
STrADIVArI-HEGEDÛ pontos másolatát alkotta meg komputeres tomográfia segítségével egy amerikai kutatócsoport; a 
projektrôl az Észak-Amerikai Radiológiai Társaság (RSNA) éves közgyûlésén számoltak be. „A komputeres tomográfia 
egyedülálló betekintést nyújt a történelmi tárgyak belsejébe, lehetôvé teszi, hogy megismerkedjünk elkészítésének mester-
fogásaival. Ily módon a CT-felvételek alapján lehetôvé válik e tárgyak hihetetlen pontossággal való újraalkotása” – olvas-
ható az RSNA honlapján (http://www.rsna.org), valamint a BBC News (http://www.bbc.co.uk) hírei között.

A MÛVÉSZETEK PALOTÁJA kezdeményezte a Zeneakadémiával együtt egy kulturális klaszter létrehozását, amelynek tagjai 
már összeállítottak jól értékesíthetô programcsomagokat és találtak hívószavakat ahhoz, hogy a turizmus képes legyen 
ezeket a tartalmakat közölni külföldön és belföldön is. 

A CECILIÁNAK nevezett, különös körülmények között Budapesten felbukkant, 1697-es Stradivari-hegedût öt évre Kokas 
Katalin hegedûmûvész kapta meg használatra a hangszer új tulajdonosától, Zelnik Istvántól, illetve az általa alapított 
Aranymú zeumtól.

AGÓrA TErMINÁL néven mintegy kétmilliárd forintból új kulturális központ építése kezdôdik hamarosan Szolnok belvá-
rosában. A Tisza-parti megyeszékhelyen az elmúlt évtizedek legnagyobb kulturális célú beruházásának számító projekt a 
helyi kulturális és közmûvelôdési tevékenységek, a civil élet eseményei, valamint az egészséges életmóddal összefüggô 
programok jelentôs részének biztosít új, építészetileg is izgalmas teret. 

A KÖZTESTÜLETKÉNT újjáalakult Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) elsô kiállítása Orbán Viktor miniszterelnök kö-
szöntôjével nyílt meg a budapesti Iparmûvészeti Múzeumban (IMM). Létrejött Magyarországon az elsô állandó akadémia a 
mûvészetek számára – emlékeztetett az ünnepi esten elmondott köszöntôjében a kormányfô. Mint felidézte, ezzel révbe ért 
az alapító Makovecz Imre elképzelése, aki 1992-ben 22 taggal – még egyesületként – megalapította az MMA-t.

ÁTADTÁK a tíz kategóriában meghirdetett Prima Primissima Díjakat Budapesten, a Mûvészetek Palotájában. A kategóriák 
díjazottjai: Csukás István író, költô; Kiss László úszószakedzô; a Honvéd Együttes; Kaján Kalász Tibor grafikus, karikatu-
rista; Fischer Iván karmester; Vadász György építész; Kroó Norbert fizikus; a Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti 
Szakközépiskola; Al Ghaoui Hesna szerkesztô-riporter; Tordy Géza színmûvész, rendezô. Életmûdíjat kapott Kiss Imre; kö-
zönségdíjat vehetett át Mága Zoltán hegedûmûvész.

FOLYAMATBAN VAN az Andrássy-negyed kialakításába bevonható állami ingatlanok és az ezekbe költöztethetô múzeu-
mok, kulturális intézmények listájának összeállítása, a MúzeumLiget és a megújítandó Városliget koncepciójának kialakí-
tása. Elôször a történeti értékkel bíró, elsôsorban állami tulajdonú épületeket veszik számba a sugárút környékén. A jelen-
leg üres Andrássy úti MÁV-székházban például méltó otthont kaphatna a Néprajzi Múzeum, a Kassák Múzeum a Bajza utca 
10. alatti Bauhaus villába költözhetne, a Ferdinánd híd tövében álló Hargita-csarnokokban vasúttörténeti kiállítás nyílhat-
na, míg a Vasarely Múzeum számára a Dózsa György út és a Rippl-Rónai utca között, a földalatti egykori remízének helyén 
készülhetne új épület . Az Andrássy út elején kaphatna helyet Andrássy Gyula újraalkotandó szobra. Az Andrássy-negyed 
hatástanulmányaira a kormány 150 millió forintot biztosított.

