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AZ Átlami Hangverscnyzenc'

kar augusztus 31-től szeptember 5'
ig Svájcban vendégszetepelt, szep-
tembe[ 20. és 22. köZott Augsburg-
ban adtak konceftet Alabo Ceccato
vezényletével. November 13'tól de'
cember 10-ig JaPínba utazott kon-
certkörútra a zenekar Kobnyashi
Kenlchiro és Luhócs Eruín karrrreste-
reld<el. Karácsony előtt máI viszont
ismét itthon lépnek a közönség elé.

-?-
Az MRT Szimíonikus Zeneka-

rának decenber 23-íIa tervezctt
koncertje Hindel: Mc-\sií-\ műVe Vli
súry Tatíls vezéltyletével egy mís
időponrban keIü] ÍnúsoIIa.

A DFZ cgy sorozatlal lisztel8ett
egész évetr át nagy zeneköltőnk,
)lttók Bt!a ll.rl.rl,in,tl< 50. cv[orduló-
ja alkalmíval, aissZekapcsolva ezt il

Liszt évlbrclulóval'

A Nerlzcti F j]harmÓlria 1995-96-os
évirdrir szóló műsorteruébcn töl;b
oly,rn lr.rngv. rse t ry is szercpc', ,rtrrit

,r Dcbrcccni Filharmonikus Zc-
nekar íitlllllszíroz oly módorr, lrogy
rn,rgult 'r v.ill.r)t.ik a vendegmúr'.'-
szek megllívísít'

Arulre Banarrl francia karmesler
1994-ben két hazai koncelten szeÍe-
pelt a MagyaÍ szimfonikus Zene-
karral az Intcrhoncert szewezésé-
berr, majd ezt kÓvetőeD spanyoJor-
szígi vcrrdégszereplísre uLaztak a

l(arnesterÍel. Á klpcsola1ot egy
szerződéssel nég szorosabbrir íűz-
ték, atli a katmester száníra,,íIlan-
dó vcndé3l<arrrresteI''-i cÍIet, ] Ze-

nekarnak pedig kúlföldi vendégsze-
repléseket jelerlt. Legközelebb
1996' lebruár 19-én a I'esLi VigadÓ-
ban lépnek együtt a köZönség e]é'

mezének arlyagít, a huszonegy éves tak a Magyar SzimÍonikus Zene-
I3oginyíGcrycly|<őzreműködésével. kar székl-rázában osztrík rende_
A zelekart Kollór Inlre vezényeIt'e' zésben.

Az MRT Zenekar fél állísú szóló-
cselIistájának lne8lryerte V ur gtt T Lt-

mrfu csellóművészt. Azolrban aZ

Operóhoz sem lesz hútlen. egy gcnt-
lemen's egreerneDt ke[etében to-
vábbra is lelretősége lesz az opela-
házi közörrségrrek, lrogy oper ai szó
lóit é\vezze.

1995. utolsó napjaibarr a Hunga-
roton Cl,rssic ki.rd,is,ih.rrr Dolnninyi
CD-t késZít aZ MRT Zeuekara. I(ar'
mesteÍ| vósúly']' tnál, szóhst;'': onc-
ztty Csttba cse]lóművész.

-?-
A Dcbrcceni Filharmonikus

zenekaÍ Mozttrt Rer1uienjét szóIa|-
tat1a meg a kitűnő akusztikájú Szent
Anrra Székesegylrízban a sZent Án-
na ÁJapítvíny javáÍa. KösZönet a Ze-
nek,trn'tk, .r Mardtlri Cy.ttgy Ped.rgó-
gus Kórusn.rk, a szólist,il<n.r)<, K,lry
Mihílly KöIcsey-dí1a s kar-na3yrlak, a

magas színvonalú I<itűltő konccrLért.

A zelrekar őszi első koncertién
bemutatta a nyáIon készített CD-le-
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Á DFZ jelcrllcg vendégkarmesler-
rel készül lrlagyarorszígi és trénct-
orszígi kotrcertekre' Harc Riihter
karrnester Svíjcból érkezert a zene-
karhoz, és lló8y haDgvelsen}'t ad
a zcnel<anal.

