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Társaság Zenekara

ImmáI két év óta - megszÍtnt kolt-
séBvetési támo8atása miatt - financiá-
lis gondokkal kűzd' A lrelyzet szep-
temberre Válságossá vált, eZért a Zene-
kar vezetősége kénytelen volt a médi-
ák segítségéveI a nyilvánossághoz
fordulni.

1995. szeptember 28-án egyűtte-
sünk emlékharrgverseny keretében
emlékezetL meg egykori tisZteletbeli
ta1járóI Bartóh BéIóról, ha|í]ának 50 '

évfordulója alka|nrából. Ezen az estén
a nagy magyal zeies7'eÍ?'őnek z?ne-
karutlk számára íIt, illetve általunk
bemUtatott műveiből összeállított
műsorL játszotturrk a KöZtársasí8i El-
nök, v.tl'tttlitrt pcrlitikai, kultur'rlis rls

gazdas.igi .'l,'tÜnk kc1'viscl,iirrek ic'
Ienlétében' E lrirngverseny és az eb-
ben az iJőszrkb.tn megjelcrrrj riis.tg-

cikkek felhívták a fi8yelmet törtéllel-
mi társaságttnk trágikus hclYzctére
lsépy Tafiás frakcióvezető úr parla'
menli. n.lIilenJ c]ótL i L'lsztrl'rl.í.'r
nyom,in Sz,rl'o 7ol/,/n :ill.rmlilk illr
válaszában ígéretet tett hiálryZó kiilt-
ségeink fedezésére (ebből nrár a <le-

cember 31-ig sz-ükséges kiellészíLést
meg is kaptuk).

tlyen elaiZmények t|tán kezdttik
meg 142' hangverserryévadtrnkat ok-
tóber 3o-án Marcello viotli vezétryle-
tével. Ebben a sZt-zonban is hiirorn sa-
ját szervczésű bérletsorozaL kercté-
ber l4 k(lrr.. rtet j,itszutrk, Jc tL ttrt, -

srctlscn ezcL nrr'llr'lt t;llrb lr'rz,ri rls

k ülloldi felkérés rrck is eleget teszünk'
októbcrben a Tiirsaság Belgiumllan, a

Flamand Fesztiválon 3 alkalommal,
novemberben pedig Svájcbatr a

,,Klubhaus" koncerlek kcretében 8 al-
kalornnlal vendégszerepelt' Novenl-
beri hangversenyeitken J ansung Kak-
hidze <lirigáI)a v egyiittcst, december
3-án pedig isrnét VioaIí VeZéllyletével
jótékonysági célb(lI a Ród ió Úvhll a mtl
közösen l('plrrrk fel a opcraházban.
Az év,rJ cgyik l(8t]]É}'ohl) zcniknli
eseményérrck ígérkezik Elilhu lnbal
deccmbcr 13-19-i vendé8sZcrepla]se.
Ezen a két cstélr azt a Malrler I szinrfó-
niát szólilltatja meg a Budapesti FÍ[-

harmóniai Társaság zetrekara, mely-
nek ósbenutatója - a szerző vezény-
letével - iz e8ytittes nevétrez fűző<lik.

Jantlári progr;rmtrnk is tartogat ér-
dekességeket, hiszelr a nemzetka)7,i
karmesterverseny e51yik díjrryertese
Hanal Zsalt á|l ma1d a zenekar éLétl' A
műsorbatl elharrgzik a Í'Latal dirigens
saját konl pozíciója.

Mint a fe!rliekbő1 látható, a zcnekar

16 lilrlE{n

- nelréz arryagi helyzete ellenére - tel-
jesíti vállalt kö telezettségeit, s igyck-
szik a lehető legnlagasabb sZínvona-
lon mttzsikáltli'

Jelenleg a Választmány - min| a

Társaság vczetó testlllete - n)áÍ az
1996-97-es évad programjírnak eIó-
készítését végzi, de az elképzelések
vegr ehljt.'s.ira cs'rk az oper;lr 'iz jol'ó-
jének és a Társaság anyagi lehetósége-
inek ismerctében kerülhet sor'

Melis BóIa
A Választmánv ellröke'

októbcr 4-én, a Zeneakadétlla
Na8yterDóben üllnepelte 5' szú]c-
téstlaP'ít a [úVós hangszerel< javítá'
s,iv,rl rrs forg,rltn.rz,is.iv,rl lugl.rlkozo
];on'Trotlc Áy'l.slq cgy feprc7'elrtatíV
halgverseny kcretébetl, atrtelyl)ek
főszereplői két, íltaluk ér'ek óta tí-
lnogatotI ZCllekar és neves szílljstík
voltak.

