
A BRÜSSZELI FILHARMONIKUSOK az elsô hivatásos zenekar, amely a hagyományos kottafüzetrôl elektronikus táblagépre váltott, egé-
szen pontosan Samsung Galaxy Note 10.1 készülékekre. A Samsung becslése szerint a táblagépek mintegy 25 ezer euró értékû papírt és 
ragasztót takarítanak meg. A zenészek körében egyre elterjedtebb, hogy a kottát okos telefonról vagy táblagéprôl olvassák. Most történt 
meg azonban az elsô alkalommal, hogy egy egész zenekar állt át az elektronikus megoldásra. Egy speciális toll segítségével a karmester 
megjegyzésekkel láthatja el a kottát, amelyet közvetlenül el tud küldeni a zenészeknek, akik szintén hozzátehetik megjegyzéseiket, illetve 
kiemelhetnek a kottában részeket, tehát személyre szabhatják kottájukat. A 16 GB-os táblagép súlya mintegy 60 dkg, és körülbelül ezer 
kotta tárolására képes. A Samsungnak köszönhetôen mostantól a brüsszeli zenekar minden tagja saját táblagéppel rendelkezik.

BEFEJEZETLEN UTAZÁS – Életem emlékei címmel jelentetett meg egy több mint félezer oldalas Menuhin-memoárt a Typotex Kiadó. 
A kötet érdekessége, hogy a mû fordítója Gáti István operaénekes, korábban a Magyar Állami Operaház, majd a Wiener Staatsoper magán-
énekese.

SZERVEZETILEG ÉS HELYILEG is a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Igazgatóságához került november 6-ai hatállyal az eddig a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatalon (KÖH) belül mûködô Elôadó-mûvészeti Iroda. A rendelet értelmében az Igazgatóság az Elôadó-mûvészeti 
törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott hatósági feladatok ellátása során a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályai szerint jár el. Az Igazgatóság által hozott elsôfokú döntések ellen továbbra is az emberi erôforrások mi-
niszteréhez lehet fellebbezni. Az Elôadó-mûvészeti Iroda elérhetôsége a jövôben: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, 1085 Budapest, 
Gyulai Pál utca 13, levelezési címe: NKA Igazgatósága Elôadó-mûvészeti Iroda, 1388 Budapest, Pf. 82. Az Iroda munkatársainak el ér he-
tôségei megtalálhatók a www.nka.hu portálon.

A KORMÁNY október 8-án döntött az idei költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekrôl. Véglegessé vált, hogy a Kultúráért 
Felelôs Államtitkárságra 2427 millió forint esik.

KÉTMILLIÁRD FORINTTAL megemelte a kormány a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem felújítására szánt összeget, így az intézmény a 
beruházás keretében hangszerparkját is tudja fejleszteni. A Magyar Közlönyben megjelent határozat értelmében a 11 milliárd forintot meg-
haladó értékû, 90 százalékos európai uniós támogatást élvezô projekt magyar társfinanszírozása emelkedik meg 2 milliárd forinttal, ezzel 
a beruházás teljes értéke 13 milliárd forint fölé nô.

A NEW YORK-I METROPOLITAN operában folytatta diadalútját Thomas Ades operája, a Vihar, amely a Meredith Oakes által Shakespeare 
darabjából írt librettót kelti életre. Az eredetileg a londoni Covent Gardenben 2004-ben bemutatott alkotást azóta négy más operaház is 
mûsorára tûzte, ami – mint a The New York Times írja – szinte példátlan siker egy kortárs opera esetében. Akárcsak az ôsbemutatót, a 
Met-premiert is személyesen a brit szerzô vezényelte.

L. SIMON LÁSZLÓ, az EMMI kultúráért felelôs államtitkára szerint a tárca nem szervezi ki a mûvészetek, a kultúra finanszírozását a Ma-
gyar Mûvészeti Akadémiába.

KIRÁLY ÉVÁNAK, a magyar Richard Wagner Társaság elnökének ítélték idén a Richard Wagner Társaságok Nemzetközi Szövetsége leg-
magasabb rangú kitüntetését, az Arany-W elnevezésû díjat. Ezt a rangos elismerést azon kevesek kapják, akik kimagasló érdemeket szerez-
nek Richard Wagner zenéjének és eszmeiségének népszerûsítése terén .

A JÖVÔ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN 8,3 milliárd forintot irányoztak elô a Magyar Állami Operaház támogatására – jelentette be L. Simon 
László, az Emberi Erôforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelôs államtitkára a dalszínház évadnyitó társulati ülésén.

