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Kedves FuvolásoK!   
Kedves KollégáK!
A tavaszi kiadványunk megjelenése óta számos esemény történt. 
Az elmúlt hónapokban fantasztikus koncertek, előadások, kurzusok 
élményeivel gazdagodtunk. A tanárok, a diákok számára pedig 
mindezek mellett, lezárult az aktuális tanév, s aki elég hivatott 
a választott hangszere iránt, színvonalasabbnál színvonalasabb 
kurzusok között csemegézve dönthetett arról, hogy a szünidőben hol 
és melyik professzornál fejleszti tudását.
Most, hogy már az őszi Fuvolaszót tarthatja kezében a kedves 
olvasó, szeretnénk egy összefoglaló képet mutatni a nyári táborokról, 
melyek mindig meghatározóak a jövő fuvolásai, s az őket tanító 
művésztanárok számára. 
Ám a kánikulában gyakorlással és tanítással telt napok,
hetek felidézése mellett tekintsünk egy kicsit a jövőbe is. 

November 13-14-én kerül megrendezésre 24. alkalommal az Országos 
Fuvolás Találkozó, idén Pomázon, festői környezetben, a Teleki-Wattay 
kastélyban. A két napos rendezvény egy olyan fontos esemény a fuvolás 
társadalom számára, amikor az ország bármely pontjáról érkezve, a 
fuvolisták szakmai tudást, tapasztalatot cserélve, személyes emlékeket 
felidézve, újult erővel töltekezve folytatják majd munkájukat.

Találkozzunk Pomázon! 

Üdvözlettel:
a Szerkesztő 

Számlaszám: OTP Bank 11707024-20283513
A személyi jövedelem adó 1%-hoz: 

Syrinx Alapítvány adószáma  18007428-1-43
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XXIV. OrszágOs FuVOlás 
TalálkOzó – POMáz
a XXIV. Országos Fuvolás Találkozót, 2009. november 13-14-én 
tartjuk Pomázon, a helyi zeneiskolában illetve a Teleki-Wattay 
kastélyban.

a részvételi költség társasági tagnak 3000Ft, nem társasági tagnak 
6000Ft. amit az érkezéskor kell rendezni.

2009. november 13-14.
XXIV. Országos Találkozó előzetes programajánlata

PénTek

12 óra - regisztráció
14 óra - rövid megnyitó
hogyan tovább…? Itthon és az eu-ban!
ember csaba és ásztai katalin előadása
16 óra – Főiskolások koncertje
17 óra - drahos béla előadása: a fuvola klasszikus hangképzése
18óra - Vacsora
19 óra - hansgeorg schmeiser szonáta estje

Hansgeorg Schmeise, 

zenei tanulmányait Grazban kezdte. Tanára a közismert Gottfried 
Hechtl volt. Később a Bécsi Zeneakadámián  Wolfgang Schultznál 
szerezte meg fuvolaművészi diplomáját. Közben Auréle Nicoletnál, 
Alain Marionnál és Karlheinz Zoellernél kurzusokon vett részt. Több 
verseny díjazottja. 1982-től a Wiener Volksoper szólófuvolása, 1984-től 
tanít,  mint asszisztens, Wolfgang Schulz  osztályában.  Majd 2000-től
önálló professzor a Bécsi Zeneakadémián. Koncert turnékat és 
kurzusokat tart rendszeresen Európában, Japánban, Koreában. 2001-től 
nyári kurzusokat vezet az Európai Fuvola Akadémián (Fiss – Tyrol), 
amelynek  jelenleg  az igazgatója.  Ezen év májusában vette CD-re a 
Bach szonátákat. 
Hansgeorg Schmeiser egy 24kt-os Muramatsu aranyfuvolán játszik.   

szOMbaT

9 órától - bemutató tanítások
9 óra - herczegh Mária – alapfok
9:45. - kovács lóránt előadása
10:30. - dratsay ákos: a középiskolai országos verseny problémái
11:15. - Versenygyőztesek koncertje
12-13 óra - ebéd
13 óra - közgyűlés
15 órától a kisteremben kurzusok
15 óra - Tomasi hangszer és barbara giesler kottabemutató
16:30.  – Mai magyar szerzők koncertje
18 óra - Vacsora
19 óra - gary schocker koncertje
(a művésszel készült interjú pár oldallal később olvasható az őszi 
Fuvolaszóban)

záró party

a változtatás jogát fenntartjuk!

szállás lehetőségek:
I.  Teleky-Wattay kastélyban  
 Tel.: 0626 525 610

1 ágyas 8000Ft/fő/éj  - 10 fő esetén, 10% engedmény                               
2 ágyas 10.000Ft/fő/éj - 10 fő esetén, 10% engedmény  

reggeli 950 Ft   / nem kötelező/
a minimum10fő természetesen meg lesz, tehát lehet az 
alacsonyabb árban gondolkozni.

 II.  kara-rákos hotel  /400m –re az iskolától/    
Tel.: 0626 325 355

1 ágyas 4500Ft/fő/éj
2 ágyas 5940FT
3 ágyas 7920 Ft
4 ágyas 9000Ft

reggeli 1100Ft  /nem kötelező/
 
ebéd és vacsora a kastélyban min. 10fő esetén 1.140Ft/menü  
 
a telefonszám alapján mindenki egyénileg megrendeli a szobát és 
rendezi a számláját.

jelentkezési határidő: 2009 november 5.



„éleTeM egy FOlyaMaTOs 
zeneóra…”

Interjú gary schocker, amerikai 
fuvolaművésszel 
nyugodtan állíthatjuk, hogy az őszi, pomázi fuvolástalálkozó 
újabb mérföldkő lesz a Fuvolástársaság történetében. gary 
schocker személyében első ízben köszönthetünk vendéget 
az egyesült államokból, aki egyszemélyben nemzetközileg 
elismert, foglalkoztatott fuvolaművész és számos díjjal kitüntetett 
zeneszerző. a ma élő komponisták közül ő írta a legtöbb 
fuvolaművet. Fuvoladarabjait európától ázsiáig a világ minden 
táján szívesen adják elő nem csak a fuvolások, hanem más 
hangszeresek is. számos előadónak - köztük james galwaynak 
is - ajánlott kompozíciót. Olyan világhírű művészekkel dolgozott 
együtt, mint Pinchas zuckerman, Michael Tilson Thomas, earl Wild, 
jessye norman, julius baker, james levine, bruno canino, Oscar 
shumsky, eduardo Fernandez. duóban gyakran lép fel jason Vieaux 
gitárossal, akivel lemezt is készített. szólófelvételeket készített 
még bach, händel, Telemann és Mozart műveiből is. legutóbbi 
cd-jén két saját művén („airborne”, „regrets and resolutions”) kívül 
a francia iskola legismertebb darabjait játsza (gaubert, böhm, 
andersen, donjon, doppler, kuhlau, Taffanel). hangversenyeket adott 
japánban, columbiában, Panamában, kanadában, ausztráliában, 
Taiwanon, németországban, Franciaországban és Olaszországban. 

noha munkássága már jó két évtizede elismert, csak most nyílt 
rá lehetőség, hogy itthon, első kézből szerezzünk ismereteket 
művészetével kapcsolatban. Pomázra kifejezetten azzal a 
szándékkel érkezik, hogy műveit az ő előadásában ismerhessük meg.

