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DEÁK ANDRÁS
VEZETŐ KARMESTER

Deák András tanulmányait a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola zongora és
zeneszerzés szakán, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kórusvezetői szakán
végezte (1983), majd a Kórodi András és
Lukács Ervin nevével fémjelzett karmesterszakon szerezte meg
második diplomáját
(1986). A főiskola
mellett olyan nagyhírű, nemzetközileg
elismert professzorok
irányításával képezte
tovább magát, mint
Franco Ferrara és
Eötvös Péter. Karmesteri pályáját a Salgótarjáni
Szimfonikus
Zenekar
művészeti
vezetőjeként kezdte
meg (1985-1991).
1991 óta áll a Duna Szimfonikus Zenekar élén
vezető karmesterként. Ez idő alatt 14 új mű
ősbemutatója fűződik a nevéhez, melynek a
Duna Palota és a Művészetek Palotája adott
otthont. 1995-ben a Magyar Televízió Ferencsik János Nemzetközi Karmesterversenyének döntőse volt. A 90-es évek második felétől számos rádió és tv felvételen irányította
saját zenekara mellett az Interoperett Lehár
Zenekar-át, 2000-től kezdve pedig a Bogár
István által alapított Budapesti Strauss Zenekar-t.
A Duna Szimfonikus Zenekarral két CD-t készített (1997, 2006). 1995-óta alapító és állandó
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karmestere a Duna Koncert klasszikus zenei
sorozatnak (2016-tól Budapest Gálakoncert),
melynek célja, hogy segítse a Budapestre
látogató külföldiek bepillantását a gazdag és
kiemelkedő magyar zenei kultúra megismerésébe.
2000 óta rendszeresen visszatérő vendégkarmestere a „Salute to Vienna”-nak, az Észak
Amerikai kontinens egyetlen olyan újévi koncert sorozatának, mely Bécs városának hivatalos támogatását és elismerését is magáénak
tudhatja. Az évek során fellépett a kontinens
legnevesebb koncerttermeiben és dirigálta
már a Calgary Philharmonikusok-kat, a Palm
Beach Opera Zenekar-t, a Vancouver Opera
Orchestra-t, a Baltimore Symphony-t, a Chicago Civic Opera Orchestra-t, a San Diego
Symphony-t, és a Philadelphia Symphony-t
és vendégkarmesterként koncertmeghívást
kapott a Chicago Philharmonic-hoz is. Vezényelt már Finnországban, Szlovákiában, Németországban, Svájcban és Izraelben is.
2006 óta rendszeresen fellép Bécsben a
Wiener Mozart Orchester-rel a Musikverein-ben, és az Staatsoper-ben is, és e zenekar
élén dirigált már Mexikóban, Bulgáriában,
Fehéroroszországban, Ukrajnában, Lengyelországban, Lettországban, Oroszországban
és Kínában.
2014 óta a Vienna Strauss Philharmonic
Orchestra karmestereként főként Oroszországban több mint száz hangversenyt dirigált.
Nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért 2004-ben a Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjével tüntették ki, a zenei ismeretterjesztésben és az új koncertlátogató közönség nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért 2013-ban Gramofon zenei különdíjat,
2014-ben a kultúra és közművelődés terén
kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Törökbálint kultúrájáért” díjat kapott.
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SZKLENÁR FERENC
MŰVÉSZETI VEZETŐ

Szklenár Ferenc Dorogon, szülővárosának zeneiskolájában kezdett fuvolázni és
piccolózni. 1973-tól a budapesti Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában
folytatta zenei tanulmányait, Szebenyi János
osztályában. 1977-ben felvételt nyert a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola budapesti tagozatára, ahol
1980-ban
szerezte
meg fuvola- énekés
szolfézstanári
diplomáját
Kovács
Imre növendékeként.
Négy évig a fővárosi
Lajtha László Zeneiskola tanáraként működött, majd 1984ben felvételt nyert
a Duna Szimfonikus
Zenekarba, mint zenekari fuvolaművész.
1994 óta a Duna Szimfonikus Zenekar művészeti igazgatója. Vezetésével a zenekar
évente több mint száz hangversenyt ad a
főváros nevezetes koncerttermeiben, vidéken, és külföldön egyaránt.
1996-ban az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán kulturális
menedzser szakon szerzett oklevelet.
A zenekar vezetői feladatok ellátása mellett
fuvolásként is aktívan közreműködik a Duna
Szimfonikus Zenekar munkájában. Szólistaként és különböző kamarazenei együttesek
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tagjaként gyakran koncertezik Magyarországon és külföldön egyaránt.
Szklenár Ferenc állandó közreműködője az
osztrák-magyar Pannonische Philharmonie-nak is, amellyel többek között rendszeresen fellép a Leobeni Nyári Fesztiválon.
Művészi pályáján különleges állomást
jelentett az a vendégszereplés, amelyre az
indiai filmgyártás központjában, Madrasban került sor.
1995-ben vezetésével jött létre a Duna
Koncert sorozat (2016-tól Budapest Gálakoncert), mely a magyar zene értékeit
hivatott közvetíteni a hazánkba látogató
külföldieknek. Jelentős szerepet vállal
a Duna Szimfonikus Zenekar művészeti
arculatának fejlesztésében. A legszebb
magyar hagyományokat őrző szimfonikus
bérletsorozatokon keresztül igazi értékek
közvetítését tekinti élethivatásának. Mind
a felnőtt, mind az ifjúsági hangversenyek
szervezését, valamint a nemzeti ünnepekhez, társadalmi eseményekhez kötődő
igényes zenei műsorszolgáltatást a zenekar
kiemelt feladataként kezeli.
Fuvolaművészi és zenekarvezetői tevékenységének elismeréseként három alkalommal
részesült belügyminiszteri (1997, 2002,
2017) egyszer pedig kultuszminiszteri
(2002) elismerésben. Emellett 1997-ben
elnyerte a Magyar Köztársaság Arany érdemkeresztjét, 2005-ben pedig a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.
2013-ban Gramofon zenei különdíjat kapott.
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19:00

PÉNTEK

DUNA PALOTA

OROSZ ROMANTIKUSOK
Rahmanyinov: 3. (d-moll) zongoraverseny, op.30
Csajkovszkij: 4. (f-moll) szimfónia, op.36
Közreműködik: Balog József – zongora
Vezényel: Deák András

ŐSZI/1.

Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893) és
Szergej Rahmanyinov (1873-1943) ma is épp
olyan népszerű zeneszerzők, mint amikor
még személyesen képviselték műveiket
Európa és Amerika koncerttermeiben
karmesterként, vagy szólistaként. Azon
alkotók közé tartoznak, akiknek zenéjéből
elég csak néhány ütemet hallani azonosításukhoz. Mindketten igazi romantikus
zeneszerzők!
A 4. szimfónia Csajkovszkij egyetlen olyan
műve, amelyhez a szerző (a mecénásához,
Nagyezsda von Meck asszonyhoz írt levelében) programot adott. Eszerint a bevezetőben megjelenő, majd a fináléban visszatérő
kürt-mottó a Végzet kifejezése, melyet csak
akkor tudunk legyőzni, ha boldogságot
merítünk mások öröméből. „Örvendezz hát
velük, azokkal, akik tudnak örülni, s így az élet
már nem elviselhetetlen.” A mű fergeteges
fináléjában a „Nyírfácska” c. orosz népdal áll
a középpontban. „Szenvedélyesen szeretem
a nemzeti elemet a maga változatosságában.
Egy szóval orosz vagyok a szó legteljesebb
értelmében.”
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Rahmanyinov 4, hagyományosan háromtételes zongoraversenyt alkotott saját fellépései
céljára, melyek mindegyike késő romantikus
stílusú, tematikájuk pedig az orosz folklórban
gyökerezik konkrét idézetek nélkül.
Balog József nemzedékének egyik legtehetségesebb zongoristája, aki a világ 3 kontinensének már több mint húsz országában 800-nál
is több koncertet adott kamarazenészként
és szólistaként egyaránt. már tanulmányi
évei alatt is több
hazai és nemzetközi
versenyen
nyert
díjakat. Ezek közül
kiemelkedik a Chopin
zongoraverseny
I.
díja (1999, Budapest),
a
Liszt-Bartók
Nemzetközi Zongoraverseny I. díja (2000,
Budapest), az Alekszander
Tansman
Nemzetközi
Zenei
Verseny nagydíja és különdíja (2002, Lodz),
valamint a Pécsi Nemzetközi Liszt Ferenc
Zongoraverseny I. díja (2007). 2003 óta a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára.
A standard zongorista repertoár mellett
szívesen játszik ritkán hallható darabokat is és
kortárs műveket is. A 2018-ban Liszt Ferencdíjjal kitüntetett művész a Duna Szimfonikusok
mindig szívesen fogadott szólista partnere.
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09.20.

19:00

PÉNTEK

DUNA PALOTA

FELFEDEZŐ ÚTON
Hacsaturján: Álarcosbál
Götz Nándor: Szaxofonverseny – ősbemutató
Copland: 4 tánctétel a Rodeo-ból
Moncayo: Huapango
Közreműködik: Götz Nándor – szaxofon
Vezényel: Deák András

ŐSZI/2.

Aram Hacsaturján (1903-1978) örmény zeneszerző zenéjének legfőbb jellegzetessége, hogy a késő romantikus zenei nyelvet az
örmény népzenével ötvözte kiváló mesterségbeli tudással és ragyogó invencióval. Az
„Álarcosbál” (Maszkarad) Lermontov azonos című drámájához készült színpadi zene.
A műből készült szvit az 1941-ben bemutatott
zenemű legjobb részleteiből áll.
Götz Nándor közelmúltban írt szaxofonversenyében újjászületik az „Antonius kardja”
című crossover operájának néhány zenei
gondolata. Cleopatra, Antonius és Octavius
zenei portréjában a szólista és a zenekar
egyenrangú versengése izgalmas lehetőséget ad a műfaji határok átlépésére.
Aaron Copland (1900-1990) a közönség
és a szakemberek szemében – Leonard
Bernstein mellett – az Amerikai Egyesült
Államokat legpregnánsabban képviselő
zeneszerző, zenepedagógus és karmester, az amerikai zenei élet egyik meghatározó egyénisége volt. Rodeo (=idomítás) c.
cowboy-balettjét 1942-ben mutatták be New
York-ban. Alcíme: „Udvarlás a Burnt-farmon”.
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Cselekménye ennek is a Vadnyugaton játszódik, eredeti cowboy-dallamok felhasználásával. A balett zenéjéből Copland négytételes
zenekari szvitet készített.
José Pablo Moncayo (1912-1958) mexikói
zongorista, ütőhangszeres művész, zeneszerző és karmester neve csak az átlagos
európai koncertlátogató számára ismeretlen,
Mexikóban és általában Latin-Amerikában
népszerű. Az 1941-ben komponált Huapango
Mexikó nem hivatalos második nemzeti himnusza. Művének forrásanyagát Moncayo egy
népdalgyűjtő útján találta meg a Veracruz
környéki falvakban. A huapango spanyol
eredetű, élénk mexikói tánc, amely a Mexikói-öböl mentén ma is igen népszerű.
Götz Nándor 1991-ben szerzett klarinétművész
diplomát
a
Liszt
Ferenc
Zeneművészeti
Egyetemen.
1994
és 2000 között a
kölni
Musikfabrik
modernzenei együttes tagja, amelynek
azóta is visszatérő
vendégművésze.
Kamaraművészként
fellépett
Európa
csaknem
összes
országában,
valamint az USA-ban.
Japánban koncertjei mellett mesterkurzusokat is tart. Hazánkban a klasszikus
szaxofon úttörő előadójának ismerik el.
Zeneszerzéssel, hangszereléssel 1992 óta
foglalkozik. 2015-óta a Zenélő Budapest
nyári fesztivál ötletgazdája és zenei vezetője.

