zenei közéletünk
miskolc

– A Nemzeti Énekkarnál töltött évtizedek alatt, sőt
korábban, zenekari muzsikusként is azt tapasztaltam,
hogy a közös muzsikálás működési, vezetési és emberi
harmóniát igényel. Feszültségben élni nem jó, az ilyen
munka nem vezet sehova. Mindent meg fogok tenni a
belső nyugalomért. A karmesternek egyébként sem az
a feladata, hogy gombócokat termeljen a gyomorba, ez
roppant rossz vezetői megközelítés, és tőlem nagyon
távol is áll. Emellett úgy vélem, egy művészi testület
fejlesztése radikális személyi állomány változtatással
nem oldódik meg, ha a dirigens harmóniában dolgozik a zenészekkel, akkor az eredmény nagyszerű lesz,
amihez persze elengedhetetlen a következetes műhelymunka. Munkám kezdetekor abból indulok ki,
hogy nincs gyenge pontja a társulatnak, ha pedig mégis találok ilyet, akkor megkeresem a diagnózist és a
megfelelő megoldást. Ezért is szeretném a rendszeres
betanítói munkát is magamra vállalni. Nem költözöm
Miskolcra, de sok időt töltök majd az együttessel, szinte minden produkció előtt szeretnék próbát tartani az
adott műsorból és belehallgatni azokba a próbákba is,
amit a vendég dirigens tart, mert tapasztalnom kell,
hogy más keze alatt hogy dolgozik az együttes.
y Az ügyvezetővel megállapodott abban is, hogy segít
megtalálni az utódját. Nem találta furcsának ezt a kérést új vezetőként?
– Ezt az ajánlatot én magam tettem, hiszen bőven
túl vagyok a pályám delelőjén. Pierre Monteux, az egykori híres dirigens nyolcvanhat évesen vállalta a Londoni Szimfonikus Zenekar vezetését, de ez persze kuriózum. Úgy gondolom, Miskolcon két feladatom van:
a zenekar állandó, napi állapotát figyelni, rendben tartani, s emellett évi, limitált számú koncerten dirigálni
a társulatot. A betanító karmesterségben nagy tapasztalatom van. Először az Állami Hangversenyzenekarnál voltam a fúvósok korrepetitora, aztán 1986-ban
próbadirigálás útján elnyertem a másodkarmesteri állást, majd ezt követően lettem az énekkar karigazgatója. A kilencvenes évek elején Vásáry Tamás mellett, a
Rádiózenekarnál is dolgoztam, neki még Fischer Annie ajánlott, akit volt szerencsém az egyik utolsó hangversenyén dirigálni.
y Miskolcon népszerűek a bérletek, sok a teltházas

hangverseny, s külföldön is egyre gyakrabban turnéznak. Hová, merre lehet továbblépni, mit tűzött ki célnak az együttes élén?
– Azt látom, hogy a budapesti zeneéletbe való, erősebb betörés útja a kortárs zene, ezt ugyanis egyre kevesebben vállalják magukra. Nagyon jónak tartom az
Olasz Intézetben megrendezésre kerülő bérletsorozatot, melynek műsorstruktúrája kiváló. Van két külföldi
felkérés is, augusztusban Dél-Franciaországba, januárban pedig Dél-Olaszországba utazunk, mondhatom
ezt már többes szám első személyben. Azt persze lá14

tom én is – ez országos probléma –, hogy nagyon alacsony a vidéki együtteseknél adható fizetés, a béreken
markánsan kellene javítani, kérdés, hogy ezért mi mit
tehetünk. Az ügyvezető igazgatóval, Szászné Pónuzs
Krisztinával –akivel már az első megbeszélések során
azonnal hangot találtunk– megpróbálunk ebben közösen lépni.
y A szimfonikus zenekar mellett mi mindenre kell
még időt szakítania?
– A tanításra, hiszen a Zeneakadémián a kamarazene és a zenekari tanszéken dolgozom, de megpróbálom
az ottani óráimat két napra összevonni. Emellett a
Nemzeti Énekkarhoz nagyon hasonló együttesnél, a
Szlovák Filharmonia Kórusánál már második éve van
egy vendég-karigazgatói kapcsolatom, velük is rendszeresen dolgozom, április végén Prágában lesz koncertünk. Szezononként a Nemzeti Énekkarhoz is vis�szatérek, s különböző karmesteri felkéréseim is
akadnak. Vannak zenekarok, ahova rendszeresen vis�szavárnak, de a következő szezontól számomra Miskolc lesz az első.

