
1. Nemzetközi Zala Fesztiudl
1995 lúliÚs 27 aÜgusztus 2E
KeszLhely' zataszánló
K!Íuzo* és kÓnccrlck soroala
HegedÚ. brácsa és Lama.azene
Jolge sutil !.olesszoÍ Mün.heni

Ilegedú mesterlurzDst taí stefáí
cheorghtu Proíe$zo. (l]ukaÍes0
Lorent Nastunca (Mtnch€n)
Hegcdű' biá.sa ós tamaraz.ne
zongola: Lakatos Katalm (wasbtnetoí)
Nlkaro sonoko (osaka) Hegedú: KNs
Andris professzor (Brdapcsi. Z^K)
Brjcs: PoPa TivádlÍ (Mün.hcn)
csel]ó: Rein€r Ginzel ProIesszor
(MiiÓchen, }íusikllochschde) Nikolaus
PoP' (solhoPcÍ BclliJ'' zcnckd:
''cinrbora zenelar BudáPesa'
A ie8Lehetségesebb hallgltók szóIistakénl
jírszh'tílk a zcnckan 7áróhangverseny.n

'.zála " Fesztila T Pola

vagy: Bcncdiktenwandstr 42,

'Iet I 00,19 89/643738
Fax: m49-89/6,14281

B al at o np art Z en e h ult ú nij dé r t
Alapitud.ny

I. HEGEDÚ MEqTERKURZU]
1995 augusztus 1l - 19

Liszt Feen. ZcncLnúYés7cti F6iskola

r995 május 30

Magyar Teleuízió
N emzethözi Kar ne steru ers eny

szÓnbathcly, Miskolc, MTv
szomb'Lhe]y Blrtók tcrenr
MiskÓic Ncnzctjszí.báz
M l'v lx s!údió
1974 óta há.oméyenliént
Ieídezi nLeg a M+!d
í ele\rzo' Vndgh]Íú ]:y,1ztestk:
Kobay hi' llansÓn, En shao
várbíó Judit rószerlesz'ó
IrÍirLh Lív]a - s2e*esztő

^pIó ^tli]a 
- rendezó

MTv Zenei stúdió

Tel ll12 820

Bud,apesti Régi Zene Fórum

A hagyományosan rcndczett
hángvcAen}soro2t konbcti
hangszerekkel, korhÚ s1ílÚsbán
c]óadott nróvekct Yonl]l!! fol.
c]sósorban a ]5 18 százád
Yolais és hangszeEs
zcnéjéból A bjzli és llÜlröldl
e1óádók között rcndlz.rcscn
heltcr *apnak fiatr1 vc^eny-
gyóztes régizenas7f, k is

APró 
^ttila 

Íendc7ó

Tel : ll1 62,

1995 jónjus clsó hétlégéjc

!'ós7íkcsegyház. barokk
udvaroli, káP.lník. terek
]ólékÓny céLú nrÚvés7cti
IcndeZlény, tclj.s bevétele
a ,J(éL Madá. 

^Ia!ítványá bcteg gyermckckórt"

']\ 
irJ fÓl\lk be K1ászikus

ion.erL.r: haleir. .zrnh"' .s,,
jazz' kéPzómílészcli kiállítás,
tézműve$ég _ ! ]cgjclesebb
haza és tülfijldi .ri]vészck

Kék Madtír Fesztiuál

+ Mozgássérulf ctnlk ingtene\ bplrpís.

Szentiu dnéj i Vigas s dg o h

( \z LJn nrnhoz lerLuzrLhb

E!!nJpos 5zcbJdtir szrnhJzi
jjn.Ós cs 7enír .1,]J,lj'ol
gyeínckeknet é\ tilnőltetnek
E] félkoÍ lii.jíékkll és

KulLurÁl1s McnedZle.iÍoda

Fó lér l0 Pl': 452
'1cl: 06 (94) ll0 t15

Bud'apesti Búcsú
1995 ]úniUs utoLsó hélvóeéje

Belváios. Felvonulási téI.

