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Kedves Közönségünk, kedves debreceniek!
 
A Klasszikusok Éjszakájával fémjelzett izgalmas nyárvég után hamarosan indul a Kodály Filharmónia Debrecen 
hangversenyszezonja. Aki a kulturális életben vagy az oktatásban dolgozik, tudja, hogy számunkra az új kezdet valójában 
mindig az ősz. Lássuk, mit ígér nekünk az idei!

Az évad kezdetével több új művészeti munkatárs is érkezik: a debreceni közönség körében jól ismert Kollár Imre lesz a 
Kodály Filharmonikusok vezető karmestere. Kovács László állandó karmesterként több hangversenyt is dirigál a szezonban. 
Az évad második felétől állandó vendégkarmesternek érkezik hozzánk az egyik legsikeresebb fiatal dirigens, Káli Gábor, 
aki a közelmúltban számos rangos nemzetközi versennyel került világszerte a köztudatba. Bényi Tibor az évad másik nagy 
visszatérője, a Salzburgban élő, de mindenekelőtt debreceni csellóművész és karmester vezetésével indul az új, zenekari 
kamarasorozat. Az évadban kiemelt szerepet kap Ludwig van Beethoven születésének 250. jubileuma. Bérletes sorozataink 
hat hangversenye során előadjuk összes szimfóniáját, az évadzáró nagykoncerteken a IX.-et Kobajasi Kenicsiro vezényletével. 
Október 7. és 12. között zajlik az Orosz Zenei Fesztivál Debrecenben, a budapesti programokkal párhuzamosan, melynek 
társalapítói vagyunk. A Kodály Filharmonikusok jegyzik a nyitóhangversenyt a Zeneakadémián és a Kölcsey Központban is; 
Szabó Marcell zongoraművész közreműködésével. A Kodály Kórus ezúttal is egy ritkábban hallott szakrális művet énekel – 
Csajkovszkij Vesperását – a Református Nagytemplomban és a Szent István Bazilikában, Szabó Sipos Máté vezényletével, de 
a fesztiválon számos más izgalmas tematikus rendezvénnyel is találkozhatnak.

2019 augusztusában a nemzetközi lemezkiadás élvonalába tartozó Naxos számára lemezre rögzítettük Liszt Ferenc zongorás szimfonikus műveit Goran Filipec 
Párizsban elő pianista szólójával, a Kodály Filharmonikusokkal, Kollár Imre vezényletével. Novemberi lemezbemutató koncertünkön megmutatjuk élőben, mivel 
dolgoztunk.

A tavalyi remek tapasztalatok után folytatjuk családi programunkat, sőt hagyományteremtő céllal, nemcsak a felnőtt közönséggel ünnepeljük a zene világnapját. 
Szeptember 28-án egész napos családi programra várjuk a gyerekeket a Kodály Filharmonikusok próbatermében, a felnőtteket október 1-én nem kevésbé vidám 
műsorra invitáljuk: a Falstaff – Verdi méltán népszerű vígoperája – koncertszerű előadására, bravúros szereposztással.

Kérem Önöket, szüreteljék élvezettel a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus őszi „gyümölcseit”. S bár szerencsére messze még a tél, de már most meghívom 
Önöket báli koncertünkre, mely 2020. február 1-én valódi klasszikus élményt ígér.

Somogyi-Tóth Dániel
igazgató – művészeti vezető
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BÉRLETES KONCERTEK

BEETHOVEN 250.
I. HANGVERSENY  
2019. szeptember 17. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

A klasszikus szimfónia műfajának kialakulása a XVIII. század második felé-
ben az ún. „mannheimi iskola” komponistáinak (Stamitz, Richter, Danzi) 
köszönhető. Egyrészt kialakították a négyrészes tételrendet (általánosítva: 
Allegro – Andante – Menuetto – Presto), másrészt létrehozták azt a szimfon-
ikus zenekari hangzást, melyben a vonósokhoz a hangszerelés függvényé-
ben fa- és rézfúvós hangszerek és esetleg timpani csatlakozik. Ezzel párhu-
zamosan lassan eltűnt a barokkra jellemző continuo szólam. A mannheimi 
mintákat követve Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart hihetetlenül 
gazdag szimfóniatermése emelte a műfajt a zenei alkotóművészet centrumá-
ba. Az ő alkotásaikban a legmagasabb szinten valósul meg az a tartalmi és 
formai egység, mely a klasszika alkotásait jellemzi. Beethovent partitúráiban 
jut azonban tetőfokára a műfaj, arra a pontra, amikor már a mondanivaló, a 
szerzői szándék kezdi tágítani, szétfeszíteni a hagyományos kereteket: vál-
tozik az előadó együttes létszáma, a tételek száma, illetve sorrendje, zenén 
túli, program-jellegű elemek jelennek meg, majd a „Kilencedikben” megszó-
lal az emberi hang is.
Az esten megszólaló I. és III. szimfónia megszületését mindössze három 
év választja el, mégis meglepő Beethoven előrelépése a műfaj megújítása 
terén. Míg az 1800-as keltezésű I. C-dúr szimfónia a haydn-i mintát követve ad 
lehetőséget a szerzőnek érettsége bizonyítására, addig a III. Esz-dúr (Eroica) 
szimfónia az életmű talán legnagyobb meglepetését, a műfaj újjászületését 
jelenti.  Az I. szimfónia bemutató hangversenyének műsora is beszédes, mert 
Beethoven új műve előtt nagy elődei, Haydn és Mozart darabjai is elhangzot-
tak. A négytételes szimfónia még lassú bevezetővel indul, majd ezt követően 
szólal meg a már meglehetősen egyéni hangú, szonáta-formájú nyitótétel. 
A háromnyolcados második, Andante tétel szólamai polifonikusan követik 
egymást, melynek során újdonság a timpani (üstdob) szólisztikus használa-
ta. A harmadik tétel bár hagyományos módon a Menüett címet viseli, mégis 
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MŰSOR: u Ludwig van Beethoven: I. (C-dúr) szimfónia, op. 21.
uIII. (Esz-dúr) „Eroica” szimfónia, op. 55.