R. Zs.

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet

ÜTŐHANGSZERES állásra
határozatlan idejű kinevezéssel
Kötelező anyag:
Sommerfeldt: Music for one percussion player III. t. Xylophone solo
Lylloff: Arhus Etude Nr. 9.
Zenekari szemelvények:
A zenekari szemelvények nagyrészt megtalálhatóak a SCHOTT kiadó
Orchester – Probespiel (Pauke/Schlagzeug) kötetében, valamint a
Zenekar honlapján (www.sso.hu) a Hírek menüpont alatt…
Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
– zenei végzettséget igazoló dokumentumok
A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2018. június 15. péntek 13.00
Az állás 2018. szeptember 1-től tölthető be.
Jelentkezési határidő: 2018. június 8.
Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
vagy: levente.szabo@sso.hu
Információ:

Szabó Levente
tel: 20/3600234
e-mail: levente.szabo@sso.hu

Szombathely, 2018. április 4.
		

Kiss Barna
igazgató
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zenei közéletünk
müpa

az is meghatározó, hogy fontos identitásképző tényező
az európai zene, a kollektív nemzettudat szintjén is.
Elég ha például az Egmont-nyitányra gondolunk, ami
nálunk az 1956-os forradalom szimbólumává vált. Ezáltal az individuális műalkotás egyben a közös kulturális
identitásképző elem szerepét is betölti.
y Visszatérve azonban a nemzetközi együttműködésekre, a már említettek mellett, milyen további együttműködéseik vannak még?
– A nemzetközi együttműködéseinkben is szeretnénk egyensúlyt teremteni, egy széles európai horizontot átfogni. Ennek következtében gyakorlatilag három
évenként kerül sor a külföldi nagyzenekarokra. Ez az ő
működési struktúrájukkal, turnérendjükkel is tökéletesen összhangban van: a Berlini vagy a Bécsi Filharmonikusok például annyira keresettek a világ nagy koncertpódiumain, hogy nehéz őket gyakrabban idecsalogatni.
Szerencsére azonban bőséges a kínálat, amiből mindig
lehet építkezni. Ráadásul szeretnénk felfedezni olyan
zenekarokat is, amelyeket eddig még nem ismertünk. A
közönség persze alapvetően az évtizedek óta turnézó
ikonikus zenekarokat várja, az újakat némi távolságtartás övezi, de mindig kiderül, hogy a nyitottság kifizetődik. Dmitrij Hvorosztovszkij koncertjén például az Uráli
Filharmonikusok közreműködtek: a zenekar szinte ismeretlen volt a hazai közönség számára, majd mégis
teljesen elbűvölte a hallgatóságot fantasztikus zenekari
hangzásával.
y Mi a helyzet a befogadott szimfonikus zenekari koncertekkel? A vidéki zenekarok közül úgy tudom csak a
Pannon Filharmonikusok rendelkezik itt állandó bérlettel...
– Igen, és nagyon büszkék vagyunk rájuk és a bérletsorozat sikerére: az, hogy egy regionális zenekar Budapesten ilyen teltházat vonz, minden elismerést megérdemel.
y Mi lett a sorsa a korábbi Szimfonikus Zenekari Körkép sorozatuknak?
– A Felfedezések sorozatunkkal kapcsoltuk össze:
összekötjük a zenekarokat néhány szólistával, hátha kialakul köztük barátság, tartós szakmai kapcsolat, gyakran érdekes, ritkán hallható műveket mutatunk be a
közreműködésükkel, esetleg lehetőséget adunk az itthoni nemzetközi versenyek, illetve a Rising Stars fiatal
győzteseinek a budapesti bemutatkozásra a koncertjeiken. Ezáltal egyúttal változatosabb tartalommal szerettük volna megtölteni ezeket a szimfonikus zenekari
hangversenyeket.
y Milyen szempontjaik voltak a szimfonikus zenekari
kínálat kialakításánál a következő évadot illetően?
– Meglehetősen változatos a paletta. Továbbra is a
missziónk része, hogy a nemzetközi kínálatból meghív20

