TARTALOM
ZENEI KÖZÉLETÜNK0

KRITIKA0
Márciusi és áprilisi koncertkritikák
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Budapesti Filharmóniai Társaság
Zenekara,a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar, a Szent István
Király Szimfonikus Zenekar, a Danubia Szimfonikus Zenekar, a Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekar és a MÁV Szimfonikus
(Fittler Katalin)
Zenekar hangversenyeirôl.

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI
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KALENDÁRIUM
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A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei.

(Összeállította: Bilkei Éva)

CD-kritikák
A Magyar Zongorás Trió világpremier-felvételérôl, Vizsolyi Lívia és a
„Szegedi Fagott Trió” három lemezérôl, a Pannon Filharmonikusok – Pécs
Jef van Hoof mûvei felvételérôl, a TeTraVERSI fuvolanégyes, valamint
(Fittler Katalin)
Fenyô László és Oleg Polianski új CD-jérôl.
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KÖZPÉNZ-ELOSZTÁS
Támogatás-elosztás új irányelvek alapján
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Idén is döntöttek a helyi önkormányzatok hivatásos zenekarainak és
énekkarainak támogatására szánt egymilliárd tízmillió forintos keret
(Réfi Zsuzsanna)
elosztásáról.

SZÖVETSÉG
Közös érdekek és célok vezérlik a vidéki együtteseket
Az önkormányzati intézményként mûködô szimfonikus zenekarok
2007. március 12-én Munkacsoportot hoztak létre a Magyar Zenekarok
Szövetségén belül. Ezek az együttesek azért törekednek szorosabb
együttmûködésre, mert minden szempontból azonos feltétel-rendszerben mûködnek, így gondjaik és céljaik is szinte teljesen megegyeznek.
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(Réfi Zsuzsanna)

Mégis továbbviszik 100 esztendô hagyományát
Bár ebben az esztendôben kerek jubileumot, fennállásának századik
évfordulóját ünnepelheti a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar, már
több mint egy esztendeje kérdéses, hogy az együttes meddig viheti
tovább az évszázados hagyományt, és hogyan, milyen formában tud a
(Réfi Zsuzsanna)
jövôben mûködni.
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Gyôr
„Szép estét, maradandó élményt adni az embereknek”
A Gyôri Filharmonikus Zenekar igazgatója, Baross Gábor, negyvenkét
esztendeje tagja az együttesnek, s igyekszik minden feltételt megteremteni a kiváló hangversenyekhez. A trombitamûvész sajnálja, hogy
muzsikusként már nem vehet részt a produkciókban, és így csak a
(Réfi Zsuzsanna)
nézôtérrôl izgulhat a sikerért.

13

Megújulás elôtt a MÁV szimfonikusok
A zenekarok között kiváltságos helyzetben lévô MÁV Szimfonikus
Zenekar jövôre karmestert vált. A posztjáról húsz év közös munka után
leköszönô Gál Tamással és az együttes menedzsmentjét igazgató Lendvai Györggyel a múltról és a jövôrôl beszélgettünk
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(Bilkei Éva)

Szimfonikus Körkép a Mûvészetek Palotájában 2008-ban is
Ahogy egy autót, vagy egy villamost kipróbálnak, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet is be kellett járatni. Meg kellett tapasztalni az
akusztikai viszonyokat, a közönségmozgatást, a színpad lehetôségeit.
A Mûvészetek Palotája ehhez segítségül hívta valamennyi magyar
zenekart – így született az évente jelentkezô Magyar Szimfonikus
(Szôke Cecília)
Körkép.
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ZENETÖRTÉNET0
Böhm-iskola
Bachrich Zsigmond brácsamûvész és zeneszerzônek 1914-ben jelent
meg Bécsben önéletrajzi írása.
A muzsikus életének részletesebben ismertetése elôtt könyvének elsô
fejezetét adjuk közre, amelyben kedves humorral mesél gyermekkori,
magyarországi, élményeirôl.
(Rakos Miklós)
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MÛHELY0
Az elhallgatott zenekar
Tavaly október 12 –én jelent meg Szôke Cecília Philharmonia Hungarica
1957–2001 címû könyve, és ugyanaznap mutatták be Somogyvári
Rudolf „Az elhallgatott zenekar” címû filmjét.
2007. május 28-án tartják meg a Philharmonia Hungarica 50 éves
jubileumi emlékkoncertjét Baden bei Wien-ben.
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125 éve született KODÁLY ZOLTÁN – 2. rész
Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának sorsa a XXI. századi
magyar általános oktatásban és lehetséges szerepe a közönség utánpótlásban
Sorozatunk második részében tovább kutatjuk – neves szakemberek
megszólaltatásával –, mi az oka annak, hogy Magyarországon (Liszt,
Bartók Kodály és Dohnányi hazájában!) az általános oktatásban –
országszerte csak néhány kivételtôl eltekintve – visszaszorult az ének(Szôke Cecília)
tanítás.
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KÖZÖNSÉG UTÁNPÓTLÁS
Földes Imre tanításról, zeneszerzésrôl, muzsikálásról és muzsikáról
A zene szeretete mellett az ismeretterjesztés iránti szenvedélyt és lelkesedést is igyekezett átadni a növendékeinek. A koncertlátogatókkal szintén alaposan megismertette a hangok világát, hiszen a József Attila Sza(Réfi Zsuzsanna)
badegyetemen idén tartja a 48. elôadássorozatát.
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OKTATÁS
Változások a vonósképzésben
A „bolognai rendszer” magyarországi bevezetésével a zeneakadémiai
képzés is merôben megváltozik majd. Ennek elônyeirôl, hátrányairól, a
zenekari képzés esélyeirôl, illetve saját koncepciójáról kérdeztük Perényi
Esztert, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem vonós tanszékének ve(Bilkei Éva)
zetôjét.
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HANGVERSENYNAPTÁR0
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XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