KÖZREMŰKÖDIK:  uKodály Filharmonikusok Debrecen
VEZÉNYEL: Kollár Imre  uJEGYÁR: 3100 FT, 2400 FT

u 2020-ban ünnepli a zenei világ Ludwig van Beetho-
ven születésének kétszázötvenedik évfordulóját. A Ko-
dály Filharmonikusok is alaposan kiveszik részüket a 
nagy zeneszerző jubileumának megünnepléséből, mert a 
klasszikus mester valamennyi szimfóniáját megszólaltat-
ják a szezon folyamán.

inkább már scherzo-nak tekinthető. A zárótétel szokatlanul komoly, lassú 
bevezetővel kezdődik, majd rendkívül elven főtémával folytatódik az ellenáll-
hatatlan lendületű Allegro molto e vivace finálé.
Az Eroica gyökeresen új utakat keres. Zenén túli asszociációt kínál, amikor 
„hősi” szimfóniaként definiálja magát, melynek ajánlása eredetileg Napóleon-
nak szólt. A nyitótételben nyoma sincs lassú bevezetésnek, két súlyos dúr ak-
kord után máris a főtémával ismerkedünk meg. A terjedelmes szonátatételt 
követően öt szakaszból álló gyászindulót hallunk, aztán éles váltással egy 
scherzo következik. A zárótétel gyakorlatilag egy variációsorozat, melyben 
meghatározó szerepet játszik az ellenpontra épülő, polifón szerkesztésmód.

– baljos – 

u2019. szeptember 16-án, 17 órától a Café Kodály közönségtalálkozón 
– melynek témája a Beethoven-évad – személyesen is találkozhatnak 
Somogyi-Tóth Dániel és Kollár Imre karmesterekkel.

NAPLÓ BÉRLET

KOLLÁR IMRE



BÉRLETES KONCERTEK

PROKOFJEV
ZENEKARA 

Az orosz komponisták a XIX. század közepétől meghatározó szerepet játszot-
tak a világ zenei életében. Markáns, egyéni hangú szerzők jelentek meg, akik 
élményvilágukat gyakran a művészetektől látszólag távol eső területekről hozták. Az 
új, eredeti tehetségek felbukkanása a XX. században is folytatódott. Közéjük tartozik 
Szergej Prokofjev is, akinek életműve – egy-két népszerű darabját leszámítva – nem 
eléggé ismert hazánkban. Első szimfóniáját – melyet „Klasszikus” névvel illetett – 
1917-ben alkotta meg. Valójában neoklasszikus ez a mű, mely formailag és hangula-
tilag Haydn szimfóniáit tekinti mintának, de dallamformálása és harmonizálása már 
teljesen egyéni. Felbukkannak benne Prokofjev stílusának későbbi jellegzetességei 

A II. Orosz Zenei Fesztivál nyitóhangversenye

2019. október 7. 19:30
Budapest, Zeneakadémia, Nagyterem

2019. október 8. 19:30
Debrecen, Kölcsey Központ, Nagyterem

is, a játékosság, a fanyar humor és a groteszk ábrázolásmód.  A szimfónia négy 
tétele virtuózan hangszerelt, szerzője le sem tagadhatná, hogy Rimszkij-Korszakov 
is a mesterei közé tartozott. A szonátaformájú nyitótételt érzelmes, de mégis lüktető 
Andante követi, majd a klasszikusok mintájára triós formájú tánctételt – ezúttal Ga-
votte-ot – hallunk. A sodró lendületű, játékos finálé bravúrosan zárja le a szimfóniát. 
Prokofjev nemcsak elsőrangú zeneszerző, hanem kiváló zongorista is volt. Nem 
meglepő tehát, hogy számos alkotással – köztük öt zongoraversennyel – gazdagí-
totta hangszere irodalmát. Első, D-dúr hangnemű versenyművét 1912-ben mutatták 
be a szerző saját szólójával. Az előadás erősen megosztotta a közönséget, a lelkes 
tapsoktól a felháborodott zúgolódásig sokféle reakciót váltott ki. A három egység-
ből (Allegro brioso - Andante assai - Allegro scherzando) álló darab a legrövidebb 
időtartamú a Prokofjev zongoraversenyek közül. Két szélső tételét erős tematikai 
rokonság köti össze, a markáns nyitó téma a mű fináléjában is megjelenik.  Középső, 
lassú tétele jellegéből adódóan sötétebb tónusú. A zongoraszóló egyszerre markáns 
és virtuóz, melyhez karakteres zenekari állások és hangszerszólók kapcsolódnak. 
A Prokofjev-életmű legismertebb darabjai közé tartozik a Rómeó és Júlia című 
balett, illetve az abból összeállított három szvit. A balett teljes zenei anyaga három 
felvonásra, ezen belül kilenc jelenetre, illetve ötvenkét számra tagozódik. A Moszkvai 
Nagyszínházba tervezett bemutató különböző okok miatt egyre késett, ezért előbb a 
szvit változat kerülhetett közönség elé. Színpadon végül Brnóban adták elő elsőként 
1938 decemberében, rövidített, egyfelvonásos változatban. Prokofjev hatalmas 
zenekari együttest ír elő, melyben olyan ritkán hallható hangszerek is helyet kaptak, 
mint a szaxofon, a kornett, a viola d’amore és a mandolin. A Rómeó és Júlia partitúrája 
a legelőnyösebb oldalairól mutatja meg Prokofjev tehetségét, bizonyítva erős karak-
terizáló képességét, virtuozitását és színes hangszerelői fantáziáját.