ŐSZI/2.

10.11.
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19:00

PÉNTEK

DUNA PALOTA

BORÚRA DERŰ
Brahms: Tragikus nyitány, op.81
Bartók: 3. zongoraverseny
Dvořák: 6. (D-dúr) szimfónia, op.60
Közreműködik: Csalog Gábor – zongora
Vezényel: Kovács János

ŐSZI/3.

1880 nyarán Johannes Brahms (1833-1897)
egy időben dolgozott az Akadémiai ünnepi nyitányon és a Tragikus nyitányon. A testvér-kompozíciók egymás ellentétpárjai lettek: a szerző jellemzése szerint az egyik
nevet, a másik sír. A Tragikus nyitány nem
kötődik konkrét színpadi műhöz, és nincsen
meghatározott cselekménye, „programja”
sem. Benne a zeneszerző csupán a tragikusat, mint olyant kívánta ábrázolni.
Bartók Béla (1881-1945) Amerikában, súlyos
betegséggel és pénzügyi gondokkal küzdve,
1945 nyarán-kora őszén, élete utolsó hónapjaiban komponálta a 3. zongoraversenyt.
A mű lassú tételének felirata – Adagio religioso, azaz vallásos adagio, Beethoven op.
132-es a-moll kvartettjének lassújára emlékeztet, amelynek Beethoven a „felgyógyult
beteg hálaéneke líd hangnemben” alcímet
adta. A tétel komponálásakor 1945 nyarán
Bartók átmenetileg jobban érezte magát.
Sajnos a sors másképp rendelkezett: a 3.
zongoraverseny fináléjának utolsó 17 ütemét
már Serly Tibor volt kénytelen befejezni...
Antonín Dvořák (1841-1904) cseh zeneszerzőt
Richter János (Hans Richter) világhírű magyar
származású karmester kérte meg 1880-ban,

12

hogy írjon egy szimfóniát a Bécsi Filharmonikusok számára. Miután zongorán eljátszotta a
karmesternek a teljes 6. szimfóniáját, kiderült,
hogy
„Richternek
rendkívüli
módon
tetszik. Minden egyes
tétel után átölelt.”
Csalog Gábor zongoraművész 1987 óta a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
kamarazene-tanára.
1993 óta a Könemann
Music
közreadója.
2001 óta a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanára. Magyarországon bemutatta Kurtág
György és Ligeti György zongoraműveit.
Kovács János karmester 1976 óta a Magyar
Állami Operaház tagja. 1987 és 1990 között
az Operaház vezető karmestere, 2001-től
Magyar Filharmóniai
Társaság első karmestere,
2003-ban,
illetve 2006-2007-ben
a Operaház megbízott főzeneigazgatója,
2007 őszétől első
karmestere.
2014
óta a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarának állandó karmestere.
Rendszeresen
vezényel
külföldön:
1992-től
a
Tokiói
Filharmonikusok
vendégkarmestere, 1998 óta első vendégkarmestere. Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Prima
Primissima díjas, érdemes művész.
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11.08.

19:00

PÉNTEK

DUNA PALOTA

CSODÁK A ZENÉBEN
Beethoven: Coriolan – nyitány, op.62
Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Beethoven: 8. (F-dúr) szimfónia, op.93
Közreműködik: Dimitris Dekavallas (Görögország) – gitár
Vezényel: Garo Avessian (Libanon)

ŐSZI/4.

Molnár
Antal
zenetörténész
szerint
„Beethoven:
sámán.
Beleláttat
lelkünk
poklába és mennyébe, zivatart idéz és
kisütteti a Napot, tündérszigetre vezet és
kétségbe taszít.” Ludwig van Beethoven
(1770-1827) bécsi klasszikus mestert Collin
osztrák író színműve ihlette meg a Coriolan
– nyitány megírására, amelyben drámaian
jeleníti meg a becsvágyásának és gőgjének
áldozatául esett római politikus portréját.
Joaquín Rodrigo (1901–1999) spanyol szerző
1940-ben komponált Concierto de Aranjuez
c. gitárversenyének címe a II. Fülöp spanyol
király által a 16. század második felében
épített, majd a 18. században VI. Ferdinánd
spanyol király idején megújított Palacio
Real de Aranjuez kertjeire utal. A gitárversenyének második tétele a 20. század egyik
legismertebb, legnépszerűbb zenéje lett.
Szabolcsi Bence kiváló zenetudósunk szerint
„Beethoven sohasem írt még ennyire »súlytalan«, ilyen megkönnyebbült, ilyen magaslati
zenét [mint 8. szimfóniája]. Itt azután igazán
semmi feszültség és drámaiság, az egész
forma tündéri játékká oldódik; de játék a
magasból visszanézve, játék, amelyben sok
az emlék, a rezignáció és a megbocsátás.
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Innen a szimfónia különös fénytörése, a bölcs
mosoly, mely a Beethoven-zene arculatán
most jelenik meg így először és utoljára.”
Dimitris Dekavallas
(1982) görög gitárművész
jelenleg
Londonban lakik. 9
éves korában kezdett
el koncertezni, több
verseny
díjazottja,
már négy cd-albuma
jelent meg. 2007-ben
szerzett kitüntetéses
minősítésű diplomát
a Londoni Királyi
Zeneakadémián.
Garo
Avessian
karmester Beirutban született. A jereváni
„Gomidas” Állami Konzervatóriumban tanult
zeneszerzést és karmesterséget. Sikeres
pályakezdése, hazai és külföldi sikereinek köszönhetően 2008 óta rendszeresen
vezényli a Libanoni Filharmonikus Zenekart és
egyetemi docense,
majd 2014-től a vezetője is lett a Libanoni
Nemzeti Zenei Konzervatóriumnak, de
tanít a Beiruti Arab
Egyetemen is. 2008
óta az örmény evangélikus ARMISS kórus
művészeti
vezetője
és karmestere, 2014től részt vesz a Libanoni Nemzeti Ifjúsági
Zenekar
vezetésében is. 2017 óta az
Örmény Köztársaság
Nemzeti Tudományos Akadémiáján a művészettudományok doktora.