EredcLileg a szovjci .sapalol
MaeyarországróI }a]ó
tivonu ásínak enlékóíc
Íendezelt' mála po]itiliái
]el]cgcl velZ1gtt kat é' Fl
nJpos ntpunícpc]J ' s2J].J,l
Lén rcnd.zvények, íépzene,

ll' ÉVFoLYAM ]995/2 TT JÓ HELYEN sZÓL H RDESSEN LAPUNKBAN|Tel |342-8927



jazz. rock, komotyznei
loncc.tek' to.táis ián.sánház
il gJcrmellnÚ\orot BÚdaDest
lóhb !ontj5n'
znnányi zsóÍ|^

és llcghíyott szertesztók

Íel: 210 1219| Iax] 133 2075

Győri Nyár
]995 jÚniüs második fele,

cyór
cyőn Nemzeti színház'
xantüs János Múzeum udvara.
szcch.n}i tér Radó lz[et
N.nz.lldz bJ|df ' ntlián*
cs nilrzenel iL\zrL\al.
Iózmúves vásár' sz'h'dlén
koncerlck, jazz-udvan 

-zené]ó udvaíi .lóadások.

'l'óLhN5ndornó rótanácsos
a Kulfurais lÍoda vezÚtóie
Petó Gábotró taná.sÓs-
Xovácsné Koch Éva -a PeLófi
sándoÍ városi Művc]ődési

Gyór Mcgyel Jogú vfuos
Polsármestcri lltvataL

9Ol1 Cyiir,

'lel 06 (9ó) 3 ]0-666

Soproni Ünnepi Hetek

lí)95' júnlus kö7cpelól
]Útluö krZepelP

FcrLórátosi B lanAlánház'
temP1omok' belvárosi udvamk' lerek

özpÓntta]
NaPÓl''
t,

tínclTu usot. hí.es lülfij]di és
lna!} JÍ mú\c\ZeL fc]lepe5evLl
A sopron mel]t i FcííÍakos
eg}kon h llmas kőfeiln|éhíL
álá]dLibtt bÚ|JnA\zInh.zban
zenci lrogramot, opcráelóadísok'
nrgv rc\zuk ncmer nJclven
lJoNrth ZoltJnne

sánhá7, és Fesztiváliroda

szécbenyi 1ér ]7 18
Td : 06 (99) 138 673

tedv€zhény' r€ndézvónJsorozat idejc

Bék és_Tarhosi Zenei Nap ok
]995 luniLl lozeDdt,í

tsékós' csolr nonosior
4 h{dani Wen.kherm-ka\tety
PÚkjjhJn, a foAL hlÍe! inEL-
iskola éPülelében zenei táboro!.
há._gszercs és tarYezet6i
me)teÍkuÍzusnl, hanP\eAen\ck
Ioob A@ad-rDcbre.cn'
KodJy koruc i!azgJ rcjlc

lTrJÓ HELYEN sZÓL| HlRDEssEN LAPUNKBANI 342-8927 ll' ÉVFoLYAM l995/2

Benéné s7cletó ]Iajnalka
a bétési vá.osi Művelódési

D. cy.rmath olga a Bétés'l' hosi Bar't Kör alclnóle
5030 Békós,

Tcl ] 0ó (66) 34] ]42

P écs i S zimfonihu s Zenekar
Nemzethözi Zenei Fesztiu dlja

]995 júniB utolsó és

Nemzetj színház, Razilika'
zsinaeóga' ['lúyészetek ]láza'

Zcnek{i és orató.ilus
koí.erLek' talnal!7ene és

Tet ifaa: 0ó (]2) 3]0 5]9

* 5o %-os ylsÚti kcdvezmóDy Ychetó iqényDc'

Szabad Tér Színhd'z
Budapesti Nyóri Fesztiuól

]únius -lúliUs aügusZlUs

Margihzieeti s7ahadLéí
szinEd. BÚual Par(s7'nold
var;.ml .n szabadÉri '
színPad, a Hilton sá[ó
Nyári. s7aha{]Lén szinbá7i
ós k.nceíP.ogra'nok

ÓrxLónumok, lock konceriok,

cá] Ivín

]525 Budalcs!, PÍ: 95

Szentend.rei Ny d.r Szentend rei Teótrum

lúnils utolRi hete _ auguszlus 20

Fó t!., ts3rcsay_üdlal'

szentendr !íros nyáli
rendezyényci, tóZé!pontba|
a szenténdrei TcáÍüm
elóadásaival, mÚl]étle lionoly
?c|éi, jazL- és foll"koncerlek.
gyermekc]óldásÓ!' kiállítísok

Ha6ányiné Ánai Anna

'lel : 06 (2ó) 312-65?
Flxl 0ó (26) 3l0 ]20



N em z ethö zi Kod dl y Fe s z tiu dl

Nemzetközi BLrtók
S zeminririum és F esztiu til

júüus Lözepéról auguszfus

K.dály zenemúvel ós az
é1etnúvéhcz tapcsolható
régi és újabb szeÚő* núvéi'
különós letinteLtel Betókra|
koltáJs fugyÚ zene' szó1ó
és lammrenei koncerrek

'ersenygyóztes 
aralal múvészet

benutalása 'Az Interd
lcslila].cnt€fueL közös

Ittzés Mihá1y igázgató h
Kéri Laura. tan .sop vc?

