
kOcSiS zOLTáNT, a Nemzeti Filharmonikusok fôzeneigazgatóját váratlan megbetegedése miatt kórházba kellett szállítani, ahol sikeres 
kardiológiai mûtétet hajtottak végre rajta. Teljes felépülése több hónap elteltével várható. A vele meghirdetett hangversenyeket a következô 
hetekben a Nemzeti Filharmonikusok vendégkarmesterek bevonásával tartja meg – adta hírül Kovács Géza, a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar, Énekkar és Kottatár (NFZ) fôigazgatója.

JUBiLeUMi és gálakoncerteket szervez októbertôl jövô áprilisig a Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Kara (DE-ZK); az egyik csúcspont 
Kobajasi Kenicsiro karmester vendégszereplése lesz a Fônix Csarnokban. A 2012/2013-as zenei évad és a koncertsorozat különlegessége, 
hogy huszadik alkalommal rendezik meg az Universitas hangversenysorozatot, illetve ünneplik az 50 éves Liszt Ferenc Kamarazenekart.

az iDéN öTéVeS Armel Operaverseny és Fesztivál döntôit október 6. és 15. között rendezik meg a Szegedi Nemzeti Színházban. Az ének-
verseny és seregszemle operaprodukcióit 2014-tôl az Avignoni Nemzetközi Fesztivál, 2015-tôl pedig az Európa Kulturális Fôvárosa címet 
akkor betöltô Pilzen is be kívánja mutatni.

eLFOGaDTák A szervezôk Miklósa Erika nevezését a világhírû New York Maratonra, így a Kossuth-díjas operaénekes részt vehet a no-
vember 4-i futóversenyen. Az évente csaknem 40 ezer futót vonzó maratonra újoncként bekerülni nagyon nehéz. Miklósa Erika nevezését 
a Metropolitan Opera (Met), a Nemzetközi Fair Play Bizottság és a Magyar Olimpiai Bizottság ajánlása alapján fogadták el. Így ô lesz az elsô 
New York történetében, aki fôszerepet énekelt a Metben és indult a város világhírû futóversenyén.

FraNceSca zaMBeLLO rendezô váltja Plácido Domingót a Washingtoni Nemzeti Opera (WNO) mûvészeti igazgatói posztján 2013. ja-
nuár elsejével. Zambello 2011 júniusától mûvészeti tanácsadóként tevékenykedik az intézményben. Mûvészeti igazgatóként Francesca 
Zambello felelôs lesz a mûvészi látásmódért, a repertoárért, a fellépô és meghívott mûvészekért. Szorosan együtt kell mûködnie az operá-
nak otthont adó Kennedy Center elnökével, Michael M. Kaiserrel, valamint elôdjével, Plácido Domingóval, aki továbbra is vezeti a 
Domingo-Cafritz Fiatal Mûvészek Programot.

a MaGYar áLLaMi OperaHáz támogatására a jövô évi költségvetésben 8,3 milliárd forintot irányoztak elô – jelentette be a dalszínház 
évadnyitó társulati ülésén L. Simon László, az Emberi Erôforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelôs államtitkára. Az államtitkár 
hangsúlyozta, bízik abban, hogy a sok egyeztetéssel kialakult javaslatot megszavazza a parlament. Az Operaház 2012. évi költségvetési tá-
mogatása 5,3 milliárd forintról indult, de a 2011–12-es évad elején elvontak 1,7 milliárdot, majd 2012 áprilisában rendkívüli támogatásként 
1,4 milliárd forintot visszapótolt a kormány. Ebbôl 841 millió forint fordítható beszerzésekre, 112 millió forint jut kisebb felújításokra. A dal-
színháznak december 15-ig kell elszámolnia az összeggel.

