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Bár minden zenekarnál a nyár a szabadságolások idôszaka, emellett
azért az együttesek promenádkoncerteket adnak, külföldi vendégszerepléseken vesznek részt, szabadtéri fesztiválokon muzsikálnak. A magyar társulatok idén, a júniustól augusztusig tartó idôszakban is sok helyen, sokaknak zenéltek. 
(Réfi Zsuzsanna)
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Új szezon, új mûvészeti vezetô, régi gondok
Számos újdonsággal várja a közönséget most induló szezonjában a MÁV
Szimfonikus Zenekar, hiszen ettôl az évadtól Csaba Péter személyében
új mûvészeti vezetô áll az együttes élén. A programban több francia darab, számos különleges mû kapott helyet, s a hazai publikum számára
eddig ismeretlen mûvész is pódiumra lép. Megújult honlap tájékoztatja
emellett az érdeklôdôket a zenekar legújabb híreirôl. Sok tervvel, elképzeléssel kezd neki a szezonnak Lendvai György igazgató, aki azonban
úgy látja, hiába tesz bármit, az anyagi bizonytalansággal ebben a szezonban is küzdenie kell. 
(Réfi Zsuzsanna)
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A felelôsség a döntéshozóké…
A nagy paradigmaváltás korát éljük. A mûvészet már nem kivételesen
tisztelt önkifejezô eszköz, a mûvészek nem az isteni teremtôerô felkent
papjai. A mûvészet totális trónfosztása megtörtént. Nagy írók és nagy
festôk már nincsenek, legfeljebb jó írók és jó festôk. Zseniális muzsikusok sincsenek már, legfeljebb a gyors tempók bûvöletében élô, lélegzet-elállító, vagy izlés-ficamító virtuózok. És akik még mindig a mû
vészetet ûzik, azokra a többiek jóindulatú közömbösséggel néznek.

(Simó Anna)
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Rezidens zenekar, saját koncertek, önálló mûvészi arculat
A Mûvészetek Palotája produkciós vezérigazgató-helyettese, Csonka
András október elsejétôl a Zeneakadémia kulturális igazgatói posztját
nyerte el. Az ô feladata lesz a 2013 ôszén megnyiló Liszt Ferenc téri épület koncertéletének, programszervezésének irányítása. A tervek között
rezidens zenekar, meghívott mûvészek, operapályázat, saját marketinges és kommunikációs stáb, önálló szervezés is szerepel, s természetesen az intézmény újranyitását Liszt Ferenc elôtt tisztelgô fesztivállal köszöntik majd. 
(Réfi Zsuzsanna)

14

Bejárás a szerkezetkész Zeneakadémián
Pontosan egy éve, a Zenekar újság 2011/5 számában hírt adtunk a Liszt
Ferenc téri patinás épület átépítésének terveirôl, a munkálatok kezde
térôl. Most, az építkezés kellôs közepén – Lakatos Gergely, a rekonstrukció fômérnöke irányításával – végig járhattuk az épületet, ahol már jól
kivehetôk az új szerkezetek, és az átépítés során kialakult terek, de láthattuk a több mint száz éves épület néhány olyan építészeti megoldását
is, amely eddig rejtve maradt a látogatók elôtt. 
(Werner Judit)
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„Szükség van a Magyar Zenei Tanácsra”
Folyamatos, élô kapcsolattartásra, állandó információáramlásra törekszik
a Magyar Zenei Tanács új elnöke, Zimányi Zsófia, ezért tematikus összejöveteleket rendezne a szervezet tagjainak, és fontosnak tartja azt is, hogy az
MZT honlapja frissebbé váljon. Az elnök asszony bízik abban – Victor Máté
munkáját folytatva –, hogy igazolják a Magyar Zenei Tanács mûködésének
fontosságát. Emellett azt szeretné, ha a zenei nevelésért, és ezen belül a közönségépítésért is minél többet tennének. 
(Réfi Zsuzsanna)
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Zenekarokkal a zenekarokért
Különleges lesz ebben az esztendôben a Korunk Zenéje-sorozat, hiszen
összes koncertjén zenekarok és énekkarok lépnek pódiumra. Az esteken
19 kortárs magyar szerzô zenekari mûve hangzik el, és 12 ôsbemutatónak
tapsolhat a közönség. A szeptember 30-tól október 10-ig tartó fesztivált a
Filharmónia Budapest szervezi, de ez csupán egyetlen rendezvénysorozat
abból az ötszáznál is több koncertbôl, amelyet a nonprofit kft. hív életre.