PÁLYÁZATOT HIRDETETT a Magyar Állami Operaház (MÁO) fôigazgatói posztjának betöltésére az emberi erôforrások minisztere. 
A fôigazgatónak ki kell dolgoznia részletesen az intézmény szakmai tervét, az operaház és az Erkel Színház szervezeti felépítését, jövôbeli 
arculatát és a 2013. szeptember 1-tôl 2018. december 31-ig terjedô idôszakra az intézmény évenkénti költségvetési javaslatát. A MÁO 2012. 
évi költségvetési támogatása 5 milliárd 629,9 millió forint, amelyhez 1 milliárd 950 millió forint tervezett saját bevétel kapcsolódik (ez 
együtt 7 milliárd 579,9 millió forint).

OVÁCIÓVAL ünnepelte a párizsi közönség a Bastille Operában Molnár Leventét, aki a Figaro házassága címû Mozart-opera Almaviva gróf-
jának szerepében debütált a világ egyik legjelentôsebb dalszínházában. A szerepet a Magyar Állami Operaházban régóta rendszeresen 
éneklô fiatal erdélyi bariton október 19. és 25. között három alkalommal lépett színpadra az 1997-ben elhunyt Giorgio Strehlernek, a milá-
nói Piccolo Teatro egykori igazgatójának 1973-as legendás rendezésében bemutatott produkcióban, amelyet 21. alkalommal újított fel a pá-
rizsi opera az idei évadnyitásra.

A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL kitüntetést adományozta Orbán Viktor miniszterelnök Lady Valerie Solti-
nak néhai férje, Solti György világhírû karmester szellemi hagyatékának ápolásáért, a magyar kultúra és a magyar tehetségek támogatásáért.

ACSAI TÍMEA nyerte meg az 5. Pekingi Nemzetközi Zenei Versenyt, amelyet idén fuvolára írtak ki. A fiatal magyar fuvolás a 25 ezer dol-
láros elsô díjat a verseny gálaestjén vehette át.

IDÔS ZENÉSZEK számára hoztak létre otthont Varsó mellett, ez Európa második ilyen típusú létesítménye . A két év alatt megvalósított 
3,8 millió euró (1,07 milliárd forint) értékû beruházást 85 százalékban az Európai Unió finanszírozta. A tervek szerint az épületbe 50 lakó 
költözhet be egy- és kétszemélyes szobákba. Az alapítvány már 2013 januárjában várja a koncerttermekbôl távozó nyugdíjazott zenésze-
ket, akik új otthonukban egyebek között teljes orvosi ellátásra számíthatnak. Ezen kívül szakmailag aktív idôtöltésre is lesz lehetôségük: 
komponálhatnak, de zenét is taníthatnak és koncerteket adhatnak a környékbeli lakosságnak. Európa elsô idôs zenészek otthona a milánói 
Casa Verdi, melyet maga a világhírû zeneszerzô alapított.
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PRO CULTURA HUNGARICA díjat vett át Mijako Furija karnagy Hammerstein Judit kultúráért felelôs helyettes államtitkártól a Kodály 
Zoltán Emlékmúzeumban. Mijako Furiját a magyar zenekultúra népszerûsítése érdekében végzett több évtizedes munkájáért Balog Zoltán 
emberierôforrás-miniszter tüntette ki a Pro Cultura Hungarica díjjal. 

FEHÉR LÁSZLÓ KARNAGY a Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést (polgári tagozat) vehette át Balog Zoltántól, az emberi 
erôforrások miniszterétôl. Fehér László több mint 50 éve szolgálja kiemelkedô színvonalon a magyar egyházi zene ügyét, és 50 éve vezeti 
a Szent István-bazilika énekkarát.

OKTÓBER 6. ÉS 15. KÖZÖTT rendezték meg a Szegedi Nemzeti Színházban az idén ötéves Armel Operaverseny és Fesztivál döntôit. Az 
énekverseny és seregszemle operaprodukcióit 2014-tôl az Avignoni Nemzetközi Fesztivál, 2015-tôl pedig az Európa Kulturális Fôvárosa 
címet akkor betöltô Pilzen is be kívánja mutatni.

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 – olvasható a WNO honlapján. 
Mûvészeti igazgatóként Francesca Zambello felelôs lesz a mûvészi látásmódért, a repertoárért, a fellépô és meghívott mûvészekért. Szoro-
san együtt kell mûködnie az operának otthont adó Kennedy Center elnökével, Michael M. Kaiserrel, valamint elôdjével, Plácido Domingóval, 
aki továbbra is vezeti a Domingo-Cafritz Fiatal Mûvészek Programot.