Hogyan és miért választotta a fuvolát?
Meséljen a tanulmányairól!
a fuvolát apám választotta nekem. Vele hároméves koromtól 
zongorázni tanultam. katonazenekarban játszott piccolón a 
második világháborúig, azután pedig aktív szolgálatba lépett. 
azt szerette volna, ha én is követem őt ezen az úton. de mire 
én elértem a hadköteles kort természetesen végetért a háború, 
így szerencsére soha nem kerültem be a hadseregbe. Miután 
apámmal fuvolázni tanultam 15-től 19 éves koromig julius baker-
nél tanultam. ezután két évet tanultam még samuel baron-nál aki 
szintén a julliard school-on tanított, ahol végzettséget szereztem. 
Fő inspirációimat rampal felvételeivel való megismerkedésem 
jelentette, s később beleszerettem baker fuvolahangjába. 

Volt valamilyen különleges élménye gyerekként a fuvolával
vagy a zenével kapcsolatban?
Minden zenével kapcsolatos dolgot apámtól tanultam. életem 
egy folyamatos zeneóra volt. így szerencsés voltam, hogy nem 
csak a fuvolazenét ismertem. a romantika nagy zeneszerzői 
semmi értékeset nem írtak fuvolára. Még Mozart fuvolazenéje is 
elhomályosodik a zongora-kompozíciói fényében. 

Miért kezdett komponálni?
Olyasmit kellet mondanom, amit nem tudtam elmondani egy 
másik ember nyelvén.

Hány éves volt, amikor az első kompozícióit papírra vetette?
három vagy négy éves lehettem. első nyomtatásban megjelent 
művem a scherzo, amelyet 15 évesen írtam és az azt következő 
évben jelent meg.

Az ön darabjainak zongoraszólama igen kidolgozott.
Jól gondolom, hogy első kompozícióit is zongorára írta?
Igen. nagyon korán kezdtem zongorázni tanulni, és azóta is, 
folyamatosan gyakorlok, játszom ezen a hangszeren. Megpróbálom 
minél pontosabban kottába foglalni a gondolataimat, hogy 
mindenki úgy értse azt, ahogyan én hallom.

Melyik a legnehezebb darab, amit zongorán játszott?
sok nehéz zongoradarabot ismerek! beethoven ötödik, esz-dúr 
koncertjét játszottam, és sok nehéz liszt kompoziciót is, mint a 
Mefisztó keringőt, amit nagyon sokszor adtam elő. 1975-ben julis 
baker is megkért rá, hogy adjam elő ráadásként egyik kurzusán, 
azután, hogy eljátszottam a  hacsaturján koncertet fuvolán. 

Használ valamilyen speciális játéktechnikát fuvolán?
Folyamatos légzésre és segédfogásokra gondolok.
néha kicsit másképp fogom a hangokat. Főleg azokat a 
fogásokat, amelyekben csak a jobb kéz venne részt, ilyenkor néha 
leteszem néhány ujjamat a bal kézből, hogy kiegyensúlyozzam a 
hangszertartást. 

Milyen az Ön számára az ideális fuvola?
nehéz megmondanom... Van egy fafuvolám, három aranyfuvolám 
és hat ezüst hangszerem. Valamennyi régi skálájú, kivétel a Williams 
fafuvolám. a legkorábbi modellem egy Powell #2 1927-ből.

Melyik a legkedvesebb stíluskorszaka a fuvolairodalomban?
a barokktól a XX. századig számomra nincs különbség.



Véleménye szerint melyik fuvoladaraboknak van a legértékesebb 
zongoraszólama?
az én műveimre gondol, vagy a fuvolairodalomra általában? nálam 
a zongoraszólam teljes egészében a darab szerves része, sokkal 
inkább, mint hangzó háttér. Természetesen mindenek előtt, nagyon 
szeretem a Poulenc szonátát, de sok más darabbal is így vagyok.

Milyen alapelvek vezetik, amikor komponál?
csak az ösztönömet követem. amikor megfogalmazódik egy 
alapötlet a fejemben, csak figyelek, hogy merre vezet engem.

Ön nagyon sokféle fuvolazenét ír. De sokat komponál más 
hangszerekre is úgy, mint például csellóra, kürtre és zongorára is. 
Nem esik kísértésbe, hogy minden ötletét fuvolára dolgozza ki?
Igen, van kísértés, de olyan embereknek, mint én ez egy más dolog. 
szívesen írok például klarinétra, és sok darabomat nemzetközi 
szinten is játsszák ezen a hangszeren. de mégis a fuvola-zongora 
összeállításon érzem magam otthon igazán. 

Az ön fuvolaművei között rengeteg kamarazenei összeállítást 
találunk úgy, mint etűdöket, szólókat, duókat, triókat, 
szonátákat, de viszonylag kevés darabot írt fuvolára és zenekarra. 
Szándékozik valamikor nagyzenekari versenyművet írni?
Igen, talán, valamikor, de jelenleg ez nem célom.

Van olyan műve, amihez valamilyen érdekes történet fűződik?
a Piccolo Italiano-t azután írtam, hogy a Falaut Fesztiválon 
játszottam 2008-ban. hallottam raffaele Trevisani-t előadásában 
Fellini  8 és ½ című mozijának zenéjét, és ez inspirált arra, hogy írjak 
neki egy darabot. ugyanazt a témát használtam fel a darabból, és jó 
mulatság volt megkomponálni a művet.

Arra kérem, beszéljen azokról a darabokról, amit majd Öntől 
hallhatunk a találkozón.
úgy tervezem, azokból a darabokból játszom majd, amelyeket 
leggyakrabban játszanak ázsiában és amerikában. a program talán ez lesz:
regrets and resolutions – első darabom felnőtt koromból, 20 
évesen írtam.
Piccolo Italiano -  mulatságos apró szonáta.
green Places - versenyművem zongorával, amelyet james galway 
mutatott be.
ambidextranata – szonáta egy játékosra.
For dad - tisztelgés apám előtt, aki a tanárom volt.
Flute Forest - izgalmas fuvolaszóló szvit.
airborne - virtuóz darab latin jazz stílusban.

A koncertezés és komponálás mellett milyen elfoglaltságai 
vannak? Tanít valahol?
Igen, tartok mesterkurzusokat, és professzor vagyok a new york 
university-n, mindemellett sok magántanítványom is van.

A fuvolairodalom mely korszakát szereti tanítani legjobban?
az óráimat mindig Telemann duettekkel kezdem. szeretem 
Telemann-t. nagyon szeretem a barokk zenét és a XX. századi zenét, 
különös tekintettel a francia iskolára.

