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A gyermek előbb tanul meg énekelni, mint beszélni. Előbb tud rajzolni, mint írni, és előbb fedezi 
fel a táncot, mint a járást. A művészet kifejezésére és befogadására az emberi természetnek 
egy egész életen át ösztönösen szüksége van.  A művészeti ágak között pedig a zene az, ami 
a legkönnyebben megszólítja az embereket és a lélek mélyéig hatol. Harmonizáló ereje enyhíti 
a belső feszültséget, és akármilyen nehézségekkel küzdünk épp, elülteti bennünk a remény 
magjait.
Éppen ezért a MÁV Szimfonikus Zenekar muzsikája is minden időben erőt adott az embereknek. 
Nincs még olyan messze 1945, mikor a Magyar Államvasutak egykori igazgatója, Varga László 
felkérte az Operaház egyik karmesterét, Szőke Tibort, hogy alapítson zenekart, ami a vasúttal 
járja majd az országot. Céljuk az volt, hogy a világháború veszteségei után ne csak az ország, 
hanem az emberi lélek is reményre leljen a művészet segítségével. A törekvés most, 2021-ben 
is hasonló. A járvány tépázta világban nemcsak a gazdaságot kell újraindítani, hanem a lélek 
sebeit is be kell gyógyítani. A klasszikus zene örömet adó, felemelő szépsége segít elfeledtetni a 
veszteségeket, és inspirál a folytatásban.  Anno a Szimfonikusok alapítói sok ezer ember életébe 
vittek örömöt, ahogyan a ma zenészei is rendületlenül dolgoznak a közönségért. Ebben az új 
évadban századok óta sikeres zeneművek és modern darabok egyaránt felcsendülnek majd, 
vendégkarmesterek, külföldi és magyar szólisták bővítik a zenekart egy-egy koncert erejéig. 
Reméljük, hogy a hangversenyek immár élő közönség előtt szólhatnak, és a MÁV Szimfonikusok 
a nézőtér soraiban üdvözölhetik visszatérő és új vendégeiket. 
Adjon nekünk hitet a zene: hitet az újrakezdésben, hitet a közösség erejében és az összetartásban. 
Büszke vagyok arra, hogy a MÁV-Volán-csoport a MÁV Szimfonikus zenekar támogatója. Mi, 
közösségi közlekedést megteremtők és zenészek hasonlóak vagyunk: célunk az összehangolt 
munka, az egymásra figyelő játék.  Ez a szemléletmód adja együttműködésünk sikerét is. 
Jó szórakozást kívánok a 2021/2022-es évad hangversenyeihez!

DR. HOMOLYA RÓBERT
MÁV-Volán-csoport 
elnök-vezérigazgató

Tisztelt Közönség!

© SZECSŐDI BALÁZS
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FARKAS RÓBERT
vezető karmester

A világjárvány egy nagyon fontos láncszemet erodált: a közönség és a zenekar közötti személyes 
kapcsolatot. A sors mégis úgy hozta, hogy én ebben a kritikus időszakban kerültem kapcsolatba 
a MÁV Zenekarral.  
Egy októberi hétvégén az együttes vezetősége megkért, hogy utazzak haza és vegyem át a 
következő koncert dirigálását.  Ezt az őszi napot és annak hangulatát Ady Endre, a Bartóknak 
kedves költő Három őszi könnycsepp című költeményével tudnám a legjobban leírni: „Őszi 
délben, őszi délben, / Óh, be nehéz / Kacagni a leányokra. / Őszi éjben, őszi éjben, / Óh, be nehéz 
/ Fölnézni a csillagokra. / Őszi éjben, őszi délben, / Óh, be könnyű / Sírva, sírva leborulni.” 
Több hónapos kényszerpihenő és kalandos utazás után megérkeztem Budapestre és elkezdtük 
a közös munkát. Különleges és nehéz helyzet volt ez, mégis nagy odaadással és energiával 
dolgoztunk, kölcsönös elfogadás és egymáshoz formálódás jellemezte a munkánkat. Ez volt 
az utolsó koncert, ahol még élőben játszhattunk Önöknek. Azok, akik akkor jelen voltak a 
Zeneakadémián, megismerhettek engem. Ezután sajnos csak online előadásokon találkozhattak 
velem. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a 2021-2022-es évadban a MÁV Szimfonikus Zenekar 
vezető karmestereként állhatok a pulpitushoz. Az elmúlt 15 évet hazámtól távol, Berlinben 
töltöttem, és nagyon motiváló, hogy a külföldi tapasztalataimat itthon, ezzel a csodálatos 
budapesti együttessel kamatoztathatom. Izgalommal tölt el, hogy megismerhetem a zenekar 
közönségét, és hogy sok gyönyörű pillanatot újra együtt élhetünk meg. 
Addig is Vörösmarty egyik utolsó, halála előtt nem sokkal írt, A vén cigány című, több mint 150 
évvel ezelőtti versét idézve köszöntöm Önöket, amely az évszázadokon átívelően úgy hangzik, 
mint egy minden korábbinál aktuálisabb kívánság: “Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal / (...) 
Lesz még egyszer ünnep a világon, / Majd ha elfárad a vész haragja, / S a viszály elvérzik a 
csatákon, / Akkor húzd meg újra lelkesedve, / Isteneknek teljék benne kedve.”

Szeretettel köszöntöm a MÁV Szimfonikus Zenekar 
közönségét! 

Tisztelettel: 

© GELA MEGRELIDZE
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Kobajasi Kenicsiró 1974 tavaszán nyerte meg a Magyar Televízió első Nemzetközi Karmesterver-
senyét. A MÁV Szimfonikusok volt az első zenekar, amelyet hazáján kívül vezényelt, ezzel indult 
nemzetközi karrierje. A Mester azóta sikert sikerre halmoz, de a mai napig különleges viszony 
fűzi zenekarunkhoz. Visszatérő vendég nálunk, akinek jelenléte ünneppé tesz minden koncertet 
a közönség számára, és ösztönzőleg hat a zenekar tagjaira is. Több tucat koncertet dirigált 
különböző sorozatainkban; Japánban is több alkalommal vezényelte a MÁV Szimfonikusokat, 
öregbítve ezzel hazánk és a zenekar alapítójának hírnevét. 2014 tavaszán Kobajasi nagyszabású 
koncertsorozattal ünnepelte az MTV karmesterversenyén aratott győzelem 40. évfordulóját. Há-
rom hét alatt hét hangversenyt adott hazánkban a legnevesebb magyar komolyzenei együttesek 
részvételével. A sorozat gálakoncertjén a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a karmester munkája 
előtt tisztelegve a magas rangú Vasútért kitüntetést adományozta Kobajasi Kenicsirónak. A MÁV 
Szimfonikus Zenekar legbecsesebb kincsei között őrzi a Mester barátságát, akit a 2014–15-ös 
évadtól kezdve tiszteletbeli vendégkarmesterként üdvözlünk a pulpituson.

Tiszteletbeli vendégkarmesterünk, 
Kobajasi Kenicsiró

KOBAJASI KENICSIRÓ
tiszteletbeli vendégkarmester

© KELEMEN GERGŐ
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© RÓZSA ZSUZSANNA

Állandó vendégkarmesterünk, 
Csaba Péter

CSABA PÉTER
állandó vendégkarmester

több mint 80 országban lépett már színpadra. 1983 óta Franciaországban, Lyonban él, a Solistes 
de Lyon és a finn Virtuosi di Kuhmo Kamarazenekarok alapítója és karmestere, a svédországi 
Lappföldi Fesztivál és Musica Vitae zenekar művészeti igazgatója is volt. Fiatal zenei tehetségek 
támogatását célzó kezdeményezését Svédország után Spanyolországban fejlesztette tovább, a 
santanderi Ecuentro de Música Y Academia fesztivál keretei között. E munkája révén sok kiváló 
ifjú muzsikusnak (köztük több magyarnak is) volt alkalma bemutatkozni. Svédországi tevékeny-
ségének elismeréseképpen 2002-ben a Svéd Királyi Akadémia tagjává választották. A Lyoni Zene-
művészeti Főiskola professzora, és zenekari osztályának vezetője, 1994-től 2010-ig a Besancon-i 
Szimfonikus Zenekar igazgatója és állandó karmestere. Több országban vezet mesterkurzusokat. 
Számos lemezfelvétele készült, 1994-ben Finnországban készült Sibelius-lemeze az USA-ban 
elnyerte „Az év legjobb felvétele” címet. Az elmúlt években több CD felvételen vezényelte a 
MÁV Szimfonikusokat is. Számos kortárs zeneszerzővel dolgozott együtt, mint például Krzysztof 
Penderecki, Alfred Schnittke, Henry Dutilleux, Sofija Gubajdulina, Kurtág György, akik közül 
sokan ajánlották neki kompozícióikat. Olyan művészekkel lépett pódiumra, mint Pierre Fournier, 
Natalia Gutman, Dimitrij Baskirov, Truls Moerk, Teresa Berganza, Oleg Kagan, Christian Zim-
mermann, Tabea Zimmermann, James Galway, Menahem Pressler, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, 
Ránki Dezső, Jandó Jenő, Frankl Péter, Várjon Dénes, Simon Albert, Baráti Kristóf, Fenyő László, 
Várdai István. 2017-ben a francia köztársasági elnök a Francia Becsületrend Lovagja címmel 
tüntette ki Csaba Pétert, a francia kultúra és zeneművészet szolgálatáért, Finnországban pedig 
a „Finn Fehér Rózsa Lovagrend” kitüntetésben részesült a finn zene és művészet terén végzett 
kiemelkedő tevékenységéért. 2012–2019-ig a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és 
vezető karmestere, 2019-től pedig állandó vendégkarmestere.

Kolozsvárott született 1952-ben. Öt éves korá-
ban kezdett hegedülni, hegedű, zeneszerzés és 
karmesteri tanulmányait a bukaresti Porumbes-
cu Zeneakadémián fejezte be. Több nemzetközi 
versenyen ért el értékes helyezést (pl. Paganini 
Verseny, Genova) és évtizedeken keresztül rend-
szeresen adott hangversenyeket, mint hege-
dűművész. Néhány évvel később sikerrel mutat-
kozott be karmesterként is. Világjáró muzsikus, 

5



Takács-Nagy Gábor 1956-ban született, a nevét viselő vonósnégyes révén vált világhírűvé. 
A kvartett ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, Colorado-ba, és tagjai ott is tele-
pedtek le. Takács-Nagy Gábor 1992-ben kivált az együttesből és visszaköltözött Európába, 
azóta Svájcban él, a genfi Zeneakadémia tanára, emellett a világ számos helyén vezet ka-
marazenei mesterkurzusokat. Visszatért Magyarországra is: 1992-től 2001-ig rendszeresen 
vendégszerepelt a Budapesti Fesztiválzenekarban mint koncertmester, valamint 1999-től új 
vonósnégyesben – Mikrokosmos – játszott, amellyel 2007–2008-ban felvették Bartók ösz-
szes vonósnégyesét a Hungaroton Bartók sorozatához. Kamarazenekarának zeneigazgatója, 
koncertjein világhírességek szerepelnek. 2011-től kezdődően az angol Manchester Camerata 
zenekar szerződtette vezető karmesteréül. A MÁV Szimfonikus Zenekarban 2005 óta művé-
szeti tanácsadóként irányította a vonósok műhelymunkáját és a zenekar új, kamarazenekari 
sorozatát. 2008 szeptembere óta zenekarunk első vendégkarmestere, 2010 szeptemberétől 
kezdve pedig vezető karmester és művészeti vezető volt 2012 júniusáig. 2014-től 2016-ig 
a Budapesti Fesztiválzenekar első vendégkarmestere. 2018-tól a MÁV Szimfonikus Zenekar 
állandó vendégkarmestere.

