
 

  

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

A Pannon Filharmonikusok a facebookon! 

Kérjük, legyen ön is a Pannon Filharmonikusok, a ZENE rajongója! A Pannon Filharmonikusokat 

megtalálja a facebookon, ahonnan könnyedén ajánlhatja programjainkat ismerőseinket, részt vehet 

játékainkon és tagja lehet a zenekar internetes közösségének! 

www.facebook.com/Pannon.Filharmonikusok 

 

 

 

Csigaház másodszor! Kicsi vagyok én, majd megnövök én… 

2010. június 12. 15.00h – azoknak, akik rövidet alszanak ebéd után 

2010. június 12. 16.30h – lustálkodóknak :-) 

 

Az első Csigaház nagy sikere után szeretettel várjuk a kicsiket, 

hogy együtt fedezzük fel milyenek leszünk, ha megnövünk! A 

Kicsi vagyok én, majd megnövök én… című foglalkozás a 

hegedűtől a nagybőgőig mutatja meg a gyerekeknek, hogy 

miért vannak kicsi és nagy hangszerek a zenekarban, és 

ezeknek milyen párhuzama van az ő kicsi életükkel: hogyan 

szólalnak meg a zenében az állatok, vagy ismert mesék 

szereplői. A komolyzenei részletek újra a nagyzenekari 

repetoirból adnak kamaraegyüttesre hangszerelt részleteket, 

de nem maradnak el a gyerekek számára a mesékből ismert 

dallamok sem. 

Közreműködik: Deák Márta – hegedű, Deák Anna – hegedű, 

Erdélyi Zoltán – mélyhegedű, Erdélyiné Janzsó Ildikó – 

gordonka, Győri Kornél - nagybőgő 

Jegyvásárlás itt… 

Támogatók: 

 

 

Peskó Zoltán: Zenéről, színházról, zenés 

színházról – kedvezményes vásárlással 

egybekötött könyvbemutató 

2010. június 16. szerda, 17.00h Művészetek és Irodalom 

Háza 

A Líra Könyv Zrt. Corvina Könyvesboltja és a Pannon 

Filharmonikusok  szeretettel meghívja Önt 

 

Peskó Zoltán karnagy úrral Reviczky Béla, a Rózsavölgyi 

és Társa kiadójának főszerkesztője beszélget.   

 

A kiadvány a bemutató alkalmával kedvezménnyel 

megvásárolható.  

 

  

http://www.pfz.hu/
http://www.facebook.com/Pannon.Filharmonikusok
http://www.jegymester.hu/HUN/461/eventtime/Eloadasok-idorendben


Peskó Zoltán: Zenéről, színházról, zenés színházról 

Peskó Zoltán négy évtizedig működött karmesterként Nyugat-Európában; a leghíresebb zenekarokat 

vezényelte, a legrangosabb zenés színházakban dolgozott. Az olasz és a magyar kortárs zene 

előadásának specialistája. Néhány hónapja a kulturális főváros, Pécs nagyzenekarának, a Pannon 

Filharmonikusoknak vezető karmestere. Könyvében a mai zenés színpad helyzetelemzését adja, 

bemutat karmestereket (Boulez, Karajan, Blum Tamás), ismerteti egyes színpadi művekkel (Mozart, 

Wagner, Muszorgszkij, Richard Strauss, Schönberg, Dallapiccola, Ligeti műveivel) való találkozását, 

és közben számos érdekességet mond el az utóbbi évtizedek magyar és európai zeneéletéről. 

A rendezvényre a belépés ingyenes! 

 

Carmina Burana 

2010. június 21. 20.00h Pécs, Kossuth tér 

(Rossz idő esetén: 21.00h PTE Romhányi Aula) 

Carl Orff méltán népszerű művével koronázza meg a pannon 

Filharmonikusok a Zene Ünnepét június 21-én este 20.00 

órától Pécs új terén, a nagyrendezvények számára is alkalmas 

Kossuth téren. Az elővételben megvásárolt jegyekkel ülőhelyet 

biztosítunk Önnek a téren, és az esőhelyszínen is! 

Jegyvásárlás itt… 

  

 

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 

21. 

 
 

17:00  

Zene Ünnepe - Mesterek és 

tanítványaik hangverseny 

vezényel: Vass András 

közreműködik:  

 

 

  

 

 

http://www.jegymester.hu/HUN/461/eventtime/Eloadasok-idorendben
http://www.jegymester.hu/HUN/461/eventtime/Eloadasok-idorendben
http://www.pfz.hu/on-es-a-zenekar/hirek

