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Ismét itt a várva várt évad, az az eseménysorozat, amiért a 
komolyzene szerelmeseinek Szolnok az igazi otthonukká 
vált. Városunk szimfonikus zenekara Izaki Maszahiro veze-
tésével csodálatos produkciók egész sorát adja elő, nem 
véletlenül váltak Szolnok emblematikus kulturális produk-
ciójává. Mára a zenekar mindegyik fellépése kiemelt kultu-
rális esemény, olyan program, ahol mindenki szeretne ott 
lenni, részesévé válni a zenei élménynek. A kiváló művészi 
színvonalhoz a nagyszerű technikai feltételek is adottak, az 
Aba-Novák Kulturális Központ tökéletes hangversenyterme 
csak fokozza a sikert. Kívánok minden zeneértőnek nagy-
szerű szórakozást, a zenekarnak pedig sikeres  évadot!

The much-expected 2011-2012 season of the Szolnok 
Philharmonic Orchestra has finally started. The string of 
events of earlier seasons of the orchestra has turned our 
town into a true ,,home’’ for classical music enthusiasts. 
Under the leadership of conductor Izaki Maszahiro, the 
musicians of our town’s symphonic orchestra delight the 
public with wonderful performances, each of which 
representsrepresents a special cultural event where everybody would 
like to be present and share the musical experience. No 
wonder the orchestra has become emblematic of Szolnok’s 
cultural life. The outstanding artistic level is paralleled by 
excellent technical conditions – the perfect concert hall of the 
Aba Novák Cultural Centre further enhances the orchestra’s 
success. I wish all music-lovers a wonderful time                  
and the orchestra a successful season. and the orchestra a successful season. 

Ferenc Szalay Mayor

Dear Music-lovers,

Szalay Ferenc polgármester

Kedves Zenebarátok!
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,,Welcome Words for the program brochure’’

Welcome to our concert! In this Season 2011-12 we hang up 
our Slogan for ,,Challenge II.’’ after following the Season 
2009-10. We stepped toward a new start this Season, holding 
the new concertmasters and a guest concertmistress, new 
part-leaders, and many new-face members at string section. 
But it is more important for us to create our new orchestral 
sounds, and try to perform new repertories. It is not a simple 
changingchanging way for us, but we try to show our new measure 
intelligibly for all the audiences.
We believe the power which music has. We would like to 
continue asking to the audiences for that, trying the challenge 
by music.

Izaki Maszahiro
General music director of Szolnok City

Szeretettel köszöntöm Önöket évadnyitó koncertünkön. Foly-
tatván a 2010–11-es évad szellemiségét, az idei évadunkat is a 
kihívások jegyében terveztük, mint ahogy azt jelmondatunk – 
Challenge II, vagyis Kihívás II – is hűen tükrözi. Egy új úton 
indultunk el, új koncertmesterekkel és koncertmester          
hölggyel, új szekcióvezetőkkel és friss arcokkal a vonósok 
között. De ennél is fontosabb talán, hogy egy újszerű zenekari 
hangzásthangzást keltsünk életre és megpróbáljunk egy új repertoárt 
eljátszani. Ez nem egyszerűen útkeresés, hanem inkább egy 
próbálkozás, hogy érthetővé tegyük zenénket az egyre sokszí-
nűbb hallgatóságunknak. Hiszünk abban az erőben, amely a 
zenében rejlik, és kérjük Önöket, hogy velünk együtt éljék át a 
muzsika újabb kihívásait. 

Izaki Maszahiro
Szolnok Város Főzeneigazgatója

Kedves Közönségünk!
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Évadnyitó hangverseny Aba-Novák Kulturális Központ

Aba-Novák Kulturális Központ

Zongoraest
Mozart és Sosztakovics

Zongoraest
Mozart és Sosztakovics

Művészetek Palotája
Budapest

Vonósest Városháza díszterme

Megyeháza díszterme

Klasszikus est

hangversenynaptár  2 0 1 1
sz
ep
t.

ok
tó
be
r

no
ve
m
be
r

de
ce
m
be
r

CB. 1. Szolnoki Főiskola
CAMPUS főépület

Szolnoki Főiskola
CAMPUS főépület

Szigligeti Színház

24.
hétfő

bérleten kívüli
hangverseny
bérleten kívüli
hangverseny

bérleten kívüli
hangverseny

,,Esti imádság’’

,,Esti imádság’’ Görögkatolikus templom

ünnepi
előadás

Ünnepi Gála az
1956-os forradalom tiszteletére

 
Szigligeti Színház

22.
szombat FB. 1.