Van hobbija?
szeretek kertészkedni, van egy nagy kertem Pennsylvania-ban.

czeloth-csetényi gyula

linkek:
www.garyschocker.com
www.myspace.com/garyschockerflute
www.presser.com/Marketing/spotlite/schocker/vote.htm

youtube:
gary schocker -”For dad”
http://www.youtube.com/watch?v=ybXzkzyuc4y&feature=related

gary schocker, hugh sung - Franck szonáta - 2.tétel:
http://www.youtube.com/watch?v=uzX861yF1be

gary schocker, hugh sung - hindemith szonáta - 2.tétel:
http://www.youtube.com/watch?v=qPs7PsvdzcI&feature=related

gary schocker művei
jelmagyarázat:  @ Falls house Press; # ludwig; + classical Vocal 
reprints; § T.d. ellis; * Theodore Presser;  ~ Tuscany

Fuvola és zongora 
airborne * (zenekari kísérettel is)
ambidextranata * 
arioso *
atlantis @
before We know *
blue bossa, red bossa *
breaking Through 
conversations *
dances & daydreams * (11 darab gyűjteménye)
a dream @
erev shalom *
Fee Fie Faux Fum * 
Figments *
a Fond Farewell: Meditations on september 11 *
gilded and bronzed 
green Places * (zenekari kísérettel is)
hannah’s glade *
healing Music *
hora staccato*
In Memoriam  
In the air *
jazzbird *
kiss *
late summer night’s dream*
lied *
little Flower *
Memory book *
Musique Française *
native american suite *
(címe american suite, publikálta Pellerite)
nocturne
november song *
Piece for lis @
Prelude, Theme and Free associations *
Pressed Flowers @
rachel Was @
rag §
regrets and resolutions * (zenekari kísérettel is)
scherzo #
second sight * 
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sicilienne *
sleepsong * 
slow dance §
soliloquy*
sonata (1991) no. 1 *
sonata Op. 32  no. 2 * 
sonata no. 3 *
sonata no. 4 *
sonata no. 5 *
sonata no. 6, la salmonella
sonatina no. 1@
sonatine @
sonatine (1999)
sonatine (2000) *
song Without Words @
springsongs * 
sunrise, sunset *
syrinx collage
(zongorakíséret debussy szólódarabjához) @ 
Three Minute sonata *
Three Mystery Pieces *
Two romances *
Vocalise * 
Xynoglyko * 

két fuvolára 
3 x 2 * 
The bach Partita ghost *
c.P.e. bach sonata ghost *
dangerous duets *
French Toast (és zongora) *
Further adventures of Two Flutes * (és zongora) 
lovebirds *
Mitzvah bars @
Out of doors duets * (benen: bucolics & Fountain)
Peregrinations * 
stripes and stars §
Tapestry sonata* remembering julius baker (2fuvola és zongora) 
Three dances for 2 Flutes (és zongorával; zenekari kísérettel is) *
Two Flute rag §
unexpected
up the hill, down the hill

altfuvola
atlantis @

Piccolo és zongora
sonata *

Fuvola és zenekar 
airborne * 
green Places* 
regrets and resolutions *
Three dances for 2 Flutes + 

Fuvola és gitár
dream Travels @
Introduction and allegro
caution to the Wind * (díjnyertes darab 2001ben)
Once upon a ... ~

Fuvola és hárfa 
beyond the Fog *
chimera @ 
In Memoriam 
Prelude and dance 
november song *

Fuvola és orgona
Praeludium @

Fuvolaszóló
10 etudes for solo Flute *
blip, blip, blip *
kadenciák Mozart, c.P.e. bach koncertjeihez
Flute Forest *
short stories *
solosuite *

Fuvola trió
Three nuns in the desert

Fuvola kvartett
Flute Quartet no. 1 *
nymphs *

Fuvolazenekar
Pop @ 
Views From Falls house @

Vegyes kamarazene
airheads * (Fl, klarinét)
garden Music @ (Fl., cselló, gitár)
go to sleep *      (Fl., brácsa, hárfas)
My summer Vacation @ (Fl., cselló, zong.)
Pas de deux @    (Fl., cselló)
summer Morning, summer afternoon *(Fl., brácsa, hárfa)
3 choros (Fl., klarinét, vonósnégyes)
serenade (Fl., hegedű, cselló) @
Trio (Fl., cselló, gitár)
Trio (Fl., klarinét, zong.)

Fuvola és vonósnégyes
child’s Play *

Fuvola, tuba és marimba
single Tree suite I & II @
Trio

Fúvósötös
Wind Quintet
choro
chorinho *
Wind bagatelles *
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gOndOlaTOk, beszáMOlók 
a nyárI zeneakadéMIákról

Fuvolakurzus debrecen-2009
a debreceni kurzus különlegessége leginkább a sokszínűség volt. 
a hallgatók nemcsak egy- egy tanár kurzusán vehettek részt, hanem 
zenekari munkában is. az Ifjúsági Világzenekar méltán kapta ezt a 
nevet. az ifjú zenészek a világ minden tájáról érkeztek. Vásáry Tamás 
vezetésével csajkovszkij V. szimfóniája, liszt á- dúr zongoraversenye- 
érdi Tamás tolmácsolásában- és kodály művei csendültek fel egy 
kisebb turné keretein belül. a debreceni ősbemutató után a műveket 
nagy sikerrel játszották szatmárnémetiben, balatonfüreden és a 
budapesti szent István bazilikában.

a fülledt meleg ellenére gyöngyössy zoltán fuvola kurzusa jó 
hangulatban telt. Tanár úr sziporkázó és fáradhatatlan tanítási 
stílusában ismét nem csalódtunk. az órák színesek és izgalmasak 
voltak, teli voltak új ötletekkel. Fuvolisták számára talán érdekes 
lehet a sokszor elhangzott orron át légzés (javaslom minden 
„gyengén lélegzőnek”), a csukott szemmel hangképzés, a modern 
zene kimeríthetetlen eszközei, és még sok-sok más.

a kurzus koncertekben sem szerénykedett. Matuz István önálló 
estje sok szempontból nem volt hétköznapi. Tanár úr kizárólag 
zongorakíséret nélküli darabokat játszott. a műsor tematikája 
figyelemfelkeltő volt, hiszen elhangzottak afrikai ihletésű 
dallamtöredékek, Madarász darabok és más egyéb modern művek.

gyöngyössy zoltán koncertjével a két önálló est jól kiegészítette 
egymást, hiszen Tanár úr klasszikusokat is csempészett a műsorába. 
j. s. bach a-moll Partitájának, és Mozart e- dúr adagio-jának az 
előadása azt hiszem mindig tanulságos minden fuvolista számára. 
a palettán szerepelt még holliger új műve (melynek érdekessége, 
hogy megírásában gyöngyössy zoltán is részt vett) és gyöngyössy 
Tanár úr saját műve, mely stílusosan a „Pearls” címet viselte.
a koncert végén pedig elhangzott egy új átirat, schumann
5 népdal, melyet ezúton ajánlanék mindenki figyelmébe.

Összegezve a kurzus jó hangulatban, jó társasággal, esténként jó 
bulikkal és persze sok- sok munkával és gyakorlással telt. új lendületet 
adott mindenkinek, ez a legfontosabb. Találkozunk jövőre!

