
 

  

A hírlevélben megjelenő cikkek, interjúk a www.pfz.hu oldalra hivatkozva utánközölhetőek. 

Évadzáró hangverseny 

2010. június 3. 19.30 PTE Romhányi Aula  

 

Június 3-án a Pannon Filharmonikusok évadzáró hangversenyén 

ismét világsztárokkal találkozhatunk. A Pécs2010 Európa 

Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósuló sorozat 

keretében Gilbert Varga – az ünnepelt magyar hegedűművész, 

Varga Tibor fia – akinek híres és példamutató „pálcatechnikája” 

népszerű vendégkarmesteri meghívásokat eredményez számos 

kiemelkedő szimfonikus zenekarnál szerte a világon. Szólistaként 

Leonard Elschenbroich (képünkön)gordonka művész lép fel, 

kiről a kritika így ír: „Mélység, kifejezőség, karizma, tökéletesség. 

A játéka az az ideál, amit minden művész szeretne megtalálni.” 

A koncert helyszínén bérlethosszabbítási lehetőség! 

 

Vivaldi: A tavasz – barokk est (A Pécsi 
Szimfonietta hangversenye) 

2010. június 5., szombat 19.00h Gyárvárosi Katolikus 

Templom 

Műsor: 

Corelli: Esz-dúr Concerto Grosso, op. 6, No.12 

Albinoni: d-moll oboaverseny, op. 9, No.2 

Vivaldi: Négy évszak – Tavasz  

Haydn: C-dúr („Medve”) szimfónia, Hob. I:82 

 

Vezényel: Vass András 

Közreműködik: Gergely László – hegedű, Sturcz László - oboa 

A Pécsi Szimfonietta június 5-i koncertje régi idők mestereinek műveit vonultatja fel a hallgatóság előtt. A 

Gyárvárosi Katolikus Templomban megrendezésre kerülő hangversenyen először a barokk korba 

repülünk vissza, ahol három mester három eltérő concerto műfaj-értelmezéséthallhatjuk. A közönség 

szimpátiájának elnyeréséért vetekedik Corelli F-dúr concerto-ja, mely a maga fénykorában – a 18. 

század első felében – Európa számos templomában és színházában zengett közönsége 

gyönyörködtetésére. A velencei származású Albinoni még csak nem is volt hivatásos zeneszerző, 

kedvtelésből írt művei azonban nem ezt sugallják, d-moll oboaversenye méltó kihívója a mindenki által jól 

ismert Antonio Vivaldinak, akinek Négy évszakjából a Tavasz dallamait hallhatjuk. 

A barokk mesterek után, a koncert zárásaként a bécsi klasszicizmus nagy művelőjének, Joseph Haydn 

„Medve” szimfóniája csendül fel, mely szellemes elnevezését brummogás-szerű, népies elemekkel 

vegyített hangzásáról kapta. 

Jegyvásárlás a www.jegymester.hu webáruházban... 

 

Új bérletsorozatok a 2010/2011. évadban!  

Kivételes évad vár a Pannon Filharmonikusok zenekarára és 

közönségére egyaránt! A 2010/2011-es évad közepén 

megnyílik Pécs új hangversenyterme, amellyel új 

időszámítást kezdődik a régió zeneszerető polgárainak 

életében. A terem nem csupán méltó környezetet jelent mind a 

muzsikusok mind a közönség számára, hanem olyan 

lehetőségeket, melyre a pécsi zeneművészet két évszázada vár. 

Jöjjön velünk Ön is, legyen ott az elsők között! 

A Pannon Filharmonikusok meghirdette a 2010/2011. évadban 

hallható pécsi bérletsorozatait. A Gyermán és Breitner-bérletek 9-9 hangversenyt tartalmaznak, melyből 

4-4 hangverseny 2010 őszén a PTE Romhányi Aulában kerül megrendezésre, a sorozatok további 5 

hangversenye pedig a várhatóan decemberben megnyíló új hangversenyteremben lesznek. 