VILÁGSZÍNVONALÚ hangversenyteremmel gazdagodhat Kolozsvár. Több mint 60 millió euróba (mintegy 18 milliárd forint-
ba) kerül majd a megépítendô Transilvania Kulturális Központ, amelyben egy 1500 férôhelyes, világszínvonalúnak ígért 
hangversenyterem is helyet kap. A kulturális központ legfôbb haszonélvezôje a Transilvania Filharmónia lesz, mely jelen-
leg a diákmûvelôdési háztól bérelt termekben, mostoha körülmények között tevékenykedik. 

VILÁGHÍrÛ magyar kórusokkal énekelhetett együtt a közönség a Mûvészetek Palotájában, ahol a Zene mindenkié címmel 
rendeztek jótékonysági koncertet. Az esten Kodály Zoltán és Kocsár Miklós mûvei mellett bizánci egyházzenei dallamok 
és karácsonyi dalok is felcsendültek.

FÜLEMILE TIBOr fagottmûvészt életének 83. évében hosszú szenvedés után december 1-jén érte a halál. Rangos egyénisé-
ge volt a Magyar Állami Operaház, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának. Alapító tagja a Mihály And-
rás által létrehozott Budapesti Kamaraegyüttesnek és a legendás Magyar Fúvósötösnek.  1983 és 2006 között a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem tanára, egyetemi docense, majd professor emeritusa volt. Számos felvétel ôrzi kivételes mûvészetét.  
Fülemile Tibort számos elismeréssel, köztük Liszt-díjjal, Janácek-díjjal, érdemes mûvészi címmel tüntették ki. A mûvész át-
vehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Aranyoklevelét is.

FOrrAI KATALIN hagyatékát hivatalosan is gondozásba vette a kecskeméti Kodály Intézet. Az anyag feldolgozása várha-
tóan még egy évet vesz igénybe – jelentette be a 2004-ben elhunyt világhírû zenepedagógus emlékére rendezett ünnepi 
program alkalmából csütörtökön az intézmény igazgatója.

AZ ErKEL SZÍNHÁZ megnyitásának 100. évfordulóját ünnepelték a Magyar Állami Operaház mûvészei és a társulat vezetôi. 
A bejárással egybekötött rendezvényen Ókovács Szilveszter elmondta, hogy a kormányhatározatban biztosított 1,8 milliárd 
forintból 2012. december 8-ra, 101. születésnapjára újul meg az intézmény. A Magyar Állami Operaház kormánybiztosa be-
számolt arról is, hogy idén 100 millió forintot költhetnek a beruházás elôkészítésére, így jövôre 1,7 milliárd forint marad. 
Ezt még kiegészíti majd a februárra tervezett, jótékonysági árveréssel összekötött Erkel-estélybôl befolyó pénz.

KÜLÖNLEGES, jubileumi programmal készül a jövô évi Bécsi Ünnepi Hetekre a Bécsi Zenebarátok Társasága (Musikverein), 
amely 2012-ben ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. A fesztivál elsô napján Riccardo Muti vezényli a Bécsi Filharmonikuso-
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kat, akik Schubert C-dúr szimfóniáját adják elô. Ugyanaznap lép színpadra a bécsi operarajongók egyik kedvence, Anna Netrebko 
is, akit Daniel Barenboim kísér zongorán. Májusban Barenboim és a Bécsi Filharmonikusok Bartók- és Mozart-mûveket szólal-
tatnak meg. Júniusban a Staatskapelle Berlin Barenboim vezényletével Bruckner-ciklust ad elô. A sorozatban az osztrák zene-
szerzônek mind a kilenc szimfóniája mûsorra kerül. A Musikvereinhez kötôdik Arnold Schönberg Gurrelieder címû alkotása is: 
1913-ban az egyesület koncerttermében tartották a mû ôsbemutatóját. A jubileumi mûsorban a Bécsi Filharmonikusok és három 
énekkar adja elô, Zubin Mehta vezényel.