Állandó vendégkarmesterünk, 
Takács-Nagy Gábor

TAKÁCS-NAGY GÁBOR
állandó vendégkarmester

© JONATHAN KEENAN
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Kesselyák Gergely Liszt-díjas karmester, rendező 1995-ben diplomázott a Zeneművészeti 
Egyetemen Lukács Ervin növendékeként. 1993-tól rendszeresen vezényli Magyarország vezető 
szimfonikus zenekarait, valamint tizenegy hazai zenés színházban eddig összesen több mint 
száz produkció dirigense volt. 1997-ben megalapította a Miskolci Nemzeti Színház operata-
gozatát; ugyanettől az évtől a Magyar Állami Operaház vendégkarmestere, majd 2001-től 
karmestere. 2001-től a Bartók Plusz Nemzetközi Operafesztivál alapító zeneigazgatója. 2004-
től a Budafest Nyári Nemzetközi Opera és Balett Fesztivál művészeti igazgatója, 2005-től 
2012-ig a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatója. 2005-től 2006-ig a Magyar Állami 
Operaház Főzeneigazgatója. 2011 óta újra a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója. 1999 
óta rendezéssel is foglalkozik; egyebek mellett színpadra állította Verdi: Rigoletto, Donizetti: 
Szerelmi bájital, Bartók: A kékszakállú herceg vára, Puccini: Turandot című operáit. Az általa 
rendezett Don Giovannit nyolc évig játszotta az Operaház. Kesselyák Gergely 2010 szep-
temberétől tölti be a MÁV Szimfonikus Zenekar karmesteri posztját. Előszeretettel válogat 
XX. századi orosz zeneszerzők művei közül; az elmúlt évek során olyan repertoárt honosított 
meg, amely korábban ugyan kevéssé volt ismert, de annál nagyobb sikert aratott a közönség 
körében.

Karmesterünk,
Kesselyák Gergely

KESSELYÁK GERGELY
karmester

© ÉDER VERA
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MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY



Ügyvezető igazgató: 
Lendvai György

Vezető karmester: 
Farkas Róbert

Tiszteletbeli vendégkarmester: 
Kobajasi Kenicsiró

Állandó vendégkarmester: 
Csaba Péter, 
Takács-Nagy Gábor

Karmester: 
Kesselyák Gergely

Kiemelt támogatók:

Budapest Főváros IV. kerület, 
Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IX. kerület, 
Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbánya Önkormányzata

A MÁV Szimfonikus Zenekar 
fővédnöke: 

Mager Andrea,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter

Az Alapítvány közhasznú szervezet. Köszönettel veszi művészetpártoló 
intézmények, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek támogatását. 
Az adományozó a törvény által biztosított adókedvezményre jogosult.

Bankszámlaszám:
10200971-21521573-00000000

Adószám: 
18056721-2-43

Bírósági nyilvántartási szám:
01-01-0004473

Alapító és főtámogató: 

MÁV Magyar Államvasútak Zrt. 

Kuratórium: 

Fenyő Gábor – elnök, 
Károlyi Zsolt,
Kertész Péter, 
Stephen Lugosi, 
Molnár Géza, 
Dr. Rácz Gábor, 
Szígyártó Gyöngyi

© STEIRER MÁTÉ

A Zenekar telefonszáma:
+ 36 1 338 2664

Fax:
+36 1 338 4085

E-mail: 
office@mavzenekar.hu

Honlap:
www.mavzenekar.hu
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A Szőke Tibor Mesterbérlet első hangversenyét zenekarunk új vezető karmes-
tere,  Farkas Róbert vezényli. Karmesteri tanulmányait Berlinben fejezte be és 
azóta ott él, több rangos német operaházban vezényel és sok koncertfelkérésnek 
tesz eleget itthon is. Zenekarunkat 2020 őszén vezényelte először, nagy sikerrel. 
Szólista vendégünk, Alexander Gingyin 1977-ben Moszkvában született, ma is 
ott él, koncertezik az egész világon. Játékát elragadtatott kritikák méltatják. 
Liszt zenekari kíséretes zongoraművei közül kettőt is előad hangversenyünkön. 
A Müpa a 15., jubileumi évada alkalmából meghirdetett zeneműpályázatán a 
kamarazenekari, kamaraszimfonikus művek kategóriájában díjazott lett Molnár 
Viktor Mars Mission című műve, amelynek ősbemutatóját hallhatják Szőke Tibor 
hangversenysorozatunk idei első estjén.

SZŐKE TIBOR
mesterbérlet 1.

MÜPA - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2022. január 20.  csütörtök 19:30

Molnár Viktor:  Mars Mission - ősbemutató
(A Müpa 2020. évi Zenezersző pályázatának díjnyertes műve) 
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
Liszt: Magyar fantázia
Mendelssohn: IV. (Olasz) szimfónia

Közreműködik: Alexander Gingyin (zongora)
Vezényel: Farkas Róbert

Műsor:

Farkas Róbert

©GELA MEGRELIDZE10



Kesselyák Gergely pályájának kezdete, 1993 óta egy sor színházban több mint hat-
van opera és más zenés színpadi mű előadását vezényelte. Az is közismert, hogy 
évek óta a Virtuózok című televíziós tehetségkutató verseny zsűrijének tagja. A 
Virtuózok tehetséges fiatal énekeseket hívta meg mostani operaelőadásába, amely 
azzal is a televíziós műsorhoz kapcsolódik, hogy a címszereplő, Miklósa Erika is 
hosszú évek óta a Virtuózok zsűrijének lelkes tagja. Verdi operája Alexandre Dumas 
A kaméliás hölgy című regénye, illetve az abból készült színmű nyomán készült, 
1853-ban Velencében mutatták be. Cselekménye Párizsban játszódik, főszereplő-
je Violetta, a nagypolgári társaságban élő kurtizán, aki őszinte érzelmekre vágyik, 
jólelkű, és végül tüdőbajban meghal. A Traviata Verdi egyik legnépszerűbb operája, 
amely színpadi játék, díszletek és jelmezek nélkül is nagy élmény lesz.

SZŐKE TIBOR
mesterbérlet 2.

MÜPA - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2022. február 17.  csütörtök 19:30

Verdi: Traviata - három felvonásos opera, koncertszerű előadásban 

Közreműködik: 
Miklósa Erika (Violetta),
Ninh Duc Hoang Long (Alfred),
Molnár Levente (Giorgio Germont),
a Virtuózok című televíziós tehetségkutató verseny énekes versenyzői,
Csokonai Színház Énekkara (karvezető: Gyülvészi Péter)

Vezényel: Kesselyák Gergely 
Rendező: Gábor Sylvie

Műsor:

Miklósa Erika

©CSISZÁR ZSOLT 11



Antonín Dvořák (1841-1904) Smetana mellett a legnagyobb cseh zeneszerző. 
1892-95 között a New Yorki Konzervatórium igazgatója, ebben az időben szüle-
tett „Az Újvilágból” című szimfóniája és híres Gordonkaversenye is. VII. szimfóniá-
ját Londonban mutatták be a zeneszerző vezényletével, köszönetképpen ajánlot-
ta a Királyi Filharmóniai Társaságnak, amely tagjává választotta. Hangversenyünk 
karmestere, Káli Gábor (sz.1983) karmesteri tanulmányait Berlinben fejezte be, 
2018-ban 1. díjat nyert a Hongkongi Nemzetközi Karmesterversenyen. Vezényelt 
a Salzburgi Ünnepi Játékokon és Németország legrangosabb operaházaiban. Fenyő 
László (sz. 1975) Lübeckben fejezte be tanulmányait, 2004-ben megnyerte a Pab-
lo Casals Nemzetközi Gordonkaversenyt. A Karlsruhe-i Zeneakadémia professzora, 
sokat koncertezik világszerte és sok kamarazenét játszik, itthon is. 

SZŐKE TIBOR

Fenyő László

mesterbérlet 3.

MÜPA - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2022. április 21.  csütörtök 19:30

Dvořák: Gordonkaverseny 
Dvořák: VII. szimfónia

Közreműködik: Fenyő László (gordonka)
Vezényel: Káli Gábor

Műsor:

12



Két romantikus német zeneszerző műveit halljuk a hangversenyen: Mendelssohn 
1809-ben, Schumann 1810-ben született. Mendelssohn mindkét műve erősen iro-
dalmi, illetve történelmi ihletésű, Schumann viszont akkor komponálta Csellóver-
senyét, amikor 1850-ben elfoglalta zeneigazgatói állását Düsseldorfban. Három 
különböző karakterű tételből áll, de a tételek között nincs szünet. A mű a gor-
donkások repertoárjának nagyra becsült darabja. Mendelssohn Goethe költeménye 
nyomán komponálta koncertnyitányát, a Reformáció szimfóniát pedig 1830-ban, 
a reformáció egyik alapműve, az Augsburgi Hitvallás megjelenésének 300. évfor-
dulójára. A Gordonkaverseny szólistája, az 1988-ban Párizsban született Camille 
Thomas négyéves korában kezdett csellózni és ma hangszerének a világ minden 
táján szívesen fogadott művésze.

SZŐKE TIBOR

Camille Thomas
©CHRISTIAN MEUWLY

mesterbérlet 4.

MÜPA - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2022. május 11.  szerda 19:30

Mendelssohn: Szélcsend és szerencsés hajózás - nyitány 
Schumann:  a-moll gordonkaverseny
Mendelssohn: V. (Reformáció) szimfónia

Közreműködik: Camille Thomas (gordonka)
Vezényel: Csaba Péter

Műsor:

13



Sosztakovics: Ünnepi nyitány
Szkrjabin: fisz-moll zongoraverseny
Csajkovszkij: V. szimfónia

Közreműködik: Szabó Marcell (zongora)
Vezényel: Káli Gábor

ERDÉLYI MIKLÓS
bérlet 1.

Káli Gábor

Zeneakadémia - Nagyterem
2021. szeptember 22. szerda 19:00

Műsor:

Két fiatal, de máris sikeres magyar muzsikus fellépése teszi emlékezetessé 
zenekarunk évadnyitó koncertjét. Káli Gábor karmester Budapesten megkez-
dett tanulmányait Berlinben fejezte be. Németországban a legnagyobb váro-
sok operaházaiban vezényel előadásokat, közben itthon is sok hangverseny 
karmestere. Szabó Marcell zongoraművész 2012-ben diplomázott a Zenea-
kadémián, több nemzetközi verseny díjnyertese. Hangversenyünk az orosz 
zene egyfajta keresztmetszetét mutatja be: Csajkovszkij V. szimfóniája a nagy 
romantika fénykorát idézi, Szkrjabin egyetlen, nálunk ritkán hallható zongora-
versenyét 1898-ban mutatták be. Sosztakovics a sztálini Szovjetunióban élt, 
ennek a kornak lenyomata az 1954-ben komponált Ünnepi nyitány.

©JOHANNA LINK14



Hacsaturján: Álarcosbál – szvit
Anton Rubinstein: 4., d-moll zongoraverseny, Op. 70
Csajkovszkij: IV. szimfónia

Közreműködik: Schaghajegh Nosrati (zongora)
Vezényel: Farkas Róbert

ERDÉLYI MIKLÓS
bérlet 2.

Schaghajegh Nosrati

Hangversenyünkön Csajkovszkij népszerű IV. szimfóniája mellett megszólal egy eddig 
ismeretlen, nagyszerű mű. Anton Rubinstein (1829-1894) neve gyakran olvasható ké-
sőbbi nagy orosz zeneszerzők életrajzában, mint tanár és példakép. Zongoraművész-
ként, karmesterként az egész világon ismert volt, művei útmutatásul szolgáltak Csaj-
kovszkij és Rahmanyinov számára is. Öt zongoraversenye közül a legjobbnak tartott, 
1864-ben bemutatott Negyedik csendül fel hangversenyünkön, amelyről azt írták a 
méltatók, hogy „az első orosz zongoraverseny”. Aram Hacsaturján örmény zeneszerzőt 
jól ismerjük. Álarcosbál című balettjének részleteiből állította össze a hangversenyen 
felcsendülő szvitet. A koncert szólistája, Schaghajegh Nosrati Németországban szü-
letett, ott végezte tanulmányait és onnan indult fényes karrierje. Az Erdélyi Miklós 
bérletünk közönségének ezzel a koncerttel mutatkozik be Farkas Róbert zenekarunk 
újonnan kinevezett vezető karmestereként.