Pf:188
F'x: 0ó (76) 320 1ó0

Bartók Terem' Megyei
MÚvelódési és ltjúsági
Kó2pont. szombathcLyi Képtí.
.'Baltók új zene'' mottóvdl
koltátr zenei feszLiljl,

szaltélzése zenetudomáíyi

sávai Magdolna - litliár
Intertut !estivalcenter

Tel rllT-9838t Faa: I l7-9910

Óbudd FesztfuáI

(IudaPcsl tII' !ó ú r )
obuda bdiÓkk fiúcnlóki he]y
színein tomolyzenei Íeszlivál
F6 jálszóhclyc a Zichy Lastély'
gyönyíjríi beold( udvarán'
tcinészeter akusztita1 kóÍü1
mények lozotl, a tolténelmt

KeÍényi Mrl1ós Gábor
ARBEAU Múvészeti Tjrsaság
lÍddukctós nranj8erl szél1 fula
sajtólillií( Mátyus zsUzsa
Munkátí^ Lórinczy Gyórgy
lnterüt Fcstiva]ccntc.

Pl:80
'lel, 117 9838t !_ax:117 9910

S z e g edi S zab adté ri J ótéhoh

]995 július - a0guszlus

Dón té.. UjszegeJi színPld'
váJosháza Udvara' utcák, tcÍet
A szegedi Dóm léren ]93] óta
NógyczÍcs nézótóÍ előlt
népsÍnház. o!en. fo]k1ór.
opclcti' mUsical' zenús jijlótok'

ll' ÉVFoLYAM l995/2 lTTJÓ HELYEN sZÓL H RDESSEN LAPUNKBANIÍel 342 8927

látványos lrodukciókban
Kialít:jsot' klma.azenet
loncerLek, áltematív
színházi cgyiÍtesek
Dr' Nitolénvi Istyán
Ko!Í* Ágn;s - igazgltó
Heg€dÚs Gyuláné _ 8jzd
Kocsis József fómémöL

DeákF D 28 ]0
TcI ] 06 (ó2) 47l _4l]

k€dvezméni |Pényb€ v€heló'

Bud'afest Nyóri opera és
Balett Fesztiu(rl

]995 aÚgu\ztus közcpe

Magyar Al]jmi oPcraház
]061 Bp. Andtásy út 22
ollcía is ba]elFló:dj\Ók
hJ7Ji es tulÍotdl 'en,]dA

VIP ARTS DanagcmenL

Budapesti Bo rohk Fesztíudl

1995 auguszLur k.zep.

PesLr Vánncgycháza Udl3rl
Bn'' V'' vJÍÚ\hjz u o']]'
4' Budapesh F..Ztl!á 7cnckaÍ
Barolt Fesztilál]a nreghívott
v.ndógrnÚYésZekke]. há.ojn

vezényel Fischcr Iván
A feszlj!ál témája évenként
!ált.lzik ]994-ben j cs.h,
1995 ben á fíancia zenéve]

Ícl : 2Ij6 23'12; P.x:]]]B'4j3?

Z e mpléni M űu é s z eti N ap o k

l995 auEUszlus mÍJodif fc]e
sárospalaL, sjtooljaújhe]y,
szelencs, Totaj, KaÍcsa.
Totaj, FüZéÍjdVíny' HolLóháZa

Á Liszl FeÍ.n. Kajnarareneitrr
AljPíllí y .cndezésében. a7
Anlenn j Huígília tánrogat.isá
val. clsósorban zenéi lesztivál
KapcsoLódó rcnd€7VÚíyci szíl
hí7j clőadásot' Lialítísok
Rango! művés7cti eseményei
kel legíti c lclnészetl és
núkincsetben gazdag rógió

Tel, 250-0288

h.
ig

]gazg!tó]



Pannon ősz

1995 aD8usz!!s végélóI

s7ombathety. Kószeg, cclldó
mö]k, síÍváÍ' vasvár' sze.t
gotthárd, Köffncnd, s]tke.