TÖBB MINT HÚSZ országban ötezer zenész lépett fel a bicentenáriumi Liszt-év több mint kétszáz koncertjén, a magyar zeneszerzô 
és elôadómûvész zenéje pedig távoli földrészekre is eljutott.  „A Liszt-év és a magyar soros EU-elnökség apropóján megrendezett 
Liszt-programokkal nemcsak a zeneszerzô munkásságát és általa is vállalt magyarságát mutattuk be, de fellépôink és rendezvé-
nyeink azt is bizonyították, hogy hazánk méltán tartozik évszázadok óta a klasszikus zene élvonalához” – összegezte az évfor-
duló eredményeit Hammerstein Judit, a NEFMI kultúráért felelôs helyettes államtitkára.

FÉLMILLIÁrD FOrINT állami támogatáshoz juthat jövôre a pécsi önkormányzat a Kodály Központ és a Zsolnay negyed mû köd-
tetéséhez – jelentette be Páva Zsolt, Pécs polgármestere a baranyai megyeszékhelyen. Pécs országgyûlési képviselôi több minisz-
tériumnál tett hosszas tárgyalások után érték el, hogy a jövô évi költségvetésben szerepeljen a városnak az Európa Kulturális 
Fôvárosa (EKF) új intézményei nek fenntartására biztosított összeg.

ELINDULT a jegyértékesítés a jövô évi Budapesti Tavaszi Fesztiválra, amely a támogatások drasztikus csökkenése miatt a meg-
szokottnál rövidebb, tíznapos lesz. 2012. március 16. és 26. között azonban így is sokszínû programsorozattal várják a közön-
séget. A Budapesti Fesztiválközpont vezetése úgy döntött, hogy a 2012-es év a tavaszi fesztivál esetében is a takarékosság éve 
lesz.

NEHÉZ ÉV elé néz jövôre a Budapesti Operettszínház. A Marica grófnô premierje helyett egy a magyar borról szóló vigadalmi 
gálát mutat be februárban a Budapesti Operettszínház. A bemutatók cseréjére Kerényi Miklós Gábor fôigazgató szerint azért van 
szükség, mert 2012-re a fôváros részérôl nem számíthat anyagi támogatásra a színház, és központi támogatásuk is csökken.  

KEDVEZÔEN változik a szerzôi jogdíjak szabályozása, miután a díjszabások felülvizsgálatánál az érdekképviseleti szervezetek a 
korábbinál nagyobb beleszólási lehetôséget kaptak – közölte közleményében a nemzetgazdasági tárca.

A LISZT FErENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM, a Zeneakadémia épületének felújítási munkálatai jó ütemben haladnak; az egye-
tem rektora szerint a fôvárosi Liszt Ferenc téri ház 2013-as megnyitása elérhetô közelségbe került.

ELHUNYT Csébfalvi Éva zenepedagógus, a Magyar Zenei Tanács korábbi fôtitkára, 2011. december 21-én. Múlhatatlan érdemei 
voltak abban, hogy a rendszerváltozás után, 1990 decemberében, alulról építkezô társadalmi szervezetként megalakult a muzsi-
kusok parlamentje, a Magyar Zenei Tanács, amelynek egy évtizeden át ügyvezetô titkára, majd fôtitkára volt. 1999–es nyugalom-
ba vonulása után átvehette a Magyar Köztársági Arany Érdemkeresztet. Elismert és megbecsült vezetô személyisége volt – három 
világnyelv ismeretében – a zenei diplomáciának, a Nemzetközi és az Európai Zenei Tanácsnak, mely utóbbi választott vezetôségi 
tagjaként hazánk európai integrációjának a zene eszközeivel való elômozdításán fáradozott. Zenepedagógiánk elismeréséül vá-
lasztotta igazgatósági tagjául a Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága 1992-ben. 1994-tôl magyarországi koordinátora volt Yehudi 
Menuhin európai zenei nevelési programjának (MUS-E).