SzáMOS eLiSMeréST adtak át a Magyar Állami Operaház évadnyitó társulati ülésén. Andor Éva örökös tag lett, és két posztumusz örö-
kös tag címet is odaítéltek: Moldován Stefánia szoprán és Makai Péter jelmez- és díszlettervezô rokonai vették át az oklevelet. Osváth Júlia, 
a dalszínház emlékezetes szopránja emlékére alapított díjat életútjáért Budai Lívia mezzoszoprán vehette át, a Melis György-díjat Kiss B. 
Atilla magánénekes kapta. A Pless László emlékére létrejött alapítvány idei kitüntetettje Gupcsó Gyöngyvér, az operaház gyermekkarának 
vezetôje. Az elmúlt évadban nyújtott kiemelkedô teljesítménye alapján Juventus-díjas lett Szegedi Csaba magánénekes és Köteles Géza 
vezénylô korrepetitor. A fiatal tenoristák támogatására alapított Simándy József-emlékplakettet Balczó Péter vehette át. Balga Gabriella fi-
atal magánénekes kapta a Mándy Andor és neje által alapított díjat, amely frissen szerzôdtetett énekesnek ítélhetô oda. A Ráday Sári Ala-
pítvány olyan énekkari tagot jutalmaz, aki mûvészileg kiemelkedô teljesítményt nyújt, idén Fehérné Szentidai Szilviának ítélték az elisme-
rést. Vágó Nelly Kossuth-díjas jelmeztervezô emlékdíját Túri Erzsébetnek ítélték. Az év énekkari mûvészei Hüttl-Préda Ibolya és Roska Dá-
niel, az év kartáncosai Sasvári Laura és Sarvady Mátyás, az év zenekari mûvészei Balogh András kürtmûvész és Balog Endre csellómûvész 
lettek. Az elôadásokért emlékéremmel Kiss Gyöngyi fodrászt és Duba Gyôzô díszítôt ismerték el. A mûszaki dolgozók részére alapított Vas-
függöny-díjat Lôrincz Árpádné, a jelmeztár csoportvezetôje és Magyar Zoltánné, a fejdíszkészítô mûhely vezetôje kapta.

a ViLáGHÍrÛ LiSzT FereNc kaMarazeNekar ebben az évadban ünnepli alapítása ötvenedik évfordulóját, ebbôl az alkalomból 
hétfôn este kiállítás nyílik az A38 hajón. Az együttes próbáit, fellépéseit, utazásait megörökítô fotók, plakátok mellett a zenekar legfonto-
sabb koncertfelvételeit mutatja be a tárlat.

a FeLÚJÍTáS megkezdése elôtti utolsó eseményként augusztus 29-én kezdôdött Erkel Ferenc Hunyadi László címû operájának lemezfel-
vétele az Erkel Színházban. A mû ôsváltozatát Héja Domonkos megbízott fôzeneigazgató vezényletével öt nap alatt rögzítették az Opera-
ház szeptemberi bemutatóján fellépô mûvészek.

a GYerMekkOrBaN való zenetanulás jótékony hatással van a felnôttkori hallásra  – derült ki egy mini tanulmányból. A Journal of 
Neuroscience címû folyóiratban közölt tanulmány 45 felnôtt bevonásával készült. Az eredmények szerint azon résztvevôk, akik gyermek-
ként – ha csak rövid ideig is – hangszeren tanultak, felnôttkorban jobban reagáltak a komplexebb hangokra, és a zenei oktatásban soha 
nem részesültekhez képest, jobban teljesítettek a különbözô frekvenciák észlelésében is.

a MaGYar áLLaMi OperaHáz korábbi gazdálkodásával kapcsolatban sikkasztás és hûtlen kezelés elkövetésének, illetve jelentôs vagyoni 
hátrányt okozó hûtlen kezelés kísérletének gyanúja miatt a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal tett feljelentést. Megállapították, hogy a legnagyobb 
összegû vagyoni hátrányt okozó szerzôdéseket Vass Lajos, az Opera korábbi fôigazgatója, illetve Szabó Attila egykori gazdasági igazgató írta alá. 

BeMUTaTTák az elsô nem mitológiai tárgyú operát, Claudio Monteverdi Poppea megkoronázása címû mûvét Innsbruckban, a világhírû 
régizenei fesztiválon. A nôi fôszerepet a Junior Prima díjas magyar szoprán, Baráth Emôke alakította.

