
 

  

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

Carmina Burana 

2010. június 21. 20.00h Kossuth tér, 
Pécs (Rossz idő esetén 21.00h PTE 
Romhányi Aula) 

Vezényel: Peskó Zoltán 

 
Közreműködik: Rácz Rita – szoprán, Bárány 
Péter – tenor, Marcin Habela – baritone, Mecsek 
Kórus (karig.: Kertész Attila), Bartók Béla 
Leánykar (karig.: Kertész Attila); Bartók Béla 
Férfikar (karig.: Lakner Tamás), Mátyás Kórus 
(karig.: Kunváriné Okos Ilona) 

ÜLŐHELYEKRE korlátozott számban 
ELŐVÉTELBEN JEGYEK KAPHATÓK a 
Filharmóniában, a www.jegymester.hu 
webáruházban és a Ticket Expressz 
jegyirodáiban. Az elővételben megvásárolt 
jegyek ülőhelyet biztosítanak az esőhelyszínen 
is! 

 

Mesterek és tanítványaik: tizenéves csodagyerekek 
nagyszínpadon! 

2010. június 21. 17.00h Kossuth tér 
(Rossz idő esetén: 18.00h PTE 
Romhányi Aula) 

Nincs olyan évad, amikor ne jelentkezne valami 
évekre meghatározó újdonsággal, 
hagyományteremtő zenei sorozattal a Pannon 
Filharmonikusok. A pécsi Mesterek és 
tanítványaik hangverseny olyan kiemelkedő 
képességű gyerekekről szól, akik nem csupán 
saját korosztályuk többszörös verseny 
győztesei, hanem tizenévesen olyan 
színvonalon játszanak hangszerükön, hogy egy 
professzionális szimfonikus zenekarral lépnek az idei Zene Ünnepén, június 21-én a színpadra. 

A hangverseny szólistái 11-17 éves különleges tehetségek, hét ifjú pécsi muzsikus: Domján Katalin – 
cselló (11 év), Forró Fruzsina – fuvola (14 év), Sturcz Noémi – ének (13 év), Szőke Noémi – szaxofon 
(17 év), Balogh Ádám – zongora (12 év), Girán Péter – gitár (16 év) és Győri András – oboa (16 év). A 
különleges koncert érdekes játékkal egészül ki. A facebook közösségi portálon és a helyszínen 
begyűjtött „tapslapokkal” gyűjthetnek a tehetségek rajongókat. Akinek a legtöbben tapsolnak, egy 
ingyenes fürdőbelépőt kap, ahova elviheti az osztálytársait is! 

Tovább... 

 

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 
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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...  
 
Ismerje meg a fellépő gyerekeket közelebbről! 

 

 

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 

16. 

 
 

17:00  

Peskó Zoltán: Zenéről, 
színházról, zenés színházról 
vezényel:  
közreműködik:  

 

2010. 
jún 

21. 

 
 

20:00  

Zene Ünnepe 

vezényel: Peskó Zoltán 

közreműködik:  
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