A NEÉT szerint a mûvésznyugdíj megszüntetése hátrányos és káros. „A korhatár elôtti öregségi nyugdíjak, ezen belül az úgyne-
vezett mûvésznyugdíj megszüntetése szakmai egyeztetések hiányában – egy egyébként igen kis létszámú, néhány száz fôt szám-
láló érintett körben – aránytalanul több hátrány és kár forrása lehet, mint amennyi elônyt a döntéshozó az intézkedéssel elérni 
kívánt, megjegyezve azt is, hogy az intézkedés költségvetési elônye nem kimutatható” – szerepel a NEÉT kommünikéjében. A 
NEÉT álláspontja szerint az intézkedés nem vette figyelembe azt sem, hogy a mûvésznyugdíjra jogosult mûvészek számára jelen-
leg nincs semmiféle úgynevezett életpályamodell, vagy más, például az érintett mûvészek számára elôkészített átképzési kon-
cepció, amely a megszüntetett korai nyugdíj helyett más megoldás lehetôségét kínálna. A szervezet szakmai és jogi szempontból 
egyaránt aggályosnak tartja a szabályozást abban a tekintetben, hogy a mûvésznyugdíjhoz szükséges feltételekkel még nem 
rendelkezô mûvészek döntô többségét megfelelô felkészülési idô biztosítása nélkül fosztotta meg egy, a foglalkozásukhoz évti-
zedek óta kapcsolódó szociális és jogi várománytól. „A törvény azzal, hogy kizárólag négy, egymástól gyökeresen eltérô jogállá-
sú foglalkoztató és azok balett mûvész foglalkoztatottjai számára biztosítja a jövôben is öregségi nyugdíj helyett korhatár elôtti 
ellátáshoz való hozzáférés jogosultságát (balettmûvészeti életjáradék), indokolatlan különbséget tesz a táncmûvészek (például a 
néptáncosok), és az összes olyan, a 2011. december 31-ig hatályos szabályok alapján jogosult mûvész között, akik 2011. decem-
ber 31-ig a korai nyugdíjhoz, illetve az ellátáshoz még nem szerezték meg a jogosultságot” – fejtette ki a közlemény. Mint írták, a 
NEÉT és a NEFMI képviselôi egyetértettek abban, hogy a törvényi feltételek változása miatt kialakult helyzet további vizsgálatot 
igényel. A NEÉT és NEFMI képviselôi megállapodtak, hogy a továbbiakban – bevonva a miniszter által felkért elôadó-mûvészeti 
bizottságokat – együttmûködnek a mûvésznyugdíj megszûnésével keletkezett kérdések megoldása érdekében. Ennek jegyében 
a NEÉT vállalta, hogy az e kérdésben történô együttmûködés elsô lépéseként a bizottságokkal egyeztetve, a további tárgyalások 
alapjául szolgáló javaslatot készít elô.   
A Nemzeti Elôadó-mûvészeti Érdekegyeztetô Tanács (NEÉT) december 16-i ülésén egyeztetett a korhatár elôtti öregségi nyug-
díjak megszüntetésérôl, a korhatár elôtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló törvényrôl Asztalosné Zupcsán Erikával, a 
Nemzeti Erôforrás Minisztérium (NEFMI) szociálpolitikáért felelôs helyettes államtitkárával, valamint a tárcavezetô képviseletét 
ellátó Hammerstein Judittal, kultúráért felelôs helyettes államtitkárral. A Magyar Operaénekesek Egyesülete demonstrációja a 
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dalszínház épületénél részben szintén a mûvésznyugdíjak megszüntetése kérdésében általuk tapasztalt szakmai elôkészítetlenség 
miatt szervezôdött. 

LISZT FErENCNEK állított szobrot ünnepélyes keretek között pénteken az Ungvár melletti Nagyláz (Veliki Lazi) községben Ma-
gyarország ungvári fôkonzulátusa a Liszt-év kárpátaljai rendezvénysorozatának lezárásaként.

A 2012/2013-AS ÉVADrA is várja 14 és 24 év közötti (1987. január 01. és 1997. december 31. között született) fiatal zenészek je-
lentkezését az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (European Union Youth Orchestra – EUYO).

