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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

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

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.

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 Bakernél 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.
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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 *

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 *

Fuvola és hárfa
Beyond the Fog *
Chimera @
In Memoriam
Prelude and Dance
November Song *

Két fuvolára
3x2*
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

Fuvolazenekar
Pop @
Views From Falls House @

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 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 *

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 zongoraversenyeÉrdi 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-, orgonaés 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
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Barth István, Berényi Bea, Dratsay Ákos

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 békéstarhosi 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

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
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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.

Balog Gabriella és Dr. Csetényi Gyula

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

Tanítás közben Kemény János oboaművész

Versenyfelhívások
ORSZÁGOS FŐISKOLAI
FUVOLAVERSENY – Miskolc

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.

Rendező: Miskolci Egyetem
II. korcsoport:
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.

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:

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.

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.
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Hangversenyek
Toshiko Suda (koto/japán citera, orgona), Yoichi Iwahashi
(sakuhacsi/bambuszfuvola)
Yoshimitsu Kai és a Takachiho Kagura-tánccsoport

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 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

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

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

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
BACH, Johann Sebastian:a-moll versenymű
A g-moll hegedűverseny átirata
BACH, Johann Sebastian:a-moll versenymű
Az a-moll csembalóverseny átirata
DEBUSSY, Claude: Szonáta A Hegedű-zongora szonáta átirata
DOHNÁNYI, Ernő: Szonáta A Hegedű-zongora szonáta átirata
LORENZO, Leonardo de: Kadencia Liszt 2. rapszódiájához
NAUDOT, J.-Christophe: D-dúr fuvolaverseny
SCHUMANN, Robert: Fantasiestücke Op.73

A-1096
A-1035
A-1097
A-1011
A-1052
A-1020

Megjelenés előtt:
SCHUMANN, Robert: Öt darab népi dallamokra Op.102

A-1170

A-1005
A-1010

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

Hammig

Jupiter
Mateki
Miyazawa

Muramatsu
Pearl
Powell
Sankyo
Straubinger
Trevor J. James

Yamaha
Fújjon bele!

500 féle kipróbálható hangszer
www.fontrademusic.hu

