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PróbajáTékok

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet

TIMPANI ÁLLÁSRA, SZÓLAMVEZETŐI 
OPCIÓVAL 

határozatlan idejű kinevezéssel
Kötelező anyag:

J. Delécluse: 30 studies for Timani: 29.
Zenekari szemelvények:

A zenekari szemelvények megtalálhatóak a Zenekar honlapján  
(www.sso.hu) a Hírek menüpont alatt.

Követelemények:
– felsőfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
– zenei végzettséget igazoló dokumentumok

A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2019. szeptember 30. hétfő 9.30 

Az állás a sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 23.
Jelentkezés:  Savaria Szimfonikus Zenekar

 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
 vagy: levente.szabo@sso.hu

Információ:  Szabó Levente
 tel: 20/3600234, e-mail: levente.szabo@sso.hu

Szombathely, 2019. augusztus 14. Kiss Barna
 igazgató

PrÓbAjáték Az ALbA regIA  
SzImfOnIkuS zenekArnáL

A székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar 2015 óta önálló intéz-
ményként működik  a  város  zenei  életének  gazdagítása  érdekében.  A  szer-
vezet kezdetekben harmad státuszban foglalkoztathatta a zenészeket, 
azonban az előadások számának és a művészi igényességnek a növekedése 
indokolttá tette az álláshelyek fokozatos bővítését.  Így  idén már teljes állá-
sokat hirdethet meg zenekarunk. Ennek oka az is, hogy a zenekar 2020-ra 
újabb mérföldkőhöz ér, mivel - reményeink szerint - kiemelt minősítést szerez 
a kamara-szimfonikus zenekar kategóriában. Ezzel egyidejűleg újabb pozíci-
ók betöltésére lesz lehetőség.

Az együttes idén szeptemberben próbajátékot hirdet az alábbi állásokra:

brácsa szólamvezető
I. szóló oboa

I. szóló trombita
I. szóló harsona II. harsona váltó kötelezettséggel
II. tenor harsona I. harsona váltó kötelezettséggel

III. basszus harsona II. tenor harsona váltó kötelezettséggel
ütő timpani kötelezettséggel

A jelentkezés feltételei, kiírások és kották megtalálhatók a zenekar honlap-
ján: www.arso.hu

A próbajáték tervezett időpontja: 2019. szeptember 25. szerda

A próbajáték helyszíne: Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar próbaterme 
(8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.)

További információ: Czirbus-Varga Andrea, +36-70-5140-485
 pr@arso.hu
 Alba Regia Szimfonikus Zenekar
 www.arso.hu
 www.facebook.com/ARSzimfonikusok

lényegesen biztosabban mozgott a színpadon, bár színészi 
alakítását tekintve, Netrebkóhoz hasonlóan, ő sem tett so
kat hozzá a szerephez. Művészi intelligenciáját dicséri, 
hogy nem is próbálta erőltetni az átütő színészi játékot: 
azokat az – elsősorban zenei  adottságait igyekezett ma
radéktalanul kiaknázni, amelyekkel tehetsége eleve felru
házta. 

Az Aida címszerepén egyébként hat énekesnő osztozott 
az összesen 16 előadáson. Amnerist négyen alakították, 
közülük augusztus végén és szeptemberben Kutasi Judit, 
akit így legnagyobb sajnálatomra nem láthattam. A szere
pet július 5én és 9én éneklő Alessandra Volpe sem kel
tett azonban csalódást: nagyformátumú fáraólánynak bi
zonyult. A Pirozzi partnereként a Fesztiválon Manricót is 
éneklő Murat Karahan török tenor elsősorban szép orgá
numával és líraiságával tűnt ki Radamesként: alakításában 
nem annyira a harciasság és a hősi pátosz, mint inkább a 
szólam  gyöngéd magánszférája érvényesült. A király
Amonasro párosból a papírforma szerint most is a legyő
zött etióp uralkodó került ki győztesen. A fáraót alakító 
Romano Dal Zovo – legalábbis a színpadon – nem tudott 
felülkerekedni Sebastian Catana sokrétű és markáns 
Amonasróján. A népes kórusjelenetekért a Fesztivál vala
mennyi produkciójában Vito Lombardi felelt, míg a zene
kart ezen az estén Francesco Ivan Ciampa vezényelte im
ponáló könnyedséggel, és magabiztos elfogulatlansággal. 
Verdi partitúráját különösen élővé varázsolta a jól megfo
gott tempókkal, az érzékeny frazeálással, és az élénk dina
mikai kontrasztokkal. A dinamikára az elmúlt évek taka
rékossági intézkedéseinek következtében már némi han

gosítás is rásegít, tekintve, hogy kevesebb kisegítőt 
alkalmaznak a vonós szólamokban.