A?' 1995-96 os évadtól isrnét tcl-
jcsít szílhízi szcl)gá]atot a debrecc'
ni zerrekar. Száztíz elóadáson mu'
zsikálnak, többek l(a'zött a PiLldngó-
/rl_vt_sszon1britt és a, Fí staÍftdn IJ<öZ-

ben küIfd]di turnél<ra is készülnek,
Nétletorsziigba, lielgiumba, oJ asz-
orsz.i;l',r rrs Sv,iich,r v.rn rnc3lriv,r.
suk

Az uj zenci évadban a núsoltelv
gazdagnak ígólkezik. I]ccthouan,

Schuntann, Csojkouszkíj, Hiindol,
Ha1,cln, Vajda ] ános, Rachnrunyinou,
I]ruchner, Rn tóh és Ritttszllij-Korszt-
,irou tnűvei szercpelnek a Bartó]<-ter-

mi bér]etes lratrgversenyeketl.

-T-
1995 au8usztus 28. és szeptember

8. koZö(t kaImesterkulzus-t tartot-

M\thias Husnnnn német karmes-
tcr, a M.rg,_lel,'utgi SZÍnIl,iZ í' 'Zenei-
gazgatója tÓbb éVe tendszeresen
vez.rnyli ,r zcttrk.trl. Az cv, nt.. is-
nótlódő nyugaL-er-rrópai ScIrlote-
tulllékol) is löbbszt'r r.ezétryclte a
zeneltafl. 1996 fcbr:r-riir 12-élr a 7-etre-

al<adénián vezényli majd a zcne)<art.

Az elmúlt évad végén Ine8tartott
próba;áték erednényekérrt a zcne-
kar új tagjai: 'IlhÍícs'l-ibol (tlhx),
t'*itlty Míkljs (lll' ll.115oll'l), s.ii'l8Vi
Sza Üoic.r (fuvclllj' Hídí 1'lacr il s trauss
Zclckar je)cnlegi koncertlrcstere
Íél íllású koncerln]esterc lctt a Ma-
gyar Szinríonikus Zenekarrrak,
tlgyancsak fél ílIású L^g zsoLrl í IsL'

urín a Magyar Ál)ani Opera)ríz l<on-

ce rnestere.

A zeneker új ottlrona a l)iiva Lltcá-

ban le]retóvé teszi a szírrvorralas 1el_

készüléstakonccrtekre' A retldc]]<e-

zésre ílLó fúvós tcrnrek a]kotórnű-
heLlyé válha tnal<, ahoL rcltdszeres
stúdiun8yal(orlatol{at íolytathat-
nak piirlrtlzamosan a Da8y Próbate-
remmel.

t!q'i I)|cliMilLR



Apró hírek .Apró hírek - Apt'ő hírek
1996 január 9. és február 17. kcl-

zÖtt operaturnéIa indul a Miskolci
Szimfonikus Zenekar Ausztriába
és Nrlrnetorsz,ígb.l ' Lonzíng A vadorzó
című operáját m ut atjákbe Koncz Ta-
ntós és Koutics László vezény\etéve\'

1995. novemberóben Ve res.s Srírt'
dor nűvejbólkészített a zerrekar CD
fe|yéLe|t, Mészáros /rírros svíjci kar-
mester koZteműl(Ódésével.

adott nagysikerű hangversenyt au-
gUsztus vé8élr a Zenekar Izahi Masa-
híro vezény)etével, aki az idei Netlr-
zetlüj zÍ K tm n csÍ tru ersany gy őztese'

Az előző évadban kísérlctképpen
beirrdítotL,LInokúk és nagyszüLóilt
ItttttglrcrsatlyclÍ" ragyogó sil<ert lro-
ZoÍL, e7'é[L a l<oncertek ebben az
évaclbal is lolytatódnak a Mng1'ar
|-lorlvedsÉ3 Műv.']uJtisi H 'iz.ill.t n '

Hollandiíbarr a Vu tlÍ Rccords F'MI
ka'zajs kiadlisában jelent lneg a zctle_
kar legújabb coIIPact lelneZe, .rtT]c-

lyen MoZir1t-VeIserryművck lralllrr-
tíll< hol]lrrtl szólisták elóadásában,
c úI'lh t n iÍs vczénvletével'

Mor cu s Ob erholcer vendégkat mester
lép a pódiumra.

