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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

A Zeneakadémia három ének szakos növendéke – Kiss Judit, 
Molnár Anna és Horti Lilla december 15én lép pó diumra 
a Solti Teremben, igazán különleges műsort kínálva. A 
hang versenyről a II. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny 
II. díjasa, Horti Lilla mesélt a Gramofonnak. 
Lilla októberben és novemberben dalesteken mutatkozott 
be, a decemberi koncerten pedig új arcát is megismerheti a 
publikum. „Nagyon eltérő hangok vagyunk mind a hár
man, más egyéniségek, s a stílusunk is különböző. Judit 
alapképzésen tanul, Anna oratórium, én pedig operasza
kos vagyok, ezért úgy vélem, sokszínű és izgalmas lesz a ka
maraestünk. Tanszékvezetőnk, Meláth Andrea választott ki 
minket erre a fellépésre, s nemcsak a darabválogatásunk 
érdekes, hanem az is, hogy a zongora mellett más instru
mentumok is megszólalnak majd. Sokat egyeztettünk, hi
szen lényeges, hogy ezek a darabok jól illeszkedjenek egy
máshoz, s az estnek meglegyen a megfelelő íve. A művek is 
érdekesek, hiszen én két SaintSaënsdalt választottam, a 
Láthatatlan fuvola és a Hegedű az éjben című darabokat, 
amelyekben – ahogy a címek is jelzik – a zongora mellett a 
fuvola, illetve hegedű szólal meg. Emellett Dell’acqua: 
Villanella című kompozícióját is előadom, hárfakísérettel. 

S egy ősbemutató is szerepel a programomban, Orbán 
György Cigánymadrigál című darabja, amely brácsaszóval 
hangzik fel. Természetesen a zongora sem hiányozhat ná
lam sem; külön öröm, hogy állandó korrepetitorom, Virág 
Emese kísér ezen a koncerten is. Remek lehetőség, hogy 
közönség előtt szerepelhetünk, segíti a fejlődést, az előrelé
pést. Nagyon szeretek dalokat énekelni, az opera mellett 
hiányzik is, ha nem foglalkozhatom ilyen művekkel. Egy 
dallal sokkal rövidebb idő alatt kell egy történetet elmesél
ni, s máshogy kell kezelni a hangot, sokkal több finomságra 
van lehetőség. Ha az ember jól tud dalt énekelni, az renge
teget segít bármely más műfajban is. Ráadásul ezeknek a 
kamaraműveknek az előadásakor az ember a közönséggel 
is sokkal meghittebb kapcsolatba kerül. S persze nagy kihí
vás az is számomra, hogy hogyan tudom velük megértetni 
minden rezdülésemet…” A koncerten elhangzanak még 
Stravinsky mezzoszopránra, fuvolára, klarinétra és brá
csára írt Shakespearedalai, valamint de Falla spanyol da
lai is, s olyan ritkaság is helyet kapott a programban mint 
Respighi: Il Tramonto című kompozíciója. 
A Concerto Armonico ismét ünnepi hangversennyel lép 
pódiumra, hiszen december 22i, a Solti Teremben adott 
estjük címe: Karácsonyköszöntés hegedűkkel és orgonával. 
Az orgonán és csembalón játszó Spányi Miklós együttese 
Vivaldi négyhegedűs concertói mellé Händel orgonaverse
nyeket állított párba. A következő esztendő kezdete is ezt a 
zenei korszakot idézi fel, hiszen a Tiszta barokk címet viselő 
sorozatban Viktoria Mullova és az 1997es alapítású, histo
rikus együttes, a világjáró Venice Baroque Orchestra mu
zsikál január 16án, a Nagyteremben. Viktoria Mullova a 
nagy orosz hegedűiskola képviselője, de roppant széles a 
repertoárja, a barokktól a kortársig, sőt a jazzig terjed, a 
zene minden korszakába szívesen kirándul. Kísérő zeneka
ra pedig repertoárjának legotthonosabb darabjaiból is válo
gat, hiszen a műsorban Vivaldi egyik Ddúr hegedűverse
nye is helyet kapott, amely (mellékneve révén) az egykoron 
India nagy részét uraló I. Akbar, a nagy Mogul emlékét 
idézi. A budapesti koncert előtt egy nappal a hegedűművész 
és a zenekar ezt a programot a Musikvereinben is előadja.

Cigánymadrigáltól A nagy mogulig
Ízelítő a Zeneakadémia Koncertközpont téli programjaiból

Egy szoprán és két mezzo – három fiatal zeneakadémiai növendék lép pódiumra a 19–20. 
század kamaraműveiből válogatva, a Tehetség kötelez című sorozatban, december 15-én. 
Egy héttel később hegedűkkel és orgonával köszönti a karácsonyt a Concerto Armonico. 
Majd az új esztendőt parádés barokk darabokkal ünnepli Viktoria Mullova és az őt kísérő 
Venice Baroque Orchestra: izgalmas összeállításukat január 16-án hallhatja a közönség.

Bővebb információ a programokról: www.zeneakademia.hu 

Horti Lilla a II. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny döntőjében
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