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„A minôségi kultúra a minôségi élet feltétele”
Táblás házak elôtt kerültek színre június elején Wagner zenedrámái a
Mûvészetek Palotájában. Káel Csaba bízik abban, hogy végre a szükséges fejlesztésekre is lesz pénzük, így például az iTunes-on is megjelenhetnek. Szeretné azt is elérni, hogy a 2014-es év a kulturális turizmusról
szóljon, s az összefogással, a programokkal felhívják a figyelmet arra,
hogy Budapest a zene fôvárosa. 
(R.ZS.)
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Változatlan büdzsé, több tennivaló
Hatvanegy esztendôvel ezelôtt született meg az Országos Filharmónia,
majd 45 év elteltével, 1997-ben a szervezet közhasznú társasággá alakult
és három részre szakadt. Tizenhat év után pedig ismét összeolvadtak az
egyes intézmények Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztivál
szervezô Nonprofit Kft néven. Az új cég élére Szamosi Szabolcs került,
aki korábban a Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezô és Rendezô
Nonprofit kft.-nek volt a vezetôje.
(R.ZS.)
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„Valamennyi zenekar nehéz anyagi körülmények között
mûködik”
A Duna Szimfonikusok nagyon örültek annak, hogy Budapest BelvárosLipótváros V. Kerület Önkormányzata március 15-én Pro-Civibus Díjjal
ismerte el az együttesnek a kerület és a köz érdekében végzett tevékenységét. A 45 muzsikus ugyanannyi koncerten lép pódiumra, mint a nemzeti kategóriába tartozó együttesek, önálló felnôtt és ifjúsági sorozatokat
mûködtet a Duna Palotában, együttmûködik a Filharmóniával országszerte és igyekszik a belvárosért is minél többet tenni. 
(R.ZS.)
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Az alapoktól építkeznek Debrecenben
Nagyon színes évadot tudhat maga mögött a debreceni Kodály Filharmoni
kus Zenekar, hiszen kortárs operától a popslágerekig, számos különleges
darabot játszhattak nagynevû vendégmûvészekkel. Igazgatójuk, Somogyi-Tóth Dániel legfontosabb feladatának tartja, hogy felszámolja a zenekar kiszolgáltatott helyzetét, és elérje, hogy a Bartók-terem ismét a régi
fényében tündököljön. 
(R.ZS.)
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Ahol feltöltôdés a zenekari zenélés
Több mint fél évszázados múltra tekint vissza a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, s bár tagjai a tanítást választották hivatásuknak, azért az aktív
zenélésrôl sem szeretnének lemondani. Idén már remek helyszínen mutat
hatják be tudásukat, hiszen a Csabagyöngye Kulturális Központ 400 fôs,
akusztikailag is nagyszerû koncerttermében muzsikálhatnak. 
(R.ZS.)