juk az aktuális legjobbakat, természetesen figyelembe
véve a naptári egyeztetések lehetőségeit. Fontos szempont a jó karmesterek idecsábítása is, ami megint csak
összefügg a sztárok kérdésével. Ezen túlmenően szeretjük összehozni a különböző műfajokat a szólisták hangsúlyosabb jelenlétével, legyen ez akár hangszeres, akár
énekes művész. E törekvéseink csúcspontját jelentik a
Müpa különböző tematikus fesztiváljai. A Fesztivál
zenekarral közösen rendezzük meg minden évben az
Európai Hidak fesztiválját. Ott most a függetlenségét
száz éve elnyert Baltikum és Lengyelország áll majd a
fókuszban. Ennek keretében olyan különleges találkozásokat is létrehozunk, amelyre korábban még nem volt
példa. A Sinfonia Varsovia és Piotr Anderszewski nálunk lép majd fel először közösen, mert bármilyen hihetetlenül hangzik, de még nem játszottak együtt. Egyszóval jövőre is izgalmas évad elé nézünk, szimfonikus
zenekari tekintetben is, valamint továbbra is igyekszünk a híd szerepét betölteni Kelet és Nyugat kulturális kínálata között.
Kaizinger Rita

A Győri Filharmonikus Zenekar
próbajátékot hirdet

Brácsa tutti állásra
A próbajáték időpontja: 2018. június 14. csütörtök 13:30 óra
A próbajáték helyszíne: Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi
vértanúk útja 16.)
A próbajáték anyaga:
– Egy szabadon választott tétel J. S. Bach szólószonátájából
– F. A. Hoffmeister: D-dúr brácsaverseny I. tétel kadenciával,
vagy C. Stamitz: D-dúr brácsaverseny I. tétel kadenciával
– zenekari szemelvények
Érvényes jelentkezés feltétele:
– szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot
is, amelyen a pályázót elérhetjük (ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen)
– motivációs levél
A fentieket kérjük a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (office@gyfz.hu) eljuttatni 2018.
június 11-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga
a titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu
letölthető.
Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít.
A próbajáték menete:
12:45-13:30 óráig rövid bemutatkozó beszélgetés a GYFZ igazgatói irodájában, melyen részt vesz a GYFZ igazgatója, művészeti
vezetője és igazgatóhelyettese.
13:30 órától próbajáték
További információ Ősz Gábor igazgatóhelyettesnél. Tel: +36 30
864 1693
Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges.
Bérezés: versenyképes fizetés, kedvezményes lakhatási lehetőség
Sikeres próbajátékot kívánunk!
Győr, 2018. április 25.
Fűke Géza s.k.
Igazgató
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kritika