Zeneakadémia - Nagyterem
2021. október 29. péntek 19:00

Műsor:

©IRENE ZANDEL 15



Sok olyan karmestert ismerünk, akik valamilyen hangszernek is elismert szólistái 
voltak. Arra is van példa, hogy egy és ugyanaz a művész egy estén vezényel és 
hangszerén is játszik, az azonban nagy ritkaság, hogy zenekar nélkül, kamaramu-
zsikusként mutatkozzék be. Csaba Péter, aki közismerten kiváló hegedűművész 
is, azért teszi ezt, mert így tud igazi képet adni arról a nagy francia zeneszer-
zőről, akit nagyon szeret és tisztel. César Franck (1822-1890) orgonaművész és 
zeneszerző alapította meg azt a hagyományt, amely oly naggyá és minden más 
nemzetétől különbözővé tette a francia romantika zenéjét. Csaknem egyidőben 
komponálta élete főművét, egyetlen szimfóniáját és a szintén hatalmas hege-
dű-zongora szonátát. Csaba Péter és Gulyás Márta csaknem egyidősek, zenei 
együttműködésük és barátságuk hosszú évtizedekre nyúlik vissza.

ERDÉLYI MIKLÓS
bérlet 3.

Csaba Péter

Zeneakadémia - Nagyterem
2021. november 26. péntek 19:00

C. Franck: Az elátkozott vadász - szimfonikus költemény
C. Franck: A-dúr szonáta hegedűre és zongorára
C. Franck: d-moll szimfónia

Közreműködik: Gulyás Márta (zongora), Csaba Péter (hegedű)
Vezényel: Csaba Péter

Műsor:

©ZS. RÓZSA
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Két kiváló, fiatal orosz muzsikus vendégszereplése avatja különleges eseménnyé a 
hangversenyt. Kirill Truszov a MÁV koncertek közönségének régi ismerőse. Szentpé-
tervárott született, nyolcéves korában már zenekari hangverseny szólistája volt. Csa-
ládjával Németországba költözött, ott fejezte be tanulmányait, azóta világjáró, sikert 
sikerre halmozó koncertező művész. Valentin Urjupin Ukrajnában született 1985-ben, 
muzsikus pályáját klarinétművészként kezdte, de korán kiütközött karmesteri tehetsége 
is. Nemzetközi versenyeken szerepelt sikerrel, 2017-ben megnyerte Frankfurtban a 
Solti György Nemzetközi Karmesterversenyt. Több város operaházában vezényelt, volt 
Valerij Gergijev és Vlagyimir Jurovszkij asszisztense. Több mint 30 operát vezényelt 
és nagyon sok zenekari művet, sok országban vendégszerepelt. Sibelius híres Hege-
dűversenye a nagy finn zeneszerző jellegzetes nyelvén szólal meg: a zord északi táj, a 
természettel állandóan küzdelemre kényszerülő finn ember lelkivilága, az ősi legendák 
titokzatos hangulata hatja át. Sosztakovics tizedik szimfóniáját 1953 decemberében, 
Sztálin halála után mutatták be, ez volt a zeneszerző első szimfonikus műve öt év 
hallgatás után, tele a rá jellemző titkos utalásokkal, rejtjelekkel. A mű második, Scherzo 
tételéről ő maga írta, hogy Sztálin zenei arcképének szánja. 

ERDÉLYI MIKLÓS
bérlet 4.

Kirill Truszov

Zeneakadémia - Nagyterem
2021. december 17. péntek 19:00

Sibelius: Hegedűverseny
Sosztakovics: X. szimfónia

Közreműködik: Kirill Truszov (hegedű)
Vezényel: Valentin Urjupin

Műsor:

©M. BORGGREVE 17



Liszt Ferenc és Frédéric Chopin nagyjából egy időben kerültek Párizsba és jó ba-
rátok lettek. Ebben az időben, 1830 és 1834 között keletkezett Chopin Andante 
Spianato et Grand Polonaise című műve, amelynek első része zongoraszóló, utána 
csatlakozik a zenekar, a zeneszerző szülőhazáját idéző lengyel nemzeti tánc, a po-
lonéz formájában. Liszt 1838-tól több mint húsz évig érlelte harmadik zenekaros 
zongoraművét, amelyet nem nevezett zongoraversenynek, hanem a „Haláltánc – 
parafrázis a Dies irae témájára” címet adta neki. A művet 1865-ben mutatták be, 
nem sokkal ezután komponálta Ferenc József császár és Erzsébet királyné magyar 
királlyá és királynővé koronázásának ünnepi ceremóniájára a Magyar koronázási 
misét. A műben a katolikus szentmise hagyományos zenei eszközei mellett sok 
magyaros motívum is megszólal. 

ERDÉLYI MIKLÓS
bérlet 5.

Zeneakadémia - Nagyterem
2022. február 10.  csütörtök 19:00

Liszt: Haláltánc 
Chopin: Andate Spianato et Grand Polonaise, Op. 22
Liszt: Koronázási mise

Közreműködik: Balázs János (zongora),
Szabóki Tünde (szoprán), Szántó Andrea (mezzoszoprán), László Boldizsár (tenor), 
Cser Krisztián (basszus), Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba)

Vezényel: Kesselyák Gergely

Műsor:

Balázs János

©EMMER LÁSZLÓ18



Fiatal koreai zongoraművésznő, Klara Min lesz hangversenyünk vendége. Ta-
nulmányait Amerikában fejezte be. Koncertezik az egész világon, lemezfelvé-
teleket készít, több nagyváros zenekarainak volt szólistája. Művész karrierje 
mellett arra is jutott energiája, hogy New Yorkban egy koncertirodát hozzon 
létre, amely fiatal művészek utazásait, fesztiválokat, tanulmányutakat szervez. 
Műsorán Mozart legkedveltebb zongoraversenye szerepel, amelyről a kortár-
sak feljegyezték, hogy Beethoven kedvence volt. Bartók a világháború és az 
amerikai emigráció évei alatt komponálta utolsó befejezett zenekari művét, 
már betegen, anyagi gondok, honvágy és aggódás közepette. A híres karmes-
ter, Szergej Kuszevickij rendelte tőle a művet, ő is vezényelte a bemutatót. A 
Concerto Bartók legtöbbet játszott, emblematikus műve.

ERDÉLYI MIKLÓS

Klara Min

bérlet 6.

Zeneakadémia - Nagyterem
2022. március 11.  péntek 19:00

Mozart: d-moll zongoraverseny K.466
Bartók: Concerto

Közreműködik: Klara Min (zongora)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Műsor:

©M. BORGGREVE 19



Zenekarunk Lukács Miklós bérletsorozatának nyitóhangversenyét is két kiváló fiatal 
művész fellépése avatja ünneppé. Farkas Gábor zongoraművész és Farkas Róbert kar-
mester egy év különbséggel ugyanabban a városban, Ózdon születtek. Gábor a Zene-
akadémia tanszékvezető tanára és a Tokió-i College of Music professzora. Róbert elő-
ször kórusvezetést tanult a Zeneakadémián, karmesteri tanulmányait Berlinben fejezte 
be és azóta ott él, több rangos német operaházban vezényel és sok koncertfelkérésnek 
tesz eleget, itthon is. Ettől az évadtól kezdve Farkas Róbert a MÁV Zenekar vezető 
karmestere. Schumann zongoraversenye a zongorairodalom egyik legkedveltebb ver-
senyműve, Brahms utolsó szimfóniája pedig méltó lezárása a nagy zeneszerző életmű-
vében a szimfóniák sorának. A műsor különlegessége Liszt Prometheus című, ritkán 
hallható szimfonikus költeménye, amely görög mitológiai történetet dolgoz fel. 

Liszt: Prometheus – szimfonikus költemény
Schumann: a-moll zongoraverseny
Brahms: IV. szimfónia

Közreműködik: Farkas Gábor (zongora)
Vezényel: Farkas Róbert

LUKÁCS MIKLÓS

Farkas Gábor

bérlet 1.

Zeneakadémia - Nagyterem 
2021. szeptember 28. kedd 19:00

Műsor:
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Hangversenyünk felér egy világutazással. Karmesterünk, Conrad van Alphen a 
Dél-Afrikai Köztársaságban, Pretoriában született, tanulmányait Hollandiában vé-
gezte. Sikeres karmester lett, sokat szerepel Oroszország különböző zenekarainak 
élén. Alexey Shor zeneszerző Kijevben született. Travel Notebook (Útinapló) című 
zongoraversenye hat különböző városban szerzett emlékeit, benyomásait, érzéseit 
mondja el a zene nyelvén, sokszínűen, változatosan. Richard Strauss Till Eulenspie-
gelről szóló „kópé története” Németalföldön játszódik, a Zarathustra Nietzschét, a 
nagy német filozófust idézi, maga a próféta (Zarathustra) az ókori Perzsiában élt. A 
két Strauss mű között érdekes színfolt lesz Shor műve. Zenéje tonális, a romantika 
harmónia- és hangszínvilágát hozza vissza. Külön figyelemre méltó a szólózongora, 
amelynek virtuóz szólama Griegre és Rahmanyinovra emlékeztet. 

LUKÁCS MIKLÓS

Conrad van Alphen

bérlet 2.

Zeneakadémia - Nagyterem 
2021. október 14. csütörtök 19:00

R. Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei – szimfonikus költemény
Alexey Shor: Travel Notebook (Útinapló) – zongoraverseny, Magyarországi bemutató
R. Strauss: Imígyen szóla Zarathustra

Közreműködik: a 2021. évi Classic Piano International Competition (Málta) díjnyertese
Vezényel: Conrad van Alphen

Műsor:

©MARCO BORGGREVE 21



Amerikából érkező híres karmester hangversenyünk vendége. Leonard Slatkin tanul-
mányait a New Yorki Julliard Zeneakadémián végezte. Amerika és Európa több nagy 
zenekarának volt zeneigazgatója, több mint 100 lemezt adott ki. Műsorán egy-
egy amerikai és magyar mű szerepel, valamint az egyetemes zene egyik kimagasló 
remekműve. John Corigliano (sz.1938) Elégia című művét 1966-ban mutatták be. 
Lassú tempójú, szomorú, drámai zene. Egészen más karakterű Dohnányi Ernő 1910-
ben bemutatott, eredetileg Szvit nagyzenekarra című műve. Színes, ötletekben gaz-
dag, szórakoztató, de magasrendűen igényes zenei eszközöket felvonultató mű. 
Beethoven III. szimfóniájának alcíme Eroica, azaz Hősi szimfónia. A műben a küzdő, 
esetenként elbukó, de eszméit soha fel nem adó ember ideális képét állítja elénk. 

Leonard Slatkin

LUKÁCS MIKLÓS
bérlet 3.

Zeneakadémia - Nagyterem
2021. november 19.  péntek 19:00

Corigliano: Elégia
Dohnányi: fisz-moll szvit, Op.19
Beethoven: III. (Eroica) szimfónia

Vezényel: Leonard Slatkin

Műsor:

©LEVEL LI22



„Sergei Babayan-t szoros szálak fűzik Rahmanyinov zenéjéhez… A hangok vad má-
mora helyett átlátszóvá teszi a zenét. Elválasztja Rachmanyinov zenéjének rétegeit, 
felmutatja a zene áradatában alig észrevehető kis formákat… Dinamikai skálája 
szinte végtelen” – így jellemzik a méltatók hangversenyünk szólistájának játékát. 
Rahmanyinov 1909-ben bemutatott III. zongoraversenye kevéssel a rendkívül nép-
szerű Második után keletkezett, kicsit mintha annak folytatása lenne, de technika-
ilag még nehezebb. Ugyanebben az évben mutatták be Bartók II. szvitjét is. Ez a 
mű az első zenekari mű Bartók első, nagy népdalgyűjtő útja után, amely elementá-
ris hatással volt rá. Új világot tárt ki előtte az ősi hagyományokat őrző parasztzene 
felfedezése. A II. szvitben ráismerünk olyan elemekre is, amelyek későbbi nagy 
műveire annyira jellemzők. 

Sergei Babayan

LUKÁCS MIKLÓS
bérlet 4.