Viola barbara

Művészeti Fesztivál, Velencei tó
a tanév utolsó heteiben szokás szerint a nyári pihenés mellett, 
a nyári szakmai munkának a szervezését is megkezdtem. nekem 
mindig nehezen megy a választás a hazai kurzusok közül, hiszen 
dúskálunk a jobbnál jobb színvonalat nyújtó fuvolatanárok között.
eddig 3 különböző helyszínen vettem részt kurzuson 4 nagyszerű 
tanárnál, idén pedig a Velencei tavi Művészeti Fesztivált választottam, 
ahol gyöngyössy zoltán Tanár úrtól szívhattam magamba a tudást.
számomra ez a kurzus sok szempontból a legjobb élményeim 
közé tartozik. úgy gondolom az első benyomás rengeteget számít 
akármiről is legyen szó. Itt a lehető legjobb ért, hiszen mikor 
leszálltam a vonatról a hátam mögött - szerencsére gyönyörű 
napsütésben- csillogott a Velencei tó.
a jelentkezésnél nagyon barátságos és kedves fiatal szervezőcsapat 
várt, akik szinte éjjel-nappal a rendelkezésünkre álltak bármiről is 
volt szó, s gördülékennyé tették a programok menetét.
egy kurzus kapcsán talán az egyik legfontosabb szempont 
a gyakorlási lehetőség. én mindig emiatt aggódom a legjobban, 
hogy vajon lesz e mindig kottaállvány, mennyi helyünk lesz 
gyakorolni és természetesen milyen minőségű termekben.
Mint kiderült, egyik miatt sem kellett volna aggodalmaskodnom, 
hiszen egy gyönyörűen felújított iskolában kaptunk helyet,
és amit én még nem tapasztaltam, hogy igen sok kottaállványt 
biztosítottak számunkra.
rengeteg program színesítette a napjainkat, s teljes mértékben 
felüdülést nyújtott az egész napos fárasztó munka után. Minden 
nap más helyszínen, különböző előadók adtak koncerteket, a kora 
barokktól a jazzig, és a helyszínekre mindig szervezett busszal 
vittek minket, ami számomra szintén egy meglepő pozitívum volt.
gyöngyössy Tanár úrhoz a maximum 10 hallgatón kívűl többen 
is jelentkeztek - ebben az esetben az adott tanszak tanára 
meghallgatást tart,és a helyszínen dönti el,hogy ki lehet aktív 
illetve passzív hallgató- ennek ellenére gyöngyössy Tanár úr, 
igyekezett minden megjelent  résztvevővel foglalkozni,
ami számomra megint csak egy szimpatikus hozzáállás.
a nagy meleg ellenére a fuvolisták zongorakísérője, Termes 
rita Tanárnő is mindig napra készen hozta a formáját és ezáltal 
ösztönzőleg hatott ránk a lendületes és lelkes munkájával.
Véleményem szerint, aki tanulni és gyakorolni jött erre a kurzusra 
az maximálisan megtehette, méghozzá gyönyörű környezetben
és remek, barátságos társaságban.
én minden olyan hallgatónak ajánlom ezt a kurzust, akik szeretnének 
egy hetet pihenve dolgozni a nyár egyik legszebb időszakában.
ezek az én élményeim voltak, köszönöm, hogy megoszthattam!

duleba lívia



Tizenhetedszer 
hódmezővásárhelyen
nagy örömmel teszek eleget a Fuvolaszó felkérésének, hogy írjak
egy beszámolót a XVII. hódmezővásárhelyi Országos zenei Táborról.
az idei évtől kezdve augusztusi zenei napok néven futó 
rendezvénysorozat szerves része, mi több, tartó oszlopa a zenei 
tábor, melyen ez alkalommal fuvola-, zongora-, hegedű-, orgona-
és magánének-kurzusokon vehettek részt a jelentkezők. 
a kurzusokkal párhuzamosan esténként a táborban tanító 
művészkollégák, és vendégművészek hangversenyeit hallgathatták 
a résztvevők, valamint a város közönsége, amely számon tartja, 
várja ezt az eseményt, és estéről estére megtöltötte a koncerteknek 
helyt adó, ez évben gyönyörűen megújult unitárius templomot, 
mely a kurzusok helyszínéül szolgáló liszt Ferenc ének-zenei Iskola 
közvetlen szomszédságában található.
ennyit bevezetésként a rendezvény egészéről, és most, tekintve, 
hogy a fuvolaszó olvasói többnyire fuvolások, a fuvolakurzusról, 
illetve az ahhoz kapcsolódó koncertekről írok bővebben.
a kurzusra összesen 39 hallgató jött el, őket összesen öten, 
alföldy-boruss eszter, barth István, berényi bea, romos zsolt és 
jómagam tanítottuk. Munkánkat gábor-nagy nóra, granik anna, 
és révész lászló korrepetitorok segítették. a részvételt közép 
és felsőfokú iskolákban tanuló fuvolás diákok számára hirdettük 
meg, de a kurzus tanárainak személyes meghívására részt vettek 
a zenei pályát választó 7. és 8. osztályos zeneiskolások is. így az 
idén 14 zeneiskolással, 20 szakközépiskolással és 5 egyetemistával 
dolgoztunk egy héten át.
a mindennapi egyéni foglalkozás természetes része kurzusainknak, 
ami így, hogy egy tanárra 8 diák jut még nagyon jól kivitelezhető, 
bár a több este is vállalt fellépésekkel együtt, már korántsem 
nevezhető könnyed nyári időtöltésnek. egyszóval a kurzus kemény 
munkával telik mind a tanárok, korrepetitorok, mind a diákok 
részéről, amit így egy újságcikken keresztül talán az elhangzott 
produkciók számbavételével és részleges említésével tudok 
némileg érzékeltetni.
a tanári koncerteken elhangzott sok más egyéb között bach: h-moll 
szonátája alföldy- boruss eszter és gábor-nagy nóra előadásában, 
romos zsolttól hallhattuk a Widor-szvitet, granik annával játszották, 
berényi bea haydn g-dúr szonátáját adta elő révész lászlóval.
én magam Franck a-dúr szonátáját játszottam radványi Máriával, 
valamint kocsár concertinóját berényi beával és gerhát lászlóval. 
barth István játszotta Telemann d- moll quartettjének vezérszólamát, 
örömmel csatlakoztunk hozzá beával és révész lászlóval.
említést érdemel még egy óriási sikert aratott koncert, amelyen 
kifejezetten humoros darabokat szólaltattunk meg, úgymint Matuz 
István: Fújjátok,-fúúúúújjátok /romos zsolt/,
három fuvoladarab zongorára /barth István/, Ittzés gergely:
ami a könyöködön kijön /berényi-dratsay/, degusztáló szörcsögés /
dratsay-romos/. ezeket a látványelemeket is tartalmazó darabokat 
régebbi Fuvolás Találkozókon egy- egy alkalommal hallhatta a közönség, 
életerejüket mutatta a mostani fogadtatás.
Vendégként fellépett Ittzés gergely, aki granik anna 
közreműködésével adott nagy sikerű koncertet. az egyesült 
államokban vett részt az ottani fuvolás szövetség éves fesztiválján, 
és ottani műsorát adta elő a vásárhelyi közönségnek. a koncerten 
Ph. e. bach, a. newman, s. karg-elert, valamint az előadó saját 
művei szólaltak meg.
Táborunkban kezdettől fogva hangsúlyt helyezünk a kortárs magyar 
művek tanítására, előadására. Több koncerten is felcsendültek 