Megunhatatlan a szakmai közönségnek is, hiszen kiismerhetetlen gazdagságával egyre új felfedeznivalókat
kínál (akár az adott interpretációnak köszönhetően), a
nagyközönség számára pedig a zenehallgatás megannyi
módját teszi lehetővé, a belefeledkezős gyönyörködéstől
a tudatosságra törekvő műélvezetig (ráadásul a monumentális méret ezek váltogatását is!).
Helyismeretről tanúskodó „készületek” előzték meg
az előadást; a padsorok mögött sűrű széksorokkal, s ami
a legfontosabb: megtervezve az előadók elhelyezkedését. Templomi környezetben mindig ott kísért a „visszhang” réme, amely képes összemosni a plasztikusabb
tagolásokat is, és impresszionisztikus hangködbe burkolni a futamokat-melizmákat. Minden bizonnyal ezt is
szándékoztak kivédeni az alkalmi színpad építésével,
ahol a szólisták a hozzájuk társuló szólóhangszeresekkel nemcsak látványként emelkedtek ki. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar közé mindig csak az aktuális szólisták álltak, a többiek oldalt
foglaltak helyet (az a kis idő, amíg elfoglalták helyüket,
alig növelte a tételek közti szünetet). A kétórás előadás
közben jókor jött a Gloriát követő rövid „technikai” szünet, amikor pontosító hangolással készülhettek a játékosok a folytatásra.
A h-moll misének nincs hagyományos „előadói praxisa”, a műnek a részletekben való keletkezése óta megszólaltatásairól megannyi esetlegesség dokumentálható. Napjainkban, amikor „békés egymásmellettiségben”
élnek a historikus (és historizáló) előadások és a későbbi
elképzelések nyomán kialakított verziók, korábbi hangzásélményei birtokában a hallgatónak megadatik, hogy
mindinkább magára a kompozícióra figyeljen. Ma már
keveseknek újdonság, ha a női szólamokat férfiak szólaltatják meg, a kontratenor és a férfi alt szinte „természetes” jelenség. És a hangzás annak is létjogosultságot ad,
ha a modern hangszerek sorában néhány korabeli is helyet kap (barokk querflöték).
Hamar Zsolt elismerést érdemlően tartotta kézben az
előadást. Rendkívül tudatosan gazdálkodott mozdulataival, nem gesztikulált feleslegesen, nem a közönségnek gondoskodott látványról. Elsősorban a zenekar számára volt informatív az irányítása, ami a kórust illeti,
ott néha inkább együtt élte át az énekesekkel a nagy pillanatokat, mellőzve az irányító funkciót. A szólisták,
Gavodi Zoltán kivételével, külföldiek voltak, ők jelentették a „díszítőelemeket” az interpretációban. Összeszokottságot aligha kérhetünk tehát számon, ráadásul
mindnyájan a maguk zenei múltját hozták magukkal. A
fiatal venezuelai Samuel Marino énekét áthatotta a produkcióban való részvétel öröme, néha szinte dalolta a
bachi szólamot. Talán ezért nem tudott teljes harmóniába oldódni Gavodival, amikor duettjükre került sor.
Wolf Matthias Friedrich esetében is azt éreztük, hogy a
basszista inkább az énekes-produkcióra, semmint a
megszólaltatandó zenére koncentrált. Halványabb teljesítményt nyújtott a tenor Markus Francke, míg az alt
XXV. évfolyam 3. szám

Alex Potter személyében figyelemreméltó Bach-inter
pretátort ismerhettünk meg.
A Nemzeti Énekkar a helyzete magaslatán volt (talán
csupán a Gloria-tétel Cum spirito sancto-jának témabelépései indultak „rákészülés” nélkül – itt a dirigens folyamat-építő irányítását nélkülözniük kellett), és a
Nemzeti Filharmonikusok vonósai Koppándi Jenő koncertmesterrel az élen, mindvégig a kompozíciónak kijáró műgonddal játszottak. Elismerés illeti a fúvósokat is,
kiváltképp a szólistákhoz társuló szólóik kifogástalan
előadásáért.
Napjaink koncert- (és opera-)látogató közönsége szinte
hozzászokott a feliratozáshoz. A latin miseszöveg értő
ismeretét nem lehet elvárni a mindenkori hallgatóságtól. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mi lenne
hosszú távon hasznosabb, szórólapokon kínálni a kétnyelvű szöveget, vagy esetleg olyan kivitelezésben biztosítani, amit megőrzésre méltónak tart a hallgató, és
alkalmanként ismét magával hozza a mise-előadásokra.
Így viszont ezen a zenei eseményen visszaidéződött a
latinul misézés templomi gyakorlata, amikor a hívők
nem értették a szertartás szövegét, de az nem zavarta
őket a hitélet gyakorlásában. Bach zenéje így is nyitott
fülekre, fogékony lelkekre talált.
Fittler Katalin
A Győri Filharmonikus Zenekar
próbajátékot hirdet

