
 

  

Az új honlap színesebb és informatívabb 

Ugyanazon a webcímen, de megújuló honlappal várja márciustól a Pannon Filharmonikusok zenekar a programjai 
iránt érdeklődőket. Nem csak külsejében lesz elegánsabb, és jobban átlátható az oldal, de arra is ügyeltek, hogy a 
zenei projektek előrehaladásáról is képet kapjanak itt a zenebarátok. A főoldalon mostantól sokkal egyszerűbben 
elérhető a soron következő Pannon Filharmonikusok hangversenyek részletes műsora, ugyanakkor a korábbi 
koncertek, fellépések évekre visszamenőleg lekérhetők, sőt, a hozzájuk tartozó fényképalbumokat is feltöltik. A 
jubileumi időszak zenei történéseiről izgalmas előzetes hírek részletes beszámolók kerülnek fel rendszeresen, a 
Pécsre érkező világsztárokat lehetőség szerint interjúkban szólaltatják meg. Színesebb, logikusabb, informatívabb 

rendszerben lehet böngészni a zenekarral kapcsolatos korábbi és jövőbeli események között.   

Az új honlapot technikailag úgy jellemezte az alkotó Ferling Dávid, a honlapot tervező és programozó Ferling Webline 
Kft. ügyvezetője, hogy „keresőoptimalizálási elvek alapján ” kódolták, vagyis a lehető leggyorsabban érhető el ezentúl 
az együttessel kapcsolatos bármiféle információ. Bővül az oldalon már korábban is működő  jegyrendelési funkció is, 
az archívum könnyű kezelhetősége pedig arra csábítja majd a zenebarátokat, hogy régi előadások között 
böngésszenek, s eredeti fotók segítségével idézzék fel egy-egy varázslatos este hangulatát. A honlap gyakorlatilag 
napi frissítéssel igyekszik a hallgatóság kedvében járni, ily módon tehát az eddiginél sokkal nagyobb betekintést 
kaphatunk a zenekar hétköznapi és ünnepi életébe. 

 
Látogasson el hozzánk: www.pfz.hu! 

 

Már a pótszék sem volt elegendő. Teljes teltház a szombati Segítség, 

komolyzenén. 

Az összes talpalatnyi hely foglalt volt szombaton, a zenekar Segítség, komolyzene! sorozatán. A szórakoztató, 
ugyanakkor igényes kikapcsolódást jelentő sorozaton került sor a decemberben meghirdetett rajzpályázat 
nyerteseinek kihirdetésére. A közel 140 pályamű, melyet a gyerekek Prokofjev Péter és a farkas című művére 
alkottak, jelenleg is megtekinthetőek a Nevelési Központ Művelődési Házában. Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont 
különdíját is elnyerő első helyezett Siptár Bence árnyképekkel illusztrált könyvet készített, a második helyezett és 
zenekari különdíjas Petruska Emma üvegfestményen ábrázolta a művet, a harmadik helyezett Simon Luca pedig 
papírképet készített. Az első három helyezett a Régió Játékáruház hangszerjáték csomagját, az Aranyalma Játszóház 
és Gyermekfejlesztő Központ ajándékát, és a Bóbita Bábszínház belépőit vehette át. 

Hegyi Fülöp akvarell festménye az Aranyalma Játszóház különdíját nyerte el, Boros Dániel és Boros Mihály testvérpár 
pedig a BMW Schneider ajándékcsomagját kapta. A legtöbb pályamunka a Szieberth Róbert Általános Iskolából 
érkezett, ezért az iskola diákjai Intézményi különdíjat vehettek át. Az iskola 4.a. osztályának gyurmából készített 
alkotása az ANK Művelődési Ház elismerésében is részesült. Szintén a Művelődési ház különdíjasa lett Svézia Dávid 
rajza.  
 

A rajzpályázat támogatói: 

 

 

Világsztárok Pécsett 

2010. március 4. 19.30h Pécsi Nemzeti Színház 

 
Utolsó jegyek Last minute! áron 30% kedvezménnyel! 

Műsor: 

Smetana: Haakon Jarl, op. 16  

Haydn: C-dúr oboaverseny 
Dvořak: 9. (e-moll) szimfónia („Az Újvilágból"), op. 95 
 
Vezényel: Oliver von Dohnanyi 

 
Közreműködik: Hadady László – oboa 

 

Mesterjátékos az oboák fellegvárából 
Az oboa hangszer gyártásának és játékának központjában, Párizsban az  egyik legnevesebb előadóművész magyar: 
Hadady László. A legrangosabb francia szimfonikus zenekarok tagja, a Pierre Boulez kamaraegyüttes szólistája a 

  

http://www.pfz.hu/


párizsi Zeneakadémia tanára március 4-én a Pécsi Nemzeti Színházban a Pannon Filharmonikusokkal ad közös 
hangversenyt. Az oboaművészt a koncertről és a kortárs zene aktualitásairól kérdeztük. 

Az interjú itt olvasható... 

 

Fővárosi év a fővárosban! 

2010. március 7. vasárnap, 19.30h MÜPA Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem 

 
Műsor: 

Smetana: Haakon Jarl, op. 16 
Haydn: C-dúr oboaverseny 
Dvořák: 9. (e-moll) szimfónia („Az Újvilágból”), op. 95 
 
Vezényel: Oliver von Dohnanyi 

 
Közreműködik: Hadady László – oboa 

 

További híreink » 

 

 

  

2010. 
már 

4. 

 
 

19:30  

Világsztárok Pécsett 

vezényel: Oliver von Dohnanyi 
közreműködik: Hadady László - oboa  
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19:30  

Fővárosi év a fővárosban III. 

vezényel: Oliver von Dohnanyi 
közreműködik: Hadady László - oboa  

 

 

  

 

 

http://pfz.hu/programajanlo/33
http://www.pfz.hu/on-es-a-zenekar/hirek

