
HÁNY MAGYAR TAGJA LESZ 
AZ EURÓPAI UNIÓ  
IFJÚSÁGI ZENEKARÁNAK?

Sikeresen lezárult az Európai Unió Ifjúsági 
Zenekarának hazai fômeghallgatása. A 27 
uniós tagállam legtehetségesebb fiatal 
zenészeibôl álló – évente megújuló – együt-
tesbe Magyarországról 111-en jelentkeztek, 
közülük 36 fiatal zenész jutott be a február 
18-i fômeghallgatásra.

Az unió 27 tagállamában szervezett meg-
hallgatások márciusban zárulnak. Hogy 
hány magyar tagja lesz az Európai Unió Ifjú-
sági Zenekarának, az majd április végén de-
rül ki. A magyarországi fômeghallgatást 
a Hungarofest KultúrPont Irodája szervezte.

Az EUYO (European Union Youth 
Orchestra) egész napos válogatójára Rien 
de Reede utazott Magyarországra, aki na-
gyon elégedett volt a meghallgatáson 
fellépô zenészek teljesítményével. A hol-
land fuvola mûvész minden európai uniós 
országban egy napot tölt meghallgatások-
kal. A professzor szerint évrôl évre színvo-
nalasabb a zenekarba jelentkezô mezôny. 
Számára élvezetes, hogy egy adott zene-
szám minden országban másképp cseng, a 
nemzetek sajátossága, kultúrájuk zenei vilá-
ga szerint.

Az EUYO (European Union Youth 
Orchestra) magyarországi meghallgatásait 
2003 óta szervezi a Hungarofest KultúrPont 
Irodája. Az Európai Unió tagországainak fia-
tal zenész tehetségeit felsorakoztató együt-

tesbe az elmúlt hat évben 22 magyar zenész 
jutott be, idén 111 ifjú muzsikus versengett a 
zenekarba jutásért. Székely Edit a Hungaro-
fest KultúrPont Irodájának vezetôje szerint a 
meghallgatáson részt vevô fiatalok karrierjé-
nek elindításában hatalmas nemzetközi 
lehetôséget jelent, hogy élvonalbeli karmes-
terekkel, szólistákkal dolgozhatnak együtt.

Balatoni Monika, a Hungarofest stratégiai 
és kreatív igazgatója az EUYO válogatás 
kapcsán azt emelte ki, hogy a Hungaro-
festnek az egyre nehezedô körülmények 

között is kiemelt feladata a tehetségek tá-
mogatása, így idén is a legkülönfélébb 
programokkal próbálják elérni, hogy a 
fiata lok mindennapjainak része legyen a 
mûvészet. 

EUYO – AKIKKEL BERNSTEIN IS 
SZÍVESEN DOLGOZOTT

Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarát az Egye-
sült Királyságban alapították, azzal a céllal, 
hogy összegyûjtse az Európai Unió legte-
hetségesebb fiatal zenészeit. A rangos nem-
zetközi zenekarba legfeljebb 140 zenekari 
tagot (14 és 24 év közötti fiatal muzsikust) 
választanak ki minden évben az EU tagál-
lamok több mint négyezer jelöltje közül. Az 
elmúlt hat évben 22 magyar zenész vált a 
zenekar rendes tagjává.

Az EUYO minden évben teljesen megújul. 
Ha a korábbi tagok újra jelentkeznek, akkor 
az újakkal együtt részt kell venniük a meg-
hallgatásokon. A bekerülôknek a zenekar 
lehetôséget nyújt arra, hogy világhírû kar-
mesterekkel és szólistákkal lépjenek fel a 
világ nagy koncerttermeiben.

Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában 
2003-ban vett részt elôször magyar zenész, 
a tavalyi, 2011-es válogatáson pedig hat ma-
gyar fiatal került be a zenekarba, amely 
olyan világhírû vendég-karmesterekkel dol-
gozott együtt története alatt, mint Vladimir 

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI
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