 A Gianfranco De Bosio rendező által rekonstruált és a 
színlapon „történelmiként” meghirdetett 1913as eredeti 
előadás felújítása ma is egyöntetű tetszést arat. De Bosio 
az 1982es színpadra állítást követően sem szűnt meg ta
nulmányozni a korabeli Aida produkcióra vonatkozó do
kumentációt, filológiailag rendkívül alaposan elmélyülve 
az egykorú forrásokban.  A díszletterek mellett visszaem
lékezéseket, korabeli fotókat, cikkeket, szabászati feljegy
zéseket gyűjtött össze. Ennek nyomán idén szükségesnek 
látta, hogy részben újragondolja az I. felvonás negyedik 
képét, vagyis a templomi jelenetet, valamint a harmadik 
felvonás Nílusparti jelenetét. Ezek a módosítások nem 
csak esztétikailag gazdagították az előadást, hanem filoló
giailag is hitelesebben közvetítik az ókori egyiptomi kul
túra szellemiségét.

Az 1913as színpadkép hatalmas trouvailleja volt, hogy 
a díszlettervezéssel megbízott fiatal veronai építész, Ettore 
Fagiuoli annak idején nem építtette be a színpad hátterét, 
hanem kevés díszletelem alkalmazásával a maga nagysze
rűségében hagyta érvényesülni a grandiózus lépcsősort, 
aminek köszönhetően a II. felvonás bevonulási jeleneté
ben akusztikailag is kiválóan érvényesül a fanfár fenséges 
sztereofóniája. Fagiuoli a kor uralkodó képzőművészeti 
irányzatát, a szecesszió ízlését követve interpretálta a kö
zönség egzotikum iránti érdeklődését, egyesítve az építé
szet, a divat és a design elemeit, amelyek a modern publi
kum számára is aktuális üzenetet hordoznak.

Kaizinger Rita



A szerkesztőség levelezési címe:
Zenekar Művészeti Bt.

1222 Budapest, Fenyőtoboz utca 6. 
e-mail: info@zenekarujsag.hu

www.zene-kar.hu    
Felelős kiadó és szerkesztő: Popa Péter

Nyomás: EPC nyomda

ISSN: 1218-2702

Az interjúkban és a kritikákban elhangzott 
véleményekkel és kijelentésekkel  

szerkesztőségünk nem feltétlenül azonosul. 
Észrevételeknek, helyesbítéseknek  

készséggel helyt adunk.

a magyar szimfonikus zenekarok szövetségének, 
valamint a magyar zeneművészek és  

táncművészek szakszervezetének közös lapja,  
a nemzeti kulturális alapprogram támogatásával.

hiVaTáSoS SzimFonikuS
zenekarok

Budafoki Dohnányi ernő  
szimfonikus zenekar 

Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1221 Budapest, tóth József u. 47.

levélcím: 1775 Budapest, pf. 122
művészeti titkárság: 1087 Budapest,

kerepesi út 29/b. IV. ép.
Telefon: 322-1488 • Fax: 413-6365
E-mail: nfo@bdz.hu • www.bdz.hu

Duna szimfonikus zenekar 
Duna Palota Nonprofit Kft.

1051 Budapest, zrínyi u. 5.
Tel./fax: (+36-1) 355-8330

e-mail: duna.szimf@dunapalota.hu
www.dunaszimfonikusok.hu

győri Filharmonikus zenekar
9021 győr, aradi vértanúk u. 16.

Tel.: (96) 312-452 • Fax: (96) 319-232
E-mail: office@gyfz.hu • www.gyfz.hu

Kodály Filharmónia Debrecen
4025 Debrecen, simonffy u. 1/c.