Kialjtásailal, zÚnei Progran-
jaivar. műlésze1i nrúhelyet
ta]ál].o7óivxl' Ludonrányos
lo.Lre.ciáktal, foll ór. \abad
idó ós rlorLProgramolital vas
nreg}e sokalcú tlllúríjánú'
éíéletnek ós a tígabb Pannon
ióőég szellemi kapcsolaia]nak

zsáLlboki 
^rPíd 

tittár\ágvezetó

NÍcgyci oolioImán}laLi 1]ivatal
lvlúve]ődési TjtkíNág

I el:06 (9.1) I l2-168
FJx 0Ú (94) 313-]]5

Pro Musiha Nemzetb-özi Zenei Tá'bor

Nemzetkbzí Nyr)ri Zent i Fpsztiuol

]995 július ]o 20
Baja
Perén! Esztcl l.gcdű
JozetPodhon0skv .se]ló
oyörgyinsyZolLán lulo]a
Kemén! János oboa
va]dl Iózs€I 

-fagottMadarás7 lvín. K^kDt B!L,lZs _talnara

l995 ]ú]iDs l4 27

P!.ónyr EsZler _ h.gcdú
Eman el KJasovskr, T.nsori
Eya] vilneÍ zongora
]na_Esth..'oos! csel]ó

Tei /l-ar: 06 (j2) 1ll 8:ll

FN
J

N

z

7

A I\íűvós7clólt Al0píválry pá]],íZaLot hirdet anll_
tór. illetve profi lllűvéSzcl csoporlok ÍészéÍe A
v...,r n.m I ir 1.1 .. ,,,!.,t.in.r'.rl1p:.,..r.. ni\--
s/etj tevékenysé! folytlttÍsa óÍdckóbcn lryÚitj.' A rí_
mogatís összege nlaxinlum 300 000 Fl A}iss7a ncln
Iórítendó tímogatís kélhctó kóp7o--. iplÍ , 1oló .

m , || l-l"m ./r.l)J/ rr.rc\/c l.J-
!.l i l/Jl lJÍ.' l lJl l'l,ill'li l.híl kr",o.'ll i.
progÍamokon vlló Íészvéte] biztosítísa. illc

1),ízJlok lolyanalosalr. h jÍonrhavonta egyszer kcrUl-
nck odríélésrc.

Áz ala|ítvín! ]chclóség 57eljllt mUnka!1kl]mat is
billosít l művÚs7.l s7jmjre, Ugy,rllis J pí1yízat át_
véteIeko. a pál)jZók cBy ad1lbízislra kelülnek, DÍli

S/]r' F'I4ffC1SCO _I SZIMFONIKUSOK
BUDAPESTEN

Kqrmeser : Herbert Blomstedt
főzeneigazgató

Az INTERCoNCERT RT ebben lz évb.n is lolytalta aZL

r hagyomírrt' ho_gy s/ton/orokk.l es)!LInl'kijdve Deglrívja
ós bcnrutllJa J budlIe5tl zen.l7crctd ko/oisígnck a villie
egy-e_!y úlvo.alb.lj s/imlonikÚ\ zcnek.Íír Koríbba! llt vo]
lak a chicago_i slnntoniku\ok soln GtÚlgy veZé!y1.Lóv.l.
najd l99] baú a New Yolk l pilhÚmonikusok vcn|igs2cr.
teltek az oPeÍáházb^n KÚIt Msur nljnyítísávJ1 tlvaly ]]cdis
Íz lzneli FilháInonjku$k ljP(ck fe] a MrÍglts.gete ] ókel
Zubin Melrtí vezén),e]te nll)dóssze eBy hó a||!1 azutfu hog}
az e8ész vilú_!on. így MlgyaroIslÍ8on is élóben kózvelítette
! tclevízió e8y ásik konceíJéri azt, Jlne1yen Los An!e].sbcn
a ltírom lcnort vclénycltc

A s3n Fralcisco_l Szlnloltkusok ehó ízben v.ndógslÚ.
rclLct ha7ínkban ílrlilis 30 án l Kongrcsslusi KdnPonlbful
1911 ben rlakult 7 eg}ul(cs, ót évvel a na8y ló]dreígés ULín
íhc]y ncln húlrÍlll1tr, ilrkábt' 3yorsíloúa cnnck i jc]cntós ku1
turjlis tltéznén)'nek . léÍehozdsít A zeDekú szírvon!la ós
hírneve c8ylc nótl' lő7cn.i8algxlói tozul me8eúlíaük IrÉÍe
Monlcux' set]l ozlwl és Edo de waart ncvól AZ l985-ben
kjneveze(t HerbeÍt Blolnstedt !]eBbízJt]isl 'z idéD lcjár ós
ezen lltalonrból juhilcUnri (untúvll búcsúl& eL zenekÚítól
A 