Zeneakadémia - Nagyterem
2022. január 13.  péntek 19:00

Rahmanyinov: III. zongoraverseny
Bartók: II. szvit

Közreműködik: Sergei Babayan (zongora)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Műsor:

©M. BORGGREVE 23



Az est karmestere, Csaba Péter Franciaországban él. Erre az estére választott hazájának 
zenéjéből hoz érdekes ízelítőt. A francia romantika nagy korszakát az egyik legnépsze-
rűbb mű, Saint-Saëns híres Orgonaszimfóniája képviseli. A koncert első felében olyan 
művek szólalnak meg, amelyek a romantika és a XX. századi zene határvonalán kelet-
keztek. Ilyen Eric Satie 1895-ben komponált Gymnopedies című műve, amelyet Debussy 
írt át zenekarra. 1898-ban született Chausson Poème című hegedűszólós műve, amely 
még erősen romantikus hangvételű. Ravel Tzigane című, ugyancsak hegedűszólós műve 
jóval később, 1924-ben keletkezett. Az est szólistája, Oliver Charlier (sz. 1961) 10 éves 
korában már a párizsi Conservatoire növendéke lett. Több nemzetközi versenyen nyert 
értékes díjakat, sok híres nagy zenekar szólistája volt. 20 éves kora óta a Conservatoire 
tanára.

Olivier Charlier

LUKÁCS MIKLÓS
bérlet 5.

Zeneakadémia - Nagyterem
2022. március 3.  csütörtök 19:00

Satie: Gymnopedie 3,1 - Debussy hangszerelésében
Ravel: Tzigane
Chausson: Poème
Saint-Saëns: III., c-moll szimfónia (Orgonaszimfónia)

Közreműködik: Olivier Charlier (hegedű)
Vezényel: Csaba Péter

Műsor:

©J-B. MILLOT24



1785-ben a dél-spanyolországi Cadiz városából felkérték Haydnt egy zenekari 
mű megírására. A nagyhéti szertartás alatt egyenként felolvasták a keresztre 
feszített Jézus hét mondatát, majd néhány percig mindenki némán imádkozott. 
Haydn feladata az volt, hogy hangszeres zenét komponáljon a néma meditáció 
idejére. Az eredeti vonószenekari műből Haydn később vonósnégyes- és zongo-
raváltozatot is írt. Néhány évvel később egy további változatot komponált: ének-
szólamokat a korábbi hangszeres tételekhez, négy szólistára és négyszólamú ve-
gyeskarra. Az evangéliumok szerint Krisztus keresztre feszítése után földrengés 
rázta meg a földet. Haydn ennek nyomán egy Földrengés című zenekari tételt 
komponált a mű végére. Sok évi távollét után örömmel üdvözöljük a karmesteri 
dobogón Vashegyi Györgyöt! 

Purcell Kórus

LUKÁCS MIKLÓS
bérlet 6.

Zeneakadémia - Nagyterem
2022. április 1.  péntek 19:00

Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán - oratórium változat, Hob. XX:2

Közreműködik: Szutrély Katalin (szoprán), Schöck Atala (alt), 
Komáromi Márton (tenor), Melkovics Zoltán (basszus), 
Purcell Kórus (karvezető: Vashegyi György)
Vezényel: Vashegyi György

Műsor:

©POSZTÓS JÁNOS 25



Hangversenyünk első részének főszereplői a mély rézfúvós hangszerek közül a harsonák. 
A műsor első számának zeneszerzője, Szentpáli Roland tubaművészként és zeneszerző-
ként is jelentős. Stílusában ízléssel keverednek a klasszikus, a jazz és a popzene elemei. 
Vinicio Meza Dél-Amerikában, Costa Ricán született. Négy harsonára komponált verseny-
művében szülőföldjének eredeti zenéje adja az alaphangot, változatos ritmusokkal és sok 
ütőhangszerrel. A mű szólistái Szegedről érkeztek, a kitűnő együttest főiskolai tanáruk, 
Gyivicsán György alapította. A közelgő karácsony adja az apropóját a műsor utolsó szá-
mának. A hangverseny karmestere, Farkas Róbert tanulmányait a budapesti Zeneakadé-
mián kezdte, Berlinben fejezte be. Azóta Németországban él és különböző operaházak 
előadásait vezényli, de közben egyre többet vezényel itthon is. A 2021-2022-es évadtól 
zenekarunk vezető karmestere.  

VARGA LÁSZLÓ

Gyivicsán György

bérlet 1.

Olasz Kultúrintézet - Giuseppe Verdi terem
2021. december 4.  szombat 11:00

Szentpáli Roland: Pearls II. 
Vinicio Meza: Versenymű négy harsonára és zenekarra
Csajkovszkij: Diótörő szvit

Közreműködik: Gyivicsán György (harsona),
SzegEd TRombone ENsemble 
Vezényel: Farkas Róbert

Műsor:
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Hangversenyünk szólistája a szlovákiai Zsolnán született 1982-ben. Tanulmányai 
során az Anne-Sophie Mutter Alapítvány támogatta, ő maga sokat szerepelt együtt 
a világhírű hegedűművésszel. Jelenleg a Basel-i Zeneakadémia professzora. A nagy-
bőgő nem túlságosan gazdag irodalmából választotta Bottesini versenyművét, 
valamint két ismert darabot játszik saját átiratában, mindkettő eredetileg magas 
fekvésű énekhangra, illetve hegedűre íródott, utóbbi híresen virtuóz hangszertu-
dást igényel. A koncert karmestere, Hollókői Huba Finnországban, a világhírű Jorma 
Panula növendékeként végzett karmesterképzőt. Zenekarunkat már többször vezé-
nyelte, műsorait mindig a változatosságra való törekvés jellemzi. 

VARGA LÁSZLÓ

Hollókői Huba

bérlet 2.

Olasz Kultúrintézet - Giuseppe Verdi terem
2022. január 29.  szombat 11:00

Rossini: Olasz nő Algírban - nyitány 
Bottesini: h-moll nagybőgőverseny 

 Dvořák: Ruszalka – Dal a holdhoz (átirat nagybőgő szólóra és vonósokra)
 G. Dinicu: Pacsirta (átirat nagybőgőre és vonószenekarra)
Csajkovszkij: Olasz capriccio

 F. Loewe: My Fair Lady – szvit 

Közreműködik: Patkoló Román (nagybőgő) 
Vezényel: Hollókői Huba

Műsor:
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Hangversenyünk szólistája, Meehae Ryo koreai gordonkaművész volt már zenekarunk 
vendége. Műsorán egy különleges átirat szerepel: Brahms Kettősversenye, amelyet 
gordonkaversennyé alakítottak. A koncert portugál karmestere, José Eduardo Gomes 
2019-ban első díjat nyert az Európai Unió Nemzetközi karmesterversenyén, Szófiában. 
Műsorán hazájának leghíresebb zeneszerzője, az 1924-ben született Joly Braga Santos 
ünnepi nyitánya hangzik el, majd az említett Brahms-mű után Edvard Grieg, a nagy 
norvég zeneszerző egyik legtöbbet játszott műve: Ibsen Peer Gynt című drámájához 
készült kísérőzenéjéből összeállított koncertszvit szerepel. A két szvit tételei nagyon 
változatosak, van köztük szívbe markoló gyászzene, természeti kép és a hegyi törpék 
királyának palotájában rendezett borzongató ünnepség zenei leírása. 

VARGA LÁSZLÓ

José Eduardo Gomes

bérlet 3.

Olasz Kultúrintézet - Giuseppe Verdi terem
2022. április  9.  szombat 11:00

Joly Braga Santos: Szimfonikus nyitány, No. 3, Op. 21
Brahms: Gordonkaverseny - a Kettősverseny átirata
Grieg: Peer Gynt - I. és II. szvit 

Közreműködik: Meehae Ryo (gordonka) 
Vezényel: José Eduardo Gomes

Műsor:
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Meehae Ryo
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Varga Tibor hegedűművész 1921. július 4-én, 100 évvel ezelőtt született Győrben. Kitű-
nő hegedűművész volt, Hubay Jenő és Carl Flesch voltak a tanárai. 1956-ban a svájci Sion 
városában megalapította saját nyári zeneakadémiáját, amely mindmáig nagyon népszerű 
és a világ minden tájáról jönnek a növendékek továbbképzés céljából. Mind Stuller Gyula, 
mind Takács-Nagy Gábor sokat köszönhetnek neki.
Takács-Nagy Gábor erre a hangversenyre hegedűművész-tanár kollégát hívott meg: Stul-
ler Gyula (sz. 1962) budapesti és londoni főiskolai tanulmányok után a Freiburgi és a 
svájci Sion város főiskoláján tanít.  Weiner Leó (1885-1960) hosszú évtizedeken át volt 
a Zeneakadémia legendás hírű tanára. Kamarazenét tanított, emellett gazdag invenciójú, 
szellemes zeneszerző. A hangverseny műsora a zenetörténetet követi Bachtól Weinerig. 
Bach szólóhegedűre írott szonátái közül a második, a-moll szonáta Andante tételét írta 
át Weiner vonósnégyesre, illetve vonószenekarra. Bach híres kéthegedűs versenyművé-
ben Stuller Gyula partnere saját fia lesz. Mozart öt híres hegedűversenye közül az utolsó, 
A-dúr hangnemű darab hangzik el, melynek különlegessége a rondóformájú zárótétel 
egyik, cigányos közjátéka.

FESTETICS

Takács-Nagy Gábor

bérlet 1.

Műsor:
Bach-Weiner: Andante BWV.1003
J.S. Bach: d-moll versenymű két hegedűre BWV.1043
Mozart: A-dúr hegedűverseny K.219 
Weiner: Pastorale, Fantázia és Fúga

Közreműködik:  Stuller Gyula, Stuller Barnabás (hegedű)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Festetics Palota - Tükörterem
2021. szeptember 16.  csütörtök 18:00
IN MEMORIAM VARGA TIBOR
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FESTETICS

Lencsés Lajos

Lencsés Lajos 1943-ban született Dorogon. Mindmáig naponta gyakorol, kutatja a 
zeneirodalmat, új műveket tanul meg és koncertezik. Ezen felül mindent igyekszik 
tovább is adni abból, ami neki örömet szerzett. Könyvet is írt életéről, tapasztalatairól 
„Egy gondolkodó nádszál” címmel, amely nyilván az oboa nádból készült fúvókájára utal. 
Műsorának összeállítása is erről a hihetetlen nyitottságról szól: egy német, két cseh, és 
két francia szerző; Bach, a nála kevéssel fiatalabb Richter, a Haydn-kortárs Druschetzky, 
aki élete nagy részét Magyarországon töltötte; egy kísérletező kedvű Debussy-kortárs 
francia zeneszerző és Gabriel Fauré, aki a kor népszerű belga írója. Maurice Materlinck 
drámájának londoni előadásához írt kísérőzenét. A zene nem a cselekményt, hanem a 
szereplők lelkivilágát ábrázolja. 

©GARAS KÁLMÁN

bérlet 2.

Műsor:
Bach: Musikalisches Opfer - Ricercar a 6 BVW. 1097
Georg Druschetzky: g-moll oboanégyes
Franz Xaver Richter: Oboaverseny 
Koechlin: Öt darab oboára és vonósokra Op. 79
Fauré: Pelléas és Melisande szvit

Oboán közreműködik és vezényel:  Lencsés Lajos

Festetics Palota - Tükörterem
2021. december 10.  péntek 18:00
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Alexandre Dimcevski

Hangversenyünk a Festetics koncertek hagyományát folytatja: meghívunk egy hírne-
ves művészt, aki a próbák során megosztja a zenekar tagjaival tapasztalatait, a pró-
bafolyamat végén pedig a közönség is megismerheti játékát. Ez a híres vendég ez 
alkalommal Mihail Vaiman, a világhírű ukrán hegedűművész, a Kölni Zeneművészeti 
Főiskola professzora. Hangversenyén két orosz mű hangzik el, szerzőik Csajkovszkij 
és Anton Arenszkij, aki Csajkovszkij tanítványa volt. Mindkettejüktől egy-egy variáci-
ós mű hangzik el. A hangverseny műsorán emellett két Mozart versenymű szerepel: 
a híres G-dúr hegedűverseny és a fiatalabb korban készült, kéthegedűs „nagy ver-
senymű” (ezt jelenti a cím: Concertone). Partnere, Alexandre Dimcevski, volt tanít-
ványa, aki 2016 óta a Magyar Állami Operaház zenekarának egyik koncertmestere.

bérlet 3.