Tel.: (52) 500-200 • Fax: (52) 412-395
e-mail: info@kodalyfilharmonia.hu

www.kodalyfilharmonia.hu

Magyar Nemzeti Filharmonikus 
zenekar, Énekkar és Kottatár 

Nonprofit Kft.
1095 Budapest, komor marcell u. 1.

Tel.: 411-6600 • Fax: 411-6699
e-mail: info@filharmonikusok.hu
foigazgato@filharmonikusok.hu

www.filharmonikusok.hu

Magyar Rádió zenei együttesek 
szimfonikusok – Énekkar –  

gyermekkórus
székhely:  

1037 Budapest, kunigunda útja 64.
levelezési cím: 1088 Budapest,  

Bródy sándor u. 5-7.
e-mail: info@radiomusic.hu

www.radiomusic.hu

MÁV szimfonikus zenekar
1087 Budapest, kerepesi út 1–5.

levélcím: 1088 Budapest,  
múzeum u. 11.

Tel.: 338-2664 • Tel./fax: 338-4085
e-mail: office@mavzenekar.hu

www.mavzenekar.hu

Miskolci szimfonikus zenekar 
Nonprofit Kft.

3525 miskolc, fábián u. 6/a.
Tel.: (46) 323-488

E-mail: info@mso.hu • www.mso.hu

Óbudai Danubia zenekar
1033 Budapest,  

Laktanya u. 35. (I. em., 2-es kapucs.).
Tel.: (+36-1) 373-0228, (+36-1) 269-1178

E-mail: info@odz.hu • www.odz.hu

Pannon Filharmonikusok – Pécs
7622 pécs, Breuer marcell sétány 4.
Tel.: (72) 500-320 • Fax: (72) 500-330

E-mail: info@pfz.hu • www.pfz.hu

savaria szimfonikus zenekar
9700 szombathely, rákóczi u. 3.

Tel.: (94) 314-472 • Fax: (94) 316-808
E-mail: info@sso.hu • www.sso.hu

szegedi szimfonikus zenekar
6720 szeged, széchenyi tér 9.  

korzó zeneház
Tel.: (62) 426-102

E-mail: orch@symph-szeged.hu • 
www.symph-szeged.hu

szolnoki szimfonikus zenekar
5000 szolnok, hild tér 1

aba-novák kulturális központ
Tel.: (30) 9358-368

e-mail: info@szolnokiszimfonikusok.hu
www.szolnokiszimfonikusok.hu

zuglói Filharmónia Non profit Kft. 
– szent istván Király 
szimfonikus zenekar

1145 Budapest, Columbus u. 11.
Tel.: (36 1) 467-0786

e- mail:  
rendezveny@zugloifilharmonia.hu

eGyeSüleTkénT működŐ
 zenekar

Budapesti Filharmóniai társaság 
zenekara

1061 Budapest, andrássy út 22.
Tel.: 331-2550 • Fax: 331-9478

http://www.bpo.hu

kamarazenekarok

liszt Ferenc Kamarazenekar
1036 Budapest, kiskorona utca 7.

Tel/Fax: +36 1 250 4938
lfkz@lfkz.hu http://www.lfkz.hu 

RegiONÁlis zeNeKAROK 
szöVetsÉge

1088 Budapest, krúdy gyula u 15. III./40.
elnök: szabó sipos máté  

szabosiposmate@gmail.com
Főtitkár: Horváth Gábor • paga1@freemail.hu

* * *
Békés Megyei szimfonikus zenekar

levelezési cím: Békés megyei szimfonikus
zenekar közhasznú kulturális egyesület

Békéscsaba 5600 andrássy út 3.
telefon: 20/4322-948

e-mail: uhrinviktor@freemail.hu
Honlap: www.bekesszimf.hu

művészeti vezető: Uhrin Viktor

Dunakeszi szimfonikus zenekar egyesület 
Magyarország 

(korábbi Váci Szimfonikus Zenekar)
2120 Dunakeszi, állomás sétány 17.