Mûhely
ZENEKARI MUZSIKUS-KÉPZÉS
Egy jó hangszeresnek mindig a zenét kell szolgálni
Sebestyén Ernô hegedûmûvész hosszú éveken át volt a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának elsô koncertmestere, és 16 évig vezette a Berlini
Filharmonikusok Kamarazenekarát. „A hallgatókat már a képzés során
sokkal alaposabban fel kellene készíteni a zenekari repertoárból. A többkötetes német Orchesterstudium tartalmazza mindazokat a fontos állásokat, amelyekre egy felkészült zenekari muzsikusnak szüksége lehet, és
amelyek minden próbajátékon elôfordulnak.” 
(K.R.)
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Nem egyéni sikerekrôl, hanem mindannyiunk közös sikerérôl
van szó
Keller András szerint egy vonós játékosnál is az a legfontosabb, hogy a lényeget közvetítse. „Hiába játszik jól valaki Paganini Caprice-okat, hogyha használhatatlan a zenekarban egy Mozart- vagy egy Haydn-szimfónia
megszólaltatásához. Döntô dolognak tartom a képzést, és itt Magyarországon nagyon sok problémát látok ebben.”
(K.R.)
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A szenvedély felszítása
A zenekar pont úgy mûködik, mint a világ, csak kicsiben. Sok-sok
egyéniségbôl áll, akik remélhetôleg mind-mind odaadással végzik a dolgukat, de mégsem akarják feltétlenül ugyanazt.
(Marco Frei)
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Mûvészet és zene ISO szabvány szerint?
A nemzetközi szabványügyi szervezet (ISO) normái garantálják, hogy a
világon mindenütt, ahol ISO-szabványok vannak érvényben, ugyanazt a
minôséget várhatjuk el nemcsak a termékek, hanem a szolgáltatások terén is. A baden-badeni Festspielhaus rendezvényszervezôi igazgatósága
mégis így döntött, és a Dekra minôsítô társaság kibocsátotta a Festspiel
haus GmbH részére az ISO-tanúsítványt.
(Sven Scherz-Schade)
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Egyre jobbak szeretnénk lenni
Sok intézményben mûködik egyfajta minôségbiztosítás. A kérdés csak
az, hogy milyen szinten és mennyire professzionálisan, hogy az intézmény minden folyamata átvilágításra, fejlesztése és egymás közötti letisztázásra került-e. 
(Ulrich Ruhnke)
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A mûvészeti tevékenységet folytató intézményeknek speciális
minôségbiztosításra van szükségük
A zürichi Alkalmazott Tudományok Fôiskolájának kultúrmenedzsmentközpontja megvizsgálta különbözô teátrumok minôségkezelését és jelen
leg egy speciálisan a mûvészeti intézményekre szabott minôségbiztosítás
kialakításán dolgozik.  (Diana Betzler/Leticia Labaronne/Silvia Lorenz)
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Közösségi csúcsteljesítmény
Az 1990-es évek óta a zenekari élet és a zenekarok mindennapjai jelentôs
változáson mentek keresztül. Ezek a változások a zenészek önképére is
hatással vannak. Ennek kapcsán felvetôdik a kérdés, hogy a zenekari zenészre tekinthetünk-e csúcsteljesítményt nyújtó munkaerôként úgy, mint
a 21. század többi szakmájának gyakorlójára, és hogy a „csúcsteljesítményeknek” milyen hatásuk van a szakma megítélésére és a zenészek magánéletére? 
(Marco Frei)
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A Budafoki Dohnányi Ernô Zenekar, a Zuglói Filharmónia – Szent István
Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Filharmonikusok, a Savaria Szimfonikus Zenekar és a
Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara hangversenyeirôl.
(Csengery Kristóf, Fittler Katalin, Kovács Ilona)
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Bartók Béla – Paul Sacher levelezése – Ismét felbecsülhetetlen értékû kiadvánnyal gyarapodott Bónis Ferenc publikációinak listája: a kétnyelvû
kiadványban a teljesség igényével adta közre a zeneszerzô és a bázeli
karmester levelezését. 
(F.K.)

zenetörténet
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Popper Dávid
Alighanem Popper Dávid volt a 19. század késôi idôszakának, és a 20.
század elsô éveinek legünnepeltebb csellistája. Komponistaként ugyanilyen híres volt, és néhány igen elbûvölô szalon-darabbal gazdagította a
repertoárt. Rendkívül nagy tiszteletnek örvendett tanárként is: a „Hohe
Schule des Violoncell-Spiels mind a mai napig a hangszeres irodalom
egyik legfontosabb tananyagát képezi. 
(Közreadja: Rakos Miklós)

NEÉT
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„Szükség lenne Kollektív Szerzôdésre az Operaházban”
A Nemzeti Elôadó-mûvészeti Érdekegyeztetô Tanács (NEÉT) legutóbbi,
április végi összejövetelén többek között megtárgyalták azokat a mó
dosító javaslatokat, amelyek a Magyar Állami Operaháztól, az elôadómûvészeti törvényhez érkeztek. Az intézmény fôigazgatója, Ókovács Szilveszter személyesen is ismertette az elképzeléseiket az ülésen. A Magyar
Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete nevében dr. Gyimesi
László fôtitkár véleményezte az anyagot. 
(R.ZS.)
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