STraTéGiai együttmûködési megállapodást írt alá a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. és a Magyar Turizmus Zrt., mivel a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál (BTF) célközönségének jelentôs részét a külföldi vendégek adják.
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FekeTe GYULa vette át a szeptembertôl ismét önálló tanszékként mûködô zeneszerzés tanszékének vezetését a Zeneakadémián. – Jeney 
Zoltán 17 évig vezette a tanszéket, megbízatása lejárt, így a Zeneakadémia pályázatot írt ki az állásra. Az egyetem szenátusa júniusban dön-
tött Fekete Gyula pályázata mellett, így Batta András rektor szeptember elsejével három évre nevezte ki a zeneszerzôt, aki docensként ed-
dig is ezen a szakon vett részt a képzésben.

eLHUNYT rUGGierO ricci. A világhírû hegedûvirtuózt, a 20. század Paganinijeként emlegetett muzsikust 94 éves korában érte a halál. 
Az elsôsorban Paganini-játékáról nevezetes hegedûs 1918. július 24-én született San Franciscóban és már hat évesen megkezdte hegedû ta-
nulmányait. Tanárai között többek között a Yehudi Menuhint is oktató Louis Persinger neve is szerepel, tehetségére egy helyi hegedûverseny 
elsô helyezése után figyeltek fel.

BaLOG zOLTáN, az emberi erôforrások minisztere sikeresnek értékelte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kultúrafinanszírozási rendsze-
rét az alap ülésén, amelyen elsô alkalommal vett részt az NKA elnökeként. A miniszter bevezetôjében hangsúlyozta, hogy az 1993-ban lét-
rehozott NKA által megvalósított kultúrafinanszírozási rendszer sikerét bizonyítja az is, hogy az idôközben végbement kormányváltások 
sem ingatták meg létjogosultságát. 

a kODáLY zOLTáN Ifjúsági Világzenekar záró koncertjével ért véget Debrecenben az ifjú zenemûvészek idei nyári akadémiája. A Köl-
csey központ nagytermében a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar Vásáry Tamás és Hámori Máté vezényletével Guiseppe Verdi, Kodály 
Zoltán, Liszt Ferenc és Johannes Brahms egy-egy darabját adta elô. A zenekar ezt követôen európai turnékörútra indult.

a MÛVéSzeTi DÍJakaT is érintô rendelet módosításának elôkészítése érdekében találkozott 29 szakmai szervezet képviselôjével L. Simon 
László kulturális államtitkár. A megbeszélés résztvevôi egyetértettek abban, hogy vissza kell állítani az állam által adományozott díjak presztízsét.

a BOLYGó HOLLaNDi címû opera bemutatójával kezdôdött a 101. Bayreuthi Ünnepi Játékok eseménysorozata. A bolygó hollandi az idei Wagner-
fesztivál újdonsága, amelyet a játékok zenei tanácsadója, Christian Thielemann vezényel. A címszerepet a dél-koreai énekes, Samuel Youn alakítja. 

ViLáGHÍrÛ zeNéSzek, köztük Pete Townshend (The Who) és Brian May (Queen) álltak annak a kezdeményezésnek az élére, amellyel 
arra akarják felhívni a figyelmet, hogy az internetes keresôk, köztük a Google, segítik a felhasználókat az illegális tartalmak elérésében.

a MaGYar ráDió GYerMekkórUSa tagjainak szülei tiltakoztak Thész Gabriella karnagy nyugdíjazása ellen. A szülôk közleményük-
ben hiányolják a párbeszédet, mivel ôket a döntéshozók közül senki nem kereste meg. Tudomásuk szerint a kórusnak otthont adó Kodály 
Zoltán Általános Iskola szülôi munkaközösségének (szmk) elnöke személyesen is tárgyalt az MTVA-nak a gyermekkórus ügyében illeté-
kes vezetôjével, azonban a szülôk az elnököt erre nem jogosították fel.