Honlap: www.vszz.net
e-mail: vaciszimfonikus@gmail.com

egri szimfonikus zenekar
levelezési cím: egri szimfonikus zenekar

kulturális egyesület
eger 3300 knézich k. u. 8.

telefon: 20/964-1518
Honlap: www.egriszimfonikusok.hu
művészeti vezető: szabó sipos máté

gödöllői szimfonikus zenekar
levelezési cím: gödöllői szimfonikus

zenekar alapítvány
gödöllő 2100 ady endre sétány 1.

telefon: 30/546-1852
e-mail: gso.zenekar@gmail.com

Honlap: www.gso.hu
művészeti vezető: horváth gábor

Kecskeméti szimfonikus zenekar, Hírös Agóra 
Kulturális és ifjúsági Központ

6000 kecskemét, Deák tér 1.
telefon: 06-20/3230-001

e-mail: kszztitkar@gmail.com
gerhat.laszlo@gmail.com

Honlap: www.hirosagora.hu
művészeti vezető: gerhát lászló

soproni liszt Ferenc szimfonikus zenekar
pro kultúra sopron nonprofit kft.
9400 sopron, liszt ferenc utca 1.

www.prokultura.hu

szabolcsi szimfonikus zenekar Közhasznú 
egyesülete

székhely: 4400 nyíregyháza,
szent István u. 12.
mobil: 30 9656 453

e-mail: szabolcsiszimf@gmail.com
képviselő: nagy gyula

tatabánya Város szimfonikus zenekara 
levelezési cím: tatabányart művészeti egyesület 

tatabánya fő tér 34.
telefon: 30/6926489 

e-mail: gezaroman@t-online.hu 
művészeti vezető: román géza

A MAgyAR sziMFONiKus zeNeKAROK szöVetsÉgÉNeK tAgjAi: 

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet

HEGEDŰ ÁLLÁSRA 
határozott idejű kinevezéssel

Kötelező anyag:
Mozart: G-dúr, vagy, D-dúr vagy A-dúr hegedűversenyének I. vagy II.–III. tétele, kadenciával
Bach: két különböző karakterű partita vagy szonátatétel
Egy szabadon választott romantikus koncerttétel vagy karakterdarab.

Zenekari anyag:
A Haydn: Óra szimfónia 4. tétel R-U-ig
Brahms: III. Szimfónia I. tétele ismétlőjelig
Verdi: A végzet hatalma – nyitány N-O-ig
Bartók: Concerto III. tétel (Elégia) első 5 sor
V. tétel első két oldal és a fuga
A zenekari részletek letölthetők a zenekar honlapjáról / www.sso.hu /

Követelemények:
– felsőfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
– zenei végzettséget igazoló dokumentumok

A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.

A próbajáték időpontja: 2019. szeptember 30. hétfő 11:00 

Az állás a sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető. 
A zenekar a próbajátékon zongorakísérőt biztosít.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 23.
Jelentkezés:  Savaria Szimfonikus Zenekar

 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
 vagy: levente.szabo@sso.hu

Információ:  Szabó Levente, tel: 20/3600234, e-mail: levente.szabo@sso.hu

Szombathely, 2019. augusztus 14. Kiss Barna
  igazgató



Egy valódi hangszerbolt

Kiemelkedően széles
választékkal várjuk

vásárlóinkat 2019-ben is!

fontrademusic.hu
1081 Budapest, Kiss József utca 14. 

+36 1 210 2790, +36 30 488 6622 
Nyitvatartás: h-p 900 -1730 

Adams Alexander Alphasax A&S Bach Bags Berg Larsen BG Blackburn Buffet Crampon B&S 
Cannonball Cherub Conn-Selmer Courtois D'Addario Denis Wick Dotzauer  Edwards Francois 

Louis Gard Gator Getzen Hammig Hohner Holton Hoyer Jody Jazz Jupiter Keilwerth King 
König & Meyer Kromat Leblanc Lorée Ludwig Majestic Manhasset Marca Marigaux Melton 

Muramatsu Musser Neotech P. Mauriat Pearl Powell Rigotti Sankyo Schagerl Schilke Schneider 
Schreiber Seiko Selmer Silverstein Steuer Straubinger Studio 49 Theo Wanne Trevor J. James 

Vandoren Wilde+Spieth Wittner Yamaha Yanagisawa Zoom 