ŐSZI/4.

11.22.
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A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET
Csajkovszkij: Vonósszerenád, op.48
Dávid Gyula: Brácsaverseny (1950)
Schumann: 4. (d-moll) szimfónia, op.120
Közreműködik: Radnai Róbert – brácsa
Vezényel: Ligeti András

ŐSZI/5.

„Véletlenül szerenádot írtam vonószenekarra
négy tételben… rettenetesen kedvelem.
Formája nagyon kellemes, mert csak öt
szólamra van szükség.” – írta kiadójának.
A moszkvai bemutatón a közönség első
hallásra szívébe zárta a művet, amely
Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893) egyik
legnépszerűbb zenekari darabja lett.
Dávid
Gyula
(1913-1977)
zeneszerző
műveinek stílusa-hangvétele a Bartók
és Kodály utáni zeneszerző-nemzedék
jellegzetes magyar hangját gazdagítja egyéni
színekkel. Első átütő sikerű kompozícióját, a
Brácsaversenyt Lukács Pál mutatta be 1951ben, Ferencsik János vezényletével.
„Szimfóniámnak ’Clara’ lesz a címe: őt akarom
benne lefesteni fuvolákkal, oboákkal és
hárfákkal” – jelentette ki Robert Schumann
(1810-1856) német zeneszerző röviddel
azelőtt, hogy elkezdte volna komponálni
4. szimfóniáját. Úgy tűnik, hogy Schumann
a munka közben a zenei portré ötletét
elvetette, mert a végeredmény egy szünet
nélküli négy tételes mű lett, melyeknek közös
alaphangja a lendület, a lázas erőfeszítés.
Radnai Róbert brácsaművész zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
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BTI-ben és az LFZE
Szegedi Tudományegyetemen végezte,
Nagy Ágnesnél. Ezután
Németországban tanult, Prof. Diemut Poppen-nél, és
Salzburgban
Igor
Ojsztrah-nál. Játszott
a Klagenfurti Szimfonikus Zenekarban,
a Mannheim-i Filharmonikusoknál és
rendszeresen koncer tezik a Wür th
Philharmoniker-nél. Szólókoncertjei voltak a
Zeneakadémián, Kecskeméten, Marosvásárhelyen. 2017 óta tagja a Duna Szimfonikus
Zenekarnak, mint a brácsa szólam vezetője.
Ligeti András karmester 1977-től az budapesti
Állami Operaház koncertmestere, ahol 1981
és 1985 között karmestere is tevékenykedett.
A nyolcvanas évek közepétől rendszeresen
dirigált vezető hazai és külföldi szimfonikus
zenekarokat. Előbb a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának karmestere, igazgató-karmestere volt, majd 1997 és 2008 között a
Matáv, majd Telekom
Szimfonikus
Zenekar zeneigazgatója.
Egyetemi
docensként éveken keresztül
vezette a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
Szimfonikus
Zenekarát,
később
ugyanitt a karmesterképző munkáját is
irányította. Kossuthés Liszt Ferenc-díjas,
érdemes művész.

ŐSZI/5.
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SZENVEDÉLYES FRANCIÁK
Bizet: Carmen – szvit
Lalo: d-moll gordonkaverseny
Bizet: C-dúr szimfónia
Közreműködik: Szabó Ildikó – cselló
Vezényel: Deák András

TAVA S Z I / 1 .

