
Nogy-BritonniÓbo készÜl o RÓdiózenekor
Míjus 9-én utazik a Rádiózenekár Nagy-Britán-

niíbaJ ahol kúlönböző nagyvá.osokban Összes€n ti_
zen}árom konc€rtct ad a|ig Íóbb' miní két héí alatt'
Héthy Aporral' a zenekar műYészeti Íiííitkárával á
lc('btrikxi. \:i.úrJ lámá\sJl. J lencler lőzeneiga/ga-
tó karmesterév€l pedig a turné művészi részieteiÍől
beszélg€ttiink'

_ Ánglilibll két-hÍíom évente mcgyÜnk lurnóZni
mondja Hótby ApoÍ. ElőszöÍ a Holi nevű cég hívotl
nleg bennünk€t Ezt késóbb mngíbll olvas7tolta aZ
IMG, ame]lyel sikcrült mcgóriznünk a jó kNpcsoh(ol

O Az IMG menedzseli vásálY Tamást, a ze-
nekar f6zeneigazgatóját...

Nyugaton minden jelentős művúsznek cgy na
gyobb ügynÖkség intézi a itllépésejt' Vásíry Tamís
*ilpcsolata az IMG v€l Sokkal elő]rbre nyú]ik vissla'
mint ahogy a zenek rhoz lierült Az lMG nck hossZú
|3vú leIv-i v:lnnrk \Clunk. xmelJncl c3):\ lc'/c c/ "

a Elárulna valami közelebbit ezekrról a ter-
vekTó-]?

Régeb]ren exk]uzíY szerzódésünk vol1 0Z IMG
vcl' alonban c71ncmrógibcn kúlölrböZó gazdllsági okok
nicll kö/osc'l lclbonlolI'l\' l 3)1nl. J ' Fg e|tl.n J nC.
héz gaZdasígi hclyzct miJtL ncm ludra víllalni a koríb
brn Lcrvbc vclt kol]ccÍLck mcgszc.vezését A barÍtsá_

sunk zonban mN is löretlcn. Valxhogy úg)' vagyurlk
vcluk. milrt egy jó híZassíggll]. ilmcl} Ya]anilycn ok
Ín;at! lclbomlik. a gyerckcL azonbitn a szÍj]ók kij7ösen
ncvclik A szerzódés fclbonlíls nckÜnk lehetósógcL ad

arra. hogy nís ügynökségckkcl iS tírgyllljUnk. ]VÍindcn

megkeresésscl toglrlkoz nk. hogy bx lehcl' ákkof l tuÍ
néink nyeÍcsógcsck lesycnck. de semmikóppen se lcll-
jen nckik visclnl a terhckcÍ' Mír lÖbb olyxn ncYcs
nyUgaLi ÜgynÖkség js jclcntke7eÍt, rmcl]yel vallmclylk
turnénkon kcrŰllünk k pcsolaLba

a A turnén önők nem csak a Rádiót' ha'
nenr az egész ]l'azai zenei é1etet is képvi'
selik.

Vlllób.n ncl cslk a Rídión k fonlos' hogy Írjnól
tőblret 1ópjünk lcl külIiildön' amivel esyÍósZt zenei dip
l.m]í]iri lelndllot is víll]alunk. 1níslészl c7ckíől .r kon
certekról mindig hrzlhozztlk l konce11lclvóte]eket' ós

a lÍdiós kápcsolatokon kcÍcszlüL lehclóvé vílik, hogy

ezckct a nagy.J kiizÓnsóg is megh.l1gaLh ssl A Íros_

L3lri lUrnó kÜli'n ér(lckcssóse, hog} Lót koncortúnket is
ólóbcn élvezhetik idchaz

. Mclyik város 1esz a kiindulási közponi?
Átrglií keskcny, dc nasy o.slíg. nem lchcl egyel

len kozpontot !íhsztanunk' Áz egós7 víl] lkozásunk

Fokjnk e{y syájei Íunén kászillt ü zenekarról.
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nagyot] nchó7 feladitnal lúl]ik' Ugyanis több ezer kílo_
mótcrt kel] uLaZnul)k Minden v]Íosban csupán egyszer
lépünk fel'

a I{ányan utaznak összesen és hogyan szál-
lítják a hengszereiket?

Angliábr fepü1ógéppel uLc7Unk' ott pedig két
busz sZí]lít bennünkel' Kllcncvenhét muzsilius. tét szó_
llstr (Prunyi Ilona és szabadi Vilmos), két technikus
és termésZctcscn a zen€kar vezeLésc' Vásáry Tamás és
én ütazunk' A hangszereket az IMG halalmas, kilenc_
vcn négyzetméLcr rakodóterületű kamionjr szállílja
majd Ez olyan nagy. holy be se fér a rádtó kapujín.
ezéí kiscbb teherautóknak kclI scgílcni abban' hogy be
ludjunk pakolni.

a A feszitett prop.am ellenéÍe lesz-€ vala_
m€unyi szabadidejük a zenészeknek?

