
Zrrurt rozÉrErÜNr

_ Milyenek az ottani követelmények, összeha- a nagybőgőnek, ktilön trombitának és méIyréz-

s o nlítv a az, itthoniv al ? nek, ktilön fafuvóknak, ktilön a ktirt szólamnak.
_ Nem lepett meg semmi a követelmények _ Milyenek a munkakörüImények _ a próba-

szintjén. Ha készülök valamire, mlír az első pró- rendet, kiszámíthaÍósó4ot illetően?
bán úgy ü1ök le, hogy ne érjen meglepetés' Ha _ 2001 szeptemberéig ismerjük a részletes ter-

valamit nem ismerek, meg is hallgatom. Feltúnő veket és turrrékat. Arészletes programot is tudom

volt, hogy minden kolléga ilyen maximális fel- most szeptemberig. Több turrrénk lesz: közelhá-
készültséggel érkezik, a próbrik így nagyon ma- rom hetes Húsvéti Fesztivál Salzburgban, amin
gas színvonalúak. Sok idő nincs is' tehát közös Verdi Simon Boccanegráját játsszuk és adunk

érdek, hogy jó legyen a próba. Nagyon kevés in- négy nagyzenekari koncertet. Májusban két hétre

tonálási problémával ta]á]koztam. Nagyon szé- Dél-Amerikába utazunk, ide egyébként maga a
les dinamikájú, vastag de puha, kifelé intenzív zenekar is most megy előszöt- Novemberben há-

rézfúvós hangzása van az együttesnek, ami so- rom hetet töltiink Japánban, Wagner Tiisztán és

sem zavaró és nem takarja be a többi szólamot. Izoldájának operabemutatójával a Tokao City
A Berlini Filharmónia Nagytermének hihetet]en operában, ezt öt-hat nagyzenekari konceft egé-

kontrollt adó akusztikája van, ami alapján min- szíti ki. Itt ayezető kamesteÍ Claudio Abbadon
dig tudni lehet, hogy mennyit kell adni. Kitúnő kívül más dirigenssel is fellépünk.
hangszereken játszanak a vonósok is, ami szin- Milyen kannesterekkel dolgozott eddig
tén erős hangerőt eredményez és a fúvósoktól is együtt Berlinben?
megkövetelik az intenzív hangzást. Mindez lefe- _ Abbadoval folyamatosan, de vezényelt mlír
Lé, a piano tartományban is igaz. az együttes következó vezető kaImestere Sír Si

_ Mennyi és milyen jellegű efoglaltsógclt je- mon Rattle is, aki 2002{óI jön Berlinbe. Volt itt
lent az oÍtani munka? Baremboim, Maazel, Haitink' lrvine. Jön majd

_ oten vagyunk a fuvós szólamokban, kivéve ozawa. Szerencsés vagyok' hogy ilyen zenekar-

a küftösöket, akik nyolcan vannak. Két első, az- ban és ilyen karmesterekkel dolgozhatok. Min-
az két szólótrombitás van. Magunk osztjuk be, ki den koncert hihetet1en töltéssel rendelkezik, még

me1yik koncertetjátssza. Havonta négy-öt ktilön- a harmadik előadás után sem laposodnak e1 a da-

bözó programja van a zenekamak' ennek felét rabok. Mindenki figyel arra, hogy este teljes

kell vállalrri. Egy-egy programból á\Íalában há- energiával dolgozzon akkor ís, ha délelőtt törté-

rom - négy koncert van Február második heté- netesen lemezfelvétel volt.
ben Bar1ók Concertoját játsszuk Lorin Maazel _ Mennyire hagyományos vagy mennyire fel-
vezényletével; ez négy próbát, egy főpróbát és újítox a zenekar repertoárja?

egy koncertet, azaz átlagosnak mondható elÍog- _ Amióta ott van Abbado, sokat bővült a reper-

la]tságot jelet. A Concerto mellett Maazel darab- toár. Szinte minden koncerten Van kofiá$ zene.