Georges
Bizet
(1838-1875)
francia
komponista Carmen c. operájából a
zenekari szviten kívül virtuóz hegedű/fuvola
parafrázis, több film és ki tudja még, hányféle
átirat készült. Molnár Antal zenetudós szerint
„maga a nevezett dalmű ragyogó állócsillag a
muzsika egén. Több mint mestermű a javából:
fogalom. Egyetlen a maga nemében. Minden
egyes ütemét aranyba foglaltuk szívünkben.
Annyira, hogy szinte humoros, ha dicsérjük.
Minek dicsőíteni az égitestet?! Nem elég,
hogy van, s mi élvezzük boldogító fényét?”
(Magamról, másokról. Gondolat, 1974.)
Édouard Lalo (1823-1892) spanyol származású francia zeneszerző sikereit mindenekelőtt ragyogó hangszereléseivel
érdemelte ki. A nemzetközi sikert aratott
Symphonie Espagnole (Spanyol szimfónia) után, 1877-ben komponálta meg
egyetlen Gordonkaversenyét.
Bizet C-dúr szimfóniáját 17 éves korában
írta, mellyel elnyerte a Római-díjat, és így
három évet tölthetett Olaszország fővárosában. Fiatalkori zenekari műve 80 esztendőn
át aludta Csipkerózsika-álmát, amikor is Bizet
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egyik életrajzírója, D. G. Parker a párizsi Conservatoire könyvtárában ráismert a partitúrára. A mű újkori bemutatója 1935. február
26-án volt Bázelben.
Szabó Ildikó gordonkaművész 14 évesen
elkészítette első szólólemezét, Tündértánc
címmel a Hungaroton lemezkiadónál. Ez a
felvétel a gordonkairodalom legvirtuózabb
darabjait tartalmazza. 18 évesen a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Baráti Körének támogatásával
elkészítette első DVD felvételét, melyen J. S.
Bach, Beethoven és Martinu művei mellett
Kodály Zoltán Szóló Szonátája szerepel. 2014ben megjelent Emanuel Moór D-dúr Kettősverseny két gordonkára és zenekarra Op.
69 CD felvétele, melyen partnere édesapja,
Szabó Péter volt. 16
nemzetközi verseny
díjazottja. Első díjat
nyert a David Popper
Nemzetközi Csellóversenyen, az Antonio Janigro Nemzetközi Csellóversenyen,
az Alfredo e Vanda
Marcosig
Európai
Csellóversenyen, és a
Liezen-i Nemzetközi
Gordonkaversenyen.
2013-ban elnyerte a
Junior Prima Díjat, ami az egyik legrangosabb
díj Magyarországon fiatal zeneművészek számára. 2013 márciusa óta egy Antonio Sgarbi
(Róma, 1894) csellón játszik a Német Zenei
Alapítvány támogatásának köszönhetően.
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AZ „OROSZ EROICA”
Humperdinck: Csipkerózsika – szvit
Három részlet Csajkovszkij operáiból:
A pikk dáma – Liza áriája
Jolantha – Jolantha ariosója
Anyegin – Tatjana levéláriája
Borogyin: 1. (Esz-dúr) szimfónia
Közreműködik: Fodor Gabriella – ének
Vezényel: Horváth Gábor

TAVA S Z I / 2 .

Engelbert Humperdinck (1854-1921) német
zeneszerző valószínűleg Wagner hatására,
közvetlenül az ő munkásságához kapcsolódva írta meg operáit, melyekben a wagneri mítosz világát gyermeki meseországgal
váltotta fel (pl.: Jancsi és Juliska). 5 tételes
Csipkerózsika-szvitjét 1902-ben komponálta.
Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893) orosz mester zeneszerzői technikáját egész életében
a dallam szolgálatába állította, sőt az emberi
énekhangra képzelte el még akkor is, ha hangszeres zenét és nem operát írt. A kiválasztott három operarészlet azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy
mint operaszerzőre az olasz bel canto-n kívül
milyen nagy hatással volt Mozart művészete is.
Alekszandr Porfirjevics Borogyin (1833-1887)
kiváló orvos és kémikus volt. A zenével emiatt
csak ideje egy részében, mellékesen tudott
foglalkozni. Komponista barátai biztatására
írta meg 1. szimfóniáját, melyet Muszorgszkij
„orosz Eroicá”-nak nevezett el, amivel nemcsak Beethoven azonos hangnemű „Eroica”
szimfóniájának hangnemi közösségére, hanem
– elsősorban – a mű jellegére, a mondanivalójának energikus, harcos lendületére is utalt.
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Fodor
Gabriella
2004-ben debütált a
Magyar Állami Operaházban. Azóta az
Operaház vendégművészeként fellépett
többek között Pamina,
Syl vi a, M i c hael a,
Desdemona, Mimi,
Margherita-Elena,
Mamaine Koestler
szerepében. Rendszeresen szerepel
hazai és nemzetközi
fesztiválokon. 2008
óta a Budapesti Wagner-napok rendszeres
fellépője, Waltraute és Wellgunde szerepét
énekli a Ring produkcióban.
Horváth Gábor 1988-ban szerezte első
diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Középiskolai Énektanár és Karvezető szakán, majd 2002-ben a karmester
szakon kitüntetéses diplomával végzett
Lukács Ervin és Gál
Tamás irányításával.
Jelenleg a Gödöllői
Szimfonikus
Zenekar művészeti
vezetője és vezető
karmestere, a Zuglói
Filharmónia
Szent
István Király Szimfonikus
Zenekar
másodkarmestere,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Karmester és Karvezetői
Tanszék
adjunktusa, és a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola karvezetés, valamint
kamarazene tanára.

TAVA S Z I / 2 .
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KORTÁRSAK VOLTAK
Schubert: A varázshárfa („Rosamunda”),
D.644 – nyitány
Beethoven: 3. (c-moll) zongoraverseny, op.37
Schubert: 4. (c-moll) szimfónia („Tragikus”), D.417
Közreműködik: Kiss Péter – zongora
Vezényel: Cser Ádám

TAVA S Z I / 3 .

