
 

  

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

A Pannon Filharmonikusok nyitóhangversenye 

2010. december 18., szombat 18.00h Kodály 
Központ 

A Pannon Filharmonikusok december 18-i 
nyitóhangversenyére még korlátozott számban 
kaphatók jegyek, melyek az Önök kényelmére a 
www.jegymester.hu webáruházban is 
megvásárolhatók! 

A koncerten szólistaként közreműködik Gyermánné 
Vass Ágnes hegedűművész és  
Jandó Jenő zongoraművész, vezényel Vass András, 
a Pannon Filharmonikusok karmestere. 

Műsor: 

Dohnányi: Ünnepi nyitány op.31 
Beethoven: 4. (G-dúr) zongoraverseny 
Kodály Zoltán: Nyári este 
Bartók Béla: Két arckép – Ideális 
Bizet: Az arles-i lány - szvit 

 

Újévi üzenet díszhangverseny 

2011. január 2., vasárnap 19.00h Kodály 
Központ 

A műsor meglepetés! 

 
Vezényel: Vass András 

 
Közreműködik: Bolyki Brothers 

A Pannon Filharmonikusok minden évben exkluziv 
díszhangversennyel köszönti az újévet. A 
hangversenyre korlátozott számban kaphatók még 
jegyek, mely méltó karácsonyi ajándék lehet bárki 
számára! 

 

  

http://www.pfz.hu/
http://www.jegymester.hu/


Önnek ki a legkedvesebb muzsikusa a Pannon Filharmonikusoknál? 

Minden évben közönségünk szavazata alapján a zenekar egy női és egy férfi muzsikusa támogatóink jóvoltából 
értékes ajándékok kíséretében nyeri el az „A közönség legkedvesebb muzsikusa” címet. Az Önök szavazatát is 
várjuk az ékezetek nélkül ertekesites@pfz.hu e-mail címre január másodikáig. 
A szavazást 2011. január 2-án 12.00 órakor zárjuk. 

 
Az ajándék ezévi támogatója az Ezüstláz Ékszergaléria: 

 

Kedves Zenebarát! 

 
A 2010-es év legkedvesebb női zenészének 
odaítélendő közönségdíjat a Pannon Filharmonikusok 
új támogatója, az Ezüstláz Ékszergaléria kínálja fel.  
Az üzlet-galéria – Pécsett egyedülálló módon – kortárs 
iparművészek egyedi tervezésű ezüstékszereiből nyújt 
exkluzív és sokszínű válogatást, mely többféle 
ízlésvilágot, trendet és generációs igényt igyekszik 
kielégíteni. Folyamatosan bővülő kínálatában jelenleg 
17 élvonalbeli művész különleges ékszerei 
szerepelnek a letisztultan elegáns formavilágtól a 
bohém, extravagáns darabokon át a rusztikus, 
markáns munkákig. A közönség által legkedveltebb női 
muzsikus jutalma - stílszerűen - egy klasszikus darab, 
Zámori Eszter alkotása lesz: fekete édesvízi gyöngysor 
antikolt ezüst liliommotívumos medállal. 
A nyakék megtekinthető a galéria kínálatából ízelítőül 
készített csatolt diaképes bemutató képsorai között. 
Kérjük, tekintse meg, és szavazzon Ön is az év 
muzsikusaira! A diaképek letölthetők ITT... (Power Point) 
Az ékszer életközelben is látható az Ezüstláz Ékszergalériában a Ferencesek utcája 18. szám alatt, ahol minden 
gyönyörködni vágyó érdeklődőt szívesen látnak az üzlet tulajdonosai. 

 

További híreink » 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át fordítsa a zene művészetére! A Pannon Filharmonikusok 
Gyermán István Alapítványa várja felajánlását! 

Adószám: 19031989 – 1 – 02 

Amennyiben le kíván iratkozni hírlevelünkről, kattintson erre a linkre  
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