6.
csütörtök

színházi
bemutató

Nádas - Szenes:
Imádok férjhez menni Szigligeti Színház

28.
szerda ANB. 1.

„Almaviva gróftól Zerlináig”
Mozart operagála

FB. 2.

Szilveszteri Gála Szigligeti Színház

27.
csütörtök

23.
vasárnap

18.
péntek

színházi
bemutató

Miklós Tibor - Kocsák Tibor:
Légy jó mindhalálig

21.
hétfő
28.
hétfő ANB. 2.

22.
csütörtök
27.
kedd

színházi
produkció

31.
szombat
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Aba-Novák Kulturális Központ

Aba-Novák Kulturális Központ

Aba-Novák Kulturális Központ

Aba-Novák Kulturális Központ

hangversenynaptár  2 0 1 2
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Szolnoki Főiskola
CAMPUS főépület

Szolnoki Főiskola
CAMPUS főépület

Szolnoki Főiskola
CAMPUS főépület

színházi
bemutató

7.
szombat ANB. 3. - CB. 2.

ANB. 4. ,,Alla spagnola’’

,,Szférák zenéje’’

Figaro - Rossini és Mozart

,,Alla ungharese’’ Városháza díszterme

Megyeháza díszterme

Szolnoki Galéria

Újévi meglepetésgála a Magyar Állami
Népi Együttes közreműködésével Városi Sportcsarnok

16.
hétfő

23.
péntek

FB. 3.

FB. 4.

színházi
bemutató Szigligeti Színház

CB. 3.

Szaxofonest

6.
hétfő
17.
péntek

13.
péntek C. Goldoni: Mirandolina

Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő Szigligeti Színház

5.
hétfő Meseest

19.
hétfő ANB. 5.

23.
hétfő ANB. 6.

Német romantika

Angol est
7.
hétfő CB. 4.

FB. 5.14.
hétfő Zenei társalgó

ANB. 7.29.
kedd

CB. 5.11.
hétfő Orosz est

FB. 6.18.
hétfő Nyáresti big band party Damjanich Múzeum díszudvara



Évadnyitó hangverseny

    Beethoven: III. Leonóra-nyitány
    Mozart: Esz-dúr szimfónia K. 543 
    Beethoven: V. c-moll ,,Sors’’-szimfónia

Vezényel:

Beethoven időben közel áll ugyan a „klasszikus 
bécsi triász” másik két tagjához – sőt Mozartot 
személyesen is ismerte –, alkotásai mégis a zene 
történetének új korszakát jelentik. Művészként és 
emberként is egyformán nagy volt, mely nagyság 
nemcsak a világban való érvényesüléshez segí-
tette, hanem erejének forrása volt egyéni szenve-
déseinek elviseléséhez is. 
Minden megpróbáltatáson felülemelkedő opti-
mizmusa nemcsak arra tette képessé, hogy győze-
delmesen vívja meg életharcát a sorssal, hanem 
arra is, hogy higgyen az emberekben, bízzék az 
emberiség jövőjében.
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Izaki Maszahiro 
Bolyky Zoltán 
Bánfi Balázs

2011. szeptember 28. (szerda) 19 óra
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ
                  Liszt Ferenc hangversenyterme

Műsor:
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2011. november 28. (hétfő) 19 óra

„Almaviva gróftól Zerlináig”
Mozart operagála

Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ
                  Liszt Ferenc hangversenyterme

Műsor:  Részletek a szerző legnépszerűbb operáiból

Vezényel: bolyky zoltán 
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Haydnéra, majd később Beethovenére is, hogy legne-
mesebb formába öntse a korszak érzelmi és gondolati 
világát, hogy megszólaltassa azt az újfajta öntudatot, 
azt a bizakodó bátorságot és összefoglaló harmóniát, 
azt a nemzeti gyökerű világpolgárságot és „emberköz-
pontú mindenséget”, amely immár egyet jelentett a 
polgári szabadságeszmével. Mozart drámai művé-
szete a kor nagy konfliktusainak sűrített példázata. 
Operáiban nemcsak a káprázatos zenei bőséget, a 
fénynek, színnek és formának, a világos és virágzó 
dallamnak kincsestárát élvezhetjük, hanem az ember-
ábrázolás megrendítő remekműveit is: a Figaro házas-
ságában egy túlfűtött társadalom robbanó energiáit,    
a Don Juanban egy fékevesztetté vált világ katasztró-
fáját, a Varázsfuvolában pedig  a világosságért, az 
ember felemelkedéséért vívott harc diadalát.