ELKÉSZÜLT Gyöngyössy Bence Utolsó rapszódia címû tévéfilmje, amely Liszt Ferenc életének utolsó, Bayreuthban töltött tíz 
napját dolgozza fel.

MÉrFÖLDKÔNEK tartják a szervezôk a Plácido Domingo alapította nemzetközi énekverseny, az Operalia jövô évi kiadását, amelynek 
döntôjét Pekingben rendezik június 4. és 10. között a „Madárfészeknek” becézett impozáns Nemzeti Elôadómûvészeti Központban.

HAMBUrGBAN 2011 helyett legkorábban 2014-ben adhatják át a város egyik legnagyobb szabású presztízsberuházását, egy 
koncerttermeket magába foglaló épületegyüttest, amely ráadásul az eredetileg tervezett összeg többszörösébe kerülhet.

BÔVÜLNEK a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bevételi forrásai az NKA-ról szóló törvény január 1-jén hatályba lépô módosítása 
révén. Az Országgyûlés november 28-án 308 igen szavazattal, 11 nem ellenében és 40 tartózkodással fogadta el L. Simon László 
és Puskás Imre fideszes képviselôk elôterjesztését a jogszabály módosításáról. A kormánypárti képviselôk mellett a Jobbik és az 
LMP frakció tagjai is támogatták a javaslatot, míg az MSZP politikusai tartózkodtak.

AUTÓBALESETBEN elhunyt Gyöngyössy Zoltán fuvolamûvész. A Zeneakadémia tanárát 53 éves korában érte a halál. 
Gyöngyössy Zoltán ihletett elôadója volt a kiváló magyar kortárs zeneszerzôk mûveinek. Kurtág György és Kurtág Márta úgy 
fogalmazott: megtiszteltetés, hogy kompozícióikat a fuvolamûvész játszotta lemezre. Megszólaltatta Szöllôsy András, Sári 
László és mások alkotásait is. Gyöngyössy Zoltán 1958. február 20-án született. Alapfokú tanulmányait Apagyi Mária (zongo-
ra) és Révész Mária (fuvola) növendékeként kezdte a híres komlói Kodály Zoltán Általános Iskolában, amelynek közismert kó-
rusában Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy keze alatt énekelt.  1972-tôl a pécsi Mûvészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmá-
nyait Barth István irányításával, 1976-tól pedig Pröhle Henriknél tanult a Zeneakadémia fuvola szakán, ahol Pernye András, 
Kistétényi Melinda, Láng István, Kurtág György és Simon Albert is a tanárai közé tartozott. 1981-ben kitüntetéssel diplomá-
zott.  Ezután Drezdában, a Carl-Maria von Weber Zenemûvészeti Fôiskolán képezte magát Johannes Walter és Arndt Schöne 
fuvolamûvészeknél, majd 1982-ben háromhónapos ösztöndíjat kapott a párizsi IRCAM-ba. Tagja volt a Claudio Abbado vezet-
te Európa Kamarazenekarnak, s kezdetben a Budapesti Fesztiválzenekarnak; rendszeresen részt vett a Szombathelyi Bartók 
Szeminárium és Fesztivál munkájában. 1993-ban az Ensemble Modernnel turnézott (Frankfurt, Bécs, Berlin); rendszeresen 
játszott a Budapesti Vonósokkal, a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusokkal és az Erkel Kamarazenekarral, az Új Zenei Stúdió-
val. A Componensemble, az UMZE és az Intermoduláció együttesek tagja volt. Számos kortárs zeneszerzô ajánlotta neki da-
rabját. Többször is elnyerte az Artisjus díját, 1993-ban Liszt Ferenc-díjat kapott. Tanított a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyete-
men. 

HATÉKONYABB és átláthatóbb lesz a kormányzat várakozása szerint a szellemi tulajdonra vonatkozó új szabályozás a hatályba 
lépô törvénymódosítások révén. Az Országgyûlés december 5-én fogadta el a közös jogkezeléssel kapcsolatos törvényi elôírások, 
valamint az iparjogvédelmi jogszabályok módosításával foglalkozó törvénycsomagot.

