöllői szimfonikus

zenekar alapítvány
gödöllő 2100 ady endre sétány 1.

telefon: 30/546-1852
e-mail: gso.zenekar@gmail.com

Honlap: www.gso.hu
művészeti vezető: horváth gábor

Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ

6000 kecskemét, Deák tér 1.
telefon: 06-20/3230-001

e-mail: kszztitkar@gmail.com
gerhat.laszlo@gmail.com

Honlap: www.hirosagora.hu
művészeti vezető: gerhát lászló

Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar
Tóth Tibor (igazgato_vaczi@starjan.hu)

Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar

pro kultúra sopron Nonprofit kft.
9400 sopron, liszt ferenc utca 1.

www.prokultura.hu

Szabolcsi Szimfonikus Zenekar 
Közhasznú Egyesülete

székhely: 4400 Nyíregyháza,
szent istván u. 12.
mobil: 30 9656 453

e-mail: szabolcsiszimf@gmail.com
képviselő: Nagy gyula

A MAGyAR SZIMFoNIKuS ZENEKARoK SZöVETSÉGÉNEK TAGjAI: 

A MisKOLCi sZiMFONiKus ZENEKAR NONPROFiT KFT.
próbajátékot hirdet

I. hEGEdű TuTTI hELYETTESÍTŐ áLLáSRA
A próbajáték ideje: 2018. január 31. (szerda) 13.00
                      helye: Miskolci szimfonikus Zenekar székháza (Malom, Fábián u. 6/a)

A próbajáték anyaga: 
• Egy tetszőlegesen választott tétel J.S. Bach Szólószonátáiból vagy Partitáiból  

(kivéve: Menüett, Gavotte, Bourrée, Gigue az E-dúr partitából)
• Az első tétel kadenciával Mozart: G-dúr (K.216), D-dúr (K.218) vagy A-dúr (K.219) 

hegedűversenyéből.

Zenekari állások (kijelölt részek): 
• Glinka: Ruszlán és Ludmilla – nyitány  elejétől a „B” előtti 6. ütemig
• Bartók: Concerto V. tétel eleje
• Beethoven: III. szimfónia Op.55 III. tétel  elejétől az ismétlőjelig
• Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányfantázia  „C” utáni Allegro giusto-tól 
  a „G” előtt 19-ig, 
  valamint a „Q” - tól „R”-ig 
• Kodály: Galántai táncok  150. ütemtől a 168. ütemig és
  217. ütemtől a 233. ütemig

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is megadni!) 
2018. január 29. hétfőig a vasas.xenodike@mso.hu címen, vagy személyesen a zenekar 
irodájában (cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). A zenekari szólamok kottái az irodában 
átvehetők, ill. e-mailben igényelhetők.
A zenekar zongorakísérőt nem biztosít. Kérésre helyi zongorakísérőt tudunk ajánlani, 
további információ a 46/323-488-as telefonszámon.

Miskolc, 2017. december 15.
 Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető 



Kiemelkedően széles választékkal és 
sok szeretettel várjuk vásárlóinkat 

üzletünkben és webshopunkban 
2018-ban is!

www.fontrademusic.hu
1081 Budapest, Kiss József utca 14. 

Telefon: +36 1 210-2790, +36 30 488-6622 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 900 -1730 

Adams Alexander Alphasax A&S Bach Bags Berg Larsen BG Blackburn Buffet Crampon B&S 
Cannonball Cherub Conn-Selmer Courtois D'Addario Denis Wick Dotzauer E. Schmid Edwards 
Francois Louis Gard Gator Getzen Hammig Hohner Holton Hoyer Jody Jazz Jupiter Keilwerth 
King König & Meyer Kromat Leblanc Lorée Ludwig Majestic Manhasset Marca Marigaux 
Melton Muramatsu Musser Neotech P. Mauriat Paiste Pearl Powell Rigotti Sankyo Schagerl 
Schneider Schreiber Seiko Selmer Silverstein Steuer Straubinger Studio 49 Theo Wanne    
Trevor J. James Vandoren Wilde + Spieth Wittner Yamaha Yanagisawa Zoom 

Egy valódi hangszerbolt


