
próbajáTékok

XXV. éVfolyam 5. szám 49

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet

I. HEGEDŰ TUTTI ÁLLÁSRA
A próbajáték ideje: 2018. október 15. (hétfő) 14.00
A próbajáték 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 és fúga
•  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. október 11. csütörtökig 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, 2018. szeptember 12. Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető 

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet

BRÁCSA TUTTI FÉLÁLLÁSRA
A próbajáték ideje: 2018. október 15. (hétfő) 14.00
A próbajáték helye: Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza (Malom, Fábián 

u. 6/a)
A próbajáték anyaga:

•  Egy tetszőlegesen választott tétel J.S. Bach Szólószonátáiból vagy 
Partitáiból

•  C. Stamitz vagy F. A. Hoffmeister Brácsaverseny I. tétele kadenciával
Zenekari állások (kijelölt részek):

 1.  Mozart: Egy kis éji zene 
IV. tétel Rondo, első 55 ütem

 2.  Beethoven: V. szimfónia 
II. tétel Andante con moto, első 9 ütem

 3.  Beethoven: IX. szimfónia 
II. tétel Molto vivace, első 57 ütem

 4.  Mendelssohn: A-dúr „Skót” szimfónia 
I. tétel Andante con moto, első 16 ütem

 5.  Mendelssohn: Szentivánéji álom-szvit 
Scherzo, C-től D-ig.

 6.  R. Strauss: Alpesi szimfónia  
67-es ziffer utáni 6. ütemtől 71-es ziffer utáni 3. ütemig

 7.  R. Strauss: Alpesi szimfónia  
94-es ziffertől 97-es zifferig

 8.  Bartók: Concerto – IV. tétel Intermezzo Interrotto 
42. ütemtől 60. ütemig 

 9.  Bartók: Concerto – V. tétel Finale 
300. ütemtől a 317. ütemig

10.  Bartók: A Kékszakállú herceg vára 
26-os ziffertől 27-es zifferig

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is 
megadni!) 2018. október 11. csütörtökig 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, 2018. augusztus 30. Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető 

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet

II. HEGEDŰ TUTTI ÁLLÁSRA
A próbajáték ideje: 2018. október 15. (hétfő) 14.00
A próbajáték 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):
•  Mozart: Varázsfuvola – nyitány  

16. ütemtől „B”-ig (Allegro)
•  Beethoven: I. szimfónia II. tétel 

Elejétől „A”-ig
•  Beethoven: IX. szimfónia II. tétel 

Elejétől „A”-ig
•  Smetana: Az eladott menyasszony – nyitány 

Elejétől „A”-ig
•  Kodály: Galántai táncok 

150-es ziffertől az Allegro con moto-ig
•  Bartók: Concerto V. tétel (Fúga)  

265. ütemtől a 317. ütemig
Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is 
megadni!) 2018. október 11. csütörtökig 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, 2018. szeptember 12. Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető 
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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

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: 

híreK laPzárta után
JELENtőS MAGyAR SIKER EuRÓPA LEGRANGoSABB ZENEI VERSENyéN
KönyvesTóth Mihály a Magyar Állami Operaház zenekarának első trombitása negyedik 
nemzetközi versenygyőzelmét aratta, amikor megosztott második helyezést ért el  az egyik 
legnagyobb presztízsű nemzetközi zenei verseny, az augusztus 28. és szeptember 6. között   
a német állami rádióállomásokat tömörítő müncheni ARD által 67. alkalommal megrende
zett komolyzenei versenyen,  amelyen rajta kívül öt magyar trombitás indult. Idén a trom
bita mellett ének, brácsa és zongoratrió kategóriákban rendeztek  versenyt, a négyből há
romban magyar muzsikusok részvételével. Trombita kategóriában az első díjat az osztrák 
Selina Ott nyerte, a francia Célestin Guérin pedig szintén második lett. Könyves Tóth Mi
hály, aki 2015ben Kirsch János, a Rádiózenekar trombitaművészének tanítványaként dip
lomázott a Liszt Ferenc  Zeneművészeti Egyetemen, a megosztott második díj mellett vala
mennyi külön díjat is elhozta, többek között a közönség díjat és a legjobb kortárs mű 
tolmácsolásáért járó elismerést.

tÖBB MINt 234 MILLIÓ FoRINt ELőADÓMűVéSZEtI SZERVEZEtEK 
tÁMoGAtÁSÁRA 
A kiemelt művészeti célok megvalósítására kiírt pályázaton 234,5 millió forint támogatást 
nyertek el az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi)előadóművészeti szervezetek. Az 
összegzés szerint a hazai professzionális táncművészeti szervezetek 42 millió forintra pá
lyázhattak magyarországi és külföldi vendégjátékra, táncművészeti fesztivál, szemle, temati
kus előadássorozat szervezésére. A vissza nem térítendő támogatást 47 szervezet nyerte el.

A minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok kiemelt művészeti céljait 22 mil
lió forinttal támogatja az Emmi. A vissza nem térítendő támogatásra kiemelt vagy nemzeti 
minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok külföldi fesztiválon, meghívás alap
ján teljesítendő vendégjátékon, koncertturnén való részvételre, ifjúsági koncertek, kortárs 
zenei bemutatók megrendezésére pályázhattak. A zenei együttesek összesen 59 pályázatot 
adtak be. Az 57 érvényes pályázatból 40 szervezet kapott támogatást.

A döntési listák a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=207#!DocumentBro
wse oldalon olvashatók.



TUDJON MEG TÖBBET  
A SZIMFONIKUS  

ZENEKAROKRÓL!

Innen megtudhatja, mI történIk a hangverseny-pódIumon és mögötte!

Megrendelhető e-mailben: info@zenekarujsag.hu

Megrendelési szándéka esetén kérjük, jelezze e-mailben csekk, vagy áfás számla igényét a pontos cím, 
 illetve a számlázási cím feltüntetésével.

Tisztelt Olvasónk!
Huszonötödik éve jelenik meg folyamatosan szaklapunk, amely eljut  

a magyar szimfonikus zenekarokhoz, zenei intézményekhez, könyvtárakhoz  
és azokhoz, akik érdeklődnek a zene iránt,  

de arra is kíváncsiak, hogy miként működik egy zenekar,  
milyen szakmapolitikai döntések befolyásolják azokat  

a teljesítményeket, amelyek révén egyre értékesebb és magasabb  
színvonalú hangversenyeken vehetnek Önök részt.

LEGYEN 2018-BAN IS ELŐFIZETŐNK!
a

 
a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint 

a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének
közös szaklapja, amely a Magyar Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

jelenik meg

évi  6 ALKALommAL
Éves előfizetőknek postaköltséggel együtt: 3500 Ft/év

 
RovATAINKBAN FoGLALKoZUNK

a magyar és külföldi zenei közélet aktuális történéseivel, szakmai ér de kes-
ségekkel,  szak szer ve ze ti témákkal, jogvédelemmel, hangszertörténettel, ok-
tatással, a zenészek egészségi bántalmaival, illetve azok megelőzésével és 
gyó gyí tásával, valamint hangversenykritikákon és zenetörténeti írásokon kí-
vül közöljük a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége tagzenekarainak 
próbajáték felhívásait.



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