Újévi meglepetésgála
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2012. január 7. (szombat) 19 óra
Helyszín: Városi Sportcsarnok

A 60 éves Magyar Állami Népi Együttes jubi-
leumi gálaestjének szolnoki bemutatója
Műsor:
I. rész: Koreográfiák Liszt, Bartók, Erkel és 
Kodály műveire
II.II. rész: Az Ecseri lakodalmas válogatása, mely az 
1961-es bemutatója óta nemcsak a hazai, de a világ 
táncszerető közönségének elismerését is kivívta. 
A több mint ezer alkalommal színre vitt produk-
ció a magyar színpadi néptáncművészet egyik 
emblematikus alkotása. Az Ecseri lakodalmas 
mostani felújítása különleges és egyedi élményt 
ígér.ígér. Az együttes kibővített zenekarán kívül köz-
reműködik a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a 
Budapesti Ifjúsági Kórus, és a Szolnoki Bartók 
Béla Kamarakórus is. Az előadásban negyven 
táncos közreműködésével megjelenített hol lírai 
vagy sodró, hol bensőséges vagy monumentális 
színpadképek váltják egymást. A felújítás – 
miközben megőriz mindent, mi megőrzendő – új 
rendezésben, az „eredeti” műhöz méltó, de a 
mához közelítő előadásként kerül a közönség elé.
Művészeti vezető: Mihályi Gábor
Vezényel: Izaki Maszahiro és Bánfi Balázs

A koncertről televíziófelvétel készül!
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2012. február 6. (hétfő) 19 óra
,,Alla spagnola’’

Emberi létünk és lényegünk egyszerre bír alanyi és 
tárgyi természettel. Létezünk egyszer a magunk 
létének alanyaként, másodszor a másik ember létének 
tárgyaként. Don José és Carmen története e kettős, 
alanyi és tárgyi emberi létezés összeütközését mondja 
el balladai erővel, mely rendkívüli erejét nagyrészt a 
zene zseniális mindennapiságának köszönheti, a 
naturalista-realistanaturalista-realista lemerülésnek az ibériai élet 
varázslatos alvilágába.
Az ibér egzotikum folklórhatásokkal átitatott másik 
gyöngyszeme Lalo szimfóniája, mely tulajdonképpen 
egy hegedűverseny, amit a szerző a19. század virtuóz 
hegedűművészének, Pablo de Sarasate-nak kompo-
nált, s melyet ezen a koncerten Szecsődi Ferenc elő-
adásában hallhatunk. 

Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ
                  Liszt Ferenc hangversenyterme

Műsor:

Vezényel: bolyky zoltán
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Lalo: Spanyol szimfónia
Bizet: 1-2. Carmen-szvit 

Közreműködik: Szecsodi Ferenc – hegedű



,,Szférák zenéje’’

R. Strauss: Tod und Verklärung (Halál és megdicsőülés)       
                   szimfonikus költemény
                   Tondichtung op. 24 – hangköltemény
G. Mahler:  IV. G-dúr szimfónia (A mennyei élet) 

R. Strauss Mahler kortársa és vele szívélyes kapcsolat-
ban álló kollégája volt. Bár esztétikai elveik, zene- és 
életfelfogásuk gyökeresen eltért egymástól, konfrontá-
ció nélkül igyekeztek egymást megérteni és elfogadni. 
Halál és megdicsőülés című szimfonikus költeménye – 
Mahler IV. szimfóniájához hasonlóan – egy rejtett, de 
pontosan nem megfejthető program megzenésítése; 
élet-álom-halál-túlvilág impresszionista ábrázolása. 
Mahler művét is az evilág és túlvilág közötti, a földi- 
érzéki és a szellemi-természetfeletti világ ellentéte 
jellemzi: egy szecessziós körhinta, melyben a mézes-
mázos bécsi szalonok, festett üvegablakok, táncok 
keverednek Freud díványa mögül előosonó tudatalatti 
árnyékával.
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Vezényel: Izaki Maszahiro
Közreműködik: Lorincz Judit – szoprán