Franz Schubert (1797-1828) osztrák komponista nem írt Rosamunda-nyitányt. Az
1823-ban írt Rosamunda kísérőzenéhez a
zeneszerző időhiány miatt az Alfonso és
Estrella című korábbi operájának a nyitányát illesztette bevezetésnek. A 19. század
közepétől a Rosamunda kísérőzenét már a
D.644-es C-dúr nyitánnyal játszották, amely
eredetileg a Die Zauberharfe (A varázshárfa) c. daljátékhoz készült 1820-ban.
Ludwig van Beethoven (1770-1827) német
zeneszerző maga mutatta be 1803. április
5-én a bécsi Theater an der Wienben c-moll
zongoraversenyét. A Zeitung für die elegante Welt kritikusa megállapította, hogy
a koncertet „Beethoven úr, ki egyébként,
mint kitűnő zongorista ismeretes, nem adta
elő a közönség teljes megelégedésére”.
Schubert 1816 áprilisában, 19 évesen fejezte
be 4. szimfóniáját és saját kezűleg, utólag írta a
mű partitúrájára a „Tragikus” címet. Bár a nyitótétel helyenként szenvedélyes hangvételű, de
tragikusnak nem nevezhető. Erre utal az a tény
is, hogy Schubert tragikus szimfóniája bizakodással teli hangulatban ér véget, mégpedig
C-dúrban, a legoptimistább hangnemben.
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Kiss Péter zongoraművész a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Doktoriskolájának
hallgatója, valamint
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium
tanára.
Számos hazai és
nemzetközi verseny
díjazottja. Elkötelezett a kortárs zenével szemben, számos
ősbemutató, rádiófelvétel fűződik a
nevéhez. Háromszor
nyert Fischer Annie
előadói ösztöndíjat,
2011-ben a kortárs
magyar zenéért végzett munkájáért Artisjus
Díjjal, 2015-ben pedig előadóművészi sikereinek elismeréseként a nívós Junior Prima
Díjjal tüntették ki.
Cser Ádám 1998-ban alapító tagja volt a
szegedi Victoria kamarakórusnak, majd
2003-ban a vezetője lett. A kórussal több
külföldi díjat nyert el.
2008-tól dolgozott a
zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színházban,
2010–2012
között
a szolnoki Szigligeti Színházban és
más
színházakban.
2012 óta a Szolnoki
Szimfonikus
Zenekar karmestere és
a Miskolci Nemzeti
Színház zeneigazgatója. Zeneszerzőként
kórusműveket, kamaradarabokat, szimfonikus darabokat szerzett.
2014-ben elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia fiatal művészeknek járó ösztöndíját.

TAVA S Z I / 3 .
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AZ EMBERI SZELLEM DIADALA
Beethoven: 3. Leonóra – nyitány
Sibelius: d-moll hegedűverseny, op.47
Brahms: 3. (F-dúr) szimfónia, op.90
Közreműködik: Korossy-Khayll Csongor – hegedű
(a 2019. évi Fischer Annie ösztöndíj nyertese)
Vezényel: Medveczky Ádám

TAVA S Z I / 4 .

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Fidelio
(kezdetben Leonóra) c. dalművét rövid idő
alatt többször is átdolgozta, és minden változathoz egy új nyitányt komponált, melyek
közül a „3. Leonóra-nyitány” a legismertebb.
Ezt gyakran játsszák a koncerttermekben,
de megszólal a dalmű második felvonásának élén, vagy még inkább a közepén, a színváltozás alatt, mert erősíti az opera eszmei
üzenetét, a hitvesi önfeláldozás és az igazság
várt győzelmét.
Jean Sibelius (1865-1957) finn zeneszerző
eredetileg Willy Burmester német hegedűművésznek szánta versenyművét, aki
a szerzőnek írt levelében csodálatosnak
nevezte a darabot. A sors fintora, hogy a
német hegedűművész végül sosem játszotta
el a d-moll hegedűversenyt, melyet 1905ben mutattak be Berlinben. Sibelius így a
magyar csodagyermek-hegedűsnek, az akkor
13 éves Vecsey Ferencnek dedikálta művét.
Johannes Brahms (1833-1897) 3. szimfóniájának ősbemutatója 1883. december 2-án volt a
Bécsi Filharmonikusok egyik hangversenyén,
Hans Richter (Richter János) vezényletével.
Ebben a szimfóniában az emberi küzdelemmegfogalmazása beethoveni szellemben,
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beethoveni szinten történik – természetesen
Brahms nyelvén és eszközeivel. Sokak szerint a
3. szimfónia Brahms vívódó férfias költészetének az egyik legmegrázóbb dokumentuma.
Korossy-Khayll Csongor nyolcéves korától
hegedül, 13 éves korában sikeresen felvételizett
a
Zeneakadémiára,
jelenleg Szenthelyi
Miklós
tanítványa.
A Wonderful Youth’s
Orchestra (WYO) nemzetközi ifjúsági zenekar tagjaként több
európai országban is
koncertezett. Számos
versenyeredménye,
sikere (pl. Virtuózok
2017) mellett négyezer hallgató figyelmével is dicsekedhet,
miután a Dohány utcai
Zsinagógában Varnus
Xavér koncertjén is fellépett.

TAVA S Z I / 4 .

04.24.

Medveczky Ádám a Magyar Állami Operaház és
a MATÁV Szimfonikusok egykori zeneigazgatója,
majd a Győri Filharmonikusok első karmestere
volt. A Operaház rendszeresen visszahívott
vendégkarmestere.
Évtizedek óta tanít a
Zeneművészeti Egyetemen, e tevékenysége is az operához
kapcsolódik. Kossuthés Liszt Ferenc-díjas,
Prima Primissima díjas,
érdemes művész. A
DSZZ évtizedek óta
mindig nagyon szívesen fogadott vendégkarmestere.
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TAVASZI MUZSIKA
Rossini: A tolvaj szarka – nyitány
R. Strauss: A rózsalovag – Keringő
R. Strauss: 1. (Esz-dúr) kürtverseny, op.11
Dvořák: E-dúr szerenád vonósokra, op.22

Közreműködik: Révész Márk – kürt
Vezényel: Deák András

TAVA S Z I / 5 .