ja, a Monacoi fanfárok című szép, de nagyon ne- Éppen két hete Kurtiágotjátszottunh szoktr-rnk mai

öriil, mert ha változott is a zenekathangzáSa, nem

rossz iriányban. A francia és olasz zene könnye-

debb, finomabb játékmódját iS megtanulják, nem-

csak a szokásos németet aka]mazzák. A teljes

együttes magas hangzáskultúrájában is kiilön1ege-

sen Szeretem a csellószólamot.
_Van-e alkalma szóló- és kamarazenélésre?
_ A zenekarnak van rézfúvós együttese, 12

tagú, amibe engem is beválasztottak. Február

végén lesz is koncertünk a Kamarateremben,
majd egy CD-bemutató valahol Németország-
ban.

Van lehetőség szóIóznl,, meg is kerestek a na-

pokban, hogy szívesen hallanának szólózni de-

cemberben. De még tudnom kell a músor1.

A hangszer, amin ititszik, kinek a tulajdo-
na?

- Mindenki saját maga veszi meg hangszerét.

Én osztriák gyártmányu, Schagerl hangszereken
játszom. A zenekar minden évben két teljes

hangszer-generálra ad pénzt. Vannak szolgálati,

azaz zenekai tulajdonú hangszerek is, de ezek

elég régiek. Ha vriltóhangszeren kelljátszani, kis-

trombitára vagy komette-re kell váltani' aZ ktilön

honorárium.
Saját hangszereket kell hasznií]rri. Az ilyen

munkákra nem is lehet kölcsönhangszerekkel

felkészülrri.
_ Sikerült-e mór beilleszkednie a zenekar ko-

zösségébe és a német életfotmába?

A rezesek elég jóI elfogadnak, a trombitá-

sok nagyon. Próbajáték után sokan gratuláitak,

szurkolnak, hogy jól menjen a munka. Komo-
lyan és érdeklődéssel kísérik' hogyan teljesítek.

_ Mennyi időre szól a szerződése?

héz műve szerepel. németeket, például Rihmet ő aházi zeneszetzG - Két év ítt a próbaidó, ennyire kaptam szer-

A munkakörülmények is magas szintűek. A jük. Részt veszünk operabemutatókon. Mindennel ződést, uÍána döntik el' hogy kit véglegesítenek.

Filharmóniamellettvanegykamarateremis. Sok találkozunk, nemcsak Matrlenel, Brucknerrel, R. _ Ez azt jelenti, hogy ha véglegesítik, otÍ is

a gyakorló helyiség, amik a nap 24 órájábanren- StrauBsal; Abbado szívesen vezényelfralcíazenét Jbg élni?
delkezésre állnak. Külön hangolók varrnak a vo- is. Már a muzsjkusok is nyitottak, nem háborog- _ Igen, akkor Berlinben kell letelepednem.

nósok _ hegedűk, brácsiák, csellók részére, ktilön nak az újdonságok miatt. Sok kolléga kifejezetten Tóth Anna

Ötlet ha n gvers eny-re ndezÓkn ek :Ű1

a KingS Singers a miskolciakkal
Rövid beszélgetés Gonda Ferenccel, a Filharmónia Észak-Magyarorszóg Kht. igazgatójóval

kanadai származás(l és elsősorban az amerikai
zenében jártas. A műsor összeállítása ís így tör-
ténÍ aZ együttesnek több javaslata volt és azt a

filharmónia dramaturgiai felelósei átnézték,

megbeszélték, majd módosítási javaslatokat tet-

tek. Részben azéÍt, mert az ott népszerő musica-

lek más műfajú műsorszámok nálunk nem any-

nyira ismertek. Másfelől pedig azért kellett bele-

szólni, mert aZ együttes olyan mrivek előadására

is gondolt, amiknek itt rendkívül nehezen lehe-

tett volna megteremteni a technikai feltételét.