2012. március 19. (hétfő) 19 óra
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ
                  Liszt Ferenc hangversenyterme

Műsor:
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2012. április 23. (hétfő) 19 óra
Angol est

Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ
                  Liszt Ferenc hangversenyterme

Műsor:

Vezényel: izaki maszahiro 

F. Mendelssohn 1809-ben született Hamburgban, de 
Angliában talán jobban szerették, mint odahaza, zenélt 
Viktória királynő és Albert herceg előtt is. Beleszeretett 
Skóciába, annyira lenyűgözte a érintetlen skót táj 
szépsége, hogy több művet is szánt neki, a legismer-
tebb a Skót szimfónia. 
John Rutter 1945-ben született Londonban, de Ameri-
kában vált igazán népszerűvé. Életművének döntő 
hányadát az énekkari kompozíciók teszik ki. Darabjai 
kellemesek, impozánsak, harmóniavezetése hallatán 
úgy érezzük, kilépünk a valóságból. S mit kapunk, ha 
Kodály kórus-, és Leonard Bernstein ritmuskezelését 
keresztezzük? Rutter Magnificat című darabját.

Közreműködők:  Frankó tünde – szoprán 
                           Nemzeti énekkar 
                           Szolnoki Bartók Béla  
                           Kamarakórus
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F. Mendelssohn-Bartholdy: III. a-moll (Skót) szimfónia
J. Rutter: „Az Úr áldjon és tartson meg Téged... ”
J. Rutter: Magnificat



Német romantika

J. Brahms: Tragikus nyitány 
R. Schumann: a-moll zongoraverseny 
J. Brahms: I. c-moll szimfónia op. 68

Közreműködik:  Farkas Gábor – zongora
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Vezényel: Izaki Maszahiro 

Schumann életműve a 19. századi német romanti-
kus zenében központi helyet foglal el. Schubert és 
Mendelssohn örököse, Brahms stílusának előké-
szítője, s míg a germán gyökereket kereső Wagner 
a romantikus és klasszikus formák teljes megújítá-
sán dolgozott, Schumann köre a klasszikus 
hagyományok megőrzése mellett állt ki. Brahms a 
család jó barátja volt, akinek már első düsseldorfi 
látogatásakor így ír Clara Schumann: „Megint 
valaki, aki úgy jön, mint Isten küldöttje!” Maga 
Schumann pedig naplójában eképpen fogalmaz: 
„Brahms van itt, egy géniusz!” Brahms a német 
múlt nagy hagyományait idézte fel zenéjében, 
egész munkásságában a klasszikus goethei egye-
temességet kereste.

2012. május 29. (kedd) 19 óra
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ
                  Liszt Ferenc hangversenyterme

Műsor:
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2011. október 22. (szombat) 19 óra

Zongoraest
Mozart és Sosztakovics

Helyszín: Megyeháza díszterme
                  

Műsor:

Vezényel: izaki maszahiro 

Fél hangverseny Sosztakovics, fél hangverseny 
Mozart műveiből – az ötlet első hallásra merésznek 
tűnik –, de gondoljunk csak a kétféle kor és stílus 
közötti erőteljes kontraszt jótékony hatására. A műsor 
középpontjában két zongoraverseny áll. 
MozartMozart  műve szellemes ötletekben bővelkedő, alap-
vetően derűs, kedélyes alkotás, ám  Sosztakovics zon-
goraversenyéből sem hiányoznak a zeneszerzőre oly 
jellemző groteszk zenei fintorok és parodisztikus 
fricskák. A karneváli hangulatra emlékeztető műben 
az ogyesszai klezmernóták és cirkuszi indulók kaval-
kádjában felhangzik Haydn D-dúr zongoraszonátájá
nak főtémája.