EgycLlcn utazís és konccrl nólkÜli szabadnapot'
Yagy inkább pihenónlpot terveztünk' Minél messzebb
UÍazünk, anlrál Löbb koncertet kcll adnunk, hogy a ma_

P1\ ull{öllseg l.rl.rmcnnyire lede7vc lcB)cn'

a Tetemes költség lehet a hangszerek biz-
tosítása is...

A hangszerek értékének cgy száz éka a blzlosí_
lási díj, ami a mi csctünkben négy ölszáZezcr forintot
jelcnt.

a Mennyibe kerúlnek odakint a koncertje-
gyek?

- Pontosan nem tudom, ugyanis mi liszlclerjeggyel
vihetjük be áZ ismeróseinket, hozzáL íozóinkat A nyu_
gali koncertjegyck ár0it ismerve azonban nem lchet ke'
Yés egy €gy jegy árí' ugyánis ott ncn kapnak ezek a
rendezvények semmiféle tímogaLást' Németországban
például 50-100 márka köZótt mozog egy egy rango-
sabb konceÍten a jegyek árr'
o Miből fedezik a turné költgégeit?

A kinti felkéÍó által fizetelt honoráJiüm a turné
gazdasági alapja' Az összeg azonban nem publiküs.

a Melnyi lesz a művészek napidíja?
Nevetségesen aIacsony Egy ottani ra*odómunkás

például többei kap azórt. hogy a koncert elótl a helyére
Íakje xz üsLdobot. mint amennyiér! n mj művészeink
játszanak.

a Ilogyan jönnek ki, iuetve hol étkeznek a
kevés pénzből?

- Legtöbbször pizzít. vagy hidcg ólclmet eszünk.
A tuÍnék többsógón cigínyélet€t éIünk, miYel nincs
annyi pénzünk' hogy vcndéglókben étkezzünk' Ícnd_
szcrcsen együnk - igaz. ezt idóbeosztásunk sem teszi
lehelótc' Kon,?eÍvel pcdig mo.lJn]ban mjÍ nem vi
szünk, mivel nem akaÍjuk' hogy a repüli'n túlsúlyosak
lcgyenek r csomagjaink.

o Á száuodai elhelyezés is Ez étkezéthez
hasonló szinvonalú lesz?

- Általában a külvírosi Száliodákban ke]l megszáll
nunk, mivel azok lényegesen oIcsóbbali a kö7pontban
rJl:rlh:)lo horelelncr. Lzt me! leher dncni. hrs/cn mep-
híYónk sen engedheti meg mlgÍnak, hogy n'ponta
csak a szállísunke rilköltse egy autó árát Ennek elle_
nére eImondhltom, hogy mindig ku]turált körülÍnónyck
kÖza'tt, koÍtő ' illctvc cgyígyas' zuhlnyzós vagy fúÍdó
szobás szobákban fogunk aludni'

Ö A jelentéktelen Dapidíjakat nelD érzi
megalázónak?

Igazából minden kcnyórkeÍesef valamennyire
meg3lázó' dc ncn szógyclr Ezt á munkát nem e]sósoÉ
ban a napldíléÍt végezzük. Tudomásu] kcll YcnnÜlrk'
hogy mi is csnk fizetelt alkalmazoLtak vagyunk. Ezen-
kívül nekem rnindig is élmónyl jclcnL oIyan embeÍekkel
lellépni, minl a kollógíjm' ós olyan emb€r irányítísn
ala( dolgozni, mint VísÍry Támís' sok kclcl euÍópai
muzsikus i mi fellépti díjunk fclóórl' haÍmadáért is el-
Yállalja a fellépést' Póldíul halloLLam olyall rangos
orosz zcnckirÍól.lmely napi 15 20 mírkáért turnézott,
csirk a7ór!, hogy uta7hasson vóIcményem szelint egy
kcIcl curópai művész is lchcl kiLűl]ó' még ha lényege-
sclr kcvcscbb pónzóÍt kcll is dolgoznla, attól még sem
múYószileg, sem embelileg ncm óÍ kcvcsebb€t' miDt a
llyuglÍon óló kollógája'

* Milyen műveket adnak eló a turnén? -kéf deztük vásríry Tamástól'
A nalyobb múYck kij7öLt szeÍep€l a,"drrts: l.-II'

szilnlonia. Bdrlótr co ccrLó és a cantala Profnna, B.€
lhowk C dúÍ ZongoÍaversenye, 8//'l' Purcell-variá
ció1, Kadáb: GaIíntai tíncok ós Psalmu5 Hungaricus.
Bi:.l: Carmen-szvitje lJ Dyordt| s7imfónu és hege-
dűverseny.

a Eogyán fogadják a magyaÍ mrívészeket
Áng1iában?