(Réfi Zsuzsanna)
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100 éve született Tátrai Vilmos
A XX. század magyar zenei életének egyik legmarkánsabb zenei egyénisége, Tátrai Vilmos október 7-én lenne száz éves. A hegedûmûvész és
pedagógus a világhírû Tátrai Vonósnégyes és a Magyar Kamarazenekar
megalapítójaként, az Állami Hangversenyzenekar legendás hírû koncertmestere és a budapesti Zeneakadémia professzora is volt egy személyben. 
(zk)
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Húsz év a Dohnányi –zenekarban
Idén húsz éve játszik Szepesi Bence a Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekarban. A klarinét szólam vezetôje fiatal kora ellenére nemzetközileg is elismert és keresett zenész, klarinét és szaxofon tanár,
zsûritag, különbözô kamaraegyüttesek és zenei kezdeményezések motorja a zenekarban. 
(Petró Judit)

kritika
Hangversenykritika a MÁV Szimfonikusok augusztus 30-i fellé
pésérôl és a „Mestermûvek magyar mesterhegedûkön” címû elôadásról.
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Könyvrecenzió Bónis Ferenc ikerkönyveirôl: Élet-képek: Bartók Béla és Élet-pálya: Kodály Zoltán
Lemezkritika Zádor Jenô szerzôi albumáról 

(Fittler Katalin)
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Szimfonikus Zenekarok Futball-kupája 2012
Idén is pályára léptek a magyar zenekari és énekkari mûvészek. A barátságos mérkôzésekre a budapesti csapatok mellett a (Rádió-, MÁV-,
Dohnányi-, és Fesztiválzenekar, a Zuglói Filharmónia és a Nemzeti Filharmonikusok, az Operaház és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, valamint
a Honvéd és a Rádió-kórus egyesített csapata) két vidéki együttes, a
Pannon Filharmonikusok és a Szolnoki Szimfonikusok muzsikusai neveztek be.
(Werner Judit)
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Sportszellem a klasszikus zene szolgáltában
A sportolók keményen és meghatározott rendszer alapján edzenek, amikor versenyre készülnek. A zenészek is sokat és szintén meghatározott
rendszer alapján gyakorolnak, hogy az elôttük álló koncerten a tudásuk
legjavát legyenek képesek nyújtani. A sportolók általában valóságos
szenvedéllyel követik kitûzött céljaikat. A zenészek többsége is szenvedéllyel játszik, és – ha zenérôl van szó – komoly áldozatokra is képes. A
sport és a zene számos közös elemet hordoz magában, de vannak lényeges eltérések is közöttük. Az orvosi ellátás terén például a zenészek
jelentôs hátrányban vannak a sportolókkal szemben. 
(Sven Scherz-Schade)
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A zene és a sport
A kultúra és a sport azonos gyökerekkel rendelkezik. A kezdetek kezdetén mindkettô kultikus alapokon és a közérdekek szolgálatán alapult, és
állami feladatként állami finanszírozásból mûködött. a sport és a kultúra fejlôdése különbözô irányt vett. De hogyan tudnának újra egymásra
találni, és hol találhatók közöttük napjainkban kapcsolódási pontok?
Milyen lehetôségeket tartogat ez az elsô pillantásra nem különösebben
(Alfons Madeja)
szorosnak tûnô kapcsolat? 
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Egészségkárosodott zenészek
A zenekari zenészek hivatásuk miatt számos esetben sajátos egészségügyi problémákkal küzdenek, s akad, aki tartós egészségkárosodást is
szenved. Dr. Gyimesi László, a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek
Szövetségének fôtitkára beszélt az Európai Unió zaj-irányelvérôl, s beszámolt arról is, milyen lépéseket tettek a korengedményes mûvész
nyugdíj érdekében, valamint arról, hogy akadnak nyertes perek, hiszen
az egészségkárosodott mûvészek számára már a hazai munkaügyi bíró(Réfi Zsuzsanna)
ság is kártérítést ítélt meg. 
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