Közreműködik: hsin-Ni liu zongoraművész 
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W. A. Mozart: A színigazgató – nyitány K. 486
W. A. Mozart:  C-dúr zongoraverseny K. 467
D. Sosztakovics: I. C-dúr vonósnégyes  op. 49 
                             (vonószenekari verzió)
D. Sosztakovics: I. zongoraverseny op. 35



Vonósest

Mozart:  Cosi fan tutte – nyitány K. 588
Mozart:  G-dúr hegedűverseny K. 216           
Bruch: g-moll hegedűverseny op. 26
Közreműködik:  Horváth Béla – hegedű
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Vezényel: Izaki Maszahiro 

Mozart Cosi fan tutte — ossia la scuola degli amanti 
(Mind így csinálják, avagy a szerelmesek iskolája) 
című kétfelvonásos vígoperájának tárgyát egy 
akkoriban nagy szenzációt keltett bécsi társasági 
botrány adta. A szerző mély komolysággal 
közelíti meg a vígopera frivol tárgyát, így zenéje 
igazi szenvedéllyel átitatott. Max Bruch (1838-
1920) életművét még saját hazájában is alig 
ismerik. Hegedűconcertóit leszámítva darabjait 
alig játszották, s akkor is leginkább Németorszá-
gon kívül. Nemrégiben kezdték lassan felfedezni 
a szerzőt, de az átütő siker mindmáig elmaradt. 
Leggyakrabban játszott műve kétségkívül a g-moll 
hegedűverseny, melyet ezen az estén Horváth Béla 
előadásában hallhatunk a szertelen jókedvvel teli 
mozarti mű mellett.

2011. december 22. (csütörtök) 19 óra
Helyszín: Városháza díszterme

Műsor:
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2012. január 16. (hétfő) 19 óra

Figaro – Rossini és Mozart

Helyszín: Megyeháza díszterme
                  

Műsor:

Rendezte és vezényel: bolyky zoltán 

Mozart Figaro Házassága remek kor és jellemrajz, de 
bravúros cselvígjáték is. Kiáltvány a francia forrada-
lom előtt, miközben a szerelem forradalmát hirdeti. A 
szerelmét, ami boldogítóbb, mint a politikai jelszavak, 
de néha kíméletlenebb, mint a „guillotine”, lássuk 
akár egy tinédzser epekedő szerelmét az úrnője iránt, 
a megunt úrnő szerelmét a férje iránt, vagy a                
férj vágyakozását minden fellibbenő szoknya után. férj vágyakozását minden fellibbenő szoknya után. 
Rossini A sevillai borbély című művének középpont-
jában – csakúgy, mint Mozart vígoperájában – a 
házasság áll. Örök téma ez a művészetek számára 
Ádám és Éva óta. De ki is valójában Rossini Figarója? 
Egy egyszerű, józan borbélymester, aki ügyességével, 
talpraesettségével, csipkelődő humorával és a gúny 
ostorával vág végig a Bartolokon és Basilliokon, egy-
szóval a maradi nyárspolgáron, aki az élet kerekét   
visszafelé akarja pergetni.
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G. Rossini: A sevillai borbély – keresztmetszet
W. A. Mozart: Figaro házassága – keresztmetszet



„ALLA UNGhARESE”

Kodály Zoltán: Magyar rondó
J. Haydn: D-dúr zongoraverseny Hob.XVIII:11
Beethoven: II. B-dúr zongoraverseny op. 19

Közreműködik:  Fujii Aki, a zenekar
                              premier szólistája – zongora
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Vezényel: Izaki Maszahiro 

2012. március 23. (péntek) 19 óra
Helyszín: Városháza díszterme

Műsor:
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Kodály Zoltán személye – időben és térben – oly 
közel van még hozzánk, s oly magasan emelkedik 
fölénk, hogy hatalmas alakját nem láthatjuk 
tisztán. Annyit azonban elmondhatunk: életműve, 
művészete a megváltás igézetét és utópiáját hor-
dozván az örökkévalóság csillagai között ragyog.
Haydn zongoraversenyei közül ez az 1780-as évek 
elején keletkezett D-dúr mű már a saját korában is 
a legnépszerűbb volt. Mint a szerző számos 
all’ungharese típusú zenéje esetében, itt is inkább 
arról kapunk képet, mit tekintett a 18. század 
Európája „magyaros” zenének, mintsem hiteles 
magyar népzenei anyagról.
AzAz est főszereplője, a zenekar premier szólistája, 
Fujii Aki.