ezek a darabok, de egy hangversenyt -melyet az arTIsjus szerzői 
jogvédő hivatal egyesület minden alkalommal támogat, amit 
ezúton is köszönünk- kifejezetten ennek a tematikának szenteltünk. 
e hangverseny érdekessége, hogy diákok és tanárok közösen adják. 
Most néhány diák produkcióról szeretnék említést tenni.
elhangzott lendvay kamilló nagyon ritkán előadott Qattro 
duetti-je, melynek fuvolaszólamát nemes réka és kuffler Orsolya, 
zongoraszólamát gábor-nagy nóra játszotta. hallhattuk a Fuvolaszó 
legutóbbi számának mellékleteként közölt Madarász Iván darabot 
„amit hamlet nem mondott el Oféliának” címmel bán annamária 
virtuóz, meggyőző előadásában. láng István fuvoladuója viszonylag 
többször kerül műsorra, ezúttal simon eszter és bana dóra 
előadásában hallhattuk.
nem ezen a koncerten hangzott el, de itt említem erényi eszter 
produkcióját, aki a 2010-es debreceni szakközépiskolás verseny 3. 
korcsoportjának anyagában szereplő sári művet, az arion énekét 
játszotta el egészen magától értetődő könnyedséggel.
a többi növendékkoncerten elhangzó összesen 42 fuvolaszám 
közül jó néhány emlékezetes marad mindnyájunk számára.
ezen talán nem is lehet csodálkozni, hiszen az elmúlt év zeneiskolás 
versenyének helyezettjei, valamint korábbi versenyeken már feltűnt 
idősebb tanulók sora vett részt a kurzuson. Ők a tőlük elvárható 
nagyon magas színvonalon, óriási közönségsikert aratva mutatták 
be produkcióikat, de most nincs mód ezeket külön-külön felsorolni. 
Talán megengedhető azonban, hogy néhány élményt teljesen 
szubjektív módon kiemeljek.
egyedi élmény volt a pécsi egyetem hallgatóját Márta nórát 
két alkalommal hallani. a Prokofjev-szonáta nyitó allegro és 
scherzo tételének kifogástalan előadása önmagában még 
talán besimulna a hasonló módon perfekt, a maguk nemében 
kiemelkedő produkciók közé. de a másnapi, barokk fuvolán 
előadott Telemann-szonáta hallatlanul intim, megkapó élményével 
együtt mindenképpen az egyik legkiemelkedőbb egyéni 
teljesítménynek érzem. az egész fuvolakurzus egyértelműen 
legátütőbb, legemlékezetesebb produkciója bán Máté nevéhez 
kötődik, aki a kecskeméti kodály Iskola tanulója. Ő hacsaturjan-rampal 
Fuvolaversenyének I. tételét játszotta kifogástalan virtuozitással, 
átütő és egyben kifejező, sok árnyalatot felvonultató fuvolahangon, 
a közönséget hosszú percekig tartó ünneplésre ragadtató élményt 
nyújtva játékával.
Ide kívánkozik még kiss ágota zeneakadémiai hallgató neve, aki 
Martin balladájának sodró erejű, összefogott előadásával méltó 
módon fejezte be a záróhangversenyt.
17 év hosszú idő, de úgy érezzük, van erő a rendezvényben. 
a nehezedő körülmények ellenére életben tartja a diákok érdeklődése, 
lelkesedése, szüleik áldozatvállalása, valamint a szervezők és a 
tanárok szakmaszeretete, tanári, művészi ambíciója.
reményeink szerint ezek a rendkívüli erőforrások hozzásegítenek 
bennünket ahhoz, hogy jövő augusztusban hódmezővásárhelyen 
ismét egy hétig háborítatlanul a zenének élhessünk.

                                                                                             dratsay ákos
                                                                                           művészeti vezető

 



békés áTMeneT
Tavaly, 2008. június 28-án este bizonytalan hangulat lengte be a 
békés Városi kulturális központ auláját. ekkor ért véget a 15. békési 
fuvolakurzus záróhangversenye, és sokan úgy vélték, attól tartottak, 
hogy ezzel egyúttal a békési fuvolás történet is végleg lezárult.
ezt a félelmet az a tény táplálta, hogy Benéné Szerető Hajnalka, 
a kurzus szervezője, házigazdája, a tanárokat és növendékeket 
egyaránt meleg szívvel fogadó és odaadóan istápoló 
„mindannyiunk hajni nénije” elbúcsúzott a kultúrház igazgatói 
posztjától. nehéz volt elképzelni, hogy ez a nyári tábor, amely a 
békés-Tarhosi zenei napok (béTazen) keretén belül oly régóta 
várta és fogadta az ifjú fuvolásokat, az ő személye és nem szűnő 
mosolya nélkül is létrejöhet. a város új polgármestere, Izsó Gábor 
úr ugyan biztosított bennünket, hogy folytatni szeretnék a kurzus 
hagyományát, de őszintén szólva némi szkepticizmussal fogadtuk 
ezt az ígéretet, hiszen sokszor tapasztaltuk már, hogy egy ilyen 
szándék nem feltétlenül válik valóra, ha a gazdaság, a politika vagy 
az időközben kialakított új kulturális koncepció nem kedvez neki.

Még ez év tavaszán sem lehettünk biztosak benne, hogy 
viszontláthatjuk-e majd egymást békésen. a hírek ugyan arról 
szóltak, hogy az új igazgató, Koszecz Sándor valóban betervezte a 
rendezvényt, de konkrét információ csak későn érkezett. későn, 
de nem túl későn. Miután minden eddig érintett tanár szabadon 
hagyta a szokásos június végi időszakot abban a reményben, 
hogy nem otthon, tétlenül, hanem békésen, nagyon is aktívan 
fogja azt tölteni, a szokott módon összeállt a gárda idén is: Matuz 
István úgy is mint művészeti vezető, Regős Imre, Kozma András 
és Ittzés Gergely, zongorakísérőként pedig Kancsár Vera, Király 
Márta és az utóbbi években Mogyorósi évát helyettesítő Granik 
Anna. érdekes módon a kései információk ellenére a növendékek 
számára sem panaszkodhattunk. ha nem is voltak közel 60-an, 
mint a rekordévekben, a 35 hallgató bőségesen elégnek bizonyult. 
különösképpen azért, mert az új formációban egyetlen nagy 
keservünk az volt, hogy a kurzust csak 5 naposra tervezték.

Mindenki tudja, hogy 5 nap édeskevés arra, hogy ez alatt lényeges 
segítséget nyújtsunk egy fuvolázni tanulónak. (ez alól talán csak 

a legtehetségesebbek kivételek, akiknek olykor a jókor elhangzott 
egyetlen találó szó is elég, hogy akár gyökeresen megváltoztassák 
játékukat.) ha valaki több darabbal és/vagy alapvető technikai 
problémákkal jött békésre, legjobb igyekezetünk ellenére sem 
került sor mindenre oly alapossággal, amelyet általában gyakorolni 
igyekszünk ilyen helyzetekben. békésen hagyományosan a lehetőségek 
szerint biztosítjuk a szabad tanárválasztást.
ebből következően gyakori, hogy egy növendék több tanár óráit is 
látogatja aktív résztvevőként. Ilyen módon nekem például a tanulók 
kétharmadával volt dolgom, ez pedig lehetetlenné tette, hogy akár 
félórában is minden nap mindenkire sor kerüljön. a kurzusvégi 
koncertek szempontjából is nagyon kevés volt az 5 nap.
Ilyen szempontból talán szerencse, hogy idén alig voltak, akik 
békésre mint egy a felvételi vizsgára felkészítő edzőtáborba jöttek. 
Pedig ez korábban nagyon is jellemző volt, s ezért nem győztük 
műsorra tűzni minden felvételiző három koncertkész darabját.
Most nem kellett ennyi produkció számára színpadot biztosítanunk, 
s így aki igazán felkészült volt, s vágyott rá, akár többször is 
felléphetett. 