Nagy az érdeklódés a'fauaszí ber-
Iet iránt. Az első koncertet kü]fö]di
karmester, Mitsuyoshi Oifunua ve-
zényli, közrerrrúl<ö dik Eguchi Masako'

A zenel<at ér'ek óta sil<cres 8yer'
mekkoncerteket ad DecembertóI új
kezdeményezéssel bővül az elő-
adás. A gyelekel< előrc elkészített
kérr]ésel<et kaprral<, s ]re]yes vála-
szokat a kovetkező koncer'tig l<ell

eljuttatniuk l zeneJ<ar)roz. A helyes
válaszr bekLilrlő]( köZötI lríÍoII1
nyertest soIsolnak ki az clŐadís
elótt'

A zetrekar évek óta kísérője 1rataJ,

tehetséges nlűr'észeknek, p|' &rítti
KtislóJ, Bo14órq,i Ger.qely |zt a )llgyo'
míl]yt.t jaj\'őbcn is lillytatrri szcrct-
tlél<. A zctlel<lr éle tóben ]dctrre]l<ccló
Ilelyct Ítrglal el az eIső CD felvótcliil(
elkészítóse a Durut honccrtch prog'
ramjítlak anyagából.

-2-
Új sor ozato t indított aMáv zenc'

1996. nlálcius vé5éL Lajlha LószIó kar Bócsbcrl, az osztrilh vdsutlls
összes szitlfonil<r.rs művérlel< felvé- Szakszeruazct retrdezésébetr
teIere kjszül .r Pócsi Szinrfonikus A sz.t lrsz,'rvcz et székh.izib'rn, 'r
Zenekar l Mnrco l)olo Lcnrczkiadó ré- ,,Kongrcsshatts" 7OO íéróhelyes nagy-
szére . Nicolrís Po_v7uet vezényletével tcrtlében' A népszerű núvekból
rögziLik I')lsistrata, op.19, 5' -szül{ó- összeállírolI sorozatot Ru.Jolf Streic-
níd, op' 55, 6. szitttfónia, op' 61 cÍl11ű In és Gril'l'atús vezény|i.
nrűVeket'

-?-
l1z év jÍrlltrsiíbalr az Ameri]<ai

|syesl:i1t Á]lalnok tlctrrzcti titltrepe,
a,,FÜggctlcDség Napja" alkalrrlíból
egy rall8os amclil<ai kórussal, a
Pittsbur8Il-bÓl érk czcIt l',4ttulc] ssohn
Kóni-ssal adot t köZös ])angvelsenyt

a MÁV Szirrrfonikus Zcnekar. Á
négyszcres Gr:rnlny-díjls kar-tncs-
ter, ]lolrc' l jjílsc vcz-ényletévcl ldtáJ<

elő Verdi ]?(|Lluie utt Á hangvetse-
nyért és magíért a lragyomínyte-
relntő l{ezdelnényezésért levélberr
fejezte kJ elisncrósét és köszönetét
a zenekarnak Don ttld I]líttkn azLIS A
budapesti nagykövetc.

Szilvcsztcr tíjÍu lragyomínyos
l]yu Íja t-c Ll ró!)iri turnéjiirir irrdul a ze-
nckat, ós istlÓt mcgIrívtík Hollandi'
,ilr,r, ,rlrol nr,ir, iusb.rn MJZ,nr R,',lt,i-
entjót jíl elő tobb helysZínen, 1öb-
bel< ]<özötL az nrr-rs zterd.Lmj Coírcl't-
tcborrrr,-birr.

--€.-

A BM Drrna Szimfonikus Ze-
nekar r iszonyl.rg sikeÍes óVcl z'ir-
llat' A Tl1j l.rlrlct e]őadísaj, va]a-
]ni]rt a Dl.{/?.l lDncertek telt IláZasal(
voltilk.

A'I'óli bÚ leL e]ső előadísít külföl-
di vcrrdégka r rnes Ler, Hlns Schanr
bcrgu veztnydte, a koncertctr a llő-
uáro si. Éncl t ttr múködött kaizIe.

A Téli bérlet utolsó koncertjérr

Júliusban kószítelte cl a l"LiV zene-
kar Beliczrty Qzlo (1835-1893) d,rrrol/

szitnfónÍőjrínak és SztruLútl uonós zc-
Í.y'l,lrríl CÍll]ü l núvcitt cl< lctnczfelve-
telét,,rlrrcly.r nlüIt sz.iz.rd u to IsÓ rv
lizcJeirl,'L l(.rLllisr:böl .rrl izclrtijL.

