
Hírlevél 

Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!  
[elérhetőségeink a levél alján találhatóak.]  

A Pannon Filharmonikusok a MEZZO Fesztiválon! 

Az Operaverseny és Fesztivál a MEZZO Televízióval alapító partnere és rezidens 

zenekaraként a Pannon Filharmonikusokkal idén három alkalommal találkozhat a Szegedre 

látogató közönség. Mindazok, akik nem tudnak elutazni Szegedre két produkciót a televízión 

keresztül is élvezhetnek. November 15-én a New Yorkban nagy sikert aratott Tobias Pricker 

Emmeline című operájának magyarországi bemutatóját élőben közvetíti a Duna Televízió, 

november 17-én a fesztivál gálahangversenye látható 36 országban a MEZZO Televízión.  

2009. november 15. 19.00h 

Szegedi Nemzeti Színház, Duna Televízió 

Tobias Pricker: Emmeline 

A tavaly létrehozott operafesztivál második 

évadában szintén Alföldi Róbert (képünkön) 

által rendezett darabban közreműködik a 

zenekar. A New York-i Dicapo Operaház 

társulatának előadásában három 

versenyszerepben találkozunk fiatal 

operaénekes tehetségekkel. Emmeline 

Mosher szerepében Kristin SAMPSON 

(USA), Matthew Gurney szerepében a 

magyarországi NYÁRI Zoltán 

(Magyarország) Aunt Hannah Watkins 

szerepében Iulia MERCA (Románia) játszik a 

legjobb női, illetve legjobb férfi előadói 

címért.  

 

Az előadást élőben közvetíti a Duna 

Televízió!  
 

Közönségünk szintén szavazhat a legjobb 

produkcióra és a legjobb énekesre! Szavazatát 

a rendezők a 06 70 70 70 595-es 

telefonszámra várják a fesztivál ideje alatt.  

 

A darabról, és a szereplőkről bővebben...  

http://www.operaverseny.hu/


2009. november 17. 20.30h 

Szegedi Nemzeti Színház, MEZZO Televízió  

Gálahangverseny 

Peskó Zoltán (képünkön) zeneigazgató először a szegedi gálán lép a 

Pannon Filharmonikusok elé vezető karmesterként.  

A világ számos országában és operaházában dirigáló, az operavilág 

nemzetközi pódiumán - többek között a Milánói Scalában, a Berlini 

Operában, a Párizsi Operaházban, a Bécsi Állami Operaházban - már 

számos alkalommal bizonyított karmester személyével tovább emeli 

a fesztivál színvonalát.  

Operakarmesterként elismert kortárs zeneszerzők - többek között 

Ligeti, Eötvös Péter, Kurtág György - műveinek ősbemutatóit 

vezényelte.  

 

A Gálahangversenyt élőben közvetíti a MEZZO televízió!  

2009. november 17. 19.30h PTE Romhányi Aula 

Debreceni Filharmonikus Zenekar hangverseny 

A Pannon Filharmonikusok minden évben vendégül lát egy-egy szimfonikus zenekart 

bérletsorozatában. Az idén a Debreceni Filharmonikus Zenekar vendégjátékát élvezheti a 

pécsi közönség.  

Műsor: 

Tóth Péter: Téli rege  

Elgar: e-moll gordonkaverseny  

Brahms: I.(c-moll) szimfónia  
 

Közreműködik: Kokas Dóra - gordonka  

 

Vezényel: Kocsár Balázs  

 

A hangverseny részleteiről bővebben itt olvashat...  

 

Jegyrendelés erre a koncertre...  

Fergeteges óév búcsúztató- új év köszöntő mulatság 

2010 szilveszter estéjén a Hotel Kikelet**** - ben! 

http://pfz.hu/main.php?menu=C&disp=fellepesek&id=357
http://pfz.hu/main.php?lang=HUN&disp=jegyrendeles_urlap&id=357


A kezdet... 

Hangulatteremtő KIKELET bólé * Ünnepi svédasztalos 

büfévacsora igazi gourman kínálattal  

a folytatás... 

Vastapsos, énekes, táncos, cselédlányültetős vidám évbúcsúztató produkció a  

Déryné Vándor Színtársulat előadásában *  

Tombolasorsolás - értékes nyereményekkel *  

Éjféli pezsgős köszöntő a városi tűzijáték csodálatos látványával *  

Elvis Presley show Ed Harrys-szel, a 2008. évi nemzetközi profi Elvis imitátor verseny 

egyetlen európai döntősével  

és végül... 

tán, tánc, tánc hajnalig! A fergeteges hangulatot meglepetés slágerzenekarunk garantálja!  

 

További információ és jegyrendelés a www.hotelkikelet.hu weboldalon vagy a 72/512-900-as 

telefonszámon.  

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