Tuméműsorban két jó zongorát szállítani, példá-

ul sportcsamokokba, nagyon költségessé tette

volna az amúgy is költséges előadást.

Különös szenzócióként emlegetik azt a
hangversenyt, amelyet az onök cége rendezett
többek közrjtt a Zeneakadémia Nagytermében
is. A King's Singers ezúttal magyar együttessel
vendégszerepelt Magyarorszóg,on és a hangos
közönségsiker bizonyára végre némi kasszasi-
kert is eredménye7'ett. Mi volt ennek a turnénak
ct története?

_ A Filharmónia Kelet-Magyarország Kht
meghívta a King's Singerst vendégszereplésre
Magyarországra. Négy helyen: Miskolcon,
Szolnokon, Nyíregyházán és Budapesten léptek
fel a Miskolci Szimfonikus Zenekar közremúkö-
désével. Az együttes hozta a karmester1 is, aki

Mit szóIt cl Miskolci Szimfonikus Zeneklr
ehhez a kis ,,kírónduláshoz'' ?

_ A Miskolci Szimfonikus Zenekar öröm-
mel válla]ta a felkérést. szívesen kalandoznak
az itgytlev ezett könnyebb műfajok világában.
Három olyan ragtime is megszólalt, amí csak
aZ együttes repertoárján szerepel, mert nekik
írták a műveket. Ezek Balogh Sándor fe1dol-

gozásai, aki már kilenc ilyen művet írt a zene-
karrrak, ez ahárom is ebből a sorozatból va1ó.

Voltak még francia népdalok, Gershwin da-

lok, Egy amerikai Párizsban, Beatles feldolgo-
zások; az egész műsor Wagner Nümbergi nyi-
tánvával indult.
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_ MegszóIalt-e együtt is a két együttes, vagy Szi-

gorúan váLtották egymást színpadon?
_ E'gyütt is szerepeltek, pl. Beatles dalok

fe1dolgozásaiban.

- KitőI szrirmazott ennek a közös műsotnak
az ötlete?

- Az ötlet tőIünk származott. amikor biztossá
vált, hogy ismétjön az együttes Szerettiink volna
újítani.

_ Volt-e külön tdmogatója ezeknek a hang-
versenyeknek?

_ A Nemzeti Kulturális Alapprogram segí-
tette ezeket is. amihez Szolnokon társult a

MATÁV is, de magának a projektnek nem Volt
kiemelt támogatója.

_ Mennyire v()ltak láto8atottak a koncertek?
_ Végig mindenütt zsúfoit házakkal ment,

póLszékeket kel lett beállítani.
_ Mekkora helyiségekről van szó?
_ Nyíregyházán és Szolnokon sportcsal-

nokban léptek fel a muzsikusok, Miskolcon
az Egyetem díszaulájában, ahol 1400 ember
fér el, Budapesten a Zeneakadémia Nagyter-
mében'

_ Te rv e znek- e has onlót ?

Tervezünk. Most tájékozódunk árak után;

olyan programot szeretnénk, amelyet ugyan-
csak nagyméretű helyiségekben is meg lehetne
rendezni. Ez természetesen inkább a populríri-
sabb műfajt jelent majd, ismét a Miskolci Szim-

fonik-us Zenekat közreműködésével. Jelöltünk
Michael Kennedy, az ismert hegedűvirtuóz.

_ Nem fóras7'totta el túlsógosan a zenekarÍ
a több egymtis utáni monstre hangverseny?
Hajlandó hasonló produkciókban móskor is
rész't venni?