Gioachino Rossini (1792-1868) olasz zeneszerző „A tolvaj szarka” c. vígoperájának
1817-es bemutatóján Stendhal is jelen volt:
„Lehetetlen volna érzékeltetnem a milánói
földszinti közönség elragadtatását és őrjöngését e remekmű föltűnésekor. Öt álló percig
tombolva tapsoltak, ordítottak és lármáztak
minden elképzelhető módon, s még a leghalvérűbb és legélemedettebb emberek is
fölkiáltottak páholyukban: o bello! o bello!”
Richard Strauss (1864-1949) német komponista „A rózsalovag” c. operája a 18. századi Bécsben játszódik, melyben a rokokó
menüettek, olasz áriák és bécsi keringők mesteri szintézisben vannak a német komponista
későromantikus hangjával. A New York-i Sun
1913. december 8-i számában azt írta, hogy
a Metropolitan esténként 1500 dollárt vagy e
körüli összeget fizet „A rózsalovag”-ért, amely
a tízszerese annak, amit Puccini legnépszerűbb műveiért szoktak előadásonként fizetni.
R. Strauss édesapja, Franz Strauss a müncheni udvari zenekar kiváló és közismert
kürtművésze, a klasszikus zeneirodalom
alapos ismerője volt, akinek játékáról
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Richard Wagner ekképpen nyilatkozott:
„Ez a Strauss egy kiállhatatlan fickó, de ha fúj,
nem lehet rá haragudni.” R. Strauss mindös�sze 18 éves volt, amikor megalkotta édesapjának ajánlva a 19-20. század egyik legtöbbet
játszott kürtversenyét, az I. kürtversenyt.
A szerenád (francia „sérénade”), az olasz
„serenata”=„derűs” szóból, illetve második
jelentésrétegként a vele teljesen eggyé olvadó „sera”=„este” szóból származik. A zenekari hangszerekre készült szerenádok többnyire könnyed hangvételű művek, egymáshoz
nem túl szorosan kapcsolódó tételekkel,
melyek a szabadtéri előadásokra is alkalmasak. Antonín Dvořák (1841-1904) cseh
zeneszerző E-dúr szerenádja rövid tételekből
áll, amelyek a jóval később komponált Szláv
táncok előfutárainak is tekinthetők. A művet
a Prágai Filharmonikusok mutatták be 1876ban.
Révész Márk kürtművész diplomáját a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte
2018-ban, Magyari
Imrénél. Részt vett
Zempléni Szabolcs,
Christian Friedrich
Dallmann és több
neves külföldi professzor
kurzusán.
Játszott a Luxemburgi Filharmonikus
Zenekarban
(Orchestre
Philharmonique du Luxembourg). Szólistaként
és
kamarazenészként fellépett Santanderben, Rómában és Prágában. 2016
óta tagja a Duna Szimfonikus Zenekarnak.
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05.15.

11.17. 10:30 VASÁRNAP DUNA PALOTA

A VILÁG LEGHÍRESEBB HANGVERSENYTERMEI

LONDON HÍRES MUZSIKUS VENDÉGEI

ifj. J. Strauss: Reggeli lapok – keringő
W. A. Mozart: 25. (g-moll) szimfónia,
K.183 – 1. tétel
Glinka: Ruszlán és Ludmilla – nyitány
Albéniz: Tango
Dvořák: 9. (e-moll) szimfónia
(„Az új világból”), op.95 (tétel)
Weiner Leó: I. divertimento, op.20 (tétel)
Kodály Zoltán: Fölszállott a páva –
változatok magyar népdalra (részlet)
Elgar: 1. zenekari induló
(Pomp and Circumstance)

Händel: Tűzijáték-szvit / Vízizene (részletek)
J. Haydn: 104. (D-dúr) szimfónia
(„London”) – 4. tétel
Mendelssohn: Hebridák – nyitány, op.26
Brahms: 6. Magyar tánc
Dvořák: 8. (G-dúr) szimfónia, op.88 (tétel)

Vezényel: Deák András
A gyönyörű koncerttermek történetei és képei
mellé különleges zenékkel kapcsolódunk

Vezényel: Deák András
A 260 éve elhunyt Georg Friedrich Händel, a
210 éve elhunyt Joseph Haydn és a 210 éve
született Felix Mendelssohn-Bartholdy művei
mellett felcsendülnek Johannes Brahms,
Antonín Dvořák és más neves zeneszerzők
művei is.

MUSIKVEREIN – WIEN
– ifj. Johann Strauss
GROßES FESTSPIELHAUS – SALZBURG
– Wolfgang Amadeus Mozart
MARIINSKY SZÍNHÁZ – SZENTPÉTERVÁR
– Mihail Ivanovics Glinka
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA – BARCELONA
– Isaac Albéniz
CARNEGIE HALL – NEW YORK
– Antonín Dvořák
ZENEAKADÉMIA – BUDAPEST
– Weiner Leó
ROYAL CONCERTGEBOUW – AMSTERDAM
– Kodály Zoltán
ROYAL ALBERT HALL – LONDON
– Edward Elgar
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CSALÁDI/2.

CSALÁDI/1.