- Angliába á]landóan jírnak magyar zenekarokI
például a Liszt Ferenc Kamnrázenekar éppcn akkoÍ rog
Londonban játszani. amjkoÍ mi' A Ínagyar zenészeket
l)agyon jól ismeÍik odakint' s clmondhatom azt ls, hogy
szeretnek bennÚnket. Remélem. bogy mosl js jó lesz a
fogadtaűsÜnk.

a Ön Angliában lakik, ahol elismerik és
tisztelik az dn művészetét. Tualomásom
szerint azo[ban odakint még rrem vezé'
nyelt magya. zenekart...

A luÍnénak Yalóban az lcsz az egy* érdekessége,
hogy áz angolok külön ismerik á RÍdiózenekart és en'
gem. Nagyon örülök, hogy szép és tartalmas műsorÍal
mutaLkozhatunk bc cgyÜ1l'

a A fellépéseknél telt házta száÍliÍ?

- Mostanában odakint is kevés a pónz, s lényegesen
csÖkkent a koncertre látogittók száma. Például a Royal
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A Rlidiózenek r! római Ang]allór el6tt'

sZimtonikusok konccrljén is csak félház vDn Éppcn
ezért én scm szímíthrtok rra, hogy mindcl) elóadÍsunk
telthízas lcs7

a Ezek szerint a komolyzene Nyugaton is
válságát éli?
_ Igen' clrnck az az e]sód]eges okr. hogy czcn a

vonalon is egyfajLn túltcÍmelés Y n A fiata]ság ncm
oly.ln Íányban cs.tlllkozik a komolyzcnc táborÍhoz,
mint r szülók ós a nagyszűlók Nagy részük a popzcnc
uLán megy. alninck óÍiísi reklímot iS csiná]n]* oka
]elrct, hogy a g)leÍckckcl az iskolliban lú]LeÍhclik' Li
mcÍítjk őket. s így óÍllrctó. hogy meg J*aÍn* s7aba
du1lli a stresszLól. és chhez a kíjlrnyűzene kínól cgyiajLa
molgást is.

a EgyÍe többször hallani olyan kezderné'
nyezésekről' hogy rangos komolyzenei
együttes€k popzenészek}el egyiitt lépnek
szinpadra.

- Hall tl!l]ul udYaÍolni liell a fiata]oknak' hogy
moghallgassan* bcn iinkct. pedig ni a ler agyobb
kincscket karjuk Íájuk lukmílni A popzenc ó5 a ko
firolyzene ölvözósóbcn lehet jövó üZlctilcg, mivel 1
poplcnc mÓEött olL ó1l a publicitís. és ezzel ncm lcl)cL
fe]!cnni ll ve.scltyl szomorú' hogv az igazi szcllcÍ]i
órtékeket így kell megllróbílni bccscmpószni a kÖztu_
d.ltb A iictllok sajnos' nincscnck tudatíban, hogy mit
veszlcnck' H.r belcgolrdolnínak abb , hogy éÍ7c]mjlcg

miÍc kópes a komol)'7cl)c, rkkoÍ kéhzeÍ is megfontoI
nák. hogy eivessék_e ezl az ijrcgnck minósített zenét.
El kel] isnlernem azonban. hogy cbbclr a vegyítésben
azért v r valami ló ls' hlszen így legalÍbb vnlami ínó-
don a nagvközönséghez is eljutnlk ezek n kl6sliku5
értékek

a Nem csak a zenekarnak, de öDnek is ke-
méDy munkát fog jelenteni ez a turné...

Rcmónykcdcm bcnnc. hogy mindell a legnagyo]rlr
rcndbcn lcs7, s cgy sikcÍcs turnéró1 mesélhetek. h.l ha'
zajöttÜlrk

a Á koncertek közül nrelyiket tartja a leg-
jelentősebbnek?

A londoni koncert e]őlt egy rrppa1 BiÍmilrghalI-
ben jílszunk x Filharmonikusok TcrÍróbclr; cz London
utÍn a másik legfonioslbb zenei köZpontja Angliának'
Ezenkíviil Íós1t vcs7únk olyall r ngos fesztivlllokon.
minL l Brighton-i és n Ncs'büÍy i' Fcllépijnk még az
Ilngol s7cllcmi ólcr ko/ponljjban' Calnbridge ben is

a Bizonyára londoni házában fog 1akni a
turnó idejón'..

AÍriko. cs* Lchclenl. otthon a]szom Ázonban.
hr kcll' akkoÍ cgyüll ü(azom ll zeDek rral,.mi mindig
ijriimet.k.7 mive] sze.eiek 7cnós/ck (jÍsasj!íbJn ]en_

r, i-
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