_ A szimfonikus zenekat tagjai nagyon élvez-
ték a produkciót, nem érezték fárasztónak a négy
egymást követő napi uttuáSt, mert anynyi örömet
szeÍzett aZ együtt muzsikálás. A King's-ék is ha-

sonlóan jó emlékekkel Íávoztak' A koronát ter-

mészetesen egy olyal gesztus tenné fe1 erre az

együttrnű<ödésre, ha ők ragaszkodnának ahhoz,

hogy dél-afrikai tunéjukra is a Miskolci Szimfo-
n ikus Zenekarr aI uÍazzanak Tóth Anna

Muzsikus sorsok a vilóg másik feléről

született, amely valóban a muzsik-usok érdekeit

szolgálja. Ennek köszönhető többek köZött aZ iS,

hogy az együttesek több kisegítőt szerződtethet-
nek. Ausztráiában a muzsikusok átlagosan öt-

venöt éves korukban mehetnek nyugdrjba, de

akinek kedve van, azeztkóvetően is tagja marad-

hat a zenekamak. Ha pedig biirkit életkora, nemi

hovatar1ozása vagy a bőrszíne miatt akamak az

állásából elbocsátani. az Ausztráüában diszkri-
minációnak szrímít.

_ Mennyire megoldott az utónpótlds kérdése?

- Nagyon nehéz olyan tehetséges, helyi fia-
talokat találni' akik a megfelelő színvonalon
tudnak muzsikálni. hiszen ehhez külföldi ta-

pasztalatÍa van szükség. Az az ausztrál pedig,
aki elutazik valahová tanu]ni és valóban jó mu-

zsikussá válik, nem biztos, hogy Amerikábó1
vagy Nyugat-Európábó1 ís hazatér. Ausztráliá-
ban ugyanis alacsonyabb fizetést kap és jóval
kevesebb lehetőség között választhat, mint
bárhol máshol a világban. így nehezen áthidal-
ható szakadék alakult ki zeneisko]ák és a zene-

karok között. Éppen ezét a Sydney SzimÍbni-
kusok három esztendővel ezelőtt léttehozták a
Sydney Sinfoniát, egy olyan együttest, amely
tizenhaÍ zenekari tagból és tizenhat tanulóból
á1I. Azért hívták életre ezt a zenekart, bogy a

fiatalok megtanulják az együttes muzsikálást
és zenekari tapasztalatot szerezzenek. A Syd-
ney Sinfonia a próbák mellett SZámoS ifjúsági
előadást tart, s gyakortajár turnézni a különbö-
ző vtdék:' városokba. Mindez nemcsak akezdő
zenészek számára fontos, hanem a tapasztalt

muzsikusoknak is' így ugyanis a kipróbált ze-

nekari tagok is folytonosan új nézőpontokka1

szembesüInek és át tudják adni eddig megszeI-

zeÍt tudásukat. Szerencsére a Sydney
Sinfoniánál akad jelentkező elég, hiszen min-
den ausztrál zenész számárra az jelenti a szak-
mai csúcsot, ha egyszer a Sydney Szimfoniku-

sok tagja lehet. Ez a zenekar az országlegna-
gyobb és legjelentősebb együttese.

_ Vizsgóljuk meg akkor részletesen az ötö-
dik kontinens zenei életét, vegyünk e$, ó]taló-
nos ótÍekintéSt'

Ausztráliában hat nagy együttes működik, a

Sydney Szimfonikus Zenekar, a Nyugat-ausztrál

Szimfonikus Zenekar a Melboume-i Szimfoni-
kus Zenekar, az Adelaide-i Szimíonikus Zene-

kar, a Queens1and-i SzimÍbnikus Zenekar és a
Tasmania Szimfonikus Zenekar. A Sydney-i tár-

sulathoz száztu muzskus taÍtozik' a legkisebb

együttesben pedig hatvan zenész mlzskáI. Eze-
ket a zenekarokat 1996-ig egy állami szeÍyezet,

az ABC, azaz az AtlszÍrál Műsorszóró Társaság

taÍtotta fenn, s ez a cég volt közvetlenül felelős
az egész háIózatért. Négy esztendőve]' ezelőtt
mindez megváltozott. Az állam úgy döntött'

hogy az együttesek továbbra is az ABC irányítá-

sa alá tafioznak, de az eddíginél önál1óbb mó-

don, leány vállalatok módj iira dolgoznak tovább.