I. Fagott állásra
A próbajáték időpontja: 2018. június 11. hétfő, 13 óra
A próbajáték helyszíne: Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi
vértanúk útja 16.)
A próbajáték anyaga:
– W. A. Mozart: B-dúr fagottverseny I. és II. tétel kadenciával
– zenekari szemelvények
Érvényes jelentkezés feltétele:
– szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot
is, amelyen a pályázót elérhetjük (ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen)
– motivációs levél
A fentieket kérjük a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (office@gyfz.hu) eljuttatni 2018.
június 7-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga
a titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu
letölthető.
Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít.
A próbajáték menete:
12-13 óráig rövid bemutatkozó beszélgetés a GYFZ igazgatói irodájában, melyen részt vesz a GYFZ igazgatója, művészeti vezetője és igazgatóhelyettese.
13 órától próbajáték
További információ Ősz Gábor igazgatóhelyettesnél. Tel: +36 30
864 1693
Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges.
Bérezés: versenyképes fizetés, kedvezményes lakhatási lehetőség
Sikeres próbajátékot kívánunk!
Győr, 2018. április 25.
Fűke Géza s.k.
Igazgató
43

könyv

a potenciális érdeklődőkkel a fővárosnak azokat a helyeit, amelyek részei voltak Kodály életének is. Nem lehet
eléggé értékelni ezt a vállalkozást, hiszen ki-ki a saját
életéből tudhatja, hogy gyakran épp azokat a helyeket
hagyjuk figyelmen kívül, amelyek a közvetlen közelünkben vannak (azzal mentegetve a mulasztást, hogy az
bármikor pótolható). A 100 számozott oldalt tartalmazó könyvecske különleges időutazást kínál, amennyiben
gyakran szembesíti a múltat és a jelent, tehát olyan helyekre is ráirányítja a figyelmet, amelyek egyébként indokoltan kerülnék el a vállalkozókedvűek figyelmét is.
És ez az időutazás azért is hasznos, mert a változások
ráébresztik az olvasót, hogy nem célszerű halogatni a
kirándulásokat. Nemcsak intézményekbe kalauzol el
Ittzésné Kövendi Kata könyve, hanem értő kalauz ahhoz is, hogy felkeressük a magánember Kodály életének
egykori helyszíneit.
Eredetileg tehát angolul készült a könyv – mégis furcsa, hogy az anyanyelvi verzió „anyanyelvi gondozásához” segítséget vett igénybe a szerző. Vélhetnénk, a több

szem többet lát örök igazsága érvényre jut ezáltal, ám a
fokozott műgond nemigen érezhető. Talán az angol eredetivel menthető néhány kacifántos mondat.
A könyvecske kivitelezése igényes, a képanyag változatos, méltán tarthat igényt széleskörű érdeklődésre.
Forrásjegyzéke sem elsősorban a szakmai közönségnek
szól, hanem inkább azoknak, akik az élmények hatására
vállalkoznának további ismeretszerzésre. (Van benne
következetlenség is, például, amikor egy tanulmánykötet egészét is feltünteti, s belőle külön egy írást is – de
így talán még erőteljesebb az „ajánlás”.) A kiadvány sajátossága, hogy ötleteket kínál kirándulásokhoz is, útvonalterv-javaslatokkal. Mellékletként vázlatos térképet
is tartalmaz, hátoldalán praktikus információkat feltüntető útmutatóval. A hazai (időről-időre változó) viszonyok ismeretében megannyi adata hamar elévülhet;
a tömegközlekedéshez szükséges jegyek és a belépőjegyek árait érdemes csupán tájékoztató jellegűnek tekinteni – annál érdekesebb lesz viszont kordokumentumként a jövőben! 
Fittler Katalin)