nemcsak a szervezők személye és bizonyos részletek változtak 
meg a korábbiakhoz képest. érdekes generációváltást is 
megfigyelhettünk, amelyre a kurzushallgatók összetétele hívta fel 
a figyelmet. Míg a korábbi években a főiskolások, egyetemisták 
a hallgatók közel felét jelentették, idén alig jöttek közülük. 
láttunk viszont számos ismeretlen arcot az ország különböző 
szakközépiskolájából. a zeneiskolások száma sajnos folyamatosan 
csökken békésen. ennek megvannak a maga okai, és az idősebbek 
távol maradására is találhatunk némi magyarázatot az új 
felsőoktatási rendszerben. 

az igazi magyarázatot azonban talán egy rövid történeti áttekintés 
adja meg. a békési fuvolakurzus Matuz István püspökladányi 
kurzusainak folytatásaként indult 1994-ben. először kint a békés-
tarhosi zenepavilon és az azt körülvevő épületek adtak ideális, 
szinte idilli helyet a Matuz-kozma-regős debreceni tanárgárda 
munkájának, sőt, a szállást is itt oldották meg. később, a létszám 
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bővülésével és egyéb praktikus okokból beköltözött a társaság 
egy városi kollégiumba a művelődési központ közelébe, ahol 
az órák folytak. én is ezután csatlakoztam a tanári karhoz, előbb, 
mint Matuz tanár úr helyettese, majd 2000-től mint „teljes jogú” 
tanerő. ekkor már sokan jártak ide rendszeresen. számukra rendes, 
megszokott évi programmá vált a békési 8-9 napos jelenlét. nem 
tudták elképzelni, hogy ne legyenek ott, ne csinálják végig intenzíven 
az órákat, ne mutassák be a koncerteken, hol tartanak, és – mikor már 
ahhoz kellően felcseperedtek – ne üljenek együtt a tanárokkal és a 
többi diákkal a liget (magunk közt, franciás műveltséget mímelve 
„lizsé”) söröző kerthelységében akár éjfél utánig is. életük részévé 
váltak a hajnalig tartó pingpong csaták a kollégium folyosóján 
és az évi egyszeri futballmérkőzés is. és mi sem tudtuk elképzelni 
békést nélkülük. néhányan zeneiskolásként vagy konzis éveik elején 
kezdték látogatni a tábort, és itt voltak minden konzis évzáró után, 
itt készültek a főiskolai felvételire, sőt, esetleg még egy felvételire az 
egyetemi kiegészítő szakra. nos, szomorúan kellett konstatálnunk, 
hogy az idő elszállt felettü(n)k, s ezek a fiatalok is végleg elhagyták 
az iskolapadot. Ma már mindannyian diplomások, megkezdték 
zeneiskolai tanári munkájukat, így adják tovább mindazt, amit 
egyebek mellett a békési kurzusokon elsajátítottak. ez a korosztály 
tehát az utóbbi 1-2 évben nőtt ki végleg a kurzusra járásból. 
néhányuk azonban már saját növendékeit küldi „maga helyett” a 
táborba, s velük kezdődik e körforgás újabb periódusa. reméljük, 
ezeket az új arcokat is addig látjuk viszont évente, míg ők is ki nem 
lépnek az életbe, hogy aztán az ő növendékeik számára ugyanolyan 
fontossá váljon  a június végi fuvolás hét a Viharsarok e szélcsendes 
szögletében, mint nekik vagy tanáraiknak volt.

de nagyon előrefutottam az időben! hiszen még csak ott tartunk, 
hogy úgy tűnik, sikerült átmenteni a fuvolakurzust a város és a 
kulturális központ új vezetőségének szárnyai alá. (ez egyébként igaz a 
Tarjáni Ferenc neve által fémjelzett, szintén több tanárt foglalkoztató 
kürtkurzusra és a zeneiskolásoknak szervezett vonószenekari táborra 
is, mint ahogy a „bétazen”-t is újfent megrendezték, immár 33. 
alkalommal.) a lebonyolítás sok más részletében sem volt változás, 

míg pl. az étkezés ezúttal új, jól megválasztott helyszínen történt, 
sőt, idén először a nem a kultúrházban, hanem a zeneiskolában 
folytak a fuvolaórák. ez is előnyös volt, mert az utóbbi években már 
megszokott új szálláshely tőszomszédságában van, s egyébként is 
kiváló helyszínnek bizonyult. a békés-Tarhosi zenepavilon, melyet 
a vidéken „kallódó” különleges zenei tehetségű gyermekek számára 
létrehozott iskola központjaként az alapító, gulyás györgy saját 
kezével és közös összefogással épített 1952-53-ban, sajnos már évek 
óta nincs abban az állapotban, hogy legalább a záróhangversenyt 
befogadja. Pedig milyen szép is volt, mikor annak idején az ilyen 
koncertekre a békés melletti Tarhos községbe különbuszok vitték 
ki a szépszámú és hálás városi közönséget! 

de hát nem élhetünk a múltban! bár a zenei napok révén minden 
évben felemlegetik a tarhosi énekiskola rövid (1946-1954), de dicsőséges 
történetét és az annak idején itt tanuló, később jelentőset alkotó 
muzsikusokat (szokolay sándor, bozay attila, Tarjáni Ferenc 
stb.), az idősebbek nosztalgiával emlékeznek e korszakra, és joggal 
méltatják gulyás györgy tettének nagyságát, a fiatalabb generáció 
már nehezen értheti meg ezeknek az emlékeknek a jelentőségét,
és ezt nem is vehetjük tőlük zokon.

Őket inkább a friss élmények ígéretével és biztosításával lehet 
békéshez kötni. és ehhez természetesen a feltételeket is meg kell 
teremteni. a kurzus rövidségét egyébként az indokolta, hogy a 
szervezők szerették volna megfizethető szinten tartani a részvételi 
díjat. ez a szándék dicséretes, de a jövőben mindenképpen meg 
kell találni azt a kompromisszumos megoldást, ami a jelentkezőket 
sem riasztja el, a rendezők és dolgozók számára is tartható, és a szakmai 
működést sem teszi kérdésessé. koszecz sándor igazgató úrral 
való beszélgetéseim meggyőztek arról, hogy a rendezvény 
új gazdái készek az új keretek további finomítására, szakmai 
tanácsainkra őszintén kíváncsiak, és valóban azon vannak, hogy 
a békési Fuvolakurzus hagyománya ne törjék meg, csupán egy új, 
a korábbiaktól részben különböző, de nem dicstelenebb fejezet 
nyíljon e számunkra oly fontos történetben.