Mindez nagyobb fliggetlenséget, rugalmasabb

mííködési kereteket biztosított' amire szükség is
volt. hiszen a különbözó államokban muzsikáló
együtteseknek nagyon eltérő követelményeknek
kellett megfelelniük, s a helyi igények, sajátos-

ságok alapján kellett felépíteniiik repeÍoárjukat'
Megmaradt néhány központi irányel1 de min-
den zenekar önmaga irányítja az éIetét.

- Milyen költsé7vetéSsel dolgoznak ezek az
együtteSek?

_ Az alszÍtÍl' államtól összesen 32 mil1ió

AIJD-t kapnak, ezt aZ összeget oszdiák el egymás

között a létszámtóI fuggő arányban. Az egyes ze-

nekarok költségvetése nagyon hasonlít a Sydney

S zimfonikusokéhoz, amel yet most részletezek, A
Sydney Zenekamál a központi, a területi és a he-

lyi városi támogatás összesen a köItségvetés 47 vo

-át adja' A fennmaradó 53 7o -nak a felét a jegy-

eladás teszi ki, a szponzori segítségpedíg )'2 %.

AusztráIiai anziksz sok Zenével

A muzsikusok a világ túlfelén is keveslik fizeté-
süket. A zenész pálya Ausztriíliában sem tartozik
a legnépszer_űbb, legkeresettebb hivatások közé,
így a zenekarok utránpótlása sziímos gonddaljár'
Kevés a turné lehetőség, ritka vendégnek sziimí-
talakaz igazán neves művészek, sbizony,aze-
nekarok músorkínálata is elég vegyes képet mu-
tat. Biár a világ másik felén húszmillió ausztrál
hallgatja hat nagy szimfonikus zenekar muzsiká-
ját, az együttesek költségvetése Ausztráliában
sem igazodik az inflácjóhoz. Ahhoz, hogy egy
zenekar működni, létezni tudjon' számos támo-
gatóra, szponzolTa van sztikség. A gondok,
problémiík ellenére azonban az alsztrál zeneéIet
sziímos értéket' érdekességet vonultat fel, s a fel-
mérések szeint az óceiánon nil egyre többeket
érdekel a komolyzene' Hogy milyen a zenészek
és a zenekarok éIete az ötödik kontinensen' arról
a legnagyobb együttes, a Sydney Szimfonikusok
közönség-kapcsolatokkal foglalkozó munkatiír-
sa, Alecia Benzie beszél, aki hiárom éven át dol-
gozotÍ' a zenekarral.

_ Mennyire becsülik meg Ausltrálióban a
muzsikusokat?

_Haazarryagielismerésre gondol, akkor a ze-
nészek a világ másik fe]én is alulfizetettek. Egy
ausztrál muzsikus aZ ötven százalékát keresi an-

nak, mint amerikai vagy nyugat- európai kollégá-
ja. Egy átlagos zenekari tag fizetése 45-48 ezer
AI]D (1 AUD - 163 Ft) évente. S biír ez persze a
koncertektól, az új darabok számától is fÍ'igg, de
átlagosan a muzsikusok napi két zenekari próbán
vesznek részt' Az együttesek emellett szezonon-
ként száztjtven-kétszáz hangversenyt adnak.
Erős a szakszervezeti mozgalom, de olyan meg-
mozdulások' sztrájkok, mint Amerikában' nin-
csenek. A legutóbbi kollektív szerződés négy
esztendővel ezelőtt készült, s ennek kialakításá-
ba, pontjaiba beleszólt az Atlsztríl, 7'enészek
Szövetsége is' Így elég rugalmas megállapodás
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