KINEVEZTÉK AZ NKA új kuratóriumi tagjait. Az októberben hivatalba lépett új elnöknek köszönhetôen az NKA-t érintô aktív 
jogalkotási folyamat zajlott le, amelynek eredményeként a kulturális alap az eddigi 17 helyett 9 állandó szakkollégiummal, 150 
helyett 72 kurátorral mûködik, és több új forrásból is gazdálkodhat majd. Az NKA-ról szóló törvény módosításával bôvülnek a 
kulturális alap bevételei, új forrásként megjelennek a pornográf termékekre kivetett kulturális adó és a közös jogkezelô szer ve-
ze tektôl származó befizetések, lehetségessé vált továbbá, hogy gazdasági szervezetek társaságiadó-kedvezmény igénybevételé-
vel támogathassák az NKA-t. A miniszteri keret legfeljebb az ötös lottó adóbevételének – mûködési költségekkel csökkentett – 25 
százaléka lehet, és annak pontos mértékét a nemzeti erôforrás miniszternek a tárgyévet megelôzô december 15-ig meg kell ha-
tároznia. Az Elôadó-mûvészet Kollégiuma 600 millió, a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 700 millió forintot fordíthat a pályáza-
tok támogatására.  
A Nemzeti Kulturális Alap Elôadó-mûvészet Kollégiumának újonnan kinevezett kurátorai:  A kollégium vezetôje (a szakmai szer-
vezetek által delegált személy): Nagy Viktor rendezô, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem tanára; A szakmai szervezetek által 
delegált személyek: Boronkay Antal zenetörténész, a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zenemûkiadó Kft. 
ügyvezetô igazgatója; Ember Csaba zenetanár, karnagy, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatója, a Magyar Ze-
neiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségének elnöke;   Gáspár Máté kulturális menedzser, az Open Society Institute Arts and 
Culture Program igazgatóhelyettese; Kovács Gerzson Péter Harangozó Gyula-díjas koreográfus, látványtervezô, a TranzDanz 
mûvészeti vezetôje.   
Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:Popa Péter, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének fôtitkára, a Zenekar 
címû folyóirat alapítója és fôszerkesztôje;  Szarvas József Jászai Mari-díjas színész, a Nemzeti Színház tagja, a viszáki Pajta Színház 
és Galéria tulajdonosa; Szûcs Gábor színész, rendezô; Uhrik Dóra, táncmûvész, táncpedagógus, Kossuth-díjas, Liszt-díjas érde-
mes mûvész, a Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncmûvészeti igazgatóhelyettese; Zsoldos Béla zenemûvész, 
zeneszerzô, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára   
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A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumának újonnan kinevezett kurátorai: A kollégium vezetôje (miniszteri 
hatáskörben kinevezett személy): Kálomista Gábor producer, a Megafilm Kft. ügyvezetô igazgatója, a Thália Színház menedzser-
igazgatója.    
A szakmai szervezetek által delegált személyek: Héra Istvánné, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke;  Inkei 
Péter, a Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány igazgatója; Zimányi Zsófia, a Magyar Mûvészeti Fesztiválok 
Szövetségének elnöke; Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek: Bodrogai László, a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóságának megbízott igazgatója; Révész Mária, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Miniszteri Kabinet-
jének fôtanácsadója.

EGÉSZÉVES koncertsorozattal és új kiállításokkal várja jövôre is az érdeklôdôket az Esterházy Fesztivál (festival.Esterházy) Bur-
genlandban – jelentették be a szervezôk, a család tulajdonában lévô Esterházy Magánalapítványok. A kismartoni Esterházy-kas-
tély három koncertciklusnak ad otthont az év folyamán: az Esterházy Vonósnégyes Fesztiválnak, a „Szeretô-koncerteknek” és a 
Nyári Koncerteknek.

A BArTÓK rÁDIÓ Metropolitan-közvetítéseihez az idei évadban hét alkalommal nyitott stúdiót létesít az Uránia Nemzeti Film-
színházban, különleges élményt biztosítva a rádióhallgatóknak és a mozi HD-operaközvetítéseit nézô közönségnek is.

