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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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ZrNEt t<ÓzÉrrrÜNr

A fennmaradó öSszeget adományokból és

azokbó1 a bevételekből fedezik, amelyeket a ze-

nekar a különböző céges rendezvényekért, bér-

bevételekéft kap. Bízunk abban, hogy a jövő
esztendőben az együttes áIlami tiimogatása az
infláció mértékében növekszik. Sajnos azonban
nagyon valószínű, hogy ez az összeg a követke-
ző szezonban is változatlan marad, így majd a

szponzori bevételeinket kell növelnünk. Nálunk
ugyanis a tumék sem hoznak hasznot, csak sú-

lyos kiadásokkal terhelik aZ egy üttest. Az ltazá-
si költségek horribilisek, a vendég-
szereplések idejébe be kell számítani
az ídőátáIlást is, ráadásu] az ausztrá7

zenekaroknak nincs olyan nevük'
hogy valóban jelentős összeget kér-
jenek a külföldi tumékéft. A Sydney
Szimfonikus Znnekar két éwel ez-
elótti, amerikai vendégszerep1ése
kétmillíó AUD-ba került. Minden-
estre ezek a tumék fontosak a zene-

kar fejlesztésében, gazdagítjík az
együttest és érdekes színfoltot jelen-
tenek a repertoiirban. Szükség van
rájuk azért is, hogy a világban is-
menté tegyék az alsztráI zenekarokat, hogy
könnyebben hívjunk meg vezető művészeket.
Ezért valahogy a köItségvetésből ki fogjuk gaz-

dálkodni a vendégszerepléshez szükséges össze-
get és 2002-ben ismét útra kelünk.

Besz'éljünk részletesebben a Sydney Szim-

fonikusokróL. Mekkora közönség kíváncsi a
ko nce rtj eikre, milyen bérlets orozato kka L vór-
ják az, érdeklődőket és milyen jegyórakért hall-

Bathat meg vttkrki egy-egy hangversenyt?
_ Ausztráliában miárciustól novemberig tar1 a

SZeZon 
' 

s ez alaÍÍ az idő alatt a Sydney Szimfoni-
kusok körüIbelül kétszáz konceftet adnak' A kon-
celttermünk a Sydney operaházban Van! aZ ope-

ra és a drámai színház mellett lévő Concer1 Hall-
ban kétezer - ótszóa néző fér el. Eme]lett akad
még egy kisebb közönséget befogadó helyszí-
nünk, a City Recital Hall. A törzsközönségünk
huszonötezer főre tehető, s ríltalában aZ együttes

teltházak előtt muzsikáI. S mivel atelevlzíó és a

rádió is tendszeresen közvetíti a koncer1jeinket,

eziiltal a komolyzene még szélesebb közönségré-
teghez jut el. Két esztendeje rendeztünk péidául
egy Beethoven Fesztivált, amelyet a televíZió is
köZvetített, s egy millió volt azoknak a száma,
akik öt percnél hosszabb ideig nézték a soloza-
tunkat. Általában a Sydney Szimfonikusok egy
szezonban hat nagy zenekari bérletet hirdet meg,

de akad ZongoÍaest-Solozatunk is és néhány
olyan koncert, amelyen valódi kuriózumok ke-
rülnek műsorra. A legjelentősebb a Philips bérlet,

ez a cég ugyanis a iegfőbb támogatónk. Az ezt
követő bérleti solozat egy pezsgőgyárról kapta a

nevét, de az érdeklődók a "Nagy előadókra'és a

Klasszikus rnatinékra is viálthafirak belépőt. A
legdrágább koncertjegy ára 66,50 AUD, a legol-

csóbb 28 AUD' de akadnak olyan hangverse-

nyek is, amelyre a lratalok csupán 4 ALrD-ért
vá]thatrrak belépőt. Egyébként az idei, 2000-es

bérleteket már új struktúra alapján készítettük el,

mert a tavalyi szezonban visszaesett abérletvá-
sárlás. Rájöttiink, az embereket nem érdekli
nyolc_kilenc hangversenyból á11ó sorozat, nincs

rá idejük. Szívesebben vásárolnak öt koncertre

szóló belépőt, s fontos az is, hogy ezek időpontja

rugalmas legyen, több lehetőség köztil választ-

hassanak a bérlettulajdonosok. AZ is új felfede-

zés, hogy jobb, ha a megszokott, 20 órakor kez-

dődő hangversenyeket korábbi időponfua tesz-

sztik, így ugyanis anéz6k munka után ülhetnek

be a koncertekre, s ez követóen még van idejük
egy étterrrri vacsorára is. A mostani kínálatunk-

ban így akad koraesti, délutáni és délelőtti hang-
verseny is. - Milyen a Sydney Szimfonik:usok re-

per1oája? - Ez a kérdés e1ég nagy fejfájást okoz
a művészeti vezetésnek is, hiszen szeretnénk na-

gyon széles közönségréteget elémi, de a zeneiro-

dalom alapművei mel]ett szívesen tuznénk mű-

sona igazán különleges kompozíciókat is. Így

aztán igyekszünk valóban színes reper1oárral dol-
gozni' Az idei szezonban a tangótól Csajkovszki-
jig, a West Side Storytól Duke Ellingtonig' Wag-

ner Ringjéig ninden igényt kielégít a programkí-

nálatunk. Mozart, Beethoven, Sibelius,
Bruclcrer, Bach, Purcell, Janaöek, Brahms, R.
Strauss, Sosztakovics, Liszt és Bartók művei
mellett Bemsteín, Piazzola, Tippett, Copland,

Berio kompozíciók is szerepelnek a koncer1eken.

