
"A Concerto egyszerűen tökéletes volt" 

(az idézet forrása: www.momus.hu - Fórum) 

 
Viharos vastapssal köszönte meg a közönség Pécsett és Budapesten is a Pannon Filharmonikusok hangversenyén Paul Badura Skoda játékát, és Bartók 

Concertojának előadását.  

 

A Pannon Filharmonikusok évadnyitó hangversenyeit Pécsett és Budapesten vezénylő Kocsis Zoltánnal a pécsi előadás szünetében készült 

rádióinterjú letölthető itt...  

Zenekarra és színészre komponálva - Segítség, komolyzene! 

2009. október 2., 18.00h ANK Művelődési Ház, Pécs 

A "Segítség, komolyzene!" sorozat részeként október 2-án este hat órakor az ANK 

Művelődési Házban "Ha a zeneszerző szerelmes..." címmel adja elő a zenekar 

Deák Márta koncertmester, hegedűművész előadásában Bartók I. hegedűversenyét 

rendhagyó feldolgozásban.  
 

Az előadógárda sokszínű: a sorozat zenei mesélője, moderátora Bujtor Balázs 

(képünkön), a Pannon Filharmonikusok koncertmestere, aki a neves magyar 

színész, Bujtor István és a hegedűművész Perényi Eszter fia, így születésétől 

fogva a zene és a művészetek világában élt. Kiváló humorérzékével és sokoldalú 

művészeti, zenei műveltségével kalauzolja el a hallgatókat egy-egy mű kapcsán az adott 

szerző, a korszak, a stílus rejtelmeibe. A karmester Vass András, és a 

filharmonikusok másik koncertmestere, Deák Márta hegedűművész is 

közreműködik az előadásban. Fontos szereplője még az estének László Csaba 

színművész, aki a narrátor szerepét fogja betölteni. A zenekarra és színészre 

komponált műsort a darab története ihlette. Bartók első hegedűversenyét (amit ő maga nem is tekintett igazi hegedűversenynek) 1907-1908 körül írta 

Geyer Stefi hegedűművésznőnek, akibe reménytelenül szerelmes volt. A rendhagyó darab titkos életet élt a művésznő haláláig, csak az után került 

nyilvánosságra. Először 1958-ban mutatta be Hans-Heinz Schneeberger a Bázeli Kamarazenekarral, Paul Sacher vezényletével. Bartók ezzel a művel 

elrugaszkodott a klasszikus versenymű-formától, mivel a mű mindösszesen két tételes. Jellegzetes főmotívumát maga a szerző Geyer Stefi 

"leitmotivjának" nevezte. A két tétel más-más beállításból vázolja fel a művésznő portréját: az elsőt vágyódó dallamvilág, érzékeny harmóniák 

jellemzik, a második egy élénk, szórakoztató lányt rajzol elénk, alkalmat teremtve a virtuóz játékra. A művet olyan nagy művészek tették legendássá, 

mint David Ojsztrah, Maxim Vengerov vagy Pauk György. A káprázatos művészgárda ezt a szerelmet körüljárva avatja be a közönséget a szerző, 

valamint a zenei alkotás és előadás titkaiba. A program az egész családnak szól: a szervezők a gyerekeknek ajándékokkal kedveskednek, és az egész 

piciket ingyenes játszóház várja.  

 

A Segítség, komolyzene! sorozatra kedvező áron bérletek válthatók.  

 

Bérletrendelés itt...  

 

Jegyrendelés a koncertre (2009. október 2.) itt...  

 

http://www.momus.hu/
http://media.pannonfilharmonikusok.hu/mp3/interju_kocsiszoltan.mp3
http://pfz.hu/main.php?disp=berletrendeles_urlap&id=13
http://pfz.hu/main.php?lang=HUN&disp=jegyrendeles_urlap&id=344


      

A 28 éves karmester és a 270 éves Stradivari 

2009. október 3. 19.00h Pécsi Nemzeti Színház 

A geopolitikában még mindig kérdés, létjogosult-e Közép-Kelet Európa, mint földrajzi fogalom, a zenei 

életben viszont egész biztosan az. Október 3-án este hét órakor a Pécsi Nemzeti Színházban találkozik 

Közép- és Kelet-Európa: Václav Hudecek cseh hegedűművész, Rossev Gergov bolgár karmester és a Pannon 

Filharmonikusok közreműködésével kelnek új életre Dvořak, Csajkovszkij és Elgar művei egy rendkívüli 

koncerten, aminek a címe is magáért beszél: "Zene a zenéért".  
Az este egyik nagy különlegessége kétség kívül Rossen Gergov (képünkön), a komoly tapasztalatokkal rendelkező, 

ám még csak 28 éves karmester. Gergov 5 éves korában kezdett zongorázni, emellett klarinét és zeneszerzés 

tanulmányokat is folytatott és már gyermekként is komoly nemzetközi kitüntetéseket nyert el. 1996-ban kezdte 

karmesteri tanulmányait Michail Angelovnál, a következő évben a "Fiatal Zenei Tehetségek" szófiai versenyén 

különdíjat kapott. 18 éves korától Bécsben tanult tovább, majd a Tanglewood Zenei Fesztiválon nyújtott 

eredményének köszönhetően karmesteri ösztöndíjat kapott a Bostoni Szimfonikus Zenekarhoz. Karmesteri 

tanulmányait 2004-ben kitüntetéssel végezte el. 2006-ban a Norrlands Opera szimfonikus zenekarával David 

Chesky műveit tartalmazó felvételt, amely 2008-ban a Grammy-díjkiosztón "Klasszikus kortárs zenemű" 

kategóriában jelölést kapott. Repertoárja igen széles. A bécsi klasszikus művektől a romantikán át napjaink kortárs 

zenéje is érdekli.  

Václav Hudecek cseh hegedűművészre 1966-ban figyeltek fel a nemzetközi zenei életben, amikor második díjat 

nyert a cseh rádió tehetségkutató versenyén. David Ojsztrah tanítványaként tanult, valamennyi nagy európai koncertteremben fellépett, de turnézott az 

Egyesült Államokban és Japánban is. Az 1992-ben az orosz zsidó hegedűiskola előtt való tisztelgésként a művész különleges trilógiát rögzített a 

legnagyobb orosz zeneszerzők fiaival. Pavel Kogannal felvett Négy évszak platinalemez lett, akárcsak az Igor Ojsztrah vezényletével felvett Mozart-

versenyművek és a Dmitri Sitkovetskyvel közösen készített Bach-hegedűversenyek felvétele. Václav Hudecek hegedűje egyébként méltó partnere a 

művésznek: egy 1729-ben készült Stradivarin játszik.  

A zenekar a bérlettel rendelkező vendégek számára 1 db tiszteletjegyet ajánl fel, amennyiben elhívják a hangversenyre egy barátjukat, 

ismerősüket, rokonukat. A tiszteletjeggyel a kísérők ingyen vehetnek részt a rendezvényen.  
 

Jegyrendelés erre a koncertre itt...  

 

  

http://pfz.hu/main.php?lang=HUN&disp=jegyrendeles_urlap&id=356


    

 

Megvalósult a Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program keretében.  

 

A rendezvényt az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja.  

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 

 

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

