Kirobbanó sikert arattak a Pannon Filharmonikusok Eisenstadtban

Még a teltházas koncertterem előterében felállított kivetítőkön is tömegek kísérték figyelemmel a Pannon Filharmonikusok hétfői előadását a
vasfüggöny lebontásának húsz éves évfordulójáról megemlékező eisenstadti rendezvényen, ahol az osztrák-magyar-német állami vezetők
beszédét koronázta meg fellépésével a zenekar.
A 18.00 órakor kezdődő megemlékezésen elhangzó köszöntőket követően a Pannon Filharmonikusok műsorán szerepelt Haydn D-dúr szimfóniája és
Liszt A-dúr zongoraversenye Király Csaba nagyszerű pécsi zongoraművész közreműködésével. A zenekart Vass András dirigálta nagy sikerrel.
Az összesen mintegy 1200 érdeklődőt Eisenstadtba vonzó eseményen nem is fért el mindenki a hangversenyteremben, így sokan csak az előtérben
felállított kivetítőn tudták figyelemmel követni a zenekar műsorát.
A rendezvényen közel 800 díszvendég volt jelen főleg politikai, diplomáciai, gazdasági és közéleti szereplők. Rajtuk kívül több magyar és osztrák
állami vezető is megjelent az eseményen.
A Pannon Filharmonikusok következő koncertjét a 2009/2010-es szezon nyitóelőadását Pécsen szeptember 16-án adja, Kocsis Zoltán vezényletével.
A hangversenyről bővebben itt olvashat...

Korlátozott számban még kaphatók bérletek!
A Pannon Filharmonikusok az idei évadban is rangos, nemzetközi művészeket felvonultató, minőségi programokkal várja Önt!
Vendégművészeink között lesz többek között Kocsis Zoltán, Oliver von Dohnányi, karmesterek, Fasil Say és Paul Baudra Skoda zongoraművészek,
Henning Kraggerud hegedűművész, és Nina Bernsteiner az opera és a musical csillaga.
A koncertsorozatokra bérletek korlátozott számban még kaphatók a Filharmónia irodában és a Pécsi Nemzeti Színház jegyirodájában a Színház téren.
További részletek a www.pfz.hu weboldalon olvashatók.

Pécsi bérletsorozataink
Kodály-bérlet
A Kodály-bérletnek mind a 9 hangversenye hagyományos műsorszerkesztésű nagyzenekari
hangversenyeket tartalmaz. A 9 hangversenyből kettő a Pécsi Nemzeti Színházban lesz. A színházban
levő első hangverseny válogatást ad magyar kortárs zeneszerzők műveiből. Szólistaként is
természetesen magyar szereplőt üdvözölhetünk Csalog Gábor zongoraművész személyében.
A Kodály-bérlet másik színházi hangversenyén Skandináviába "repülünk": Olari Elts, a rendkívül
tehetséges litván karmester vezényel, aki 2000-ben megnyertre a Helsinki Nemzetközi Sibelius
Karmesterversenyt, melynek eredményeként 2006-ig a Litván Nemzeti Szimfonikus Zenekar vezető
karmestere volt, majd 2007-től az Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar vezető vendégkarmestere lett. A
koncert szólistája Henning Kraggerud, a fiatal, és rendkívül tehetséges norvég hegedűművész
(képünkön).

Breitner - bérlet

amelyből egy a Pécsi Nemzeti Színházban
magában foglal egy crossover produkciót és
Vashegyi György, Magyarország régizene
Pannon Filharmonikus szólistáinak
versenye is elhangzik Solymosi Péter,

A Breitner-bérlet 10 hangversenyéből nyolc koncert
hagyományos műsorszerkesztésű nagyzenekari hangverseny,
lesz. A hagyományos nagyzenekari koncertet mellett a bérlet
egy egyedi kamarakoncertet. A Pécsi Nemzeti Színházban
specialistájának vezényletével Bach estet hallgathatnak meg a
közreműködésével. Többek között Bach F-dúr Brandenburgi
trombita szólamvezető előadásával.

A bérlet crossover produkciójában a méltán híres, új összeállítású Cotton Club Singerssel (képünkön) közös produkciót hallhat a közönség. Műsoron
könnyűzenei művek mellett Szentpáli Roland oratórikus művének előadására kerül sor, melyet a zeneszerző a Cotton Club Singers számára írt.

Az egyedi kamarahangverseny az elmúlt két évad nagy sikerű koncertjeihez hasonlóan a Palatinus Hotel Bartók termében később meghirdetett
időpontban lesz.

Gyermán-bérlet
A Gyermán-bérlet 10 hangversenyéből nyolc koncert hagyományos műsorszerkesztésű nagyzenekari
hangverseny, amelyből egy a Pécsi Nemzeti Színházban lesz. A hagyományos nagyzenekari koncertet
mellett a bérlet magában foglal egy crossover produkciót és egy egyedi kamarakoncertet. A Pécsi
Nemzeti Színházban Oliver von Dohnányi, a nagy nemzetközi hírnévre szert tett magyar származású
muzsikus család tagja vezényel. Oliver von Dohnányi hegedűművész, zeneszerző és karmester jelenleg
a Szlovák Nemzeti Operaház igazgatója. Szólistaként egy szintén külföldön élő és alkotó oboaművész
Hadady László lép fel a koncerten, ahol a népszerű Dvořák mű, az Újvilág szimfónia is elhangzik.
A bérlet crossover produkcióján Nina Bernsteiner (képünkön), Svájcban élő operaénekes hölgy lép
fel, aki könnyűzenei dalokból és operaáriákból álló érdekes, "Két arcú" esttel lepi meg
közönségünket.
Az egyedi kamarahangverseny az elmúlt két évad nagy sikerű koncertjeihez hasonlóan a Palatinus
Hotel Bartók termében később meghirdetett időpontban lesz.

Oratórium-bérlet

dúr miséje és Mahler IV. szimfóniája hangzik
közreműködésével.

A nagy egyházi és családi ünnepekhez kötődő oratórikus hangversenyből álló
bérletsorozat 3 hangversenyt tartalmaz. Októberben Mozart Requiem-jével emlékezünk
elhunyt szeretteinkre. A koncerten Eva Liebau (képünkön) és Olivera Dukić
vendégművészeink az est szólistái. Karácsonyi ünnepi hangversenyünkön Beethoven Cel, Húsvéti ünnepi hangversenyükön orgonaestet hallhat a közönség Olivier Latry

További részletek a bérletek koncertjeiről és bérletrendelés...
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