Nálunk nagyon fontos szempont az is, hogy a

kortárs ausztrál zeoeszerzők művei is rendszere-

sen felcsendüljenek, így Graham Koehne vagy

Richard Mills művei világpremierként hangza-

nak fel a hangversenyeinken. S az is lényeges,

hogy a szólamvezetők is idóró1-időre szó]istaként

1éphessenek anézők elé, így a kínálatban ver-

senyművek is jócskán akadnak.

A viltig vezető muzsikusui menn1'ire Bya-
kori szereplői az ausztról 7eneéletnek?

_ Mindig nagyon nehéz volt Ausztráliába csá-

bítani a legjobb művészeket, hiszen kicsit ki-
esünk a zenei élet forgatagából. Hosszú ide az út,

sok időt elyesz az időeltolódásra va\ő átáIIás, rá-

adásul nincs lehetőség olyan nagy koncert-kör-

utakra. mint Európában vagy Amerikában' Ami-
óÍa azonban a zenekarok nagyobb tinríllósággal

mííködnek és saját maguk is hívhatnak külföldi
előadókat, jelentósen megélénkült a vendégjiárás.

Nagy áttör'ést jelentett aZ is, hogy amíkor 1996-

ban Lorin Maazel Ausztráliában vezényelt, jól
érezte magát nálunk, s azt mondta, van kedve

visszajönni. Így idén szeptemberben ismét diri-
gálja a Sydney Szimfonikus Zenekut. Minderre

egyébként nagy hangsúlyt fektet az együttes fő-

zeneígazgatőja. Edo de Waart is' akit most 2003-

ig választottak meg az együttes VeZe-

tőjének. Számára nagyon lényeges az

egyiittes fejlódése, az, hogy a zenekar

többféle stíIusban otthonosan mozog-
jon. A népszerű komolyzene mellett

igyekszik ritkán játszon darabokat is

műsorra tőzni és minél több kíváló

muzsikust meghívni' A Sydney
Szimfonikusok idei szezonjában ven-

dégként a karmesterdobogóra Iép

többek között Mark Elder, Simone

Young, Bruno Weil, Nicholas
McGegan, Carlo fuzzi és Roberto

Abbado, s olyan énekeseket kísérhet

a zenekat, mint Deborah Polaski, Barbara

Bonney, Alessandra Marc vagy Kurl Rydl. De

fellép nálunk Leslie Howard zongoramúvész,

Ma.rim Vengerov hegedűművész és Christian

Lindberg trombitaművész. S természetesen .V

alsztrál' sztárokból is akad néhriny' hiszen Syd-

ney talán legismertebb karmestere, Richard Gill
vezényli azokat a matinékat, amely a kezdő kon-

certlátogatókat kívánja megnyerni a komolyze-
nének, s az egyik legnépszeríbb auszÍál Zongo-

rista, Roger Woodward előadásában hangzik fel

Prokofjev harmadik ZongoÍaversenye.
_ A televízió- és a ródióközvetítések mellett

késziilnek a Sydney Szimfonikusoknak lemez-

felvételei is?
_ Született már CD-nk, de fótépp azét,hogy

megörökítsiik az egyiittes muzsikálását és legyen

a Sydney Szimfonikus Zenekamak is saját felvé-

tele. Persze, aZért bí^nk abban, hogy e9yszeÍ

majd készíttink egy árutő zenei albumot is.

Egyébként a zenekari gondok, nehézségek elle-

nére AusztráLiában egyre többeket érdekel a ko-

molyzene, az opeÍa. Az állam számos kezdemé-

nyezést, proglamot indít annak érdekében, hogy

felkeltsék a fiatalok érdeklődését a művészet

iránt, hogy minél többen próbá1ják ki tehetségii-

ket és hogy minél több legyen azok száma, akik

éIetében jelentós szerepet kap a kultúra. Az
allszÍrál' kormany nemrég készínetett egy felmé-

rést, amely aztvizsgúja, hogyan tudnrínak fenn-

tartani egy olyan szektorl, amelyben az emberek

vonzó, életképes művészeti ágakat találnak, a

nagy távolságok ellenére is sokak számótra

elérhető és emellett még pénzügyileg is megbíz-

ható. Most folyik ennek az értékelése, s remélhe-

tólegjó eredménnyel zárul. Réfi Zsuzsanna
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