– baljos –

u Szabó Marcell az I. Orosz Zenei Fesztivál nagy sikerű nyitóhangversenye 
után ismét Somogyi-Tóth Dániel karmesterrel és a Kodály Filharmonikusokkal 
együtt jegyzi az idei fesztivál kiemelt hangversenyét.   

MŰSOR: u Szergej Prokofjev: I. (D-dúr) „Klasszikus” szimfónia, op. 25. 
u I. (Desz-dúr) zongoraverseny, op.10. u Rómeó és Júlia, op. 64. – részletek
KÖZREMŰKÖDIK:  uSzabó Marcell – zongora  
uKodály Filharmonikusok Debrecen
VEZÉNYEL: Somogyi-Tóth Dániel 
uJEGYÁR: 4900 Ft, 3500 Ft, 2700 Ft, 1900 Ft (Budapest)
uJEGYÁR: 3100 Ft, 2400 Ft (Debrecen)

SZABÓ MARCELL
Zongoraművész, az Orosz Zenei Fesztivál művészeti vezetője. 2012-
ben diplomázott Nádor György és Kemenes András növendékeként, 
2015-ben Junior Prima Díjat, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban Fischer 
Annie ösztöndíjat nyert. 2014-ben a szegedi 6. Nemzetközi Bartók Béla 
Zongoraversenyen 1. díjat, kortárs zenei és zenekari különdíjat, a 33. 
Nemzetközi Delia Steinberg Zongoraversenyen Madridban 3. díjat, 
a 16. Nemzetközi Île de France Zongoraversenyen Párizsban 1. díjat 
és különdíjat nyert. 2017-ben debütált a Müpa Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenytermében. Több mint 160 zongorista közül választották 
be a New York Concert Artist nemzetközi zongoraverseny New York-i 
elődöntőjébe, a legjobb kilenc versenyző közé. Az amszterdami 
Concertgebouw, a bécsi Konzerthaus, a birminghami Town Hall és a 
drezdai Musikfestspiele közönsége is hallhatta már játszani. 

SZABÓ MARCELL

KORZÓ BÉRLET
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SOMOGYI-TÓTH 
DÁNIEL

A KODÁLY FILHARMONIKUSOK 
A ZENEAKADÉMIÁN



BÉRLETES KONCERTEK

MAJDNEM
MOZART EST 

Talán érdemes röviden elidőzni a hangverseny talányos címénél. 
Ugyanis nemcsak egy arányról van szó, miszerint két Mozart 
mellett egy Rossini az már majdnem Mozart est, hanem érdemes 
megvizsgálnunk a két szerző közt fennálló egyéb kapcsolatokat is. 
Talán elsőre Figaró alakja jut eszünkbe, aki feltétlen összekötő ka-
pocs a két komponista között, lévén a Figaró házassága a Sevillai 
borbély történetének egyenes folytatása. Közös az is, hogy Mozart 
és Rossini egyaránt a zenei klasszika mesterei közé tartoztak, s bár 
előbbi osztráknak született, mégis éppoly jól ismerte a mediterrán 