A 2010/2011. évadban Peskó Zoltán zeneigazgató szakmai elképzelései szerint Beethoven szimfóniáit 

és jelentős kortárs szerzők alkotásait is előadja a zenekar. A ma élő kortárs alkotók közül Eötvös Péter, 

Kurtág György egy-egy alkotása lesz hallható, Krzysztof Penderecki pedig saját II szimfóniáját vezényli 

  

http://www.pfz.hu/
http://www.jegymester.hu/HUN/461/eventtime/Eloadasok-idorendben


az új koncertteremben. 

A Gyermán-bérlet 9 „klasszikus” nagyzenekari koncertet tartalmaz, mely kettő hangversenyben tér el a 

Breitner-bérlettől. E kettő hangverseny egyike a Krakkói Filharmonikusok előadása novemberben, 

valamint a már említett Krzysztof Penderecki által vezényelt egyedi hangverseny. 

A Breitner-bélet kettő ún. corssover produkciót tartalmaz. Az ősz folyamán a Music by… sorozat első 

részeként egy filmzenei estet élvezhet a közönség októberben, majd márciusban a zenekar KlasszJazz 

Kreatív Műhelyének alkotásaként Fekete-Kovács Kornél és a Pannon Filharmonikusok közös szerzői 

estjén a jazz és a szimfonikus muzsika ötvözetét hallgathatják meg az érdeklődők. 

A bérletek a hangversenyterem megnyitása miatt két részletben fizetendők. Bérlethosszabbításkor, 

illetve új bérlet vásárlásakor a bérlet I. részletes kerül kifizetésre, majd a tervek szerint november 

folyamán kerül sor a bérletek II. részletének befizetésére, amely egyben az új terembe szóló helyek 

kiválasztását és lefoglalását is jelenti. 

Szeretettel várjuk bérletvásárlóként! 

Bérletesként Ön a szeptembertől induló bérletsorozataink első részletét befizetve jogosulttá válik a 

hangversenytermet megnyitó koncertsorozat egyik koncertjén részt venni, és bérletét meghosszabbítva a 

második részlet befizetésével januártól garantáltan lesz helye az új teremben! Szólójegyek vásárlása 

esetén bérleteseink egyedi kedvezményekben részesülnek, és hűségét megköszönjük azzal is, hogy 

bérleteseink között 2 db ajándék jegyet és két éjszaka szállást sorsolunk ki a 2010. novemberében 

megrendezésre kerülő szegedi Armel Operaverseny és Fesztivál egy operaelőadására és a gála estjére! 

A Pannon Filharmonikusok koncertjeire bérletek a Ticket Expressz minden jegyirodájában kaphatók, 

illetve megvásárolhatók a www.jegymester.hu weboldalakon. Bérletvásárlás esetén a kedvezmények 

(Nyugdíjas, diák) kizárólag a Pannon Filharmonikusok Székházában (Vasváry-ház, Pécs, Király u. 19.) 

és a Filharmónia jegyirodában történő vásárlás esetén vehetők igénybe, ahol Sodexho Pass és Accor 

kultúrautalvánnyal is fizethet. 

On-line bérletvásárlás...  

 

További részletek a bérletekről és a bérlevásárlás feltételeiről: www.pfz.hu 

Szeretettel várjuk jegyvásárlóként! 

A Pannon Filharmonikusok koncertjeire jegyek és bérletek a Ticket Expressz minden jegyirodájában 

kaphatók, illetve megvásárolhatók a www.jegymester.hu weboldalakon. A jegyárusítás 2010. szeptember 

1-jén kezdődik. A hangversenyterembe meghirdetett koncertekre a terem megnyitása előtt jegyek 

foglalhatók a Filharmónia irodában Pécsett a Színház téren (+36-72-310-539) vagy a 

jegyfoglalas@pfz.hu e-mail címen.  

 

Lájkolj és tapsolj! 