A Zentplóní Műuészcti Napok kere-
tében a sírospataki vár' udvarán
1995, DEC!tMRUR

AZ c]]{i)VelkeZő éV aZ iil)lleplés jc-
gyóbcrr zajlik' A BM Duna Szinrfo'
nikus Zcnckar 35 éves íerrnállísiit
ürlrrepli 1996-barr' AZ el(elt idíj irliltt
ncr'cs tnűr'észcl< léptek fel ir zcrlc-
karral' A szcr-vezők azt rernóLik,
Irogy a kcizönség egy gá)lrnústlr l<t:

rctébetl viszotlt]áthatjil ijl<ct

- t' g_'ü -
Ilemlurd Cro ppcLte rlin i l<arne s ter

(196_5) a I(l:ilIi{y'llinLsztét Íutnon (:s Zc'
nci'fanócson l<eresztiil l(cIesctt lne !l
llcttnünkct' MagyaÍorsZiigra sZcIci
nc jörlni, tlagyat zenel<al )<atuics-

terének'
Kórjük' akit é[dckel keresscn meg

be 11nLilrket Örléletrajza, íérryképc a
Szövetségtlél |rczzáÍér|rct ő '
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A Debreceni Filharmonikus Zc-
nekar próbajítékot hirdet a követ-
kező állásokrir:

I és II' lrcgatlű, cselLó, J1luola, klarinÚt,

fagott, oboa, }utrsontt, kürt

A pÍóbajá(él( idcje:
1996' jd uiír 10-ón 14 órdlot

He|ye: a zenelnr próbíten]1e
4025 Debrccen, Sintonlly u 1lc

]elentkczési hatiíri<lő:
1996 ' jnnuúr 8.

Jelelltl<czós ír:ísbarr vlgy tclcfo-
non a zcIrcl<ar ir odíjátr.

T eI 521 472-395, 521 3 47'07 B

ZongoraJ<ísérőt a zenel<lr netr't

biztosít'
Bővebb íelvilígosítís a zetrel<ar

irodájín l<apható'

zo'lgoÍa-
32, Liszt Fcrenc Zorr gorirverscny
13ud\pest

1996. szcp(cnrbcr 9-24.

lV. lntcrnaLional Franz [.iszt
Pianocon corrrs
Utrecht, Ncclarldnrl
1996' ápLilis 27-rníjus 11'

lI. Internal ional Piano Compe ti-
(ion Umbcrto Michcli
Mihno
1997' októbcr 6- 18'

Orgona
3rd. Intcrna tional Organ
Competition
Mrtstshirto-'l oky,o

1996. szeptcn)ber 5-15.

Hegedű
XXVI. [ntcrrrational Cotnpctilion
)eu nesscs Musicales
Bclgrtid
1996. lIÍÍciLls 20-tól ípri]is 2 ig

Carl Nielscn Violin Corrrpctition
199 6
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Oclutse, D,itritt
1996 júnitrs 1-9.

XI. Intcrna{ionirl Violin Compe-
ti(ion
Poznan, I'c.t t s),c]orszós
i996' októbcl l2-27'
(Llgyancsa1< itt nríjus 11- 18

között hegcdűkószítő verseny is

lcsz.)

Fúvós
48' Prágai '['avasZ Nernzctl(öZi
Ze rrci Vcrscny ([r.rvola, oboa,
l(larinó1, l-agott)
1996' ípLilis 29-tól IIájtls 13-jg

II. Balalorri Ncrlrzctl<ózi Zcrrci
Verscrry (Klasszikus lr(tvósze-
rrcl<irr, Llig tJan d' kiilönbijzó
óssZcállítiísÚl fúvószenckarok)
Vtszprhtt
1996' jú lrius 27-29.

KanlaÍaZcn e
Lon(l()n Irr l crlrational Slriug
Qtlaríet comPctition
l997 íPri]is 8-14.

Viennir Morlcrn Masters ll. Ilrtcr-
national I'crformcr's Recorri ing
Áwar<l Conlpctition'
(XX' sz'-i Illú l-5 előadó
Incgszólllla tísíbln)
t]ckü ldcnd ó lZ anyag
19 j)5 dccenrbcr 1-5'ig

Kamarazcrrckar
4. Dcutchcn oíchestcrwc ttbc-
v'crb. IJurollaisclrcr Weltbcwcrb
fiir Karnnrcrorclrcstcr
(lcrt
1996. nlíjtrs 12 19.