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

A PANNON FILHARMONIKUSOK-PÉCS NONPROFIT KFT.

próbajátékot hirdet

próbajátékot hirdet

BRÁCSA TUTTI állásra

hegedű tutti állásra

határozatlan idejű kinevezéssel
A meghallgatás anyaga:
• Bach: 1 szóló tétel vagy 1 szóló tétel más műből (Max Reger I.
tétel v. Hindemith I-II. tétel)
• Stamitz: Brácsaverseny, első tétel kadenciával vagy
•	Stamitz: Brácsaverseny, második és harmadik tétel vagy
•	Hoffmeister: Brácsaverseny, első tétel kadenciával vagy
•	Hoffmeister: Brácsaverseny, második és harmadik tétel
Zenekari anyag:
• Bartók: Concerto Zenekarra, 5. tétel, 300. ciffertől 317. cifferig
• Csajkovszkij: VI. szimfónia, 1. tétel, 171. ü.-187. ü.-ig
•	Mendelssohn: Szentivánéji álom, Scherzo C-D-ig
• Beethoven: III. szimfónia, 3. tétel, 73.ü-ig
• Brahms: II. szimfónia, 2. tétel, 49.ü.-58.ü.-ig
• Bruckner: IV. szimfónia, 2. tétel, 50. ciffer után 1.ü.-től 80. ciffer
után 4.ü.-ig
•	R. Strauss: Don Juan, első 8 ütem + A előtt két ütemmel, felütéssel B-ig
A zenekari részletek letölthetőek a zenekar honlapjáról (www.sso.
hu/hirek)
Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
– zenei végzettséget igazoló dokumentum
A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2018. június 15. péntek 14:00
Az állás, sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2018. június 8.
Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
levente.szabo@sso.hu
Információ: Szabó Levente, tel.: 20/3600234
e-mail: levente.szabo@sso.hu
Szombathely, 2018. április 25.
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Kiss Barna
igazgató

A próbajáték anyaga:
• Bach: Két ellentétes karakterű tétel a szólószonátákból,
		partitákból
•	Mozart: G-dúr, D-dúr, vagy A-dúr hegedűverseny
		 I. tétele kadenciával
Zenekari szemelvények:
• Brahms: 4. szimfónia – 4. tétel 33–81. (I. hegedű)
•	Mozart: Esz-dúr szimfónia, No.39 – 2. és 4. tétel ismétlőjelig
		 (I. hegedű)
• Bartók: Concerto – V. tétel eleje és fúga (I. hegedű)
• Csajkovszkij: V. szimfónia 2. tétel kijelölt rész (I. hegedű)
•	R. Strauss: Don Juan – első oldal (I. hegedű)
•	Mendelssohn: Szentivánéji álom – scherzo
		 elejétől D után 7-ig (I. hegedű)
Az írásbeli jelentkezéseket kérjük beküldeni az alábbi címre:
Pannon Filharmonikusok-Pécs
7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
vagy az office@pfz.hu címre
A zenekari szemelvényeket a jelentkezés regisztrálása után a
meghívott pályázónak megküldjük, illetve személyesen a zenekar székházában átvehetők. 
Zongorakísérőt igény szerint biztosítunk!
A próbajáték tervezett időpontja: 2018. május 28.
A pontos időpontról a meghívott pályázónak később adunk tájékoztatást.
A próbajáték helyszíne: Kodály Központ (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
Az állás betöltése: megegyezés szerint.
Bővebb felvilágosítást a 72/500-328 ill. 20/ 4498502 telefonszámon adunk!
Pécs, 2018. április 6.