Műsor:
Arenszkij: Változatok egy Csajkovszkij témára
Mozart: G-dúr hegedűverseny K. 216
Csajkovszkij: Évszakok (részletek)
Mozart: Concertone két hegedűre K.190

Közreműködik: Alexandre Dimcevski (hegedű)
Hegedűn közreműködik és vezényel:  Mihail Vaiman

Festetics Palota - Tükörterem
2022. június 10.  péntek 18:00

FESTETICS
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Mihail Vaiman
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Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűművész több évtizede már a Zeneakadémia 
tanára. Tanítványai közül többen nemzetközi hírű művészek, mások nagy zenekarok 
megbecsült tagjai lettek. Ő maga megszámlálhatatlan hangversenyen játszott, zene-
karral, zongorakísérettel vagy más muzsikusokkal együtt kamarazenében. Ezen a hang-
versenyen bemutatkoznak néhányan jelenlegi, vagy a közelmúlt tanítványai közül, de őt 
magát is új szerepben ismerhetjük meg: mint karmestert.  A két fiatal hegedűművész 
egy-egy francia zeneszerző hegedűszólós művét adja elő, mellettük megismerhetünk 
egy nagyon tehetséges fiatal énekest is, aki mellesleg Szenthelyi Miklós fia, de joggal 
szerepel édesapja tanítványai között, hiszen a hangszeres játék és az éneklés között 
rengeteg párhuzam és összefüggés létezik. 

Nemzeti Múzeum - Díszterem
2021. október 2.  szombat 10:00

A zene világnapja
Szenthelyi Miklós és tanítványai

 Saint-Saëns: Bevezetés és Rondo capriccioso
Donizetti: Don Pasquale - ária
Bizet: Carmen - A torreádor dala
Ravel: Tzigane
Beethoven: V. (Sors) szimfónia 1. tétel

Műsor:

UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK HANGVERSENYEI 1.

Közreműködik: Bácsi-Schwartz Zoltán, Sztathatosz Sebestyén (hegedű), 
Szenthelyi Krisztián (bariton)
Vezényel: Szenthelyi Miklós 
Műsorvezető: Fenyő Gábor
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Hangversenyünk főszereplője már nem először szerepel az Unokák és nagyszülők 
hangversenyein. Demeniv Mihály harmonikán játszik, közel 10 évvel ezelőtt ezzel 
a hangszerrel nyert a fiatal muzsikusok televíziós tehetségkutató versenyén, azóta 
már a Zeneakadémia tanára lett. Demeniv Mihály hangversenyein mindig szerepel-
nek Astor Piazzolla, Argentína legnagyobb zeneszerzőjének művei. A hangverseny 
műsorában megszólalnak más népek táncai is, nagyon érdekes lesz összehasonlítani 
ezek ritmus- és dallamvilágát. A hangverseny műsorát zenekarunk újonnan kinevezett 
vezető karmestere, Farkas Róbert vezényli, aki a budapesti Zeneakadémián kezdte 
karmesteri tanulmányait, majd Berlinben fejezte be és azóta Németország több ope-
raházában és zenekarok hangversenypódiumán vezényel.

Nemzeti Múzeum - Díszterem
2021. november 13.  szombat 10:00

Piazzolla: Oblivion
Vivaldi: A négy évszak - Nyár (3. tétel)
Zubitsky: Omaggio ad Astor Piazzolla
Astor Piazzolla – V. Zikin: Libertango
Dvořák: 8. Szláv tánc Op. 46
Prokofjev: Klasszikus szimfónia - Gavotte
Bizet: Carmen Habanera
Bartók: Román népi táncok

Közreműködik: Demeniv Mihály (harmonika) 
Vezényel: Farkas Róbert
Műsorvezető: Székely Edit

Műsor:

©KONDELLA MISI

UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK HANGVERSENYEI 2.

Demeniv Mihály
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A szimfonikus zenekarok egyik legfontosabb hangszercsoportja a rézfúvós hangszereké. 
Ide tartozik a kürt, a trombita, a harsona és a tuba. Közös bennük az, hogy a hangszer 
anyaga fém, egy speciális réz-ötvözet, valamint az is, hogy mindegyiket tölcsérformájú 
fúvókával kell megszólaltatni. Mai hangversenyünkön a harsonával ismerkedünk meg. A 
harsonának erős hangja van, de nem éles. úgy is tud szólni, mint az énekhang. Az egyhá-
zi zenében is nagyon régen használják, több harsona együtt úgy szól, mint az orgona és 
kiválóan lehet gyülekezeti éneket kísérni harsonák kórusával. Nagyon szívesen használják 
ezt a hangszert a katonazenében, a jazzben, filmek zenéjében. A Szegedről érkezett 
harsonaegyüttes műsorában minderre hallunk példát.

SzegEd TRombone ENsemble

UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK HANGVERSENYEI 3.

Nemzeti Múzeum - Díszterem
2021. december 11.  szombat 10:00

A SzegEd TRombone ENsemble hangversenye

 Szentpáli Roland: INTROmbone
J. S. Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106 - I. Sonatina

Műsor:

Közreműködik: SzegEd TRombone ENsemble (Művészeti vezető: Gyivicsán György)
Vezényel: Dénes-Worowski Marcell 
Műsorvezető: Seidl Dénes

Spirituals: Go Down Moses
Gershwin: Portrait
Csajkovszkij: Évszakok - Február
Lotzenhiser/D'Rivera: Trombumba
Henry Mancini: The Pink Panther
Kodály Zoltán: Esti dal
Leontovych: Carol of the Bells (Pentatonix cover)
John Williams: Star Wars
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Minden zenehallgató tudja, hogy a zene három legfontosabb összetevője a dallam, a 
harmónia és a ritmus. Ritmusa természetesen nemcsak a zenének van, hanem a min-
dennapi életben is rengeteg példát ismerünk rá. Ritmusa van annak, ahogyan járunk, 
ahogyan lélegzünk, ahogy a szívünk ver. A zenében ezen kívül fontos szerepe van a 
hangsúlyos és hangsúlytalan hangok váltakozásának. Ezért tudunk például menetelni, 
vagy táncolni a zenére. Vannak párosával ismétlődő hangsúlyok, de léteznek páratlan 
hangsúlyú zenék is. Hangversenyünkön erre mutatunk példákat. Páros ütemű például 
minden induló, ezért tudunk két lábunkkal egyenletesen lépegetni rá. Páratlan ütemű-
ek az olyan táncok, mint a régi menüett, vagy az újabb keringő, ezek hármas üteműek, 
de léteznek ötös, hetes, sőt váltakozó ütemű zenék is.

Tóth Sámuel

UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK HANGVERSENYEI 4.

Nemzeti Múzeum - Díszterem
2022. március 19.  szombat 10:00

Páros - páratlan

Vezényel: Tóth Sámuel 
Műsorvezető: Székely Edit

Műsor:
 Csajkovszkij: Diótörő - induló
Haydn: G-dúr szimfónia, Nr. 94, 3. tétel (Menüett), 4. tétel (Finale)
Debussy: Kis szvit - 3. és 4. tétel (Cortège, Menuet) 
Dvořák: Szláv táncok, Op. 46/1, Op. 46/8
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 Haydn: F-dúr szonáta hegedűre és brácsára, Hob.VI:1
Poulenc: Szonáta trombitára, kürtre és harsonára
Franz Krommer: Esz-dúr fagott-négyes Op. 4, Nr. 2
J. S. Bach: V. Brandenburgi verseny BWV.1050

Ránki György: Két bors ökröcske - mese zenével
Brahms: g-moll zongoranégyes Op. 25, Nr.1

 Schubert: F-dúr oktett D.803

Kamarazenei bérlet 1.

Kamarazenei bérlet 2.

Kamarazenei bérlet 3.

KAMARAZENEI BÉRLET 2021 -2022

Olasz Kultúrintézet - Giuseppe Verdi terem
2022. április  9.  szombat 17:00

Olasz Kultúrintézet - Giuseppe Verdi terem
2021. december  4.  szombat 17:00

Olasz Kultúrintézet - Giuseppe Verdi terem
2022. január  29.  szombat 17:00
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Tarkó-Nagymengyi Dóra, a zenekar II. hegedű szólamvezetője indította útjára 
nagy sikerű kamarazenei sorozatunkat 2013 januárjában. Az ő művészeti ve-
zetésével minden évadban, így idén is hangversenyekkel örvendeztetik meg a 
közönséget Zenekarunk zenészeiből álló kamarazenei csoportok. A Kamaraze-
nei bérlet művészeti vezetője, Tarkó-Nagymengyi Dóra kezdeményezésére, az 
előadások nézőterére minden alkalommal meghívást kapnak egy-egy olyan ala-
pítvány munkatársai, akik a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, vagy a 
rászorultak számára a beilleszkedést vagy az élethelyzetet segítő programokat 
dolgoztak ki. A zene segítségével szeretnénk áldozatos munkájukat megköszön-
ni, elismerni és erőt adni további fáradhatatlan útjukhoz. 

A 2021-2022-es évadban az Nemzeti Minimum Alapítvány, Mosoly Alapítvány 
és az Együtt a Kisangyalokkal Alapítvány munkatársai és önkéntesei lesznek a 
hangversenyek vendégei.

KAMARAZENEI BÉRLET 2021 -2022

Kedvezményes bérlet: 2500.- Ft
Napijegy: 1000.- Ft
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2021. október 12.

2021. november 09.

2021. november 30.
 
2022. január 25.

2022. február 22.

2022. március 22.

2022. április 26.
 
2022. május 24.

SZERETETHANG KONCERTEK

A várandósság 20. hetére kialakul a magzat hallása, így az első közös zenei 
élményeket már magzatként átéljük. Az édesanya nemcsak a testi, hanem a lelki 
táplálékot is biztosítja gyermeke számára, hiszen a zene segít befelé figyelni, 
elcsendesülni, és felvenni a kapcsolatot a babával. A programok szerkesztője és 
házigazdája Székely Edit zenepedagógus, a MÁV Szimfonikus Zenekar fuvola-
művésze.

Ajánlott: kismamáknak és kispapáknak
Részvételi díj: 1 000.- Ft (3 éves kortól fizetendő)
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum - Lotz terem (1053 Budapest, Károlyi utca 16.)

Szeretethang foglalkozásainkon 
klasszikus kamarazenékkel várjuk 
a leendő családokat, 
havonta egy alkalommal, 
keddenként 18:00-kor. 
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A Búgócsiga nevű zenés 
foglalkozást, ahol kamaramuzsikát 
hallhatnak a legkisebbek és ölbeli 
játékokat tanulhatnak szüleikkel 
együtt, 
havonta egy alkalommal, 
keddenként 16:30 órától
rendezzük.

2021. október 12.

2021. november 09.

2021. november 30.
 
2022. január 25.

2022. február 22.

2022. március 22.

2022. április 26.
 
2022. május 24.

BÚGÓCSIGA KONCERTEK

A zenehallgatást nem lehet elég korán kezdeni! Az idei évadban 
is folytatódnak nagy sikerű családi koncertjeink. A programok 
szerkesztője és házigazdája Székely Edit zenepedagógus, a 
MÁV Szimfonikus Zenekar fuvolaművésze.

Ajánlott korosztály: 0-2 év
Részvételi díj: 1 000.- Ft (3 éves kortól fizetendő)
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum - Lotz terem (1053 Budapest, Károlyi utca 16.)
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A Zene-Tér-Kép nevű, hangszereket bemutató játékos foglalkozást 2006-ban indította 
útjára a zenekar, amely sorozat minden darabja egy-egy hangszercsaláddal ismerteti 
meg a gyerekeket (vonós-, fafúvós-, rézfúvós- és ütőhangszerek).

Az idei évadban “Plusz” programokkal is készültünk, a hangszerbemutatókon túl az 
évszakokhoz kapcsolódó előadásokat, valamint Almafa koncerteket is hallhatnak. Az 
évszakokat megidéző alkalmaink mindig igazodnak az ünnepekhez, néphagyományok-
hoz, így teremtve meg mindig az alkalomhoz illő hangulatot. 