XXV[. In(ern ational
ColDpc(i(i()n )currcsscs
Musicales
St ri ng orchcstrir with continuo
Bal3rtítl
1996. nlár citrs 20-íprilis 2

Bővcbll i n [o rnráció a verse-
nyckról .r Magy.rr Zcnci llnics
kiinyv(.írÍ[ran trrlálható'

MÁV_osok' vagy'l'ÁVKÖZLÉs-ick?
dc

NE|YI PosTÁsoK, sEM vAsUTÁsoKI

t.'agy l<íváncsisíggal és órdcIllődésscl
fogarijrrk a Zcnckirr cÍIű llp nrincletr

cgycs sziilnát szcrctjiili czt il |criodi
kiit, czért vigyíZ11i is ki) tclcssógtillk

Po11tossií8,iiri, (írgyszcrÍiségóÍe

Ezcn íölbrLzdrtlvl s;lcr ctIlérrr cgy'kót
pontltlanslígra lcllrír'rti a LisztclL Szcr'
kcsz(aisóg ós l Iirpot rlIv.tsó b.triitirirrl<,

kollóg.iirrl< l'igyclrrlót: l .B oltll]rlrl Krr'
r.ics (. iz.t lr.rr.ir, 'tD lri.rl' I n ir i.' l, I .rz tt

(crjú l(ósZítójót lrc:lycsbítósrc az llíllbi
nlóclon:

,,' ' dzL hilzc!]l az aLső ígazglLó toLtnnt

.\l,,.U,rJ,L.',r{ 'rr ,rt rrt,,Ltbi t,cl1 ",'. tl,i -j tríIs hi, Ild 1lcl't ísy |dtl - !4,í]t p|il),(i?nÍ

1itihl Ilü iilLc t a zcnelllr ólúc 1990 bctl."

^ 

j.lvit'ís !lc!11 töítóllt trlcg, pc<lig a r'ir'

lr-lsíg ez, hogy ]987 llcrl az al(kori i\l:l-

gyar l)ostJ nz al(l(ori Postits Szitrtlonilctrs
Zctlcliirt igazgltrii lilliísít nyílt pil1'ízat'
Lrl t('ll;'lt, 1,. (\cnr It.rg\ tigy I.rrl,'rr.
bcrr, <1íj.rt scltl ac]tllk ir lrcl1'czósÓrt

,,csal<" l tótlycI<!)

Á 2l ol,lirlort [urcsl volLolvi1sIli'1Ú[lr

^Irll.l 
Íi|.lL ljlíll'.ll( Ziiró szaliaszít:

.. r ' , I 1 , r 

' 

J . r i r J J i / r.( rr'i( 
'r 

.V,r-rqirr \._lrrrl.rrti_

lL,1_\Lrli, l'Íl3]'i_l 1I /].]JllÍJ Dk |c!k|carc]l o LL kaü'
r, r't,/., t I l', t, /r..r-qy jobb,t,t I,ij,ttt t,q,t.q;

l,tg, lclt,:t, lLo91, llttptnk hm,ttótiltni ttitno

guLrist, ncttr tttlout "

I-íssLll< i vel(jsiiSot:

- i hivatkozo{i Zcncl(ir llcvc l91]0 ól.l
Nlagyar Szirnlirniktrs Zcnckar,

o a 'I'ávkijz|ési Zcnci 
^lirl)í1válry-b.rrr tl.r I'OSIASOK v,ll t..t:. Irint

alrogy a lr.1ÁV Szirrrlotrikusok Zcncka-
ri Alapítvállyíl)an scn] VAstl 1'1\soK'
hallcnr ttilnyonró rószbcn lijisl(ol:lt véÍ]zclt

ZENl]K^Rt Nl[lVÉsZBK, vagy lillllig.il<,
1p,11 rrr.i'ik l.irsc3y(lrr, . 'r)\'l!i

Ircllzct,'rr- rrt,rlrri c,ctlcg,' s,ri t .r'r.rgi
gonilok l]riltt? ilt ncm tLl(lrrrn, illl(iI
l(órdésc!

o igi:rr ,,kapttrtll< l<rrÍatóÍiLlmi tiin]o'
gatríst" (tLc I]ít ezt nlcgl)eszéltiikj)

Isnlótlcnr szcrc(ii]li a lilIot, (Lc i té'
Dycl(ct és a |olltossii!]()t is

Zongor Árpál
l.ir kilzlcsr lcrr.i Al lrrv inv

Llsyvczctő i8aZÍ]it(j

rr9s. r)ltclt,\luLtt