2012. május 14. (hétfő) 19 óra

Zenei társalgó

Helyszín: Szolnoki Galéria
                  

Műsor:

Vezényel és a beszélgetést vezeti: bolyky zoltán 

A szimfonikus irodalom egyik legcsodálatosabb 
húros hangszere ezen az estén szólistává lép elő. 
Hazánk nemzetközileg is elismert kiváló hárfaművé-
szét, Vigh Andreát ezúttal a Zeneakadémia professzo-
raként köszönthetjük, aki négy tehetséges 
növendékével érkezik hozzánk. Nem csupán a pálya-
kezdő fiatalok játékában gyönyörködhetünk, de a 
darabok közötti szünetben megtudhatunk néhány 
érdekességet a hangszer történetéről és sok minden 
másról, ami a hárfaművészek szakmai titkait illeti.
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Válogatás Händel, Dittersdorf, Mozart és Ravel 
hárfára és zenekarra komponált műveiből

Vendégünk: Vigh Andrea Liszt-díjas hárfaművész, 
                       a Zeneakadémia professzora

Közreműködők: a Zeneakadémia hallgatói
                              Somogyi Júlia – fuvola



Nyáresti big band party

Közreműködő együttesek:  
      Bartók Béla Zeneiskola Big Band 
      Szolnok Big Band
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Vezényel: farkas róbert 

2012. június 18. (hétfő) 19 óra
Helyszín: Damjanich Múzeum díszudvara
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A szesztilalom megszűnése után a 30-as évek köze-
pétől élte fénykorát a big band. Sorra alakultak a 
zenekarok, amik főleg tánczenét szolgáltattak. Nap-
jainkban a zenei ízlés változásával, a big band 
hangzása is változott. Már nem csak klasszikus 
szvinget játszó együttesek vannak. Pop, rock, funky, 
blues és latin stílusokra is készülnek hangszerelések.
A Bartók Béla Zeneiskola Big Band 1992-ben 
alakult Schaff László kezdeményezésére. 2000 óta 
Farkas Róbert vezeti az együttest, mely azóta fiatalos 
lendületet vett, új számokkal és lelkes növendékek-
kel bővült. 2009-ben egy csehországi vendégszerep-
lésen is részt vettek.
A Szolnok Big Band 2008-ban alakult, de eddig csak 
egy fellépése volt, a 2008-as szimfonikus zenekari 
programsorozat egyik közreműködőjeként, a zeneis-
kolai big banddel közösen. Akkor főleg klasszikus 
szvingeket játszottak, de most új oldaláról is 
szeretne bemutatkozni az együttes.



2011. november 21. (hétfő) 19 óra

Klasszikus est

Helyszín: Szolnoki Főiskola, CAMPUS főépület
                  

Műsor:

Vezényel: bánfi Balázs 

Barangolás a hangok világában – a barokk zene kiváló 
mesterének méltán híressé vált műve I. György angol 
király hajóutazásaira kalauzol el bennünket, ahonnan 
utunkat Bécsbe, a”Schubertiádák” mesteréhez, Franz 
Schuberthez folytatjuk. 

SchubertSchubert 1824-ben írt Trockene Blumen című fuvola – 
zongora variációját nagy valószínűséggel ismerte és 
játszhatta is a bécsi Hofoper kiváló fuvolistája, 
Doppler Ferenc, akinek ezen az estén virtuóz Magyar 
fantáziáját hallhatjuk.
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Händel: Vízizene – szvit
Doppler: Magyar fantázia két fuvolára és zenekarra
Schubert: V. (B-dúr) szimfónia

Közreműködik: 

   Pappné Fekete Borbála – fuvola
   Vargáné Szucs Györgyi – fuvola



Újévi meglepetésgála

Műsor:
I. rész: Koreográfiák Liszt, Bartók, Erkel és 
Kodály műveire
II.II. rész: Az Ecseri lakodalmas válogatása, mely az 
1961-es bemutatója óta nemcsak a hazai, de a 
világ táncszerető közönségének elismerését is 
kivívta. A több mint ezer alkalommal színre vitt 
produkció a magyar színpadi néptáncművészet 
egyik emblematikus alkotása. Az Ecseri lakodalmas 
mostani felújítása különleges és egyedi élményt 
ígér.ígér. Az együttes kibővített zenekarán kívül köz-
reműködik a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a 
Budapesti Ifjúsági Kórus, és a Szolnoki Bartók 
Béla Kamarakórus is. Az előadásban negyven 
táncos közreműködésével megjelenített hol lírai 
vagy sodró, hol bensőséges vagy monumentális 
színpadképek váltják egymást. A felújítás – 
miközben megőriz mindent, mi megőrzendő – új 
rendezésben, az „eredeti” műhöz méltó, de a 
mához közelítő előadásként kerül a közönség elé.
 Művészeti vezető: Mihályi Gábor
Vezényel: Izaki Maszahiro és Bánfi Balázs
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A koncertről televíziófelvétel készül!