2019. október 15. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

életszemléletet és mentalitást, mint olasz kollégája. Mindkettőjüket egyformán jellemzi az áradó 
dallamosság, az erős színpadi érzék és a bravúros mesterségbeli tudás. Bár Mozartnak fájdalma-
san rövid földi élet adatott, éppúgy kerek életművet hagyott hátra, mint Rossini, aki önkéntes hall-
gatással törte meg viszonylag hosszú életét. Mozart és Rossini darabjai tehát jól érzik magukat 
egymás mellett, bizonyára ez lesz majd a hallgatók véleménye is a koncert után. 
A Rossini-nyitányok akár külön fejezetet is képezhetnének a hangversenykalauzokban, tekintve, 
hogy jelentős részük önálló műsorszámként is megállja a helyét. Így van ez a Voltaire nyomán 
komponált, babiloni környezetben játszódó Semiramis című opera nyitányának esetében is. Ter-
jedelmét, felépítését és zenei anyagát tekintve akár egy szimfónia nyitótétele is lehetne. Kétszeri 
lassú bevezetés után szonátaformában folytatódik a vonósok és fúvósok párbeszéde, melynek 
egyik hatásos eleme a hosszú, jellegzetes Rossini-crescendo alkalmazása is. 
A klarinét különös szerepet játszik a mozarti életműben. Ez a viszonylag későn kialakult fafúvós 
hangszer a zeneszerzőt páratlan remekművek írására késztette. Természetesen hozzájárult eh-
hez a kiváló klarinétos, Anton Stadler személye is, akinek Mozart  A-dúr versenyművét, illetve 
kvintettjét is ajánlotta. A szinte valószínűtlenül tökéletesnek tekinthető 622-es Köchel-számú 
versenymű a szerző életének utolsó évében született, a Varázsfuvola és a Requiem közelségében. 
Három tételének letisztult mélysége és egyszerűsége nemcsak a klarinétot emeli végérvényesen 
a szólóhangszer rangjára, hanem a klasszikát jellemző tartalmi és formai megfelelés tökéletes 
példája is. Molnár Jenő Antal szavaival: „a klarinétverseny… olyan, mint a fenségesből kiszűrt, 
tiszta párlata az életörömnek.” 
Mozart életében Prágának igen fontos szerepe volt, Bécs mellett talán itt aratta legjelentősebb 
sikereit, és a Don Giovanni ősbemutatója is e városhoz kötődik. Az 522-es számú, D-dúr hangnemű 
szimfóniát Mozart még Bécsben vetette papírra, első nagysikerű előadására 1787 januárjában 
került sor immár Prágában. A pompás, vidám hangvételű szimfónia első tétele – hagyományos 
módon – lassú bevezetéssel veszi kezdetét, aztán szakítva az általános gyakorlattal Mozart 
ezúttal mellőzi a menüett tételt. Ily módon a szimfónia gyors-lassú-gyors tételrendje az olasz 
nyitányok felépítésére emlékeztet.

– baljos – 
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MŰSOR: uGioacchino Rossini: Semiramis-nyitány  u Wolfgang 
Amadeus Mozart: A-dúr klarinétverseny, K. 622 uD-dúr („Prágai”) 
szimfónia, K. 504

KÖZREMŰKÖDIK:  uSzitka Rudolf – klarinét
 u Kodály Filharmonikusok Debrecen
VEZÉNYEL: Kovács László 
uJEGYÁR: 3100 Ft, 2400 Ft

SZITKA RUDOLF 
A Budapesti Fesztiválzenekar tagja, a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének klarinéttanára, a 
Fúvós Tanszék vezetője, főiskolai docens. Diplomáját a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte Kovács Béla 
növendékeként. Szólistaként fellépett a Budapesti Fesztivál-
zenekar, a Budapesti Vonósok Kamarazenekar, a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekara és a MÁV Szimfonikus Zenekar 
élén. Több nemzetközi verseny díjazottja: 1996-ban Párizs-
ban a Nemzetközi Klarinét Szövetség által szervezett Fiatal 
Klarinétművészek Versenyén 1. díjat; 1996-ban Párizsban 
Nemzetközi Kamarazenei Versenyen 1. díjat; 1994-ben a 
Bécs-Prága-Budapest Kamarazenei Versenyen 2. díjat, 
szintén ebben az évben Trapaniban 3. díjat nyert. A Buda-
pesti Fesztiválzenekar Végh Sándor Versenyének kétszeres 
győztese (2009; 2017).  A kamarazenei díjakat a Concordia 
fúvósötös tagjaként érte el. 2013-ban a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát.

RUBÁNYI BÉRLETNAPLÓ BÉRLET
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SZITKA RUDOLF
FOTÓ: FARKAS VIVIENN



BÉRLETES KONCERTEK

A NEMZETI 
FILHARMONIKUSOK 
HANGVERSENYE  

A Nemzeti Filharmonikusok vendégszereplése mindig fontos esemény a debrece-
ni zenei életben. Műsoruk középpontjában ezúttal két zenekar-kíséretes hegedű-
kompozíció áll. Ezeket egy-egy XX. századi zenekari mű keretezi, melyeknek fontos 
alkotóeleme a keringő. Ravel  éppen százéves szimfonikus költeménye a La valse, 
a bécsi valcernek és a Strauss família művészetének kíván emléket állítani. Egy el-
tűnőben lévő kor hangulatát, a keringőzés szenvedélyét idézi meg pazar színekben 
tobzódó, féktelen ritmikájú partitúrájával. A híres Orosz Balett koreográfusa Gyagilev is 
érdeklődött Ravel készülő darabja iránt, de nem látta alkalmasnak színpadi előadásra. 
A hegedűszólós Tzigane című rapszódia nem más, mint hódolat a világszerte 
népszerű virtuóz hegedűsök előtt. Az eredetileg zongorakíséretes darab nem tar-
talmaz autentikus cigány dallamokat, sokkal inkább azt a szenvedélyes játékmódot 
idézi meg, mely a roma muzsikusokat világszerte híressé tette. A mű magyar vonat-