PALLAGI JÁNOS 90 ÉVES. A világhírû magyar hegedûiskola két reprezentáns személyiségénél, Zipernovszki Máriánál és Zathureczky Edé-
nél végzett hegedûmûvész a Gyôri Zenemûvészeti Szakiskolában kezdett tanítani, majd a Ferencsik János vezette Állami Hangversenyzenekar 
koncertmestere lett. Ezt a pozíciót 22 éven keresztül töltötte be, miközben kiváló növendékek sorát nevelte ki, mint Zeneakadémiai professzor.

OSMO VÄNSKÄ, A MINNESOTA ORCHESTRA zenei igazgatója megtörte hallgatását a zenekari tagok kizárásával kapcsolatosan. Az igaz-
gatóságnak és a zenészeknek címzett levelében a tárgyalásokhoz való visszatérést sürgette, és kérte, tegyenek meg mindent a helyzet megol-
dása érdekében. A csökkenô támogatások következtében a zenekar vezetôsége úgy döntött, hogy minimum 30 százalékkal csökkenti az alap-
fi zetéseket, amit a zenészek visszautasítottak. Kizárásukra azért került sor, mert szerzôdésük szeptember 30-án lejárt, a feleknek azonban ezt 
megelôzôen nem sikerült megállapodásra jutniuk. Doug Wright, a tárgyalások során a zenészeket képviselô harsonás, bátor nyilatkozatnak 
nevezte Vänskä levelét, és kiemelte a zenei igazgató kérését, hogy a zenekar mihamarabb újra játszhasson. Jon Campbell elnök elmondta, 
megérti Vänskä aggodalmait, és méltányolja a tárgyalások újrafelvételére irányuló törekvéseket. Hozzáfûzte, nem áll szándékukban csökkentett 
létszámú zenekarral a nézôk elé állni. Elmondta azt is, nem érte meglepetésként, hogy az egyre inkább a nyilvánosság elôtt folyó szakmai vita 
során Vänskä levele nyilvánosságra került, de nagyon csalódott, hogy nem sikerült a feleknek a közös megoldás elérése érdekében asztalhoz 
ülni. Wright, aki reméli, hogy a levél a tárgyalásokhoz történô visszatérést ösztönzi majd, hangot adott aggodalmának, mely szerint a vezetôség 
javaslata annyira romboló hatású a zenekar tagjaira nézve, hogy nehéz lesz bármerre is elmozdítani a jelenlegi helyzetet, ha a vezetôség nem 
hajlandó álláspontjáról elmozdulni.
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A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR

HEGEDÛ PRÓBAJÁTÉKOT HIRDET
TUTTI I. HEGEDÛ álláshelyre

Idôpontja: 2012. december 13. (csütörtök) 10 óra
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11).

A próbajáték anyaga: 
• Mozart: A-dúr K. 219 vagy D-dúr K.218 hegedûverseny 

I. tétel + kadencia
• Bach tétel a szólószonátákból vagy partitákból
• szabadon választott romantikus, vagy XX. századi mû 

(legalább 10 perc)
• zenekari anyag

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és 
elérhetôségével együtt a zenekar titkárságára (1088 Budapest, 
Múzeum u. 11.) vagy e-mailben (offi ce@mavzenekar.hu) kérjük 
eljuttatni 2012. november 26-ig.

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon 
átvehetô 2012. október 29-tôl.

Zongorakísérôt a zenekar nem biztosít.

További információ a zenekar titkárságán.

Budapest, 2012. október 18.
 Lendvai György

ügyvezetô igazgató

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR

HARSONA PRÓBAJÁTÉKOT HIRDET
I. HARSONA FÉLÁLLÁSRA 

II. kötelezettséggel
határozott idôre 2013. július 31-ig

Idôpontja: 2012. december 14. (péntek) 10 óra
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11).

A próbajáték anyaga:
• Dávid: Harsonaverseny I. tétel
• Pergolesi: Sinfonia – III.-IV.tétel
• zenekari anyag

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és 
elérhetôségével együtt a zenekar titkárságára (1088 Budapest, 
Múzeum u. 11.) vagy e-mailben (offi ce@mavzenekar.hu) kérjük 
eljuttatni 2012. november 26-ig.

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon 
átvehetô 2012. október 29-tôl.

Zongorakísérôt a zenekar nem biztosít.

További információ a zenekar titkárságán.

Budapest, 2012. október 18.

 Lendvai György
ügyvezetô igazgató




