
 

  

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

Megkezdődött a Pannon Filharmonikusok 2010/2011. évada! 

200 éve páratlan évadot nyit meg Pécsett a Pannon Filharmonikusok 2010. szeptember 16-án. Az 

évad körülbelül felénél kerül sor az új, európai színvonalú, Magyarország második 

hangversenytermének átadására. A zenekar évadának első fele a korábbi helyszíneken zajlik, 

majd várhatóan a decemberi nyitókoncerteket követően 2011. januárjától az évad a 

hangversenyteremben folytatódik. A már megszokott, nagysikerű programok mellett új bérletet, 

új kezdeményezéseket tartalmaz a zenekar évada, és természetesen folytatódik a „200 éve 

európai” jubileumi ünnepségsorozat 200 eseménye. 

Az évadnyitó sajtótájékoztató sajtóanyaga ITT letölthető... 

 

Évadnyitó hangverseny 

2010. szeptember 16., csütörtök, 19.30h PTE 

Romhányi Aula 

Műsor: 

Bach-Schönberg: Esz-dúr prelúdium és fúga, BWV 552  

Bartók: III. zongoraverseny 

Beethoven: III., „Eroica” szimfónia, (Esz-dúr) op.55 

 

Vezényel: Peskó Zoltán 

 

Közreműködik: Várjon Dénes – zongora 

Évadnyitó hangversenyünk kezdetéig még kapható a 

zenekar Breitner-bérlete! A hangversenyre jegy az 

előadás előtt a helyszínen váltható. Zongorán tanuló diákok és a régió zongora tanárai szakmai jegyet is 

válthatnak a helyszínen! 

 

A koncertről és a közreműködőkről bővebben ITT olvashat... 

 

KORtárs a mában és a múltban 

2010. szeptember 17., péntek 19.30h 

Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, Budapest 

 

Műsor: 

Bach-Schönberg: Esz-dúr prelúdium és fúga, BWV 552 

Bartók: III. zongoraverseny 

Beethoven: III., „Eroica” szimfónia, (Esz-dúr) op.55 

 

Vezényel: Peskó Zoltán 

 

Közreműködik: Várjon Dénes – zongora 

A Pannon Filharmonikusok jubileumi 

ünnepségsorozatának részekét a budapesti 2011. 

tavaszára meghirdetett bérletsorozatának előzeteseként 

szeretettel várjuk a Művészetek Palotájában. A kortárs 

zeneszerző, Schönberg és a zenekar alapítójának, Lickl 

Györgynek egykori kortársa, Beethoven jeleníti meg 

szimbolikusan az elmúlt 200 évet. 

Bővebben a műsorról... 

Jegyvásárlás a koncertre… 

  

http://www.pfz.hu/
http://pfz.hu/letoltes/evad_2010_2011.doc
http://www.pfz.hu/fellepesek/2010/9/16/416
http://www.pfz.hu/fellepesek/2010/9/17/437
http://www.jegymester.hu/HUN/461/eventplay/83228/Pannon-Filharmonikusok--BUDAPEST-Muveszetek-Palotaja-hangversenye


 

Segítség, komolyzene! – helyszínváltozás! 

2010. szeptember 18., szombat 18.00h ZenePark 

(Felsőmalom utca) 

 

„Egészséges eroica” 

 

Műsor: 

Beethoven: III., „Eroica” szimfónia, (Esz-dúr) op.55 

 

Vezényel: Vass András 

 

Közreműködik: Bujtor Balázs, László Csaba 

 

Az évad első koncertje kivételesen a zenekar 

próbatermében lesz, ahol a gyerekek bepillantást nyernek abba a világába, ahol a nagyzenekar 

mindennapjait éli. Szeretettel várunk minden gyermeket és felnőttet, akik Bujtor Balázs humorával 

fűszerezett zenei beavatás során észrevétlenül kerülnek közel a komolyzenéhez. 

Jegyvásárlás ITT... 

Bérletvásárlás 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. 

okt 

1. 

 

 

19:00  

Zene a Zenéért 

Díszhangverseny 

vezényel: Peskó Zoltán 
közreműködik: Guy Braunstein  

 

2010. 

okt 

6. 

 

 

19:30  

Music by... sorozat 

vezényel: Vass András 

közreműködik:  

 

 

  

 

http://www.jegymester.hu/HUN/461/chooseticket_muz/8047585/-Segitseg,-komolyzene!
http://www.jegymester.hu/HUN/461/chooseticket_muz_st/8045564/-Segitseg,-komolyzene!-berlet
http://www.pfz.hu/on-es-a-zenekar/hirek


Kulturális Örökség Napjai 

2010. szeptember 18-19. 

A Cella Septichora Látogatóközpont csökkentett jegyárakkal várja ezen a két napon az 

érdeklődőket. 