                                                                   Ittzés gergely

Tanítás közben Matuz István, kozma andrás, regős Imre és Ittzés gergely



jubIleuM - PrO MusIca 
neMzeTközI nyárI 
akadéMIa
Idén nyáron, 25. alkalommal került megrendezésre a Pro Musica 
nemzetközi nyári akadémia, melynek a nagyváradi Partium 
keresztény egyetem adott otthont. hosszú éveken keresztül baja 
volt a vendéglátó házigazda város, azonban a bérleti és egyéb 
költségek címén egyre nagyobb összegeket szabtak meg, így a 
rendezők három évvel ezelőtt úgy döntöttek, az ország határain 
kívül keresnek méltó helyszínt. két alkalommal szlovákiában, majd 
ebben az évben, romániában talált otthonra a neves kurzus.
a tábor története azonban még ennél is korábbra nyúlik vissza. 
egészen 1975-ig, amikor először gyűltek össze baján a neves 
művésztanárok, s a tanulni vágyó diákok, a bács-kiskun megyei 
művelődési osztály rendezésében.
eleinte kamarazenei foglalkozások voltak, majd pár év múlva 
szaktábor lett, s elkezdődött a szóló hangszeres oktatás. az évek 
múlásával országos, majd nemzetközi rendezvénnyé nőtte ki 
magát, s 1984-ben vette fel a Pro Musica nevet.
 
az idei kurzus résztvevői, - a korábbiakhoz hasonlóan - 
több országból érkeztek, reprezentálva az előadóművészet 
sokszínűségét és jelentőségét a nemzetközi viszonylatban.
két kortárs zenei est is megrendezésre került nagyváradon,
melyre szinte zsúfolásig megtelt a gyönyörű koncertterem.
az első hangversenyen a díszvendégek között köszönthettük a 
felcsendülő darabok szerzőit és számos rangos román közjogi 
méltóságot is, mely külön emelte a koncertek, s az országok közötti 
kapcsolatok fontosságát. a második modern zenei koncert nem 
kisebb alkalomból volt megrendezve, mint Madarász Iván 60. 
születésnapja. a zeneszerző nagy szeretettel fogadta a barátai által 
előadott estet, melyen több ősbemutató és egy igazi meglepetés 
darab is felcsendült a kurzuson tanító művészek interpretálásában.  
a tradíciókhoz méltón a nyári akadémia záróakkordja egy egész 
estét betöltő fantasztikus gála hangverseny volt, melyen a kurzus 
kiemelkedő hallgatói, az Illényi Péter által vezényelt Musica sonora 
kamarazenekarral léptek színpadra.
a helyi média minden nap tudósított a kurzus eseményeiről, 
a hétköznapokról, a művésztanárokról. a hangversenyeken 
felcsendülő művekről, az előadókról megjelenő dicsérő
kritikákat pedig igazán büszkén olvastuk.

a „háttérország”, a megrendezéshez elengedhetetlen feltételek, 
a termek, a szállás, a szervezettség kifogástalan volt, ideális 
lehetőséget biztosítva a résztvevőknek.
bármire is volt szükségünk, minden gondunkat, problémánkat 
megoldották. ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
kristóffy jánosnak, aki mindvégig fáradhatatlanul segítette 
mindennapjainkat nagyváradon. 
egy nemzetközi kurzushoz méltó kvalitással sikerült idén is 
megrendezni a XXV. Pro Musica nyári nemzetközi akadémiát.

drahos rebeka és Illés eszter
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balog gabriella és dr. csetényi gyula
                                        

 Tanítás közben kemény jános oboaművész



VersenyFelhíVásOk

VIII. OrszágOs 
FuVOlaVerseny elek 
TIhaMér eMlékére
a verseny időpontja: 2010. március 29-31.
rendező: kodály zoltán zeneművészeti szakközépiskola, 
alapfokú Művészetoktatási Intézmény és kollégium

4024 debrecen, Vár u. 1.  
Telefon/fax: 06-52-532-856
e-mail: kodalydebr@gmail.com     
www.kodaly-debr.sulinet.hu

A verseny célja: a fuvola tanszak pedagógiai eredményeinek 
bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.

Korcsoportok:
I.    korcsoport:  9. évfolyam,
II.  korcsoport: 10. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és 13. valamint a szakképző I/13., II/14., III/15. 
évfolyamok növendékei.

A verseny anyaga: 
Elődöntőben kötelező művek, a döntőben egy kötelező és egy 
szabadon választott mű.

A verseny követelményei:
a versenyműsort kotta nélkül kell előadni, de a döntő kötelező 
műveinél a kotta használata megengedett.

I. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező művek: joachim andersen: a-moll etűd op.15/2. (z-8520)
W. a. Mozart: g-dúr szonáta 2. tétel Menüett (z-13067)

Döntő: 
Kötelező mű: szervánszky endre: hét fuvolaetűd / 5. és 4. (z-8757)
Szabadon választott mű maximum 7 perc időtartamban.

II. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező művek: joachim andersen: a-dúr etűd op.15/7. (z-8520)
      W. a. Mozart: a-dúr szonáta 2. tétel Menüett és 3. tétel 
rondo (z-13010) 
      - a Menüett tétel ismétlések nélkül,’ da capo’-val.

Döntő: 
Kötelező művek: kocsár Miklós: capriccio (akkord-1045)
Szabadon választott mű maximum 8 perc időtartamban.

III. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező művek: joachim andersen: e-dúr etűd op. 15/9. (z-8520)
 W. a. Mozart: d-dúr szonáta 1. tétel (z-13009) - ismétlések nélkül.

Döntő:
Kötelező mű: sári józsef: arion éneke
Szabadon választott mű maximum 9 perc időtartamban.

IV. korcsoport:

Elődöntő:
Kötelező művek: joachim andersen: g-dúr etűd op. 15/3. (z-8520)
W. a. Mozart: d-dúr szonáta 2. és 3. tétel (z-13009)

Döntő: 
Kötelező mű: lajtha lászló: két darab op. 69/2. Vif et gracieux 
(alphonse leduc 23.371)
Szabadon választott mű maximum 10 perc időtartamban.

A nevezés módja: a nevezési lap az iskola honlapjáról letölthető 
2010. január 5-étől, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére 
kell eljuttatni postai úton vagy e-mailen 2010. február 1-jéig.

A verseny díjai: a versenybizottság versenyenként minden 
korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi 
költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: 
a nevező intézmény vagy a tanuló által.

Az országos forduló nevezési határideje:
2010. február 1.

OrszágOs FŐIskOlaI 
FuVOlaVerseny – Miskolc
rendező: Miskolci egyetem

bartók béla zeneművészeti Intézet
3515 Miskolc-egyetemváros
Pf. 1.
Telefon: 46/ 343-800

a verseny időpontja: 2010. március 26-27.

részletes információkkal, a későbbieknek tájékoztatják
a felsőoktatási intézményeket.
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hangVersenyek
Toshiko suda (koto/japán citera, orgona), yoichi Iwahashi 
(sakuhacsi/bambuszfuvola) 
yoshimitsu kai és a Takachiho kagura-tánccsoport

2009. november 2. 19:30

zeneakadémia
a japán-magyar diplomáciai- és kulturális kapcsolatok 
újrafelvételének 50. évfordulóját ünneplő hangverseny

simon dávid (fuvola), kovács Margit (csembaló), karasszon 
dénes (cselló)

2009. november 4. 19:30 

nádor Terem
rameau: deuxiéme concert; cinquiéme concert 
c. Ph. e. bach: e-moll szonáta fuvolára és basso continuora, Wq. 124; 
a-moll szonáta fuvolára és basso continuora, Wq. 128 
bach: g-moll szonáta viola da gambára vagy csellóra és obligát 
csembalóra, bWV 1029 
brücher: ritus fuvolára 
ligeti györgy: Passacaglia ungherese csembalóra