A Mesterek és Tanítványaik koncert kétfordulós 

nyereményjátéka a Sikonda Wellness Hotel és Fürdő 

támogatásával. 

A zenekarral június 21-én 17 órakor szólistaként fellépő 7 kiemelt 

tehetségű gyerek közt egy népszerűségi versenyt is hirdetünk. Az 

első fordulóban győztes tanítványra szavazók közt 2*2 db 

belépőjegyet sorsolunk ki az estét záró Carmina Burana 

koncertre, az első sorba. A második fordulóban, a végső győztes 

tanítvány pedig a Sikonda Wellness Hotel és Fürdő 

(www.sikondafurdo.hu) felajánlásával ingyenes belépőt nyer Sikondára, ahova az egész osztályát is 

magával viheti. 

És hogy mit kell ehhez tenni? 

Íme a játék menete: 

ELSŐ FORDULÓ: 

1. Ha még nincs facebook profilod, regisztrálj a népszerű közösségi oldalra 

2. Ha már van facebook profilod, de ott még nem vagy rajongója a Pannon Filharmonikusok profiljának 

(http://www.facebook.com/Pannon.Filharmonikusok), gyorsan nyomj az oldalon a Tetszik gombra. 

3. Ha már rajongója vagy a PFZ-nek, láthatod, hogy a galériában Mesterek és Tanítványaik néven június 

4-én déli 12 órakor feltöltünk 7 fényképet, mindegyik tanítványról egyet-egyet. 

4. A dolgod egyszerű: amelyik kisdiákot és osztályát a végső győzelemhez szeretnéd juttatni, annak a 

fotóján nyomj egy lájkot. 

5. FIGYELEM: A szavazatod csak akkor számít, ha a PFZ által meghirdetett események közt 

megkeresed a Zene Ünnepe rendezvényünket, és bejelölöd, hogy ott leszel vagy sem.  

6. A verseny első fordulóját június 18-án délben zárjuk. Ekkor hirdetünk egy részeredményt, és a győztes 

tanítványra szavazók közt kisorsolunk 2 darab, két személyre szóló belépőjegyet a Zene Ünnepén 

(június 21.) a Mesterek és Tanítványaik koncert után 20.00 órakor kezdődő Carmina Burana koncertre. A 

nyertesek a helyszínen vehetik át a jegyeket. 

MÁSODIK FORDULÓ: 

7. A helyszínen mindenki kap egy tapslapot, ahol bejelölheti, melyik tanítványnak fog tapsolni. 

8. A szavazatot legkorábban a koncert előtt fél órával (16.30-kor) lehet leadni az ottani szervezőknél. 

9. Az urnákat közvetlenül a Carmina Burana koncert előtt (20.00) zárjuk. 

10. FIGYELEM: a helyszínen leadott szavazatok duplán számítanak, tehát minden voksot kettőnek 

fogunk számolni. 

11. A végső győztes osztályával együtt eltölthet egy napot a Sikonda Wellness Hotel és Fürdőben. 

Lájkolj online, tapsolj a helyszínen, és nézd meg az első sorból a Pannon Filharmonikusok koncertjét 

a Zene Ünnepén, vagy akár menj el osztályoddal Sikondára, és tölts el ott egy felhőtlen napot a Sikonda 

Wellness Hotel és Fürdő támogatásával! 

 

A Tanítványokkal és a részletes programmal itt ismerkedhetsz meg... 
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A Sikonda Wellness Hotel és Fürdőről itt tudhatsz meg többet: 

www.sikondafurdo.hu 

 

 

 

További híreink » 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át fordítsa a zene művészetére! A Pannon 

Filharmonikusok Gyermán István Alapítványa várja felajánlását! 

Adószám: 19031989 – 1 – 02 

 

 

  

2010. 
jún 

12. 

 
 

15:00  

Csigaház | „Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én…”  
vezényel:  
közreműködik:  

 

2010. 
jún 

21. 

 
 

20:00  

Zene Ünnepe 

vezényel: Peskó Zoltán 

közreműködik:  
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