'unré 
a new yo.k-t carneBie Ha]l h3n indU]t kólkoncclllcl,

hajd EuróPába rctulL íl !Z cgyuLtes, hoey Lnzaboi, Madlld
és Bécs Úlún BudlPcslcn is benu[alkozhrsson a kózönsé8nek.
A budalesli ntűsol ehó le]ében eBy igen ré|szcrű. dc i(hon
.iLkín já1szolt nű. Rich.rd slrau5\i lmír)cn slóla Zrlá(hustlá
cúnű slinrionikus tó]lcnrónyc c\cndul1 l.l; ní3 ! nísodlk
lész mű9fán Brah.]sI Iv sZinnjniája szcrePe]I

ból J/ cirpíLvl]ny i!ónv slcrinL ingycnesen kikÖZ'
aeliti ókeL' (P].kíl' s7ó.óanyagok te.vezésc. kjvitc
]ezése és c!véb rck1íÍrÍn1] kJpcso]atos teYékenysó
gek, s|b ) cím 111ó Budl|ect. Fehéfvilri Íl l20 I

128 Tclefon: 166-89-l l/311.

[TJÓHELYENsZÓL| HlRDEssEN LAPUNKBAN Íe| 3A2 8927 l' EVFoLYAM ]995/2



Tengerre szállnak
A Cirubora a Magyar Rúdió

ifjűstigi zenekar a

A Cinhord .lnakdr mo\tintól r Mat}ar Ródió ós T.
l l n lllL\)<':l'tL'.a c'''' .''lo.'''lld * Ú ';;l'ó

kal !'jJlry Tfllnís. a lúa!'ür R.i(ljó ós T(l^l7ió.erakdú'

'dt zenei8izgttó]a'
A ncnrzetkij7i C]rLbar0 .th.^11l L S.!bó MóÍÍx' rz

M'l \' $.tn!]: ls iIúsá!i stúlljójo \cZc!ójének kezdcnró'
ll}r' ' c ''lle'íell V"''' } 'l'' l l'''' '':-''l)l
sávc]' Az cgyüttesben tizeDDégy ors7í8 szíz lidtJl n'uzsi
k!sa jálszhalott cgyiitt knlölböZó o]szágokbatr 1o]tÖtt nyíÍi
vakációkon. Idén Dyálon míÍ negycdiL alkalornrnal 1a]íl-
kozDlk aZ iLlú zenés7ek Ta\Jly a'!7 óta azonbu jelenrós

vá]lozás töllónL a 7enekü életa|c|. A7 együttcs búda!esti
tag]i], hclvcLüét íiatrl, í]1 n]ó cgyüItest clxkíoLl vásílf
T!nás segítségéve]' MliI több De8ysikcű konceíe[ .dLdk'
]cg!lóbb l LJVás7i fesztilá]on lé|tek lcI Dvrúli Új liló!
l7i llóniíjjva] r Porlunenl])!n. A sikcÍ ho7ta lz öllctet
Lro8y . ciLnboü zeneka. lrivaLJlosln A iíaq\'ar RúIlió és
'I.ll\í1ió iJj11sógi.c.lkúr'll ví]]]o! Az együ(tes bcl!.ító
killrcstcIc í.JJ1rlk Gelecly. .rűvés7eti Yc2ctői: B../l/
_ r. /o tol. c (.J , 1 .! j I ir' \l r'1 .'o
list]jj| Érl1i Tamás és o/;' vil ]os Az cgyüttes szeptcnr
beíe ]neghívásl LlpoLL a hÍes ló]d[óZi-ten8eli zcnclr!jóra.
melycn vilá8hírrj művósZck nlel]ert adLralnak konceltct