A 60 éves Magyar Állami Népi Együttes jubi-
leumi gálaestjének szolnoki bemutatója

2012. január 7. (szombat) 19 óra
Helyszín: Városi Sportcsarnok
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2012. március 5. (hétfő) 19 óra

Meseest

Helyszín: Szolnoki Főiskola, CAMPUS főépület
                  

Műsor:

Vezényel: bolyky zoltán 

Művészeti vezető: Szitt Melinda, a Magyar 
                                 Táncművészeti Főiskola tanára

Az elmúlt évadban elhangzott válogatásunk 
folytatásaként idén is szeretnénk egy estét kifejezetten 
olyan muzsikáknak szentelni, melyekkel egy-egy 
kedves történetet idézünk meg. 
EzúttalEzúttal olyan mesék elevenednek meg előttünk, 
melyek Purcell, Mozart, Humperdinck és 
Csajkovszkij fantáziáját ragadták meg, hogy egy-egy 
operát vagy balettot komponáljanak. Ez utóbbiban 
ismét találkozhatunk a Szolnoki Balettműhely ifjú 
művészeivel, akik segítenek újra átélni a Diótörő tör-
ténetét.
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Purcell: Tündérkirálynő – szvit
Mozart: Varázsfuvola – nyitány
Humperdinck: Jancsi és Juliska – nyitány
Csajkovszkij: Diótörő – szvit 

Közreműködik: Szolnoki Táncumhely 



Szaxofonest

Bach: Olasz koncert      
Larsson: Szaxofonverseny op. 14
Szaxofon workshop
Bizet: Az arles-i lány – 1. és 2. szvit
 Közreműködik:  
   Kumoi Maszato – szaxofon
   

Ki gondolná, hogy a dzsesszben és a könnyűzené-
ben napjainkban oly népszerű szaxofon már 160 
éves? Az Adolphe Sax belga hangszerészmester 
által 1841-ben szabadalmaztatott hangszer, 
bizony már ilyen idős, és bármennyire hihetetlen, 
a 19. század közepétől a 20. század elejéig kizáró-
lag klasszikus és romantikus zenét szólaltattak 
meg rajta.
Az est szólistája a nemzetközi hírű japán szaxo-
fonművész, Kumoi Maszato, aki ezen az estén 
Larsson, J. S. Bach és Bizet művein keresztül 
kalauzol el bennünket a szaxofon általunk 
kevésbé ismert világába.

Vezényel: Izaki Maszahiro
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2012. május 7. (hétfő) 19 óra
Helyszín: Szolnoki Főiskola, CAMPUS főépület

Műsor:
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2012. június 11. (hétfő) 19 óra

Orosz est

Helyszín: Szolnoki Főiskola, CAMPUS főépület
                  

Műsor:

Vezényel: izaki maszahiro 
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A 19. századi orosz zene talán legérdekesebb egyéni-
sége az orosz Ötök jeles tagja, A. P. Borogyin. Gordon-
kázott, fuvolázott, de ugyanennyire érdekelte az 
orvostudomány is. 17 éves korától a szentpétervári 
Orvosi Akadémián kémiai kutatásokkal foglalkozott. 
Életének központi problémáját talán éppen ez a 
sokfelé való elkötelezettség jelentette. Sokat beteges
kedett, szorongott, reménytelen harcot folytatott az őt 
folyton betemetni készülő kötelezettségekkel. Mégis 
dallamainak különlegessége, puha-bársonyos súrló-
dású vagy éppen barbár, élesen disszonáns harmó-
niái, zenekari színeinek szépsége miatt nehezen 
önthető szavakba muzsikájának varázslatos vonze-
reje.
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Borogyin: Igor herceg – nyitány 
Borogyin: II. (h-moll) szimfónia
Kalinnikov: I. (g-moll) szimfónia
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2012. február 1. (szerda) 18 óra      
Helyszín: Városháza díszterme, Szolnok
Műsor: 
,,Komolyzenét könnyedén – könnyűzenét komolyan”
Vendég: UniCum Laude Énekegyüttes
Művészeti vezető: Kutnyánszky Csaba 