A kolrccr:t clső részében l BudaJo-
ki Dohnúry,i Et ttő Szhl{onilus Zcnc'
ka1 játszotL a' Magyar 'l'eleuízió !cg'
utóbbiko nrcstct ucrsenyón II' lrclyazctt
ós h ó zó lL\(|sl1 íil.s Híntar Zsol t v azény-
letével' Senl az együttesnek, scln a

clirigensnek nctn vrlit kötirlyű dcllgl,
Irirzctt .r rl,u.tl,'ok.lt .l szulisl'rl' v.l-

lirsz1ottílk, al(il( csak a legtttolsó na-

Potl tudtak érdetlben próbl'rlrri az
c8yti1tcssel' Mitrdez azonbatr ósztc-
Vel)etetle1r volt a hangv€Isenyel]. A
rryitószírl _ Te]cnann 3 1rolnbitíríl
írt D-dű Conccrto-ja, atlelynck szó_

|ójÁt Gu1, '1 oull on és két mlgylr ta-

nítvíltyir Kolrí* KáIntán és NenLas

IJdllíz_s tdnrícsolt - igazi birrol<k

conccrto vc,lt, llnontan kjdolSozo tt

ritrrrik,iv,tl. kell, tn(s ll,r rlBZ'i\'r r,l-

rryokkll. .\.1o;art D-dút }utrlgucrscrty'

rontlójlíl)d) t F'rdi']'anítst l(ísórte ir Zc-
nek.rr,'lkirr,'k -,r t,'clrltik.ri ]rizt,''rrs.í

8L)n túl - mil]dclr InozduIatíln érZő-
dik az clóad(li alázat és az a zctlélés
adta boldogsíg, a rnuzikalitís Hl./']l_

lel F-\z'dúr b olllbittunsenyóben vég'
re me8taPasztílllla1tuk a MaSyalor_
szágon c)ószór bentrtatkozti Ciu1

Jbuvrol sul(.rt dicsrlrt teclrrril<'ij.it cs

e8yedi trolnbitalrangjiit. Az elsó
riszt lbt t I uuol,tu, r.. ny,' zli t t.t, .t lr ir-

teIttr rn,'6betcgcr1etl Állill M,lli.rn
he)yett Arlorjón ÁrrdrÁ bravúrcls

Iubileum - meglepetésekkel
techrrikájíva), anir hljiókony fur'o-
lallnrrgja ós mélységes zc;lcisége tett

nlÓg jclbbari érzéke]\etőv é. Hrmur
Zsolr nagyszerúcn irínyította a ze-
rrel<art ós llitlratóall jó par tnere r'oll a

szó]istákrra]<.
A hosszír hangverseny második

részébctl l Bu dap esti Koncertfú u ó sok

jí tszottak víltozatos és sZórakozta_
tó progralllot sZeIePelt ebben kor-
tiirs mag,vflr n:'uzsika (['antluLty Ka'
uilLó Concu titu'1jo a szeÍZő ZoDgoÍa-
sz(llójívaI és Hidn 5 [igycs Tutti ]jÍut-

tijtt), Dopplu kétfuvolás Risolctto-

fantózitíja, aotelyben BólÍltt Jtírtos

.zcg, iJÜtt Á,i,'rl'rrr ÁrlrJr'is sz.ó]ist'r

plrtneléu), Ál ban V elcnce i kttrneu ál-
ja, a trollbitísol< slágerszírrra és Ár-
tíc Sluttu Kitu initver5an)]c, 

^ 
jazz-|a-

joItg,''|< sz'itrr.ir't is ÜIÜnl.-l 5ZL'rZo

kon'. r'r t /l,r/""/l /jzs,'/ rgyeJ Ül.iIlÚ.rrr

virtltóz, l<vízi-irlprovizltív elő'
aclísírbarr, I(írzc.gi Lnlc LLrínoZlr3tat-

lan dobszó1iljával.
A szülctésnap ünneP voit tclrát

ajiindékozórrak ós ajándékclzottrral<
t'sV'lÍ.ll]lj .'ZZL'l .t t(5Zlu55't] 'l l on_

'.i)adc rtctlcsak sajít cége, de a rnu-

zsil<a sziímáta is újabb lrívcket tu-

dott toborozni.
Tótlt Aruto

AZ írÍ. és a rolnán':
Joseph Dcssallcr osZtrík zencszcrzó, kcZ-

dó n]LlzsiktLskínt, c8)' fiizetnyi ro|])ínccal
fetkcÍcsle a l)ócsi schlcsinter kiadó1 'l iszte

]ctdíjként e8y Zsebórát káPott a kl.dí)tó] 
^íiata] konrpolljsta néhány Dap n\ú]v.r s7enr

re]rányóan ál1ított be a kiadarhoz]
_ Kcd! c\ \.lllc{illlcÍ lll' cZ a/ ' 

lI 'l llc']) '''_'

st.hlesin8.r ]ronrlokára tolli] a szelllilVe
gét és így íi'Iclt:

- ll'\l .iIl .1Zl I'i'/i lrrtv n/ Ul] Í,'l'l';llc''i
iókl
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