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Mekkora utat tett meg 
a zenekar az elmúlt 
negyedszázadban? 
Ami mögöttünk van, 
leginkább egy Forma–1-es 
pályához hasonlíthatnám: 
voltak hosszú, gyorsulós 
egyenesek, veszélyes kanya-
rok, sőt, egy kis bokszutca is. 
Kezdetben egy fi atal, ragyo-
góan tehetséges karmester 
összegyűjtötte a legjobb 
zenészbarátait, és az ebből 
származó energia még ma is 
jellemzi az együttest. Aztán 
a Nemzeti Ifj úsági Zenekar 
cím elnyerése, vagy kiemel-
hetném a Vatikánban adott 
koncertet is. A profi vá válá-
sunkat 2013-tól számoljuk, 
amikor állásba vettük a ze-
nészeinket, és felpörgettük a 
koncertszámot, új sorozato-
kat indítottunk be, próbajá-
tékokat tartottunk, új misszi-
ót és megjelenést kaptunk.

Miben rejlik 
az Óbudai Danubia 
Zenekar egyedisége?
Az ÓDZ profi lja az innová-
ció szóval ragadható meg. 
Minden tevékenységünk 
arra irányul, hogy a klasszi-
kus zenéhez utat építsünk 
a mostani fi ataloknak is, 
mert számukra ez az út nem 
adottság. Ezért csinálunk 
kísérletező koncert-színhá-
zat, ezért vannak a rendha-
gyó, tematikus műsor-ösz-
szeállítások, és az Egy hét a 
Danubiával című projekt is.

A saját életed szem-
pontjából mit jelent az 
együttes huszonöt éve?
Öt éve vezetem a zenekart, 
hatalmas munkát vittünk 
véghez a zenészekkel és Ács 
Péterrel közösen. Teljesen új 
repertoárt és profi lt ad-
tunk a zenekarnak, amit a 

közönségnek is meg kellett 
szoknia. Sok új művel, ren-
geteg alkotóval és zenésszel 
ismerkedtem meg ez alatt az 
idő alatt, és jólesett megta-
pasztalni, mennyi értékes 
ember él az országban.

Mivel készültök 
a jubileumi koncertre?
Mindhárom vezető karnagy 
fellép december 30-án a 
Zeneakadémián, és mindenki 
olyan művet választott, ami 
valahogy személyesen érinti, 
illetve a Danubiához kötő-
dik. Héja Domonkos az Egy 
kiállítás képeit, Silló István Ger-
schwin művét, az Egy amerikai 
Párizsbant, én pedig a Hunya-
di-nyitányt, és Saint-Saens 
h-moll hegedűversenyét 
fogom dirigálni. Ez utóbbit a 
szólista, Kelemen Barnabás 
választotta, aki anno koncert-
mestere is volt a Danubiának.

V an, akinek még mindig az egykori ifj úsági 
zenekar, és van, akinek nagy, komoly együttes, 

amely mindig ismeretlen, de annál izgalmasabb 
területekre téved a zenében. Hámori Mátét az elmúlt 
huszonöt évről kérdeztük.

Mindenkinek megvan a 
saját Óbudai Danubiája
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