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IV. ZeneSzüret Fesztivál 2014.
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 2014. október 22 - október 26. között rendezte meg a IV.
„ZeneSzüret Fesztivált. A fesztivál idén a XX. század egyik legnagyobb művészegyéniségének,
Fischer Annie-nak a 100. születésnapját ünnepli, szinte minden nap találkozhattunk vele
programjainkon. A művésznővel kapcsolatos személyes élményeket hallhattunk Kocsis Zoltántól,
Takács-Nagy Gábortól és Keller Andrástól. Dr. Székely György tartott előadást Fischer Annie-ról és a
ZeneSzüret Filmklub vetítések elején pár érdekes filmkocka is kötődött hozzá. Fischer Annie
ösztöndíjas fiatal művészek adtak koncerteket a „Pannonpower a tehetségekért” programokon belül és
megkóstolhattuk a zongoraművésznő kedvenc ételeit gasztro-estünkön, valamint Bősze Ádám saját
Fischer Annie relikviáiból tartott árverést az érdeklődőknek.
A fesztivál sajátos arculatához, koncepciójához szorosan hozzátartozik, hogy ne csak azok találják
meg itt számításukat, akik rajongói a klasszikus zenének, de fontosnak gondoljuk, hogy a
hagyományos keretekből olykor kilépve, az emberek mindennapi tereiben csendüljenek fel a szép,
megragadó dallamok: bevásárlóközpontban, postán, idősek otthonában, utcán, étteremben. Az
eseménysor sajátossága, hogy minden a komolyzenéről szól, de olykor kicsit másképp, mint a
szokásos. A hagyományos koncertformák mellett különleges helyszíneken, egyedi ötletekkel
fűszerezve azokhoz is szóltunk, akik hagyományosan nem képezik a klasszikus zene közönségét, a
fiatal közönséget is megcéloztuk a társművészeteket is segítségül hívó programjainkon annak
érdekében, hogy mind többeket megérinthessen a klasszikus zene varázsa.
Fesztiválunkat Balog József zongoraművész koncertjével nyitottuk, ami egyben a művész úr Liszt
CD bemutatója is volt. Nagy örömünkre a szakma érdeklődése igen magas volt. Balog József a mai
fiatal zongorista generáció egyik legtehetségesebbje, Liszt Ferenc műveinek napjaink egyik
legszakavatottabb tolmácsolója. Hangversenyeken mai napig ritkaság, amire most készült: a
zongoraművész Liszt Ferenc Transzcendes etűdjét, a teljes sorozatot játszotta.

Az október 23-i ünnephez kapcsolódva a Duna Szimfonikus Zenekar és a Magyar Állami Népiegyüttes
táncosai zárták a városi megemlékezést a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Magyaros,
színes ünnepi műsoruk nagy tetszést aratott.
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Európa egyházi zenéjének egyik gyöngyszeme, az orosz kóruskultúra egyedülállóan szép alkotása
csendült fel a Budapesti Tomkins Énekegyüttes, tolmácsolásában:
Rachmaninov Éjszakai virrasztás vesperását adták elő, mely különleges élményt adott a látogatóknak.
A műben az énekhang mellet megszólaló kétzongorás játékban – Rachmaninov: Cisz - moll prelűd,
op. 3/2 és Fantasie, op. 5. IV. tétel - ízelítőt kaptunk Kocsis Zoltán és fia Kocsis Krisztián együtt
zenéléséből, az ifjú tehetség zongorajátékából.

A Magyarországon és Ausztriában szép
sikereket elért Attitude Quartet a Zsolnay
Negyed Apostolos termébe csalogatta az
érdeklődőket gyönyörű kamarajátékukkal.

A Pécsi Bazilikában megrendezésre kerülő
hangversenyek mindig kivételes élményt
nyújtanak a hallgatóságnak, a hely szelleme
emelkedettebbé teszi a koncerteket. Ez történt
Keller András és Gyöngyösi Levente
előadásán is. Igazi ünnep volt ez Keller András
a
Kodály
Központban
tartottuk,
a
nemzetközileg is elismert karmester számára,
hiszen
saját
hangszerével
hangszeres
előadóként lépett fel.
Fesztiválunk záróhangversenyét Pécsett Kodály Központban tartottuk. Pécs zeneszerető közönsége a
világ kilencedik legjobb együtteseként számon tartott Budapesti Fesztiválzenekart hallhatta a Pécsen
igen közkedvelt Takács-Nagy Gábor vezényletével és Fejérvári Zsolt - nagybőgő, valamint Andrea
Bressan - fagott közreműködésével. Az egész világot bejárt, nagy sikereket aratott együttes műsora
méltó lezárása volt fesztiválunknak.
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A fesztivál színességét mutatja a különböző műfajok és nem megszokott koncerthelyszínek
találkozása.
A pécsi Árkád Bevásárlóközpont aulájában
rendeztük meg „Kincskereső” programunkat,
melynek célja, hogy a pécsi zeneiskolák –
művészeti iskolák tehetséges fiataljait mutassuk
be. Idén a Pécs-Gyárvárosi Gyermek és Ifjúsági
Fúvószenekar
adott
koncertet
és
a
"SZIBIROBI" mazsorett együttes mutatkozott
be. Az előadás elérte célját, nagyon sokan
álltak meg és nézték végig az együttesek
programját.
Fischer Annie ösztöndíjas tehetséges fiatalok
koncertjeit fűzte össze „Pannonpower a
tehetségekért” programsorozatunk, melyben
Palojtay János a Pécsi Postapalotában, Zsolnay
Negyedben és a „Fischer Annie kedvencei”
gasztroest keretében mutatkozott be a pécsi
érdeklődőknek, Bódi Zsófia és Taraszova
Krisztina egy idősek otthonában örvendeztette
meg előadásával az intézmény lakóit. A
Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti
ösztöndíjasok közül Pozsár Máté, Lakatos
Pecek Krisztián és Vörös Janka jazz estje nagy
érdeklődést váltott ki a műfaj iránt érdeklődők
között.
Folytattuk hagyományainkat a Hangcsapda interaktív labirintus színházzal is, mely nagy sikernek
örvendett. Bár idén az időjárás nem volt kegyes, sikerült a Civil Közösségek Házában a programot
megrendezni.
Desszert bérlet műsorait az óvodás és az
általános iskola alsós korosztálya számára
állítjuk össze, mely egy családoknak szóló
sorozat, a vasárnapi tartalmas családi együttlét
színtere. A Talamba együttes hozta el a kicsik
és a felnőtt korosztály számára ütőhangszereit,
melyeknek sokszínűségét mutatták be, hiszen
ezek a hangszerek vonzzák nem csak a kicsiket,
de az ifjabbakat és az idősebb korosztályt is. Az
együttes nagy örömet szerzett a gyerekeknek,
mert koncert után hangszereiket kipróbálhatták.
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Az előző években nagy sikert aratott Filmklub vetítéseit folytattuk az Apolló moziban, olyan filmeket
választottunk, melyek zenei anyaga, kapcsolódott fesztiválunkhoz.
Fesztiválunk ideje alatt a Kodály Központban Zászkaliczky Ágnes festőművész és Garas Kálmán
fotóművész alkotásait lehetett megtekinteni, „Zenész portrék” címmel.