2019. október 18. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

kozása, hogy ajánlása Arányi Jelly hegedűművésznőnek 
szól, akinek nevéhez a darab párizsi bemutatása is fűződik. 
Max Bruch a XIX. század kiváló német komponistája, akinek 
ma már csak egy-két darabját játsszák, noha operákkal és 
oratóriumokkal is gazdagította a zeneirodalmat. I. g-moll 
hegedűversenye azonban rendszeresen szerepel a hege-
dűsök repertoárján. A versenymű 1867-ben Joachim József 
szólójával bemutatott végleges formája három, egymáshoz 
közvetlenül kapcsolódó részből áll. Nyitó tétele a Vorspiel 
(előjáték) címet viseli. Már ennek során megfigyelhető, hogy 
Bruch a szokásosnál fontosabb szerepet szán a szimfonikus 
szövésű zenekari szólamoknak. A középső, lassú tétel különös 
szépségű dallamával ragad meg, majd a finálé szilaj, karak-
teres zenei anyaga remek lehetőséget ad a szólista számára, 
temperamentumának és virtuozitásának bemutatására. 
A későromantikus Richard Strauss 1911-ben bemutatott 
Rózsalovag című vígoperája is egy letűnt időszak, 
Mária Terézia korának hangulatát idézi. Hihetetlenül 
összetett, briliáns darab, szinte molière-i és mozarti 
módon szól a szerelemről, az érzékiségről, az ifjúságról, 
és a fiatalság elmúlásáról. Strauss és szövegírója, 
Hofmannstahl a rokokó hanyatló világát állítja párhuzamba 
a XIX. század végének fülledt erotikájával. Az 1945-ben 
összeállított zenekari szvit az opera keresztmetszetét 
adja, felvonultatva benne a szerző valamennyi erényét: 
áradó dallamosságát, pazar hangszerelését és kiváló 
formaérzékét. Idézőjeles módon megjelenik benne a 
névrokon „Keringőkirály” Strauss család bécsi valcereinek 
hangulata is, ezzel adva keretet a teljes hangversenynek.

– baljos – 

MŰSOR: uMaurice Ravel: La valse u Max Bruch: I. (g-moll) hegedűverseny, op.26. 
u Maurice Ravel: Tzigane u Richard Strauss: A rózsalovag-szvit

KÖZREMŰKÖDIK:  uSzabadi Vilmos – hegedű  u Kodály Filharmonikusok Debrecen 
VEZÉNYEL: Hamar Zsolt  uJEGYÁR: 4200 Ft, 3300 Ft

HAMAR ZSOLT
Karmester, Liszt-díjas, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjével kitüntetett Érdemes Művész, a 
Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója.  Felsőfokú ta-
nulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán foly-
tatta, zeneszerzéstanára Petrovics Emil, karmestertanárai 
Lukács Ervin és Gál Tamás voltak. 1995-ben kitüntetéssel 
diplomázott. Pályája a Magyar Televízió Nemzetközi Karm-
esterversenyén nyert 2. díjjal és közönségdíjjal indult. Több 
nemzetközi verseny díjnyertese (Cadaques – Spanyolország 
- 2. díj, Portugál Rádió versenye - 1. díj, Trentói Antonio Pe-
drotti verseny - 1. díj). 1997-től Kocsis Zoltán meghívására 
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar első állandó karmestere, 
1998-ben Lorin Maazel asszisztense a Salzburgi Ünnepi 
Játékokon. 2000-től 2009-ig a Pannon Filharmonikusok 
zeneigazgatója, ezzel párhuzamosan az Orchestra di Pado-
va e del Veneto első vendégkarmestere. Rendszeres vendég 
Európa, Japán és az USA zenekarainál és koncerttermei-
ben. Fellépett szinte minden magyar szimfonikus együttes-
sel. 2001 óta rendszeresen vezényel a Magyar Állami Oper-
aházban, szívesen látott vendég a külföldi dalszínházakban 
is. 2005 és 2011 között a világhírű  Zürichi Operaház állandó 
karmestere volt. A Nemzeti Filharmonikus Zenekarral 
Liszt-műveket, a Pannon Filharmonikusokkal Mahler I. 
szimfóniáját vette lemezre. 2012-től 2016-ig a Wiesbade-
ni Operaház főzeneigazgatója volt. 2017 áprilisától vezeti 
zeneigazgatóként a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. 

SZABADI VILMOS
Kétszeres MIDEM, Príma, Hungaroton és Liszt-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanszakvezető egyetemi docense. Hangszere egy cremonai mesterhegedű, mely Laurenti-
us Storionitól, 1778-ból származik. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1983-ban 
fejezte be, egy évvel később már az intézmény tanára. Posztgraduális tanulmányait Ruggiero Ric-
cinél, Végh Sándornál és Fenyves Lórántnál végezte. 1982 és 1985 között számos verseny győztese 
és különdíjasa. Világkarrierje 1988-ban indult, a Royal Festival Hall Bartók Béla tiszteletére rendezett 
gálakoncertjén, melynek hangfelvétele világszerte megjelent. 1990-ben a londoni Royal Philharmonic 
Orchestra, 1992-ben a BBC Philharmonic, majd az Ír Koncert Zenekar vendége. Egyetlen magyar ál-
lampolgárként játszott Solti György 80. születésnapi koncertjén a Buckingham-palotában, a teljes brit 
uralkodóház jelenlétében. 1995-ben a spanyol uralkodóház Stradivari-hegedűjén játszott a madridi 
Auditorio Nationales-ben. Több mint 60 lemez jelent meg nevével fémjelezve. Az elmúlt évek folyamán 
számtalan mesterkurzust adott Európában, a Távol-Keleten, valamint az Egyesült Államokban.