2012. június 6. (szerda) 19 óra
Helyszín: Galéria, Szolnok 
Műsor: „Klezmer varázs”
Vendégünk: Klezmer R's együttes
Művészeti vezető: Rick Róbert

2012. április 11. (szerda) 18 óra
Helyszín: Galéria, Szolnok
Műsor: 
,,Szó, zene, kép” – hangverseny a költészet napján
Vendég: Turczi István – József Attila-díjas költő
               Cakó Ferenc – kiváló és érdemes művész 
                                                                                   (homokanimáció)2011. december 7. (szerda) 18 óra       

Helyszín: Városháza Díszterme, Szolnok
Műsor: „Szent István havától Karácsony haváig”                
             – jeles napok dalai –
Vendég: Sodrás Népzenei Kisegyüttes
               Művészeti vezető: Juhászné Antal Gabriella 
                             Szolnoki Népdalkör
               Művészeti vezető: Danyi Zsuzsanna
                

2011. november 3. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ, Szolnok 
Műsor:„Zenei évfordulók 2011” – Liszt és kortársai
Vendég: Prunyi Ilona – Liszt-díjas zongoraművész

,,Con anima" kamaraestek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórussal és vendégeivel
Művészeti vezető: Molnár Éva

szolnoki bartók béla kamarakórus

2011. szeptember 9. (péntek) 18 óra
Helyszín: Városháza díszterme, Szolnok
Műsor: „Fergeteg havától Szent Iván haváig” 
             – jeles napok dalai –
Vendég: Sodrás Népzenei Kisegyüttes
               Művészeti vezető: Juhászné Antal Gabriella
                             Szolnoki Népdalkör
               Művészeti vezető: Danyi Zsuzsanna
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A helyszín- és a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
www.szbbk.hu

2012. június 20. (szerda) 19 óra
Helyszín: Belvárosi Templom, Szolnok
Műsor: „Az áhítat oltárán”
Vendég: Szűcs Márta Mária operaénekes
               Gesztesi-Tóth László orgonaművész

2012. május 16. (szerda) 19 óra
Helyszín: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola 
                  és Gimnázium, Szolnok   
Műsor: ”Glória” - Kortárs szerzői est
Vendég: Gyöngyösi Levente, Orbán György
               Erkel-díjas, Bartók-Pásztory-díjas és 
                Tóth Péter                 Tóth Péter zeneszerzők

2011. november 19. (szombat) 17óra 
Helyszín: Református Templom, Szolnok
Műsor: „Zsoltár est”
Vendég: Debreceni Református Kollégium Kántusa
Művészeti vezető: Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy

„Cantate Domino” 
(95. zsoltár) egyházzenei estek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórussal és vendégeivel

Művészeti vezető: Molnár Éva

szolnoki bartók béla kamarakórus

2011. szeptember 21. (szerda) 15 óra  
Helyszín: Belvárosi Templom, Szolnok
Műsor: „A hangszerek királynője - az orgona”
Vendég: Kovács Szilárd orgonaművész



Bérletárak

Szolnoki Szimfonikus
Zenekar Nonprofit Kft.

www.szolnokiszimfonikusok.hu

összevont bérlet
(Aba-Novák, Fantázia)

Teljes árú:             15.500.- Ft
Diák és nyugdíjas:    10.000.- Ft

Teljes árú:                     10.000.- Ft    
Diák és nyugdíjas:         6.000.- Ft
Alkalmi jegy:                  2.500.- Ft

aba-novák-bérlet

fantázia bérlet

campus bérlet

Teljes árú:                       8.000.- Ft
Diák és nyugdíjas:      5.000.- Ft
Alkalmi jegy:         2.200.- Ft

Bérlet ára:           5.000.- Ft
Alkalmi jegy:       1.300.- Ft
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Támogassa Ön is a klasszikus zenekultúrát!

1 százalék
A magas színvonalú hangversenyélményhez a 
tehetséges művészeken túl tárgyi feltételek is 
szükségesek. Minőségi hangszerek, ezek karban-
tartása, szállítása, hangolása, kották kölcsönzése 
stb. Kérjük kedves zenekedvelő barátainkat, 
hogy e feltételek megteremtése és a magas művé-
szi színvonal fenntartása érdekében személyi     
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekart.
Adószámunk: 14123348-2-16  



Információ:

Szolnoki
Szimfonikus
Zenekar