Horváth Zsolt
igazgató
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próbajátékok

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar

próbajátékot hirdet

próbajátékot hirdet

cselló szólamvezető állásra

cselló tutti állásra
A próbajáték időpontja: 2018. június 6. 10.00 óra

A próbajáték helyszíne: a Nemzeti Filharmonikusok próbaterme, Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. VI. emelet
A próbajáték három fordulós.
Első forduló:
J. Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel, tetszőleges kadenciával + zenekari
részletek
Második forduló:
Bach: Courante a G-dúr szvitből + zenekari részletek
Harmadik forduló:
Zenekari részletek
Beethoven:
Bartók:		
Dohnányi:
Verdi:		
Wagner:
Csajkovszkij:

VIII. szimfónia – Menuetto – Trio
A csodálatos mandarin 74–76
Szimfonikus percek 13–17 után 10
Requiem, Offertorio 1–46 ütem
A bolygó hollandi-nyitány H felütéssel–K-ig
IV. szimfónia II. tétel 21. ütem – A után 16

A zenekari részletek kottája itt letölthető, vagy egyeztetés után átvehető a
zenekar kottatárában.
Zongorakísérőt a próbajátékra a zenekar biztosít. Az állás betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség és erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Az állás betölthető: 2018. szeptember 1-től
A jelentkezéshez rövid szakmai önéletrajzot kérünk e-mail-ben az alábbi címre: mali.i@filharmonikusok.hu
Jelentkezési határidő: 2018. május 18.
A pályázatok elbírálása után a kiválasztottakat e-mailben értesítjük 2018. május 22-ig.
További információk: 30/ 411 66 28
Sikeres próbajátékot kívánunk!
Budapest, 2018. április 5.
		

Mali István
vezető zenekari menedzser

Budapest, 2018. április 5.
		

Mali István
vezető zenekari menedzser

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

próbajátékot hirdet

próbajátékot hirdet

I. HEGEDŰ állásra

II. HEGEDŰ állásra

határozott és határozatlan idejű kinevezéssel

határozott és határozatlan idejű kinevezéssel

Kötelező anyag:
Mozart: G-dúr, vagy, D-dúr vagy A-dúr hegedűversenyének I. vagy II.–III. tétele, kadenciával
Bach: két különböző karakterű partita vagy szonátatétel
Egy szabadon választott romantikus koncerttétel vagy karakterdarab

Kötelező anyag:
Mozart: G-dúr, vagy, D-dúr vagy A-dúr hegedűversenyének I. vagy II.–III. té
tele, kadenciával
Bach: egy partita vagy szonátatétel

Zenekari anyag:
Haydn: Óra szimfónia 4. tétel R-U-ig
Brahms: III. Szimfónia I. tétele ismétlőjelig
Verdi: A végzet hatalma – nyitány N-O-ig
Bartók: Concerto III. tétel (Elégia) első 5 sor
V. tétel első két oldal és a fuga
A zenekari részletek letölthetők a zenekar honlapjáról (www.sso.hu)
Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
– zenei végzettséget igazoló dokumentum
A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2018. június 15. péntek 14:00
Az állás, sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2018. június 8.
Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
levente.szabo@sso.hu
Információ:
Szabó Levente, tel.: 20/3600234
e-mail: levente.szabo@sso.hu
Szombathely, 2018. április 17.
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A próbajáték időpontja: 2018. június 5. 10.00 óra
A próbajáték helyszíne: a Nemzeti Filharmonikusok próbaterme, Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. VI. emelet
A próbajáték három fordulós.
Első forduló:
J. Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel, tetszőleges kadenciával + zenekari
részletek
Második forduló:
Dvořák: h-moll csellóverseny – I. tétel expozíció + zenekari részletek
Harmadik forduló:
Zenekari részletek
Beethoven:
VIII. szimfónia – Menuetto – Trio
Bartók:
A csodálatos mandarin 74–76
Dohnányi:
Szimfonikus percek 13–17 után 10
Verdi:
Requiem, Offertorio 1–46 ütem
Wagner:
A bolygó hollandi nyitány H felütéssel–K-ig
Brahms:
B-dúr zongoraverseny III. tétel A után 10-ig és D-végig
Rossini:
Tell Vilmos-nyitány 48-ig
Sosztakovics:
XV. szimfónia II. tétel szóló
A zenekari részletek kottája itt letölthető, vagy egyeztetés után átvehető a
zenekar kottatárában.
Zongorakísérőt a próbajátékra a zenekar biztosít. Az állás betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség és erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Az állás betölthető: 2018. szeptember 1-től
A jelentkezéshez rövid szakmai önéletrajzot kérünk e-mail-ben az alábbi címre: mali.i@filharmonikusok.hu
Jelentkezési határidő: 2018. május 18.
A pályázatok elbírálása után a kiválasztottakat e-mailben értesítjük 2018. május 22-ig.
További információk: 30/ 411 66 28
Sikeres próbajátékot kívánunk!

