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Ravenna Fesztivál, EXPO Milánó - olasz turnéra indulnak a MÁV Szimfonikusok
Turnéra indul a MÁV Szimfonikus Zenekar június 26-án Olaszországba. A 83 muzsikus Ravennában,
egy nappal később pedig Milánóban lép színpadra a nagy sikerű DanteXperience produkcióval. A
karmesteri pulpitusra Vittorio Bresciani áll, közreműködik Chiara Muti, valamint az Angelica
Leánykar.
A MÁV Szimfonikusok először 2015. április 24-én, a 35. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében adták elő
ezt a műsort a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, hatalmas sikerrel. A
DanteXperience mind technológiájában, mind pedig tartalmában egyedülálló audiovizuális elemeket
felvonultató produkció, Vittorio Bresciani koncepciója alapján. A két elhangzó művet – Liszt Danteszimfóniáját, valamint Csajkovszkij: Francesca da Rimini - zenekari fantázia Dante nyomán című művét –
természetesen Dante Isteni színjátéka ihlette. Az ehhez társuló illusztrációkat kivetítőn követheti nyomon a
közönség, narrációval kiegészítve.

Vittorio Bresciani

Paolo Micchichè még 2002-ben hozott létre nagyszabású összművészeti
produkciót "Liszt, Dante és Doré - az Isteni színjáték zenében, versben és
festészetben" címmel. A római Operában, a Veronai Arénában, és a Ravenna
Fesztiválon is nagy sikerrel mutatták ezt be, később pedig további olasz
városokba, illetve a Weimari Művészeti Fesztiválra is eljutott, immár
"Multimedia Dante" név alatt. Ezt a koncepciót fejlesztette tovább 2005-ben
Vittorio Bresciani, aki zongoristaként kezdte karrierjét, s ma az egyik
legjobb Liszt-előadónak tartják Olaszországban. Számos CD felvételt
készített Liszt darabjaiból, idén nyáron pedig – a MÁV Szimfonikus Zenekar
élén – a Ravenna Fesztivál egyik legnagyobb attrakciójává teszi a
DanteXperience-t, a Palazzo Mauro de André színpadán. Az Isteni színjáték
idézett részleteinek narrátora Riccardo Muti lánya, az ismert filmszínésznő
Chiara Muti lesz, valamint közreműködik a 40 fős Angelica Leánykar
(alapító és karigazgató: Gráf Zsuzsanna).

A zenekar másnap, június 28-án a milánói Giuseppe Verdi Konzervatóriumban adja elő ugyanezt a műsort a
2015-ös EXPO Milánó keretében. A projektet a Serate Musicali Artisti, valamint a Studiomusica Hungary
Kft. hívta vendégszereplésre Milánóba; a minisztériumi támogatással létrejött produkció várhatóan hatalmas
sikert arat majd az EXPO-n – közölte Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője.

