
  

Évadnyitó hangverseny! 

2009. szeptember 16. szerda 19.30h PTE Romhányi Aula 

 

Kocsis Zoltán vezényletével, és a lenyűgöző nemzetközi karriernek örvendő Paul Badura Skoda 

zongoraművész közreműködésével nyitja pécsi évadát a Pannon Filharmonikusok.  

Műsor: 

Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok - nyitány  

Ludwig van Beethoven: I. (C-dúr) zongoraverseny, op. 15  

Bartók Béla: Concerto  
 

Vezényel: Kocsis Zoltán  

 

Szólista: Paul Badura-Skoda - zongora  

 

További részletek a bérletek koncertjeiről és bérletrendelés...  

 

Jegyrendelés erre a koncertre itt...  

Szentlőrinci Lobbi Parti 

Több együttműködési lehetőség 

körvonalazódott a múlt hét pénteki 

IX. szentlőrinci Lobbi Partin, ahol a 

régió gazdasági szereplői, civil 

szervezeti és kulturális intézményei 

mutatkoztak be egymásnak kötetlen 

formában. A zenekar sátránál 

hangulatos muzsika szórakoztatta a 

látogatókat, melyet a Pannon 

Filharmonikusok első trombitása, 

Solymosi Péter trombitaművész, és 

fiatal testvére Solymosi Attila 

ütőhangszeres művész biztosított 

latin stílusú trombita-konga 

hangszerelésű számaikkal.  

Telt házas Alföldi-rendezés New Yorkban... 

...európai premier novemberben Szegeden a Pannon Filharmonikusok 
közreműködésével 

http://www.pfz.hu/main.php?menu=D&almenu=D&disp=berletek
http://pfz.hu/main.php?lang=HUN&disp=jegyrendeles_urlap&id=328


Nagy érdeklődés mellett, telt házas előadáson mutatták be a New York-i Dicapo Operaházban 

Alföldi Róbert új rendezését, az Emmeline című operát csütörtök este. "Tobias Picker szerző azt 

mondta, új életet adtam az operájának" - mondta az előadás után a Nemzeti Színház főigazgatója. A 

Nemzetközi operaverseny és fesztivál a Mezzo Televízióval című program keretében bemutatott 

opera Alföldi Róbert második New York-i rendezése, tavaly a Salemi boszorkányokat, az Arthur 

Miller színműve alapján készült opera felújítását mutatták be. A Salemi boszorkányokat a szegedi 

döntőn és Pécsett a Pannon Filharmonikusok közreműködésével adták elő hatalmas sikerrel.  

"Az előadás nagyon szépen ment, szinte hibátlanul, erősen, nagy siker volt, a közönség tapsolt és 

fütyült" - mondta a rendező, aki ismét New York egyik legkülönlegesebb operaházában, a Manhattan 

szívében, a Central Park melletti Dicapóban rendezett, a munkára három és fél hete volt. Az idei 

MEZZO fesztivál és verseny döntőjén szintén a Pannon Filharmonikusok közreműködik az Alföldi 

rendezte új operaelőadásban.  

Részletek: www.operaverseny.hu  

További információ: 

Graf Orsolya 

kommunikációs menedzser 

Tel.: 72/510-114/25 

Mobil: 20/449-8505 

Fax: 72/213-513 

E-mail: grafo@pfz.hu 

Honlap: www.pfz.hu  

__________________________________________________ 

Médiatámogatónk:  

 
__________________________________________________  

Hírlevelünket itt is megtekintheti >>  

Amennyiben kérdése, megjegyzése van, kérjük, írjon nekünk az alábbi címre: info@pfz.hu 

 

http://www.operaverseny.hu/
mailto:grafo@pfz.hu
http://www.pfz.hu/
http://www.pfz.hu/hirlevel/hirlevel.htm
mailto:info@pfz.hu

