
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.

KALENDÁRIUM

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