*< (d. n.) - Magiar Nenzet

,,Hármak'' közös CD-je
A kollégjurni kítrlus. J D(]TE kólus!' válam]nt n Dcb'

receni li1irírnronikUs 7e.ekrl ]'öZij\ CD t jc1cD!.t.Lt nreg

ína.Íáto. és barl(on s2óló: KerlésZ TJnrás, a csokonai

A l.'l .''.'.'/.í.'e c''cl-D'l ic lolR..U-l c'.'
oratolik!s hxlotti mise irodllmánxk egyik lcgna8yobb he
(áSú rcnrckműve alnit r sZületése ót! cLlelt kö7e1 sZáZ'
nyolcvan év alatt a világ ko ncel L teüncibcn és teüpLonrái_
ban níÍ sokszor bcmutattak' cllrck éllenére kcYés hang
lclYétcl ka\zűlt a inÍlő]' sZÓkÓlay síLidor Kantíra a eí
]yarabok eD]ékérc .íúí művc is 1cme7Íe keru1L' A nragya'

ProLc!tánLiZn s 1976 bu emléke7ett nrcg á gálya!^bságÍa
elhur.oltak nrcgs7abadu]ísáDlk :]00 évloldulójáÍó1. szo
ko]ay sáDdor DrcmenLókéDl cbbcn d7 évbeD írta me! nyo]c
tételból á11ó kantáláját' mely a hus7adik szíZad újkelelií
üldözésene is uta], s nrcly s7ijve8ossZcfüggésben lchctetlen
leni goDdoltri a hitüké e]lrurcolt!kla'

Akit a CD iránt érdcklődnek. azok a részl vevó kóru'
soknál (kamrgy| Berkesi sí!doI)' illetve a DcbÍeceni Fil
harüonikus Zcnck!má1 kaplratnak lovábbi iníomációkal

F Hgjdtí-bihari NapIó,
1995 IV. 12.

l' ÉVFOLYAM l995/2 TrJÓ HELYEN sZÓL| HlRDEssEN LAPUNKBAN|Tel 342 8927



Jelen és jÖvó
M]nden szÓvetségnek szcmbe kell \éznie azzal.

hogy egyszcr a tagsíg megkéIdczi, mit kap cseÉbe iL
befizeicLt tagdíjért. A Magyar Hrrsona ós Tuba szÓvet_
ség (MAHATUSZ) tagsági díjíL is aZ allkuló kÖzgyűlés
állapította mcg, mcly Összeg viszonyítva póldíul a
Trombita szövetségóhcz nagasnak mondhrló. HN Lár
gyiasíJuk cz Összeget, prot'i tágn'I fólévrc kb' 20 kor_
só sorc ,,bínja''' tanulónál fólóYÍc l0 korsó ára a

Máradjunk a fenli példíníI, én foltcszcm a kérdést|
Mit kapolt' kap egy tanuló tag 1íl korsó söréÍt?

1993 ban meghallgatbalta á Zenerkadémia nagytcr-
mében á világhí.ű BÍanimir slokar svájcban óló ha.so
neművés7l ós 1íztagú harsonaegyiittesé('

1994 bcn rneghívtuk a szintén vi1íghírÚ amcrikai tu_
baművÓs7t' Roger Bobo t' aki a Magyar Rádió és Te_
levízló Szimfonikus Zeneknrínak kíséretévcl hcn!vcr
senycn lépett t'el' és kurzust tirtott Zeneakadémiílr-

Félévenként kidotL informatív újságunkból őrLcsúl
het a nemzetközi verscnyckról és a hazlli eseményekról
Kotlabankot működtetünk, klubhclyiségct nyitottunk

Alig két évcs műkajdésünkhöz képest ezck komoly
eredmóllyek. s ha figyel€mbc vcss7ük' hogy eddig se_
honnDn anyagi segítség€t nem krpLunk, Ílég dicseked_
hetnénk is' Dc ezt nem tesszÜk' mcrl a nagy ,'erópróba"
méB csek mosi következik E7cn cikk is .lzért készült.
hogy minól szélesebb köf ismeÍje Ínc8 a szÍmunkl.
nagy jc1cn1óségű eseményÍ'

]996 jú ius 27' 28,29' 3a á11 a MAIIATUSZ Ncm-
zetkózi Harso ds és Ijlbás Talá|ko?.ó! ]e dc' Zsámbé-
ko' d Kalolikur']'anílókóprő Inlézelbe A talá]ko7ó
nógy n.rpos, benLl.lísos' KÜliöldi hallgaló egyollLctűclr
300 DM_t. a h|rzai]rt kölü1, nki szbvetségi trg 5000
Fi oL, a ncm szövetségi tag 8000 Fl-ot fizet. Ezé.t kap
napi híÍoms7ori étkezést' kollég1umi clhclyczóst, és jo_
gosíLványL a Lalálko7ó ósszes Íendezvényól]ck látogatj'
sára