SZABADI VILMOS

KORZÓ BÉRLET

HAMAR ZSOLT
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BÉRLETES KONCERTEK

LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERT 

a Jota Aragonesa dallamaira, melyeket a mű elején kadencia-szerűen dolgoz fel. A rapszódia 
zenekarkíséretes verzióját 1894-ben készítette Feruccio Busoni, a kiváló pianista-zeneszerző, aki 
még további tizennyolc Liszt kompozíciót is feldolgozott. 
A Magyar fantázia (alcíme: fantázia magyar népi dallamokra) gyakorlatilag nem más, mint a 
szólózongorára írt 14. magyar rapszódia zenekarkíséretes verziója. Motivikusan több dallamból 
áll össze a mű, közülük a „Magosan repül a daru” című népies műdal, valamint a „Koltói csárdás” 
dallama emelhető ki. Liszt a cigányzenészek játékmódjának modorában dolgozta fel a népies 
melódiákat, verbunkos dallamokat és táncokat, melyeket különböző gyűjteményekből ismer-
hetett. A Magyar fantázia 1853-ban – a szerző távollétében – lezajlott ősbemutatója a pesti zenei 
élet jeles eseménye volt. A Nemzeti Színház zenekarát Erkel Ferenc vezényelte, a zongoraszólót 
Hans von Bülow játszotta. 
A De profundis – Psaume instrumental, azaz hangszeres zsoltár, Liszt első zeneszerzői kísérlete 
a zongoraverseny műfajában. Spirituális kiindulópontja „A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” 
kezdetű, 129. zsoltár dallama. Liszt 1834-35 között dolgozott a művön, mely azonban befejezetlen 
maradt, nem írta meg a záróütemeket és felhagyott a zenekari anyag kidolgozásával. A De 
profundist másfél évszázadnyi mellőzés után – az 1980-as évek végén – több muzikológus is 
rekonstruálta és előadhatóvá tette. Kiderült, hogy a klasszikus műfajt megújítani szándékozó 
Liszt későbbi érett stílusának szinte valamennyi jellegzetessége már jelen van a partitúrában, a 
forma egységének igénye éppúgy, mint a témák állandó transzformálására való hajlam. 
Liszt Haláltáncának közvetlen ihletője „A halál diadala” című Pisában látható freskó, melynek 
alkotója Buonamico Buffalmacco firenzei festő. A darab tematikai alapját a Dies iræ (a harag 
napja) gregorián himnusz dallama adja, mely valószínűleg a 13. századi Celanói Tamás ferences 
szerzetestől származik. Liszt itt már elhagyja a fiatalkori darabjait jellemző virtuóz bravúrmego-
ldásokat, a zongoraszólam letisztult egyszerűséggel szólal meg. A variációsorozat hat részre, il-
letve négy összefüggő tételre tagolódik. Liszt hosszasan dolgozott a kompozíción, melyet végül – 
többszöri átdolgozás után – 1865-ben mutatták be Hágában. Pándi Marianne zenetörténész találó 
megfogalmazása szerint Liszt zongoraversenyei közül „ez nyúlik vissza a messzebb múltba, és 
ez mutat a távolabbi jövőbe.”

– baljos – 

GORAN FILIPEC
Zongoraművész. 1981-ben született Horvátországban, 
Rijekában. Már gyerekkorában kiderült rendkívüli 
tehetsége, „kis virtuózként” számos koncertet adott 
hazájában és külföldön. Több nemzetközi zongoraversenyen 
megmérette magát. Legelső tanárai Marina Ambokadze 
és Evgeny Zarafiants voltak, majd a moszkvai Csajkovszkij 
Konzervetóriumban és a Hágai Királyi Konzervatóriumban 
tanult. Jelenleg Franciaországban él, doktori tanulmányokat 
folytat a párizsi Sorbonne Egyetemen. Mióta 2006-ban 
debütált a Carnegie Hall-ban, a legfontosabb nemzetközi 
koncerttermekben lép fel neves szimfonikus zenekarok 
kíséretében (Liverpool Philharmonic, Moscow Symphony, 
Berlin Symphony, Zagreb Philharmonic, Teatro Reggio 
Symphony, Teatro Colón Symphony). Liszt Ferenc műveinek 
avatott és elismert tolmácsolója. 2011-ben a Párizs „megyei” 
Nemzetközi Zongoraversenyen Liszt-különdíjat nyert. 
2016-ban a NAXOS kiadásában megjelentetett lemezével 
– melyen a 6 nagy Paganini-etűd hallható – elnyerte a 39. 
Liszt Ferenc Nemzetközi Lemez Nagydíjat. 2017 júniusában 
megalapította a Liszt Társaságot Genfben, melynek elnöke. 
2019 augusztusában – szintén a NAXOS felkérésére – lemezre 
rögzítette Liszt Ferenc Magyar fantázia, De Profundis, 
Haláltánc című műveit és a Spanyol rapszódiát Ferruccio 
Busoni átiratában a Kodály Filharmonikusokkal, Kollár Imre 
vezényletével.