Új színfolttal bővült programunk, melynek a „Hallójárat” címet adtuk. Az ünnepélyes megnyitó után
az érdeklődőket egy zenei sétára invitáltuk, melynek különböző állomásain egy-egy minielőadás várta
a résztvevőket a Kodály Központ és a Zsolnay Negyed közötti úton. Bár az időjárás közbeszólt,
sikerült zárt terekben a programot megvalósítani.

Az eseménysorral tehát egy olyan, magas művészeti szakmai színvonalú multikulturális
rendezvénysorozat valósult meg, amelyben a magyar komolyzenei élet legnevesebb előadóinak
koncertjei mellett egyéb művészeti ágak (tánc, képzőművészet, film) is megjelenhettek.
A fesztivál programjának részleteiről tájékozódhatnak a fesztivál saját honlapján: www.zeneszuret.hu
oldalon, ami angolul is elérhető volt.
A fesztivál szakmai hatásai:
Jelentősége országos. Ilyen töménységben ilyen magas színvonalú klasszikus zenei program csak
nagyon kevés helyen valósul meg ilyen jelentős társművészeti programokkal. A szakmai programoknál
fontos erénye volt a fesztiválnak, hogy új produkciókat is létrehozott, nemcsak vásárolt előadásokat.
Ezzel egyedi, különleges hangversenyek születtek.
A fesztivál eredményesnek volt tekinthető, hiszen céljainkat megfelelő érdeklődés mellett elértük.
Ennek pontos méréseire nem volt lehetőségünk anyagi forrásaink szűkössége miatt.
Köszönjük a Tisztelt Kollégium támogatását, melynek segítségével az igen színvonalas programok
létrejöhettek!
Pécs, 2014. december 27.
Barkóczy Ferencné
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ZeneSzüret programsoroló 2014.
2014. október 20. - 2014. október 26.
október 20.

 08:00 - 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
október 21.

 08:00 - 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
október 22.









08:00
13:00
15:00
15:50
16:00
18:00
18:30

- 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
"Pannonpower a tehetségekért" Palojtay János - zongora: Postapalota
A fesztivál ünnepélyes megnyitója : Kodály Központ
„Hallójárat”: Kodály Központ és a Zsolnay Negyed közötti úton
Zeneszüret Filmklub : Apolló Mozi
Fischer Annie 100 dr. Székely György előadása : Liszt terem
Balog József: Liszt CD bemutató : Zsolnay Negyed

október 23.

 08:00 - 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
 11:30 Duna Szimfonikus Zenekar, Magyar Állami Népiegyüttes : Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza
 19:00 Fischer Annie kedvencei Gasztroest : Trafik
október 24.






08:00
16:00
17:00
19:00

- 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
Zeneszüret Filmklub : Apolló Mozi
"Pannonpower a tehetségekért" Kincskereső : Árkád
Budapesti Tomkins Énekegyüttes : Kodály Központ

október 25.







08:00
10:00
16:00
16:00
19:30

- 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
"Pannonpower a tehetségekért" Bódi Zsófia – Taraszova Krisztina : PMJV Integrált Szociális Intézmény
Attitude Quartet : Zsolnay Negyed, Apostolos terem
Zeneszüret Filmklub : Apolló Mozi
Gyöngyösi Levente, Keller András : Bazilika

október 26.








08:00
16:00
16:00
18:00
19:00
21:00

- 17:00 „Zenész portrék” kiállítás : Kodály Központ
Talamba Ütőegyüttes : Hotel Palatinus Bartók terme
Zeneszüret Filmklub : Apolló Mozi
Hangcsapda : Civil Közösségek Háza
Budapesti Fesztiválzenekar : Kodály Központ
"Pannonpower a tehetségekért" Lakatos A. Dezső Jazz ösztöndíjasok : Nappali

