
H a azt mondjuk, Bécs, mindenkinek eszébe jut valami. 
Kinek a hajdani császárváros, kinek a nyugati világ első 

bástyája, kinek a keringő, kinek a bécsi szelet… A zenesze-
retőknek persze a bécsi klasszikusok. A koncerten nemcsak 
Bécs zenéjét hallhatjuk, hanem mindazt, amit a két korszak-
alkotó, Mozart és Schubert magába szívott, illetve amit 
száz évvel később Arnold Schönberg helyezett új alapokra. 
A hamisítatlan előadásmódról pedig Benjamin Schmid he-
gedű- és Alekszander Zemcov brácsaművész gondoskodik.

 � Pécs, Kodály Központ    �  SZEPTEMBER 29. – 18.00
� bérletinfó: jegymester.hu    �  pfz.hu

OLÁH VILMOS 
ÉS A MISKOLCI 
SZIMFONIKUSOK

A d-moll oly sokszor volt 
hajdanán a végzet vagy 

kárhozat hangneme, míg az 
ellentétes arculatú D-dúr 
hagyományosan az ünnep, a 
mámor világához kötődött. 
Ezekből a hangulatokból 
kapunk ízelítőt Wagner és 
Sibelius művein keresztül, de 
elhangzik az a Wieniawski-
hegedűverseny is, aminek 
szólista tolmácsolója az idén 
Liszt Ferenc-díjjal jutalma-
zott Oláh Vilmos, a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zene-
karának koncertmestere. 
Az est dirigense pedig nem 
más, mint Dobszay Péter, a 
Maestro Solti Nemzetközi 
Karmesterverseny döntőse.

 � Miskolc, Művészetek Háza
� SZEPTEMBER 24. – 19.00
� 2000 Ft / 2500 Ft
� mso.hu

Bécsi ikonok a Pannon 
Filharmonikusokkal

Vásáry 85

V ásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész-karmester 
augusztus 11-én töltötte be 85. életévét, amit most 

Hintalan-Mondok Yvette, Gál Erika, Biri Gergely, Ko-
vács István, a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus 
Debrecen társaságában ünnepel meg szülővárosában, 
ahova évente visszajár, hogy fi atal művészeknek tartson 
zenekari mesterkurzust. A különleges estén a közönség 
egy sajátos Beethoven-programmal lesz gazdagabb.

 � Debrecen, Kölcsey Központ    �  SZEPTEMBER 11. – 19.30
� bérletinfó: kodalyfi lharmonia.hu/Bérleteink
� kodalyfi lharmonia.hu
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S zeptember végén Debrecenben kezdődik, októberben 
Budapesten ér véget az első Orosz Zenei Fesztivál, 

amely a 145 éve született és 75 éve elhunyt Sergei 
Rachmaninov remekműveit állítja középpontba. A zseniális 
orosz zongoraművész-zeneszerző itthon még soha nem 
látott relikviái érkeznek hozzánk a moszkvai Orosz Zenei 
Múzeum jóvoltából. Ami pedig a muzsikát illeti, a Ko-
dály Filharmónia Debrecen két zenekari koncertje mellett 
kamara- és zongoraművek, valamint két dalest adnak 
átfogó képet az életműről, a nyitó- és zárókoncerten pedig 
a varázslatos hangulatú Vesperás csendül fel a debreceni 
Nagytemplomban és a budapesti Bazilikában. A fesztivál 
hangulatát orosz vendégművészek mellett hazai kiválósá-
gok, köztük Balogh Ádám, Farkas Gábor, Anatolij Fokanov, 
Kolonits Klára, a Kruppa Vonósnégyes, Perényi Miklós, 
Pregun Tamás, Razvaljajeva Anasztázia, Szabó Marcell, 
Virág Emese és Zsoldos Bálint teszik még autentikusabbá.

 � Debrecen, Kölcsey Központ, Református Nagytemplom
� SZEPTEMBER 29. – OKTÓBER 1. 
 � Budapest, Orosz Kulturális Központ, Szent István-bazilika,
 Zeneakadémia
� OKTÓBER 2–6.
� jegyinfó: jegy.hu    �  ozf.hu
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