JANUÁrTÓL rendszeresen utazhatnak kiemelkedô operaelôadásokra európai nagyvárosokba az érdeklôdôk, az elsô félévben 
Barcelonába, Londonba és Milánóba. Az elsôsorban nemzetközi orvosi konferenciákat szervezô Convention Budapest és a 
fidelio.hu zenei portál közös szervezésében elôször a barcelonai Gran Teatro del Liceuba kínálnak programcsomagot.

GYÖNGYÖSI  IVETT nyerte az Eurorádió (EBU) New Talent nemzetközi zenei versenyét Pozsonyban, a 19 éves zongorista Beetho-
ven G-dúr zongoraversenyét játszotta a hétfô esti döntôben.

SIKErES VOLT a Magyar Állami Operaháznak és az Ökumenikus Segélyszervezetnek a Heti Válasz címû hetilappal és az Onleány 
Társasbloggal együttmûködésben szervezett karácsonyváró rendezvénye. Több mint félmillió forintnyi adomány gyûlt össze.  
A kéthetes rendezvénysorozat minden estéjén karácsonyi zenei produkciók hangzottak fel az Operaház lépcsôjén, a budapesti 
kórusok szintén önkéntesen vettek részt az eseménysorozaton.
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a kultúrpont iroda hírei

lezárult az euyo tagfelvételi 
jelentkezés 
Január 15-én lezárult a jelentkezés az 
EUYO budapesti meghallgatására, óriási 
érdeklôdéssel: 110 fiatal mûvész kívánja 
magát megmérettetni az eseményen. A 
jelentkezôk magas száma elômeg hall-
gatást tesz szükségessé, melynek idô-
pontja február 4–5, helyszíne pedig a Ze-
neakadémia Budapesti, Üllôi út 25. alatti 
épülete.   
Az elômeghallgatáson azoknak kell részt 
vennie, akik az elmúlt két évben sem 
rendes tagjai, sem tartalékosai, sem nyá-
ri iskolásai nem voltak az EUYO-nak, te-
hát nem „kiemeltek”.   
Az elô meghallgatáson a fiatalokat neves 
zsûri értékeli, majd február 18-án Rien 
de Reede professzor, fuvolamûvész, az 
EUYO felvételi bizottságának tagja hall-
gatja meg a továbbjutókat. A zenekarba 
kerülôk névsora április végén kerül nyil-
vánosságra.

kreatív európa program 
A Bizottság új lendületet kíván adni a 
kultúrának és a kreativitásnak az új, 
Krea tív Európa programmal, amellyel a 
film mû vészet, a televízió, a kultúra, a 
zene, az elôadó-mûvészet és a kulturális 
örökségvédelem területe kap jelentôs tá-
mogatást. A program a 2014 és 2020 kö-
zötti idô szakra javasolt költségvetése 1,8 
milliárd euró, amelybôl az Európai Bi-
zottság több mint 900 millió eurót szán a 
jelenleg a MEDIA-programhoz tartozó 
film mû vé szet és audiovizuális ágazat tá-
mogatására. 
A Kreatív Európa program 300 ezer mû-
vész és kulturális szakember számára te-
szi lehetôvé, hogy külföldön dolgozza-
nak, több mint ezer európai film számára 

nyújt terjesztési támogatást, legalább 2500 
európai filmszínházat segít abban, hogy 
az általuk vett filmek legalább fele euró-
pai legyen, több mint 5500 könyv és más 
irodalmi mû fordítását támogatja, vala-
mint kulturális szervezetek és szakembe-
rek ezrei számára tesz lehetôvé képzése-
ket. A programra irányuló javaslatot a Ta-
nács és az Európai Parlament vitatja meg. 

társszervezôt keres  
egy portugál szervezet 
Társszervezôt keres háromnyelvû ifjúsá-
gicsere-projektjéhez egy portugál kultu-
rális szervezet. Az Identities through 
Music (Öntudat a zene révén) címû pro-
jekt célja a kultúrák közötti párbeszéd 
megvalósítása a zene segítségével.