GORAN FILIPEC

NAPLÓ BÉRLET
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A KODÁLY FILHARMONIKUSOK
MŰVÉSZEI2019. november 12. 19:30 

Kölcsey Központ, Nagyterem

MŰSOR: uLiszt Ferenc – Ferruccio Busoni: Spanyol rapszódia 
u Liszt Ferenc: Magyar fantázia, De Profundis, Haláltánc 

KÖZREMŰKÖDIK:  uGoran Filipec (Párizs) – zongora  
u Kodály Filharmonikusok Debrecen
VEZÉNYEL: Kollár Imre
uJEGYÁR: 3100 Ft, 2400 Ft

Liszt Ferenc zongoravirtuózként és zeneszerzőként is folyamatosan kereste, kutat-
ta hangszerének kifejezési lehetőségeit, ezért a zongoraverseny műfajának megú-
jítása is foglalkoztatta. Nagy, népszerű versenyművei (az Esz-dúr és az A-dúr), 
valamint a Magyar fantázia és a Haláltánc rendszeresen játszott kompozíciói közé 
tartoznak. A Spanyol rapszódia és a De profundis azonban igazi különlegességnek 
számít. Igen érdekes lehet a hallgató számára ezeknek a műveknek az összeha-
sonlítása, mert követhetővé válik Liszt zenei gondolkodásmódjának fejlődése. 
Az 1858-ban komponált Spanyol rapszódia eredetileg szólódarab. Keletkezését 
Liszt egy korábbi, 1845-ös spanyol és portugál körútja ihlette. Az ízig-vérig spanyol 
elemekből táplálkozó virtuóz mű rendkívüli technikai nehézségeket jelent az 
előadó számára. Különlegessége, hogy szabad variációkat tartalmaz a La Folia és 
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OLASZ
EMLÉKEZET

A requiem a római katolikus liturgiában az elhunytak lelkéért 

mondott szentmise, vagyis gyászmise. Az évszázadok során az 

egyházzene egyik központi műfajává vált. Ockeghemtől Ligeti 

Györgyig zeneszerzők sokasága komponált requiemet. 1868-ban, 

Rossini halálát követően Verdiben is felmerült egy halotti mise 

komponálásának terve. Olyan nagyszabású művet képzelt el, 

melynek minden tételét más olasz zeneszerző írja. Ez a darab a nagy 

pályatárs halálának első évfordulóján szólalhatott volna meg először. 

A szokatlan terv végül nem valósult meg, de Verdi megkomponálta 

a maga részét, a Libera me tételt, sőt, a Dies irae vázlatait is papírra 

- 15 - 

vetette. Néhány év múlva újabb inspirációt adott a félbemaradt 

munkához barátjának, az olasz függetlenségi mozgalom – a 

Risorgimento – egyik vezérének, Alessandro Manzoni költőnek 

a halála. A gyászmise – melyet akkoriban Manzoni-requiemnek 

neveztek – 1874 májusában hangzott fel először a milánói San 

Marco székesegyházban a szerző vezényletével, s azóta elfoglalta 

helyét a zeneirodalom legjelentősebb alkotásai között. 

A közel másfél óra időtartamú darab négy énekes szólistát, kettős 

vegyeskart és nagyméretű szimfonikus zenekart foglalkoztat. 

Zenei anyagát az operai hangvétel jellemzi, ez azonban magától 

értetődő, hiszen Itália az opera műfajának bölcsője, s ennek 

legnagyobb mestere éppen Verdi. A partitúrában a gazdagon 

áradó dallamosság mellett jelen vannak az európai zene egyéb 

fontos tradíciói, mint például a gregorián hatás és az ellenpontos 

szerkesztésmód is. A művet a végítélet freskó jellegű, látomásos 

ábrázolása szövi át, mely drámai erejével mélyen megragadja 

a hallgatót. (Lehetetlen nem észrevenni a párhuzamot a néhány 

évvel később megszületett Otello viharjelenetével.) Nagyszabású 

méretei miatt a Requiem meghaladja a templomi szertartás 

kereteit, s ezért gyakran hangzik el koncertpódiumokon is. Fő 

tételei: Introitus és Kyrie, Dies irae, Offertorium, Sanctus, Agnus 

Dei, Lux aeterna, Libera me) A mű keletkezéstörténetéhez 

kapcsolódik, hogy az olasz komponisták által eredetileg tervezett, 

s azóta elfeledett közös „Messa per Rossini” című művet 1988-

ban Helmuth Rilling, a világhírű német karnagy megtalálta,  és 

Stuttgartban lezajlott bemutatóját követően hangfelvételen 

örökítette meg.