a BaYreUTHi városházán kiállítás nyílt Elnémított hangok címmel, a tárlat a Wagner-fesztivál történetének sötétebb oldalát tárta a nézô 
elé: azt mutatta be, miként rekesztették ki a zsidó és politikailag megbízhatatlannak minôsített mûvészeket – idôszakonként és különbözô 
mértékben – 1876 és 1945 között az ünnepi játékokról.

kULTUráLiS iNTézeTek nyitásáról is tárgyalt L. Simon László kultúráért felelôs államtitkár, amikor fogadta a kínai szaktárca delegá-
cióját. A találkozó résztvevôi hangsúlyozták, „hogy az eredményes magyar-kínai együttmûködés egyik alapfeltétele a kulturális kapcsola-
tok elmélyítése, amelynek fontos új pillére lesz a kulturális intézetek mielôbbi megnyitása” – olvasható a közleményben.

a MaGYar TUDOMáNYOS akaDéMia Lendület Fiatal Kutatói Programjában, az összesen 1,25 milliárd forint támogatásból idén böl-
csészettudományi pályázatok is nyerhettek. Dalos Anna és csoportja olyan XX. és XXI. századi zenei archívum létrehozására kapott támo-
gatást, amelyben nem csak a klasszikus és komolyzene szerepel majd, egyenrangúként kezeli a szórakoztató zenét is. 

L. SiMON LáSzLó kulturális államtitkár szerint 2012-höz képest a jövô évben összességében 12,9 százalékos növekedéssel számolhat a 
kulturális terület. A Kulturális Ágazati Érdekegyeztetô Tanács szerint ez „várakozáson felüli, bár még mindig kevesebb, mint amire az ága-
zatnak szüksége lenne”. 

kéT MaGYar MUzSikUS is a legjobbak között végzett a lipcsei Nemzetközi Johann Sebastian Bach Versenyen, Szigetvári Dávid tenor 
az énekesek kategóriájában az elsô díjat, Rohmann Ditta pedig cselló kategóriában a második díjat szerezte meg, és kapott egy különdíjat 
is a világ egyik legrangosabb klasszikus zenei versenyén.

ecHO kLaSSik díjat kap Ligeti György három alkotásának Eötvös Péter vezényletével rögzített CD felvétele. A német zenekritikusok és a német 
zeneipar intézményeinek rangos elismerését október 14-én adják át Berlinben. A Budapest Music Center (BMC) által kiadott CD-t a 20. és 21. 
századi kórusmûvek felvételei között találta a legjobbnak a Echo Klassik díj zsûrije. A lemezen a Requiem, az Apparitions és a San Francisco Poly-
phony szerepel. A Stuttgarti Énekegyüttest és a Kölni Rádiókórust, valamint a WDR Szimfonikus Zenekarát Eötvös Péter vezényli a felvételen.

NéGYéVeS idôtartamra alelnök is kinevezhetô a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) élére, aki a jövôben az elnök általános helyettese lesz, de 
önálló feladatköröket is kap. Az errôl rendelkezô törvénymódosítást hétfôn 245 kormánypárti igen szavazattal és 91 ellenzéki nem ellené-
ben fogadta el az Országgyûlés. A változtatásokra azért volt szükség, mert L. Simon László – aki 2011 ôszétôl töltötte be az NKA elnöki 
posztját –, június 18-ától az Emberi Erôforrások Minisztériumának kultúráért felelôs államtitkára lett.

eGYÜTTMÛköDéSi MeGáLLapODáST kötött és közös produkciókat tervez a pekingi Nemzeti Elôadó-mûvészeti Központ (NCPA) és a 
Mûvészetek Palotája (Müpa). Az errôl szóló dokumentumot pénteken írta alá a két intézmény vezetôje Budapesten, ahol a napokban 
vendégszerepelt az NCPA-ban mûködô Pekingi Nemzeti Nagyszínház. Káel Csaba, a Mûvészetek Palotája vezérigazgatója a megállapodás 
aláírását követôen hangsúlyozta: kultúra nélkül nincs diplomácia. Az NCPA eddig csak a Szöuli Mûvészeti Központtal és a washingtoni 
Kennedy Centerrel állapodott meg, a Müpa harmadik e téren.
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