Prunyi Ilona (zongora), gyöngyössy zoltán (fuvola)
 
2009. november 15. 18:00 

klebelsberg kultúrkúria 
a belépés ingyenes! 
Magyar zongoramuzsika a XIX. századból 

erkel: hattyúdal a hunyadi lászló című operából 
Mosonyi Mihály: két tanulmány 
ábrányi kornél: ábránd - magyar népdalok felett 
doppler Ferenc: Fantázia 
Thern károly: nocturne 
Volkmann róbert: barcarola 
beliczay gyula: nocturne 
heller István: Impromtu 
altmann Prosper: Martha - fantázia

kővári eszter sára (ének), Matuz gergely, Matuz István (fuvola), 
borbély Iván, cserta balázs, Fritz józsef, Mahr Iván, szabó 
andrás (klarinét), gulyás nagy györgy (brácsa), Peltzer Ferenc 
(gitár), szakács István (zongora), láng zénó (ütőhangszerek) 
budapesti Tomkins énekegyüttes 
Marcato együttes 
Vezényel: dobra jános, halász Mihály, Matuz gergely

2009. november 25. 19:00

Fészek Művészklub
sáry bánk: néma történet (magyarországi bemutató) 
szIgeTI IsTVán: három dal (magyarországi bemutató) 
sáry lászló: hommage á kassák (magyarországi bemutató) 
decsényI jánOs: circle - kör - szólóbrácsára
(magyarországi bemutató) 
PerTIs jenŐ: a fal, no. 2. - rögtönzések 9 női hangra
(magyarországi bemutató) 
Magyar Marcell: zsófesz (magyarországi bemutató) 
deMény aTTIla: Öt dal Weöres sándor verseire
(magyarországi bemutató) 
nórádI PéTer: zongoraötös (magyarországi bemutató) 
VIg TOMMy: kollázs négy klarinétosra (magyarországi bemutató)

Pest Megye szimfonikus zenekar
közreműködik: claudio Marinone (fuvola), kiss zsolt (orgona)
Vezényel: noseda Tibor

2009. november 28. 15:00

zeneakadémia

búcsú a zeneakadémiától 
luIgI gIannella: concerto lugubre fuvolára és zenekarra 
bOssI: Orgonaverseny 
Franck: d-moll szimfónia

„VarázslaTOk”
Illés eszter és czeloth-csetényi gyula (fuvola)

2009. november 29. 19:00

rákoshegyi bartók zeneház

Madarász Iván: három páratlan tánc
kocsár Miklós: Varázsdoboz két fuvolán
szigeti István: egy kis szúnyog élete és…
hollós Máté: hat és fél fuvoladuo
ács gyula: a cirkuszban
Petrassi: angyalok párbeszéde
nagy zsolt: csetepaté 



az akkOrd zeneI kIadó 
kínálaTából 
Kortárs zeneszerzők
durkó, zsolt: Flautocapriccio – szóló fuvolára  A-1084
ITTzés, gergely: Multiphónikus hangversek A-1137
kOcsár, Miklós: capriccio – szóló fuvolára A-1045
láng, István: canto per flauto solo A-1105
Madarász, Iván: FürzOgy – szóló fuvolára A-1076 
MaTuz, István: 6 studii 
(a mű teljes cd-felvételével együtt is kapható) A-1004
szIgeTI, István: ritornelli – szóló fuvolára A-1136
hOllós, Máté: hat és fél fuvoladuó A-1042A
Madarász, Iván: három páratlan tánc – 2 fuvolára A-1044
sárI, józsef: nászzene – 2 fuvolára  A-1075
sárI, józsef: jelenetek 2 fuvolára A-1049
karaI, józsef: három darab fuvolára és zongorára A-1126
legánŸ, dénes: szonáta fuvolára és zongorára A-1064
lendVay, kamilló: Tercjáték – fuvolára és zongorára A-1022
hOllós, Máté:  cara luma phírav – basszusfuvola, zongora, cd A-1103
TOgObITsky, Viktor: kis szvit fuvolára (vagy furulyára) és gitárra A-1067
legánŸ, dénes: Triószonáta fuvolára, gordonkára és zongorára           A-1065
szIgeTI, István:képtelenségek gyöngyössy zoltánra
és lakatos györgyre – fuvolára és fagottra  A-1120
rózsa, Pál: 3 darab 3 fuvolára A-1061
székely, katalin: atmen - 8 fuvolára (játszópartitúra) A-1028
hOllós, Máté: adagio ed appassionato 
(fuvola, hegedű, zongora)  A-1122
kIsTéTényI, Melinda:Trió fuvolára, oboára és fagottra A-1117

Tesoretto del traverso
VIncI, leonardo: 2 szonáta 2 fuvolára A-1005
bach, johann sebastian:a-moll versenymű 
A g-moll hegedűverseny átirata   A-1010
bach, johann sebastian:a-moll versenymű
Az a-moll csembalóverseny átirata  A-1096
debussy, claude: szonáta A Hegedű-zongora szonáta átirata  A-1035
dOhnányI, ernő: szonáta A Hegedű-zongora szonáta átirata A-1097 
lOrenzO, leonardo de: kadencia liszt 2. rapszódiájához A-1011
naudOT, j.-christophe: d-dúr fuvolaverseny  A-1052
schuMann, robert: Fantasiestücke Op.73  A-1020

Megjelenés előtt:
schuMann, robert: Öt darab népi dallamokra Op.102 A-1170

További pedagógiai kiadványok
Bárcsak volna fuvolán: brahms, donjon, haydn, köhler, Mozart,
j., strauss és Vivaldi művek A-1019
Flauto virtuoso: kuhlau, gariboldi és Popp művek A-1145
Három olasz arietta: Pergolesi, Paradisi és Vivaldi művek A-1106

akkOrd zeneI kIadó kFT.
1224 budapest, barackos út 28/a. * Fax: (36-1) 207 4767  *  
e-mail: akkord@mail.datanet.hu
www.akkordmusic.hu

acOusTIc by csIder 
TreVOr j. jaMes 

FuVOlák kIPróbálhaTók és 
MegVásárOlhaTók 

csak a FOn-Trade MusIc 
üzleTében!
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hungarOTOn 
leMezajánlaT

FOn-Trade MusIc
FuVOlás kIadVányOk

 

kiadványaink boltunkban megvásárolhatók 

FOn-Trade MusIc
hangszerbOlT
és FúVós hangszerészMűhely 
1081 budapest, kiss józsef utca 14.
Telefon: 1 210 2790, 30 488 6622

nyitva tartás:
munkanapokon 9:00–17:30-ig

www.fontrademusic.hu



HammigJupiterHammigJupiterHammig

MatekiJupiterMatekiJupiter
MiyazawaMatekiMiyazawaMateki

MuramatsuMiyazawaMuramatsuMiyazawa

PearlMuramatsuPearlMuramatsu
SankyoStraubingerSankyoStraubingerSankyoPowellPearlPowellPearl
SankyoPowellSankyo

Trevor J. JamesStraubingerTrevor J. JamesStraubingerSankyoStraubingerSankyo
Trevor J. James

SankyoStraubingerSankyo
YamahaTrevor J. JamesYamahaTrevor J. James
Fújjon bele!

500 féle kipróbálható hangszer
www.fontrademusic.hu