A hagyományos' klasszjkUs zcllei fakultís mellett
jazz Íakultís ls szílesítt a palctlát l\,Íindkét taku]tÍlsrlt
igyckeztünk á vi]jg jc1cnIeg élenj:Lró miívésZcit. mint
elóadók|L mcghívni. Például a klasszikus szakon Mi
chet B(tquct (F) harsona, Ben va bk (NL) bxsszus-
hffsona, a jazz szakon "rissJ lyisldrr (UsA) fog tlní
tánl ós koncertezni. A tubísok e]ó.]dója a klasszikusok_
nál RageÍ Baba (\]sA), Mel CulbeÍÍson (F')' x jazzr 'Ia-
nalhdn sass (A) kópvjscli Fellép a P,o B/aJJ. |r

Cer anBrass,aNolional Slide pral-/?/ (USA) Fclso-
Íoltnk visszaj€lcztók rószvételüket. Lesz magyar csL'
jazz est' fel]éphctnck alkalmi együttes€k ls Tcrvc1iillk
iJm ,e..rnn hrrl. rhul minJenkr lelleTher :ljit c\ I jc
lenlévók örómóre

He mlndcn igaz' ós mindenhonnan megkapjuk a
s7ükséges támogátíSt, Mágyluország rézfúvósa]nak cm'
Iókezetes esemónyc lchet ez a hlílkozó'

KöszŐnöm a Zenekar tcle|ós kixdój^nak, Pap! Pé-
ternek' hogy lehclósé8cL adott a szólásra' viszonzásu]
igyckszem a jÖvőbcn hlszníra lenni irz igen tetszetős
külsejű és LarÍalmas lapnak

szí'bó vilnos,
a MAHATIIsz úlclnökc

Négyszer o
Concertgebouw-bon
Nem tudom' hány rnagyar szjmfonikus zcl]ckal bo-

lyolgott mÍr az amsztcÍdami CollceÍtgebouw alagsoÍi
labirjntusában - ott. lho| a7 ö]tö7ók vannak . ment
a kétoldí1l IÓlvezetó ]épcsókon _ kel]ő izg.]oÍrmal
a lcgcndís múltú' rnórctű ós akuszLikíjú terembe..hol
a kéLezcÍöts7áZfcjű' zcnével aztán végképp elkónycltc
lctt cézáI vírja

A MAv szimfonjkusok nógy óv alaLt negyedszer
ólck át a fentieket ez év ápÍilis 10 ón' Negyedik.llk.-
lommal tóTtént mcg vclÜk. hogy holland turnéjuk ,,ko
roníjának e legszebb gyóÍnántja" clkápÍíztltta óliet' A
kö7önséget meg úgy tínik c1óadísuk. mert n DAT-kc
zetta t núsíga szeriDt sem volt a vastlrps rövidebb tíz
peÍcnél.

A Gál Tamís vc/ónyclLc konccfi Mozart s]ÍgeÍekból
í]lt A K 595 öS B dúr hegedű-, x K 216 os G dúr
7ongolltversenv és Requiem hallgzoll fcl A hegedií
nlagínszólamot az anyai ígon mllgy.lr Borika van den
Boorcn' 1zongoÍít il Holl0ndijhan óló. boIgír Mllrietia
Petkov. adLJ eló KajzÓnség és zenekllr s7cÍclcttcl !ct_
ték óket kŐrül. Az EMI jal kozósködó Vcl.li Re.oL{]s
pedig CD n lldja ki HÍsÍlr.ln a MAV s7imtonikusokk l
felvett b ngv€ls€nyükel

A Requien szólistíi - vímossy Eva szopÍálr. vaÍ-
slinyi MáJia alt. B. Kiss Allila lclloÍ' Kenessey Gíbor
basszus - nem nllgyon líllak ki 0 vastrps közben az
ókcl clhrlmozó YirÍgknzlak (Hol1andil]) mijgúl. míg e
DebÍcccl]i KodÍly KóÍUst tonlbolva ünnepc]tc a kijZölr'
.cc' Tu ljUl' r/ !.l/i \il'Í r/' h. vi ./rnlvn:'l' F. hJ
negyedszeí hívnak vissza egy zenekaÍ( a világ egyik
l€gmélLósjgLcUescbb zcnei templomábo? Ncrn tudom
pcrsze. mi az igllzi titka mindclrlrck Hiszen a zenekaÍ
ncm zt a fajl. hjstori7íló stílusl kövelie. m€lyról hi
heLl]ők' hogy llolland tÓldön kÖte]ezó Nem is az ',ol-csó'' Kel€t eulólaiakat mesillct6, llómi borzongáss11
elesy eÍd"kI6des k o l 

