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- Aktívabbak lennének szándékaik zatok. Jelenleg a koncertet lendelők annyi z'ett tt Nemzeti FilharmónicL ct-' ont)k régi-
szerint, de csökkentek lehetőségeik. A és olyan minóségű hangversenyt rendel- ójóban?
tőke újra Budapesten koncentrálódik. hetnek, amennyi pénzük van. _ Nem rendelkezünk lrarrninc évnél fia-

- Hogyan reagítltak a vtilttlzósokra az _ Kellett-e tnunkatcirsukat elbocsóÍttttiu'l tatabb hangszerekkel. Legszebb álmom,

onökkel régóta kapcsolatban álLó művé- - A mi területünkön nem kellett mun- ami a jövőt illeti: minden teleptilésen meg-

szek, illetve koncertet rendelők? katársakat elküldeni. Íélelő és méltó hely azottrendezett koncer-
_ Még nem tisztázódtak sem saját lehe- A Filharntónia hungszerei óLlctmi tu- teknek. ahol elhelyezhetjük újonnan be-

tőségeink, dem a művészeké. Minden l.a.jdonban maradnak, de haszonkijlt'sijtt- szeÍZeÍl. kitűnő hangszereinket, és ahol telt

hangverseny azon múlik' mennyire ered- ben tovóbbra is térítésmentesen haszntil- ház előtt léphetnek Í'el kiváló művészeink,
rnényesek az adott célra benyújtott pályá- ltatitik. Milyen hangszerylu"kkctl renclelke- magas színvona1Ír hangverseny keretében.

Filha rmÓnia a Dél-M agyarország RégiÓ
Gonda Ferenc ügyvezető ilazlató.'','ffir!,!-|!:-:::rrj" 
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A megyék kiválásának gondolata a

Nemzeti Fi]harmónia (akkor még orszá-
gos Filharmónia) kötelékéből már a

nyolcvanas években Í'e]rnerült' A SZétVá-

lás a ki]encvenes évek elejének gondolata
volt. 1997-ben szinte már naponta esedé-
kessé vált ennek jogi meg1bgalmazás; a
július l., október 8. határidő után végiil
december 17. lett az űj tdőszámítás kez-
dete.

_ Milyen anyagi feltételekkel intlul tt

mntka?
A mi közhasznú társaságunk 3 millió

forint törzstőkével és l_50 ezer forintos
apporttal jött létre. 1998-as működési
költségvetésünk 35 millió forint, arni sok-
nak hangzik ugyan, de nem olyan sok.
Különösen ha figyelembe vesszük, hogy
ennek kétharmadát magunknak kell e]őá1-

1ítani'
Ez része annak a folyamatnak, amely-

ben az állam folyamatosan kivonul a kon-
certek támogatásábóI, de felvá1lalta, hogy
megteremti az önállósodás lehetőségét és

feltételeit. Egy biztos: a közönség nem
érezheÍ változást.

_ Mi. a megoldós?
_ Szükség van némi áremelésre, a vá-

rosokat be kell vonni a koncertek Íinan-
szírozásába. Azzal is számolunk, hogy a

megrendelő városok tőkét biztosítanak
erre a célra'

_ Mik az induló közhasznú tórsastig
ttlttpvető cél.jai?

_ Mindenek előtt a közönség megtaltá-
sir. Ennek módja. ha eur'ópai rangú ren-

dezvényeket szerveziink. ismelt és Íiatal
magyar míívészeket szerződtettink, a kez-
dőket megismertetj|ik az ország nyilvír-
nosságával.

_ FeLatlcúóncLk turtia-e tot,tibbrtL is tt

Filharmóni.tt ctz ifjústigi hangversenyek
rendezé'sét ?

_Ez az egyik fő profilunk; ötszáz kon-
certet vállitltunk ebben az évadban. ami-
ből mindössze nyolcvan kimondottan fel-
nőtthangverseny.

Az ifjúsági koncertek 1ehetőséget te-

remtenek a művészeknek nemcsak egy-
szerúen megnyiIvánulásra, de gyakran
egy-egy kész produkció,,bejáratására'''
Folyamatosan biztosítja a közönséget, hi-
szen aki gyerekfejjel kezdett hangver-
senyre járni, felnőttként is folytatja' Ko-
moly értékek kerülnek az iskolákba, kis
településekre. A gyerekek találkozhatnak

a művészekkel, rnegfoghatják hangszerü-
ket, ami kitörcilhetetlen élményt jelent

számukra. Több évtizedes neveléstink
gyümölcseként ma is telt házak előtt ját-

szanuk muzsikusaink.
Erre mindenkinek áldozni kell ne-

künk is. de az államnak sem szabad ki-
szál]ni r prirgramból.

Lesznek-e oLyttn tevékenységi'for-
tncik, atnehekkel kiegészítik tt hangver-
senl'rendezést ?

- Szeretnénk kottákat és hangÍ-elvétele-

ket árusítani. Ez nekünk isjó és a kiadók-
nak is, hiszen a koncertek közönsége jó
potenciális vásárló. Január 1 -jétőI éI a Ze-
neműkiadó Vállalattal köttjtt szerződé-

sünk 3 milliós Íbrgalmat terveztünk er-

rc az éyre.
Részt veszünk a kulturális turizmusban
Borsod-Abaúj -Zemplén megyében már

hagyományosak a Zempléni Napok, kon-
certek szóIalnak (vállalkozási formában)
az Aggteleki Cseppkőbarlangban. szereÍ-
nénk más településeken is bekapcsolódni
a zenei életbe, de egyelőre a polgármeste-

rek,,nem estek hasra'' az ötlettől.
Megoldást igazán nem is azonnal. ha-

nem hosszabb távon vár a Filharmónia.

Kilenc megye műsorszerkesztése a Í'elada-

tom, ami nemcsak mennyiségi szempontból

lehet tobb, mint amit eddig csináltam. Ebben

a struktúrában lehet, hogy nem is kell annyi

műsor1 szerkesztenem, de akad más felada-

tom is. Átilakult a szerkesztés fogalma: ré-

l(elet-Ma gyarország a szerke sztŐ szernével
_ interjú Szilógyi Györggyel, a régió zenei szerkesztőjével _
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gebben volt ir Filharmóniának (országos,

majd Nemzeti Filharmóniának) egy szer-

kesztési csoporda, annak volt egy cso-

portvezetóje, annal< pedig egy osztály-

vezető1e' Minden javaslat végigment ezeken

a stációkon és végül azhan-qzott elazország

legtávolabbi csücskében is, amit az osztá-

lyvezető jóváhagyott. Ez már régen nem így

van; inkább a műsorok koordinálása, egyez-

tetése és ellrelyezése a Í-e]adatunk. Továbbra

is vannak saját szerkesztési ötleteink, amit

többnyire sikerül is megvalósítani.
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