Almafa előadásainkon zenészcsaládok zenélnek családoknak. Zenekarunk művészeinek 
gyermekei sok esetben követik az akár generációk óta tartó hagyományt, és a jó példát 
látva maguk is tanulnak hangszereken játszani. Ebben az évadban három családdal 
ismerkedhetnek meg, ahol közösen zenél apa-anya és gyermekeik, hiszen nem esik 
messze az “alma a fájától”.

ZENE - TÉR - KÉP PLUSZ KONCERTEK

A foglalkozásokat Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus vezeti.

Székely Edit
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ZENE - TÉR - KÉP PLUSZ KONCERTEK

Megismerkedünk a vonós hangszercsalád minden tagjával. Kipróbál-
juk megszólal-e vonó nélkül a hegedű, dalolunk a bársonyos hangú 
brácsával, táncolunk a cselló muzsikájára és azt is megszámoljuk, hogy 
a legnagyobb vonós hangszernek, a nagybőgőnek van-e a legtöbb 
húrja. Az interaktív foglalkozásokon a zeneirodalom legszebb vonós 
kamarazenéit is eljátsszuk a gyerekeknek.

2021. szeptember 25. szombat 11:00
„Sok húron pendülünk” -  Vonós hangszerek

2021. október 16. szombat 11:00
Ősz koncert

Zenével idézzük fel az időjárás változását, a gyümölcsszüreteket, 
vadászatot. Ősz témájú muzsikákat válogatunk az előadásra.

2021. november 27. szombat 11:00
Almafa koncert

Burik Ildikó, Szabó Csaba és gyermekeik, unokáik közös koncertje

2021. december 18. szombat 11:00
„Nád közé bújtam, nádsípot fújtam...” -  Fafúvós hangszerek

Az egyszerű sípok, furulyák megszólaltatásától haladunk a fuvo-
la, oboa, klarinét és fagott megismerése felé. A közös éneklés és 
játék erről az előadásról sem hiányzik, sőt bemutatjuk, hogyan lehet 
szívószálból nádsípot faragni, vagy papírcsőből fuvolát készíteni.

2022. január 8. szombat 11:00
Tél koncert

Szánkázás, csúszkálás, hógolyózás és a farsangi vidámság jelenik meg 
a válogatott kamarazenékben, közösen énekelt dalokban.

2022. február 19. szombat 11:00
Almafa koncert

Oross Veronika, Szitka Rudolf és gyermekeik közös koncertje

43



2022. március 26. szombat 11:00
Tavasz koncert

Visszatérnek a költöző madarak, daluktól zeng az erdő üde zölddé 
válik a táj, illatos virágba borul a természet. Sok zeneszerzőt megihle-
tett a madárdal, és a tavasz üzenete, zenéikből válogatunk.

2022. április 23. szombat 11:00
„Trombita harsog, dob pereg” Rézfúvós hangszerek

Uralkodók és ünnepek nélkülözhetetlen hangszerei, de ők lelkesítik a 
csatába indulókat is... Lehet vadat ejteni a vadászkürttel? Hangszer-e 
a locsolócső? Hogyan lesz dallam a hangokból? Ez mind kiderül az 
előadáson.

2022. május 28. szombat 11:00
Almafa koncert

Vámos-Ligeti Katalin, Vámos Marcell és gyermekeik közös koncertje

2022. június 18. szombat 11:00 
Nyár koncert és ütőhangszerek bemutatása

A legősibb, a legtöbb hangszert tartalmazó hangszercsalád az 
ütősöké. Fémből, fából, bőrből, illetve más anyagok kombinációjából 
készült hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, sőt ki is 
próbálhatják őket!

Ajánlott korosztály: 3 éves kortól
Napijegy: 1 000.- Ft
Helyszín: Budapest Jazz Club (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.)
Jegyvásárlás a BJC pénztárában, valamint a jegymester.hu oldalon.

ZENE - TÉR - KÉP PLUSZ KONCERTEK
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Megjelent a Zene-Tér-Kép foglalkoztató könyv, amelyet a koncertre 
váltott jeggyel kedvezményes áron vásárolhatnak meg a látogatók.
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A ZENE SHOWJA

A ZeneMűvek (Dénes-Worowski Marcell és Seidl Dénes Mihály) és a MÁV Szimfonikus 
Zenekar közös új hangversenysorozata a 2021-2022-es évadban, amelynek helyszíne és 
társszervezője az Akvárium Klub. A koncertek az interjú és hangverseny műfajának kom-
binációját alkotják, ahol egy-egy meghívott hírességgel járjuk körbe a fiatalokat érdeklő 
témákat, és reflektálunk rájuk nemcsak a klasszikus hangverseny-repertoár, de a kortárs 
zene remekműveivel is. Ennek a Magyarországon egyedülálló kezdeményezésnek célja, 
hogy az intellektuális tartalomnak a zene a beszélgetés közben adjon művészeti kontex-
tust, és ezáltal segítse a komolyzene hétköznapi aktualitásának felfedezését.

Ajánlott korosztály: 16 éves kortól 
Jegyár: 4500.- Ft
Jegyek a www.akvarium.hu oldalon kaphatók. 
Helyszín: Akvárium - NagyHall (1051 Budapest, Erzsébet tér 12.)
Rendező: MÁV Zenekar és Akvárium Klub

Karmester: Dénes-Worowski Marcell
Műsorvezető: Seidl Dénes Mihály

2021. december 1. szerda 20:00
2022. február 2.     szerda 20:00
2022. március 23.   szerda 20:00
2022. június 18.  szombat 20:00
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KONCERT PLUSZ

A Koncert Plusz programsorozat, amelyet a két fiatal zenész 2018-ban, kezdetben barátok 
számára indított útjára, már az első évadban nagy sikert ért el. A legnagyobb közösségi 
oldalon létrehozott zárt csoportba egyre több fiatal jelentkezik, akik limitált számban 
válthatnak kedvezményes jegyet az évad kijelölt hangversenyeire. 
A csoporthoz meghívással lehet csatlakozni. 
www.facebook.com/groups/koncertplusz

A Koncert Pluszt olyan fiataloknak találtuk ki, akik érdeklődnek a komolyzene iránt. Az 
előadássorozat célja, hogy eszközt adjon a koncertlátogató kezébe ahhoz, hogy a zene-
hallgatás egy komplexebb élménnyé váljon azáltal, hogy izgalmas információkat osztunk 
meg a koncert műsorával kapcsolatban, valamint segít mindenki számára megtalálni a 
személyes utat a zene felé – mindezt vidám és közvetlen hangulatban. A MÁV Szimfoni-
kus Zenekar nagy esti koncertjei köré szervezzük az alkalmakat. A koncert előtt előadást 
tartunk egy közeli kocsmában, ahol bemutatjuk a zeneszerzőket és a darabokat. Innen 
megyünk át a koncertre, ami után levezető beszélgetést szervezünk, ahol egy pohár ital 
mellett tudjuk megbeszélni az átélt élményeket. A Koncert Plusz elmúlt három évada alatt 
értékes közösség jött létre, amely várja a 20-as 30-as éveiben járó fiatalok csatlakozását.

Várunk mindenkit szeretettel: Seidl Dénes Mihály és Dénes-Worowski Marcell 
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BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

2021. augusztus 28. szombat 16:00 
Magyar Nemzeti Múzeum

VII. Jorma Panula Nemzetközi Karmester Kurzus zárókoncertje

Rendező: MÁV Zenekar
Jegyár: 1000.- Ft

2021. szeptember 1. szerda 19:00
BMC (Budapest Music Center)
 Karmesterek Mestere”

Panula: Opus (2020)
Sibelius: Hegedűverseny
Sibelius: V. szimfónia

Közreműködik: Petteri Iivonen (hegedű)
Vezényel: Jorma Panula

Rendező: MÁV Zenekar
Jegyár: 2000.- Ft

Műsor:

Műsor:
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BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

2021. szeptember 11. szombat 19:00
Zeneakadémia - Nagyterem

III. Doráti Antal Nemzetközi Karmesterverseny Finálé

Rendező: Classics Management Budapest
Jegyárak: 4990.-, 3990.-, 2990.- Ft

Műsor:
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2021. október 1. péntek 19:00
Zeneakadémia - Nagyterem
Szenthelyi 70

Sarasate, Paganini, Vivaldi, Donizetti, Saint-Saëns, Ravel művek
Beethoven: V. szimfónia

Közreműködik: Szenthelyi Miklós zeneakadémiai osztályának hallgatói, 
Szenthelyi Krisztián (bariton)
Vezényel: Szenthelyi Miklós

Rendező: Magyar Virtuzók Művészeti Nonprofit Kft.
Jegyárak: 4000.-, 2500.-, 1000.- Ft

Műsor:

Szenthelyi Miklós



Brahms: Hegedűverseny
Brahms: II. szimfónia

Közreműködik: Maxim Vengerov (hegedű)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Rendező: MÁV Zenekar és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Jegyár: 14.900.-, 12.900.-, 9900.-, 7900.-, 4900.- Ft

2021. október 25. hétfő 19:00
Pécs, Kodály Központ

Műsor:

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK
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Maxim Vengerov
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Kodály: Duo hegedűre és gordonkára, Op. 7
Kodály: Háry János szvit
Kodály: Felszállott a páva - variációk magyar népdalra
Bartók: Brácsaverseny

Közreműködik: Pinchas Zukerman (brácsa), Amanda Forsyth (gordonka)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Rendező: MÁV Zenekar
Jegyár: 9900.-, 7900.-, 5900.-, 4900.-, 3900.- Ft

2022. február 25. péntek 19:00
Zeneakadémia - Nagyterem

Műsor:

2021. március 25-én a MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyre készült Bartók Béla 
születésének 140. évfordulója alkalmából. A koncertet a világhírű hegedű- és brácsaművész, 
Pinchas Zukerman fellépése tette volna még ünnepibbé.  Az ő ötlete volt az a különleges „szü-
letésnapi ajándék”, hogy a hangverseny elején kiváló csellóművész felesége közreműködésével 
előadják Kodály Zoltán Duóját. Az 1914-ben komponált mű ízig-vérig magyar zene, gyönyörűen 
használja a két hangszer hangszíne adta lehetőségeket. A Brácsaverseny a zeneszerző amerikai 
emigrációja alatt keletkezett, betegsége miatt azonban már nem tudta befejezni. A verseny-
művet a szerző vázlatai és személyes útmutatása nyomán barátja, Serly Tibor fejezte be. Ez a 
hangverseny a koronavírusjárvány miatt 2021-ben elmaradt, nagy örömünkre azonban 2022. 
februárjában Pinchas Zukerman és Amanda Forsyth eljönnek Budapestre és reményeink szerint 
ez alkalommal nem lesz akadálya a különleges hangverseny megtartásának.

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

Amanda Forsyth

Pinchas Zukerman
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A Tokiói Nemzetközi Karmesterverseny (2021) győztesének koncertje

Rendező: MÁV Zenekar, Min-On Concert Association

Satie: Gymnopedie 3,1 - Debussy hangszerelésében
Ravel: Tzigane
Chausson: Poème
Saint-Saëns: III., c-moll szimfónia (Orgonaszimfónia)

Közreműködik: Olivier Charlier (hegedű)
Vezényel: Csaba Péter

Rendező: MÁV Zenekar és Filharmónia Magyarország
Jegyár: 4400.- Ft

2022. április 29. péntek 19:00
Zeneakadémia - Nagyterem

2022. március  4. péntek 19:00
Nyíregyháza - Kodály Zoltán Általános Iskola

Műsor:

Műsor:

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

Olivier Charlier

©J-B. MILLOT
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Mendelssohn: Hebridák - nyitány Op. 26
Mozart: 39., Esz-dúr szimfónia K. 543
Respighi: Róma kútjai
Sztravinszkij: A tűzmadár - szvit 1919

Vezényel: Charles Dutoit

Rendező: MÁV Zenekar
Jegyár: 9900.-, 7900.-, 5900.-, 4900.-, 3900.- Ft

2022. május  5. csütörtök 19:00
Zeneakadémia - Nagyterem

Műsor:

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

Charles Dutoit

Charles Dutoit, a svájci-francia karmester mögött rendkívül sikeres életút áll: Montre-
alban 25 évig volt zeneigazgató, vezető karmester volt hosszú évekig Philadelphiában, 
Párizsban, Tokióban és Londonban is. A MÁV Szimfonikusok számára óriási megtisz-
teltetés, hogy 2019-ben elfogadta meghívásunkat és azóta még kétszer vezényelte a 
zenekart Budapesten. 2022-ben újra eljön, műsora izgalmasan vegyes. Nem hiányozhat 
a műsorból egy Mozart-mű – a Mester saját elbeszélése szerint különlegesen vonzódik 
Mozart zenéjéhez. A másik három műben pedig közös a színek gazdagsága, legyen szó 
tengeri tájról, az Örök Város kincseiről, vagy a keleti mesevilágról. Amennyiben előre 
nem látható körülmények nem gördítenek akadályt elé, a 2022-es év egyik kiemelkedően 
nagy hangversenyét hallgathatja meg az érdeklődő közönség.