Részletek ITT... 

ÖRÖKSÉGI SÉTÁK 

Pécsi templomok II. 

Ez alkalommal a Lyceum templom, Szent Ágoston templom, Mindenszentek temploma, 

Kálvária Kápolna kapui nyílnak meg a látogatók előtt, így szakvezetéssel ismerhetjük meg 

Pécs kevésbé ismert templomait. A program ingyenes!! 

Séta indulási ideje: szeptember 18-án 14.45 óra 

Séta indulási helye: Pécs, Király u. 44. (Lyceum templom előtt) 

Tervezett időtartam: 3 óra 

  

Székely Bertalan nyomában a Pécsi Bazilikában 

Száz éve hunyt el a XIX. századi magyar festészet egyik legkiemelkedőbb művésze Székely Bertalan, aki korának legkeresettebb 

falfestője is volt. Az ő munkáit tekinthetik meg a látogatók szakvezetéssel a Mária Kápolnában, a Szent Mór Kápolnában és az 

Altemplomban. Ez alkalommal a Püspöki Kripta ajtaja is megnyílik a látogatók előtt. A program ingyenes!! 

Séta indulási ideje: szeptember 18-án 11 óra 

Séta indulási helye: Pécs, Szent István tér 23. (Bazilika előtt) 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Rejtett örökségünk az Ormánságban - buszos kirándulás 

2010. szeptember 19. 

A részvételi díj 2000 Ft/fő, amely tartalmazza a szakvezetést, az utazást 

autóbusszal, valamint egy vacsorát.  

 

Előzetes bejelentkezés szükséges, a részvételi díjat a Cella Septichora 

Látogatóközpontban (Pécs, Szent István tér - bejárat a Kioszk mellett) lehet 

befizetni, a határidő: 2010. szeptember 16.  

 

Érdeklődni a 72/224-755 telefonszámon lehet, nyitva tartás: keddtől vasárnapig 

10.00-17.30-ig. 

Részletes program és további információ ITT... 

Túl az emberi lét határán 

Kepenyes Pál szobrászművész kiállítása 

2010. szeptember 12. - 2010. szeptember 27. 

A művész 1926-ban született a Békés 

megyei Kondoroson. Az Iparművészeti 

Főiskolán, majd a Képzőművészeti 

Főiskolán tanult, ahol Ferenczy Béni 

volt a mestere, s ahonnan 

osztályidegenként eltávolították, majd 

1950-ben koholt vádak alapján 

börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban a máranosztrai lakosok kiszabadították, részt 

vett a forradalomban, majd november 21-én elhagyta az országot. Először 

Párizsban tanult képzőművészetet, majd felesége révén Mexikóban telepedett 

le, ahol napjainkban él és alkot. 

Ékszereit aranyból, ezüstből, bronzból, vasból és drágakövekből készíti, s azokból 

a világ számos híressége – Liz Taylor, Arnold Schwarzenegger, Bill Gats, Richard 

Nixon, Madonna is vásárolt már. Szobrai nem statikusak, annak ellenére 

variálhatók, hogy fémből készültek, akár mint egy ruhadarab 

összecsomagolhatók, bárhová felfüggeszthetők, vagy kiteríthetők a 

térben. Mexikóban számos köztéri szobra áll, többek között a repülőgéppel 

Acapulcóba érkezők elsőként A nap népe c.15 méter magas köztéri szobrát 

pillanthatják meg. 

Kiállítása 2010. szeptember 12-től szeptember 27-ig látogatható a Cella 

Septichora Látogatóközpontban. 

Sator Quartet lemezbemutató koncert 

2010. szeptember 29. 20:00 óra Cella Septichora Látogatóközpont 

http://www.pecsorokseg.hu/index.php?esemeny=147
http://www.pecsorokseg.hu/index.php?esemeny=148


CREATIO – TEREMTÉS - Koraközépkori latin himnuszok 

Sator Quartet és Bognár Szilvia (ének) 

Vendég: Lovasi András (ének) 

„Heidl György ihletett muzsikája, az archaikus latin himnusz-szövegek, klasszikus- 

és kortárs jazz zenészek együttes játéka, Bognár Szilvia sallangmentes, szép terű 

éneke: a Sator egy eddig nagyon hiányzó színfolt a magyar palettán: mai szakrális 

zene.” (Lovasi András) 

Közreműködik: 

Gyermán Júlia – hegedű 

Heidl György – gitár 

Kovács Zoltán – nagybőgő 

Szakács Viktória – cselló 

Belépőjegy: 1.000 Ft / 500 Ft 

 

Bővebb információ ITT... 

További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu  

 

 

http://www.pecsorokseg.hu/index.php?esemeny=146
mailto:info@pecsorokseg.hu
http://www.pecsorokseg.hu/