Kiss Barna
igazgató

Zenekari anyag:
Bartók: Concerto – III. tétel 86 – 99, V. tétel 265 – 278
Mozart: Jupiter szimfónia IV. tétel – az ismétlőjelig
Verdi: A végzet hatalma – nyitány
A zenekari részletek letölthetők a zenekar honlapjáról (www.sso.hu)
Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
– zenei végzettséget igazoló dokumentum
A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2018. június 15. péntek 14:00
Az állás, sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2018. június 8.
Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
levente.szabo@sso.hu
Információ:

Szabó Levente, tel.: 20/3600234
e-mail: levente.szabo@sso.hu

Szombathely, 2018. április 17.

Kiss Barna
igazgató
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A hivatásos zenekarrá válásának 50. évfordulóját ünneplő
Győri Filharmonikus Zenekar

FUVOLA MESTERKURZUST
hirdet prof. Michael Martin Kofler, a Müncheni Filharmonikus Zenekar szóló
első fuvolaművésze és a Salzburgi Mozarteum professzorának vezetésével
A kurzus helyszíne: Győr Richter Terem, Fesztiválterem
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)
időpontja: 2018. május 29. kedd, 10 órától
A kurzusra várunk aktív és passzív résztvevőket, 
18 éves kortól
A kurzus anyaga: zenekari állások valamint előadási darabok
A kurzusra zongorakísérőt biztosítunk.
A kurzus részvételi díja:
aktív hallgatóknak 10 000 Ft
passzív hallgatóknak 5 000 Ft
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14 ÓRA
Jelentkezés módja: e-mailben az office@gyfz.hu címen.
Jelentkezéskor kérjük megadni a jelentkező nevét, telefonszámát, e-mail címét, a választott mű címét, valamint a részvétel formáját (aktív/passzív).
A jelentkezés visszaigazolásakor küldjük a bankszámlaszámot, melyre a kurzus díját
kérjük befizetni. A részvételi díj befizetésének határideje: a jelentkezés visszaigazolását követő 3 munkanap.
További információ: Ősz Gábor igazgatóhelyettesnél, tel: +36 30 864 1693
Fűke Géza s.k.
igazgató

Győr, 2018. április 11.

A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének tagjai:
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

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,
valamint a Magyar Zeneművészek és
Táncművészek Szakszervezetének közös lapja,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

EGYESÜLETKÉNT MŰKÖDŐ
ZENEKAR
Budapesti Filharmóniai Társaság
Zenekara
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel.: 331-2550 • Fax: 331-9478
http://www.bpo.hu

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

KAMARAZENEKAROK
Liszt Ferenc Kamarazenekar
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Tel/Fax: +36 1 250 4938
lfkz@lfkz.hu http://www.lfkz.hu

ISSN: 1218-2702
Az interjúkban és a kritikákban elhangzott
véleményekkel és kijelentésekkel
szerkesztőségünk nem feltétlenül azonosul.
Észrevételeknek, helyesbítéseknek
készséggel helyt adunk.

Egy valódi hangszerbolt

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
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