©CHRIS LEE54



Kobajasi Kenicsiró

©G. KELEMEN

Mozart: d-moll zongoraverseny K. 466
Dvořák: VIII. szimfónia

Közreműködik: Saho Akiyama (zongora)
Vezényel: Kobajasi Kenicsiró

Rendező: MÁV Zenekar
Jegyár: 9900.-, 7900.- Ft

2022. május 20. péntek 19:00
Pesti Vigadó

Műsor:

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

Kobajasi Kenicsiróról elmondható, hogy egy egész ország minden zenekedvelője rajong 
érte.  A MÁV Szimfonikus Zenekar volt az első zenekar, amelyet hazája határain túl vezé-
nyelt 1974-ben, a Budapesti Nemzetközi Karmesterverseny első fordulójában, ezzel indult 
páratlan nemzetközi karrierje. Azóta eltelt több évtized, de ő azóta is változatlan barát-
sággal áll újra és újra zenekarunk karmesteri dobogójára, a muzsikusok és a közönség örö-
mére. A hangversenyen közreműködő japán zongoraművésznő mintegy 50 évvel fiatalabb 
Kobajasinál, máris büszkélkedhet több nemzetközi zenei versenyen elért szép eredménye-
ivel. A mű, amit játszik, Mozart talán legtöbbet játszott, legnépszerűbb zongoraversenye. 
Kifejezetten drámai zene, Dvořák VIII. szimfóniája viszont csupa öröm és jókedv.
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Mozart: Requiem

Közreműködik: Zarina Altynbayeva (szoprán), Meláth Andrea (mezzoszoprán), 
Fekete Attila (tenor,) Palerdi András (basszus), 
Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba)
Vezényel: Kobajasi Kenicsiró

Rendező: MÁV Zenekar
Jegyár: 9900.-, 7900.-, 5900.-, 4900.-, 3900.- Ft

2022. május 26. csütörtök 19:00
Zeneakadémia - Nagyterem

Műsor:

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK

Mozart befejezetlenül maradt, szívbe markoló gyászmiséje nagyon sokszor elhangzott már 
hazánkban Kobajasi vezényletével, de mindannyiszor elszorul a hallgató torka a műben rejlő 
mély drámaiságtól. Napjainkban, még épp csak kiszabadulva a járvány okozta szorongásból, 
különösen aktuális ezt a művet előadni az áldozatok emlékére. Végre újra megszólalhat a 
pódiumon a járvány miatt némaságra kényszerülő kórus. A szólisták közül hárman a legma-
gasabb szintű magyar élvonalhoz tartoznak, a szoprán szólista, Zarina Altynbayeva viszont 
kazah, hazája fővárosa, Almati operaházának magánénekese. Vendégszerepelt Japánban, 
Európa több országában, köztük Szentpéterváron a Mariinszkij Színházban. Szívesen énekel 
dalokat és barokk zenét is. Első önálló lemeze is barokk áriákat tartalmaz.  Fesztivált alapí-
tott hazájában, abból a célból, hogy minél több fiatal tehetséget fedezzenek fel.

©STEIRER MÁTÉ

Kobajasi Kenicsiró
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Beethoven: IX. szimfónia

Közreműködik: Zemlényi Eszter (szoprán), Meláth Andrea (mezzoszoprán), 
Fekete Attila (tenor), Palerdi András (basszus), 
Wien Gifu Kórus, Budapesti Lantos Kórus

Rendező: Musica Hermina Alapítvány

Rendező: Musica Hermina Alapítvány

/www.vajdahunyad.hu/

2022. június 30. csütörtök 20:30
Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál - Budapest

2022. július  7. csütörtök 20:30
Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál - Budapest

Műsor:

Műsor:

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK
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A MÁV Szimfonikusok Baráti Köre a 2021-2022-es évad-
ban is szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. A tagsággal 
nemcsak egy zenekedvelő közösség részévé válhat, hanem 
részt vehet a Baráti Kör számára meghirdetett programjain-
kon, mint például a hangulatos, zenével kísért teadélután, 
vagy a nyilvános főpróbák, valamint élhet a tagoknak felaján-
lott kedvezményes jegyvásárlás lehetőségével.

 

A Baráti Kör nyújtotta előnyöket éves tagsági kártya meg-
váltásával vehetik igénybe az érdeklődők. A tagsági díj 
egységesen 2000.- Ft. 
Kérjük, belépési szándékát a bérletvásárlással egyidejűleg, év 
közben pedig munkatársunknál, Gombási Csillánál jelezze. 

Tel.: 06 1 338-2664/23. mellék
E-mail: jegy@mavzenekar.hu
 

A Baráti Kör találkozóinak időpontjairól és programjairól bér-
leti hangversenyeink koncertismertetőiben, honlapunkon, 
a www.mavzenekar.hu-n, illetve e-mailben adunk hírt. 

A  ZENEKAR  BARÁTI  KÖRE



Egy százalék

Zenekarunk minden felajánlott segítséget 
szívesen fogad. Az anyagi segítség egyik 
egyszerű, de hatékony formája, ha adóbev-
allásakor alapítványunknak ajánlja befizetett 
személyi jövedelemadójának 1%-át.

1% 
támogatásért 
100% 
zenét adunk!

Adószámunk: 18056721-2-43



JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK, KONCERTHELYSZÍNEK

HELYSZÍNSZŐKE TIBOR

mesterbérlet

4 hangverseny
MÜPA
 
Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem

Budapest IX.,
Komor Marcell utca 1.,
Tel.: +36 1 555-3301

Jegyárak: 9.000.-, 7.000.-, 5.000.-, 3.000.- Ft
Teljes árú bérlet: 22.000.-, 19.000.-, 17.000.-, 15.000.- Ft
Kedvezményes bérlet: 15.000.-, 13.500.-, 11.000.-, 9.500.- Ft

HELYSZÍN

6 hangverseny
Zeneakadémia
 
Nagyterem

Budapest VI.,
Liszt Ferenc tér 8.,
Tel.: +36 1 342-0179

ERDÉLYI MIKLÓS

bérlet

Jegyárak: 5.500.-, 5.000.-, 4.500.- Ft
Teljes árú bérlet: 28.000.-, 25.000.-, 22.000.- Ft
Kedvezményes bérlet: 19.000.-, 17.000.-, 15.000.- Ft
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IDŐPONT VEZÉNYEL

2022. január 20.  csütörtök 19:30

2022. február 17.  csütörtök 19:30

2022. április 21.  csütörtök 19:30

2022. május 11.  szerda 19:30

Farkas Róbert

Kesselyák Gergely

Káli Gábor

Csaba Péter

IDŐPONT VEZÉNYEL

2021. szeptember 22.  szerda 19:00

2021. október 29.  péntek 19:00

2021. november 26.  péntek 19:00

2021. december 17.  péntek 19:00

2022. február 10.  csütörtök 19:00

2022. március 11.  péntek 19:00

Káli Gábor

Farkas Róbert

Csaba Péter

Valentin Urjupin

Kesselyák Gergely

Takács-Nagy Gábor
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HELYSZÍN

6 hangverseny
Zeneakadémia
 
Nagyterem

Budapest VI.,
Liszt Ferenc tér 8.,
Tel.: +36 1 342-0179

LUKÁCS MIKLÓS 

bérlet

Jegyárak: 5.500.-, 5.000.-, 4.500.- Ft
Teljes árú bérlet: 28.000.-, 25.000.-, 22.000.- Ft
Kedvezményes bérlet: 19.000.-, 17.000.-, 15.000.- Ft

HELYSZÍN

3 hangverseny
Olasz Kultúrintézet
 
Giuseppe Verdi 
Terem

Budapest VIII.,
Bródy Sándor utca 8.,
Tel.: +36 1 483-2040

VARGA LÁSZLÓ 

bérlet
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Jegyár: 3.000.- Ft
Teljes árú bérlet: 7.000.- Ft
Kedvezményes bérlet: 5.500.- Ft
Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Varga-bérlet a 2021-2022-es szezonban érkezési sorrendes 
lesz, a helyre szóló bérletek megszűnnek. A foglalás ugyanúgy váltható ki, mint eddig, 
csak a nevekhez nincsenek számozott ülőhelyek társítva.



IDŐPONT VEZÉNYEL

2021. szeptember 28.  kedd 19:00

2021. október 14.  csütörtök 19:00

2021. november 19.  péntek 19:00

2022. január 13.  csütörtök 19:00

2022. március  3.  csütörtök 19:00

2022. április  1.  péntek 19:00

Farkas Róbert

Conrad van Alphen

Leonard Slatkin

Takács-Nagy Gábor

Csaba Péter

Vashegyi György

IDŐPONT VEZÉNYEL

2021. december  4.  szombat 11:00

2022. január 29.  szombat 11:00

2022. április 9.  szombat 11:00

Farkas Róbert

Hollókői Huba

José Eduardo Gomes
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HELYSZÍN

HELYSZÍN

HELYSZÍN

UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK 

hangversenyei

4 előadás

3 hangverseny

3 hangverseny

Magyar Nemzeti Múzeum
 
Díszterem

Budapest VIII.,
Múzeum krt. 14-16.,
Tel.: +36 1 327-7700

Festetics Palota
 
Türkörterem

Budapest VIII.,
Pollack Mihály tér  3.,
Tel.: +36 1 266-3101

FESTETICS 

KAMARAZENEI 

bérlet

bérlet

A bérlet ára egységesen 5.000.- Ft
Jegyár: 1.500.- Ft
Helyszíni jegyvásárlás: 
a koncert előtti fél órában.
Helyfoglalás érkezés szerint!

A bérlet ára egységesen 9.000.- Ft
Jegyár: 3.500.- Ft
Helyszíni jegyvásárlás: 
a koncert előtti fél órában.
Helyfoglalás érkezés szerint!

A bérlet ára egységesen 2.500.- Ft
Jegyár: 1.000.- Ft
Helyszíni jegyvásárlás: 
a koncert előtti fél órában.
Helyfoglalás érkezés szerint!

Olasz Kultúrintézet
 
Giuseppe Verdi Terem

Budapest VIII.,
Bródy Sándor utca 8.,
Tel.: +36 1 483-2040
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IDŐPONT

IDŐPONT

IDŐPONT

VEZÉNYEL

VEZÉNYEL

2021. október 2.  szombat 10:00

2021. szeptember 16. csütörtök 18:00

2021. december 4. szombat 17:00

2021 november 13. szombat 10:00

2021. december 10.  péntek 18:00

2022. január 29.  szombat 17:00

2021 december 11. szombat 10:00

2022. június 10.  péntek 18:00

2022. április 9.  szombat 17:00

2022. március 19.  szombat 10:00

Szenthelyi Miklós

Takács-Nagy Gábor

Farkas Róbert

Lencsés Lajos

Dénes-Worowski Marcell

Mihail Vaiman

Tóth Sámuel
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Bérlethosszabbítás online

1. E-mail címmel rendelkező bérlőink július 5-én jegyértékesítő partnerünktől, az Interticket 
Kft-től kapni fognak egy bérlethosszabbításról szóló levelet. A levélben található linkre kattintva 
augusztus 10-ig 50% kedvezménnyel hosszabbítható a tavalyi hely, a kedvezményt automatiku-
san generálja a rendszer. 
Augusztus 10. után a korábbi kedvezménnyel lehet hosszabbítani, ehhez a tavalyi bérleten sze-
replő vonalkódot kell beírni a megfelelő mezőbe.
2. akinek nincs e-mail címe, az a zenekar honlapján hosszabbíthat online: 
https://mavzenekar-berlet.jegy.hu/seasonticket
Ez esetben a bérleten szereplő vonalkódot kell beírni a megfelelő mezőbe. Augusztus 10-ig itt is 
50% kedvezményt adunk automatikusan, utána normál kedvezmény van érvényben.
Online hosszabbítás 2021. július 5-től augusztus 22-ig lehetséges, helycserére online nincs le-
hetőség. 
 