'j 
U l l l l U l| l l i . hUllJmílo] \Jl' sZo

Gy.lnúszon' egyedű1 llrról van sZó' hogy a kényes
íz]ésű hollandusok szemben egy két kónycscbb íz'
lésű atyánkfiáYal jó együltcsnck laÍlják á MAv
szimfonikusokar, telsZik nekik' ahogy jíts7clrak EZért
vcn. hogy lassan 

',Lör7skózőSségÜk'' 
lesz Ro1lcrdamban

a de Doelben' Hágában a Dr Anton Philipssall halrg-
YersenyteÍcmben No. meg z amszterdini ConceÍtge_

-K.c.-H^JI'ÉKoNy D^I'I'^M , Fucskó Miklós JolóE,aJikája
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A Kolberg cég speciális újdonsága
kürtösöhneh

A Kolberg cég Uhingenben oly'n kü1öír1cgesSéggcl

óÍvcndczLette meg a zenekarokat, ame]yekcl a küftÓsók
spcciális igényeihcz iEazítolt' Ez a rendkíYüh termók'
mlnd lz ulazísok. mind pcdig a hnngversenyzésck al_

kalmával rag)ogóan has7nílható A küÍtösÖk számár.l
kjfcjlcszletl kényelmcs szék maximílisan tigyelembc
vcszi a hangszeÍ sajílosságából adódó jílsZís velejáró_
it. A székhez röBzített, tetszós szerint állítható hang_

szertartó ós mís olyan cxlÍík' min! példáül a plexi-
üvegből kósziilt kapcsok. igény szcÍint felszeÍclhetók
cgy meglévó, egyszeÍű kivitelű Kolberg szókre.

A hangversenyck szün€tébcn a hangszcfl biztonságr
rögzíLócvl erősítik n stabil hangszcrállvínyhoZ' A küÍt
biZLonságos szí]]íldsíra olyln káÍpitozott lokoL fejlesz
lcttck ki, alnelyet még egy e]as7tikus szorító övvel is
ellíltak H3 a hallgszeÍt nem tcsszük külön lokbn. xkkoÍ
az egy speciílis, a hangszcÍ ioÍmájához igazodó slcp_
pelt anyaggal Yódhetó. Továbbá Iiifej1csztettek cgy
o]yan hangs7crt|1rtót. nmciynek belscjc négy ÍószÍe
oszLh.ltó a vá]aszfalak tclszóS szerinli áI]ítísával.

U'j altszoxofon fuuöhq lCJnulók szdmdro

A modern stí]ust kópviSeló szaxofonosok jobbár kö
zepes nyí]Ísú iúvókít hxszníl rk. lnivel a kishúzísúák
néhány modellnól gyengébb hcllgzíst eÍcdnrényeznck'
A tN!rulók gyakran La]í]gntják. milyen lúYókít éÍdemcs
haszná]ni, hiszen cgy p.ofi húzísú lúvókáho/ még neÍl
clcg eÍellel' egy lcstcny n] l.J. pcdlg rcn :!J/Jl \on
zó szímukra Az új EsM fúvók.gyárló üzem aZ ismerL
szaxofonos' Michacl Unger útmulaLísdvíl lcjlesztettc
ki a.'Tnlkjng sax'' modellt tanulók számáÍa' amely Yl'
szonylag kishúZású' de hangzási minósóBét illetőcn ki'
fogástalan Csckély mennyiségű levegóbefúvásnál is
kij nycll megszóllllalható és Jól kicgyen]ítettck a le'
giszterek, s7ópcn hangzit - ckképp vólckedik ró]a a

dzsesszmuzsikus' Természetcscn a szaxo[onosok az
EsM-nél báÍmcly stílusirányhoz illó lúvókít megt.líl'
hltnak. a dzscsszfól a k]asszikus vonnlig. s ez utóbbtÍ
a modeÍn daÍabok jítszísáníl js szívescn alkalm zzík

PREcÍZ DoBos
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Lopott hangszerek
hi ó,llít ds a P á'riz s b an

vetóen 17 clegÍns Montaigne sugárúti bcmulatóterem

flancia hangs7crck voltak kiÍl1íLva'
(DAS ORCHESTF'R)

Dl. PolÚrJné GíiI ÁÍlnes Íordításai
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