10.06. 10:30 VASÁRNAP DUNA PALOTA

12.01. 10:30 VASÁRNAP DUNA PALOTA

02.09. 10:30 VASÁRNAP DUNA PALOTA

II. RÁKÓCZI FERENC-EMLÉKÉV (2019)

KEDVENC ZENESZERZŐM

Kovács Béla: Dunántúli táncok, Eine kleine
Balkanmusic
Kókai Rezső: Verbunkos szvit
Kéler Béla: Rákóczi-nyitány (részlet)
Berlioz: Rákóczi induló
ifj. J. Strauss: Éljen a magyar! – gyorspolka

Erkel Ferenc: Hunyadi László – nyitány
Mozart stílusgyakorlatok
W. A. Mozart: C-dúr rondó hegedűre, K.373
Mendelssohn: Szentivánéji álom – szvit
(Scherzo, Notturno)
Massenet: Thaïs – Meditáció
Kovács Zoltán: Három a tánc... – in memoriam
Erkel Ferenc

CSALÁDI/3.

Megidézzük Rákóczi korának zenéjét,
vendégünk lesz Kiss Gy. László Liszt
Ferenc-díjas tárogatóművész, aki bemutatja különleges hangszerét, a tárogatót.
A tárogató a kuruc világ ismert hangszere,
első fénykorát a Rákóczi-szabadságharc
idején élte. A kifejezetten tárogatóra írt
művek mellett felhangzanak az e korszakot jellemző legnépszerűbb zeneművek is.
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Közreműködik: Soltész Ágnes – hegedű
Vezényel: Kovács Zoltán

Ezen a hangversenyen meglepetések sora vár
majd a hallgatókra. Kedvenc zeneszerzőit mutatja be Kovács Zoltán Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester, fagottművész, az MMA
rendes tagja.
Közben fény derül arra is, miért lesz „meglepetés” vendég Soltész
Ágnes, a Magyar
Állami Operaház koncertmestere. Emellett
egy különleges zenei
rejtvényre is várjuk
majd kedves közönségünk válaszát.
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CSALÁDI/4.

Közreműködik: Kiss Gy. László – tárogató
Vezényel: Deák András

04.19. 10:30 VASÁRNAP DUNA PALOTA

SZÉLRÓZSA

KÖZÉPPONTBAN A VERSENYMŰVEK

Tavaly elkezdtük és nagy sikere volt, ezért
idén folytatjuk! Ismét felkérjük Önöket, hogy
ennek a koncertnek a programját – mintegy
kívánságműsort – szerkesszük együtt!

J. S. Bach: d-moll kettősverseny, BWV 1043
Marcello: d-moll oboaverseny
Stamitz: D-dúr brácsaverseny, op.1
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
(fuvola változat), op. 64
R. Strauss: 1. (Esz-dúr) kürtverseny, op.11

Várjuk javaslataikat legkésőbb a 2020.
február 9-i hangversenyünk végéig!
CSALÁDI/5.

Közreműködnek:
Rudnyiczky Tatyjana, Csáky-Bogár Rita –
hegedű
Szkordilisz Emília, Farkas Anna – oboa
Radnai Róbert – brácsa
Demeter László – fuvola
Révész Márk – kürt
Vezényel: Deák András
Ezen a hangversenyen zenekarunk tagjai
szólistaként is bemutatkoznak.
Koncertünk különlegességeként ezúttal a
versenyművek izgalmas világába látogatunk
el Johann Sebastian Bach, Alessandro
Marcello, Carl Stamitz, Felix MendelssohnBartholdy és Richard Strauss művei
részleteinek
előadásával,
zenekarunk
művészeinek tolmácsolásában.
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CSALÁDI/6.

03.22. 10:30 VASÁRNAP DUNA PALOTA

ZELINKA TAMÁS
ÁLLANDÓ MŰSORVEZETŐNK

Zelinka Tamás (Budapest, 1946) 1970-ben fejezte
be tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolai Tanárképző Intézet Budapesti Tagozatán,
ahol nagybőgő-, továbbá szolfézs- és általános iskolai ének-zenetanár diplomát kapott.

Alkalom adtán...

ESKÜVŐ | BANKETT | PARTI
KONFERENCIA | ELŐADÁS

exkluzív rendezvényhelyszínek
a belváros szívében.

Első munkahelye a Fővárosi IX. ker. Állami Zeneiskola volt, ahol 1975. augusztus 15-ig volt nagybőgő- és szolfézstanár. Ezt követően lett a Fővárosi
Tanács Művelődésügyi Főosztály / Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztály
zenei munkatársa. Mint vezető
főtanácsos 2008. február 14-én
ment nyugdíjba.
1970 óta előadója és műsorvezetője az Országos Filharmónia /
Filharmónia
Magyarország
budapesti és vidéki koncertjeinek, továbbá szintén évtizedek
óta műsorvezetője a Duna Szimfonikus Zenekar (1968-1973. között a Duna Szimfonikusok nagybőgő szólamában is játszott), a Budafoki Dohnányi
Ernő Szimfonikus Zenekar és a Zuglói Filharmónia
ifjúsági és felnőtt koncertjeinek, valamint a TIT Budapesti Kossuth-Klub József Attila Szabadegyetemének. Eddig már közel 6000 ismeretterjesztő
előadást tartott országszerte.
1972-ben kapott megbízást a Magyar Zeneművészek
és Táncművészek Szakszervezete Parlando c. zenepedagógiai folyóiratának (www.parlando.hu) szerkesztésére, melynek 1990-től a felelős szerkesztője.
Kitűntetései: Népművelésért díj (1994.), Főváros
szolgálatáért (2000.), Artisjus Zenei Alapítvány díj
(2007.), MAOE Zenei Szakosztály Péterfi István-díj
(2007.), Apáczai Csere János-díj (2009.), Bánffy Miklós-díj
(2012.), Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2018)
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