Új bérlet vásárlása online

A zenekar honlapján: https://mavzenekar-berlet.jegy.hu/seasonticket 2021. júl. 11-től a rendel-
kezésre álló helyek függvényében. Bérletvásárlásra az adott sorozat első előadásának időpontjáig 
van lehetőség. 
Augusztus 10-ig 50%-os elővásárlási kedvezményt biztosítunk (automatikusan adja a rendszer), 
ez után normál kedvezményt, amelynek igénybevételéhez a bjobbagy@mavzenekar.hu e-mail 
címre szkennelve vagy lefényképezve kérjük elküldeni a kedvezményre jogosító igazolványt, illet-
ve a nyugdíjas törzsszámot. Ennek alapján egyedi kódot adunk a vásárláshoz. 
A weben vásárolt bérlet teljes értékű E-bérlet, azt később nem cseréljük kartonra. Az E-bérletet 
mindenki elektronikusan kapja meg, amely kinyomtatható, de okostelefonon bemutatva is érvé-
nyes a koncertre való belépéskor. 
A webes hosszabbításnál-vásárlásnál felmerülő esetleges problémákat az Interticket Kft. ügyfél-
szolgálata tudja orvosolni (jegy@jegy.hu; tel.: +36 1 266-0000), a MÁV Zenekar telefonszámán 
ebben nem tudunk segítséget nyújtani.
 

Bérletújítás változatlan sorozatra és helyre személyesen

2021. július 5-7., naponta 10:00 és 18:00 óra között, helyszín: 
a MÁV Zenekar székház udvara, 1143 Budapest, Stefánia út 61. 

Július 7. után csak online hosszabbíthatók a régi helyek, ennek határideje augusztus 22. 

JEGY- ÉS BÉRLETVÁLTÁS
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Bérletújítás más sorozatra vagy helyre, új bérlet vásárlása személyesen
 
2021. július 8-9. naponta 10:00 és 18:00 óra között, helyszín: a MÁV Zenekar székház udvara, 
1143 Budapest, Stefánia út 61.
Azokat a bérlőinket várjuk, akik helycserét vagy sorozatváltoztatást szeretnének. 
Akadályoztatása esetén kérjük, írásban kérjen időpontot az ügyintézésre (levélcím: 1143 Buda-
pest, Stefánia út 61., e-mail: bjobbagy@mavzenekar.hu). Helycsere, sorozatváltás csak szemé-
lyesen intézhető (online nem). Új bérlet a rendelkezésre álló helyek függvényében vásárolható.

Bérlet utólag más helyre nem cserélhető, visszaváltásra csak vis major helyzetben van mód. 
Elveszett bérlet pótlására 1000.-Ft/db kezelési költséget számítunk fel. 

Bérletkedvezményre jogosító igazolványok

Vasutas-, nyugdíjas-, mozgássérült- és diákigazolvány.
A következő sorozatokra váltható kedvezményes bérlet: Szőke Tibor-mesterbérlet, Erdélyi Mik-
lós-, Lukács Miklós- és Varga László-bérlet. Kedvezményt csak természetes személy vehet igény-
be, személyesen, a kedvezmények nem vonhatók össze. A vásárlás során igénybe nem vett 
kedvezmények utólag nem érvényesíthetők. Egyesületek, alapítványok, oktatási intézmények 
számára egyedi csoportos kedvezményeket kínálunk.
 

Fizetési lehetőségek

Készpénz, bankkártya, illetve voucher beváltás. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy számlát csak 
vásárláskor állítunk ki, visszamenőleg nem. 
 
Napijegyek vásárlása

- a MÁV Zenekar honlapján: www.mavzenekar.hu (nincs kezelési költség),
- a Zeneakadémián (tel.: +36 1 321-0690),
- a Müpa Budapest jegypénztáraiban:
 1. a Komor Marcell utca 1. sz. alatt (tel.: +36 1 555-3300, +36 1 555-3301),
 2. az Andrássy út 15. sz. alatt (tel.: +36 1 555-3310, +36 1 555-3311),
 3. az Allee bevásárlóközpont (II. emelet), valamint 
- a Pesti Vigadóban (+36 1 328-3340), 
- az InterTicket bármely jegyirodájában és 
- a www.jegy.hu oldalon.

Napijegyekre nincs kedvezmény, székházunkban csak egyedi csoportos jegyigényeket szolgálunk ki.

További információ:

Tel.: +36 1 338-2664/23-as mellék
E-mail: bjobbagy@mavzenekar.hu
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Bartha Mátyás
koncertmester

Bálint Angéla 
koncertmester

Pintér Dávid
koncertmester

Ilosfai Csenge *
szólamvezető 

Kocsárdi Nicolette
szólamvezető

A  MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR MŰVÉSZEI 2021 -2022

I. HEGEDŰ II. HEGEDŰ

Bahil Katalin

Bajnóczi Orsolya

Burik Ildikó

Majorné Szlanka Erika

Osvát Judit

Rontóné Káli Erzsébet

Serdültné Juhász Anna

Szalai László

Szegő Éva

Tóthné Belics Zsuzsa

Ablonczy-Raposa Krisztina

Bocsák Gábor

Csap Melinda

Csíkos Zsuzsanna

Györei Ildikó

Hegedűs Ágnes 

Dr. Ijjasné Pilissy Rita *

Merseiné Nemes Mónika

Somogyi Lili *

Somogyváryné Varsányi Erika

Szenthelyi-Forgács Krisztina

Szöllősi Melinda 

Tiba Sándor

Gál-Kerényi Dorottya
szólamvezető

Tarkó-Nagymengyi Dóra
szólamvezető
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GORDONKABRÁCSA NAGYBŐGŐ

Csonka Emil
szólamvezető

Jobbágy Andor
szólamvezető

Rovó Anna Mária
szólamvezető helyettes

Sztojka Zoltán
szólamvezető helyettes

Farkas Éva

Kalocsai Eszter 

Kiss Alexandra

Kovács Attila

Láposiné Kárpáti Szilvia

Papp Sándor

Pető Zoltán

Zilah Eszter

Onczay Zoltán *
szólamvezető 

Rózsa Richárd
szólamvezető

Vámos Marcell
szólamvezető

Sándor György
szólamvezető

Lajcsik Soma
szólamvezető

Ács Ferenc

Dávid Krisztina

Falvainé Emese Gyöngyi

Gulyás Gabriella

Kovács Márta

Vadász Rita

Vincze Ágota

Werner Gábor

György Attila

Jobbágy Csongor

Ónodi László

Piukovics Gábor

Prinyi Csaba

Simon Tamás
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FAGOTT

OBOA

KÜRT

KLARINÉT

HARSONA

FUVOLA

TROMBITA

HÁRFA

ÜTŐHANGSZEREK

TUBA

Párkai Krisztina
szólamvezető

Bajusznácsné Lőrincz Anita

Gombár Anikó

Oross Veronika

Székely Edit

Kőrösy Miklós
szólamvezető

Bajorné Pataki Anna

Bereczkyné Berta Beáta

Borossné Fügedi Judit

Rajnai Marianna

Sándor János
szólamvezető

Hegedűs Gyula

Sólyomi Pál

Franczia Zsolt
szólamvezető

Fehér Szabolcs 

Kovács Zoltán

Paálné Falusi Melinda

Farkas Tamás
szólamvezető

Chlebovics András

Fretyán Dávid

Csurgó Tamás

Harsányi Péter

Képíró Bálint

Kováts Imre István

Kovács Kálmán
szólamvezető

Seidl Dénes

Sipos Tamás

Szabó Csaba

Tarkó Tamás

Czirok Zoltán
szólamvezető

Angyal János

Pál Ildikó

Ronyecz József

Székely Zsolt

Novotny Tibor
szólamvezető

Kurcsák István

Láng Zénó

Szilvási Attila

Felletár Melinda

* szülési szabadságon
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A  MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR MUNKATÁRSAI

Farkas Róbert     vezető karmester
 
Kobajasi Kenicsiró     tiszteletbeli vendégkarmester

Csaba Péter     állandó vendégkarmester

Takács-Nagy Gábor    állandó vendégkarmester

Kesselyák Gergely     karmester

Lendvai György     ügyvezető igazgató

Polefkó Noémi     az ügyvezető asszisztense és irodavezető

Jobbágy Bence      közönségkapcsolatok 
Gombási Csilla      jegykoordináció és közönségszervezés
Wolfárdné dr. Keskeny Dóra    művészeti és jogi előadó 
Imre-Böröcz Boglárka   kommunikáció és nemzetközi kapcsolatok 
Gyurkovics Csaba    zenekari titkár

Kling Magdolna     gazdasági vezető 
Galbicsek Zsófia     bér- és tb ügyintéző
Harangozó Anita     HR menedzser 
Lehr Szilvia     pénzügyi ügyintéző

Ámon Betti     PR és sajtókapcsolatok
Bodor Éva    marketing kapcsolatok

Fodor András     kottatáros 
Kálmán Imre, ifj. Kálmán Imre   műszaki munkatárs
Kovács Kálmán, Sándor György, Szalai László  zenekari ügyelők

PRODUKCIÓS MUNKATÁRSAK

GAZDASÁGI IRODA

PR ÉS SAJTÓ IRODA

OPERATÍV MUNKATÁRSAK
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klasszik
rádió921

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 

Budapest Főváros IV. kerület, 
Újpest Önkormányzata
 
Budapest Főváros IX. kerület, 
Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbánya Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Alap 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köszönjük minden kedves támogatónknak, hirdetőnknek és együttműködő partnerünknek, hogy a 
2021-2022-es évadban is segítik a zenekar munkáját!

Bocanova
Café Vian 
Hadik Kávéház 
Hauer Cukrászda 
Macesz Bisztró 
PromoBox Kft.

TÁMOGATÓINK

MÉDIATÁMOGATÓK: 

SZAKMAI PARTNEREK: 

KIEMELT TÁMOGATÓK:

Magyar Nemzeti Múzeum

Olasz Kultúrintézet

Francia Intézet

Weiner Alapítvány

ALAPÍTÓ ÉS FŐTÁMOGATÓ: 

TOVÁBBI PARTNEREK:







A KÖZEL – KELETI KONYHA ÉS A 
TRADÍCIONÁLIS MAGYAR ÉTELEK 

LEGJOBBJAI

1074 BUDAPEST, DOB UTC A 26.
SOLET@MACESZBISTRO.HU

+36 1 787 6164



FRANCIA-MAGYAR BISZTRÓ ÉTELEKKEL,  
AKÁR TERASZUNKON IS!

ÍGY TELJES AZ ÉLMÉNY!

• barátságos személyzettel 
• éjfélig nyitvatartó konyhával 
• válogatott borokkal 
• minőségi koktélokkal
• 12 házi desszerttel

SZERETETTEL VÁRUNK A ZENEAKADÉMIA MELLETT!

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.  
1075 Budapest, Király utca 13/C udvar 

Telefon:  +36 1 268 1154 
www.cafevian.com





Megvásárolható:   www.lira.hu



Zenében utazunk!



A zenekar a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja!

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE
1945

A ZENEKAR FŐVÉDNÖKE
Mager Andrea, 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

VEZETŐ KARMESTER
Farkas Róbert

TISZTELETBELI  VENDÉGKARMESTER
Kobajasi Kenicsiró

ÁLLANDÓ VENDÉGKARMESTER
Csaba Péter,
Takács-Nagy Gábor

KARMESTER
Kesselyák Gergely

Kiadja: 
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány
 
Felelős kiadó: 
Lendvai György, 
ügyvezető igazgató
 
Felelős szerkesztő: 
Imre-Böröcz Boglárka, 
kommunikáció és nemzetközi kapcsolatok
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