 – baljos –

2019. november 19. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

MŰSOR: uGiuseppe Verdi: Requiem

KÖZREMŰKÖDIK:  uSzabóki Tünde, Francesca Provvisionato, 
Balczó Péter, Cser Krisztián – ének u Kodály Filharmonikusok
 Debrecen uKodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos Máté)
VEZÉNYEL: Kollár Imre 
uJEGYÁR: 3100 Ft, 2400 Ft

GULYÁS BÉRLETKORZÓ BÉRLET



SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti vezetője

Karmester, orgonaművész, kulturális menedzser. Budapesten született. A Bartók Béla Konzervatóriumot zongora és zene-
szerzés szakon végezte el, majd 2006-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és orgona szakán 
Gál Tamás, Ligeti András és Lehotka Gábor növendékeként. Zongorát kiemelt szinten tanult Kertész Lajos, Eckhardt Gábor 
és Keveházi Gyöngyi irányításával, olyan tanárok kurzusaival kiegészítve, mint Rados Ferenc, Baranyay László vagy Falvai 
Sándor. A Zeneakadémia elvégzése után 2007 és 2011 között a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és 
karmestere. Működése nyomán a zenekar átfogó szakmai, financiális és szervezeti megújuláson ment keresztül, nézőszámát 
a többszörösére növelte és ekkor került a zenekar a szakminisztérium által támogatott szimfonikus együttesek körébe. Az 
eredmények elismeréseként a zenekarral együtt 2008-ban Príma-díjban részesült. A Békés megyei Dévaványa város díszpol-
gára. 2009-től 2019-ig a Budapesti Operettszínház állandó vendégkarmestere, ahol olyan meghatározó produkciók fűződnek 
a nevéhez, mint a Bajadér, a Mario és a varázsló bemutatója vagy a teátrum nemzetközi turnéi. 2010-től 2011-ig a Pécsi 
Nemzeti Színház operakarmestere volt. 2011 májusa óta a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti vezetője, 2012 
áprilisával kezdődően a Csokonai Nemzeti Színház zeneigazgatója, ezzel Debrecen város főzeneigazgatója. 2012-ben meg-
kapta a Kritikusok díját. Rendszeresen koncertező orgonaművész, a Filharmónia Magyarország szólistája. Karmesterként 
vagy szólistaként fellépett a pekingi National Centre of Performing Arts, a müncheni Gasteig, a Bari Teatro Petruzelli és a Tel 
Aviv-i Opera színpadán, és olyan világhírű művészekkel dolgozott együtt, mint Nigel Kennedy, Sir Neville Marriner, Miklósa 
Erika vagy Bobby McFerrin. Az Orosz Zenei Fesztivál társalapítója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFé Budapest Kortárs 
Művészeti Fesztivál visszatérő vendége. 

KOLLÁR IMRE, a Kodály Filharmonikusok Debrecen vezető karmestere

Szombathelyen született. 1987-től a Zeneakadémia mindezidáig legfiatalabb karmesternövendéke, párhuzamosan ének szakának hallgatója. 1992-ben Lukács 
Ervin, Ligeti András és Gál Tamás tanítványaként kitűnő minősítéssel diplomázott. 20 évesen – szintén minden idők eddigi legfiatalabb versenyzőjeként – el-
nyerte a Magyar Televízió VI. Nemzetközi Karmesterversenyének közönségdíját. 1991-92-ben az Operaház zenei asszisztense, 1992-94-ben az Állami Hang-
versenyzenekar betanító karmestere és Kobajasi Kenicsiro asszisztense. 1993-ban a pármai Toscanini versenyen döntős, 1994-ben a Trevisói Nemzetközi Kar-
mesterversenyen első díjas. 1994 szeptemberétől tizenkét éven át a Debreceni Filharmonikus Zenekar vezető karmestere és főzeneigazgatója. Tevékenységét 
Rubányi-díjjal ismerték el.  2008 és 2010 között a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és vezető karmestere. Állandó és sikeres szereplője a hazai 
hangversenyéletnek. Az összes magyar szimfonikus zenekar mellett számos külföldi zenekarral koncertezett, vendégkarmesterként járt már Európa szinte 
minden országában, fellépett az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Kanada, Izrael, Egyiptom és Mexikó jelentős koncerttermeiben. 2010-ben Artisjus-díjjal 
jutalmazták. 2019 augusztusától újból a Kodály Filharmonikusok vezető karmestere.

KÁLI GÁBOR, a Kodály Filharmonikusok Debrecen első vendégkarmestere

Budapesten született. A budapesti Bartók Béla Konzervatórium szóló-zongora szakán végzett 2001-ben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Nagy Péter 
és Gál Tamás növendékeként zongora és karmestertanulmányokat folytatott. 2004-ben Erasmus ösztöndíjat nyert a berlini Universität der Künste karmester 
osztályába, ahol Lutz Köhler és Harry Curtis irányítása alatt 2008-ban szerzett diplomát. Tanára és korrepetitora lett Julie Kaufmann énekosztályának, vala-
mint a német zenei tanács is beválasztotta ösztöndíjasnak karmesterfórumába. Diplomája megszerzése után dirigensi-korrepetitori állást kapott az Aacheni 
Színházban. 2011-ben szerződött 2. dirigensnek és a főzeneigazgató zenei asszisztensének a Nürnbergi Állami Operába, ahol saját produkciókat mutatott be, 
és nagyszámú előadást, valamint koncerteket vezényelt opera, balett, operett és musical műfajban. Több szimfonikus cross-over koncert zenei vezetője volt. 
A 2015/16-os évadtól ugyanitt első dirigens és helyettes főzeneigazgató. 2015 márciusában debütált a Magyar Állami Operaházban. A Kodály Filharmónia 
vendégkarmestere 2017-ben és 2018-ban. 2018 januárjában megnyerte az 1. Hong Kong-i Nemzetközi Karmesterversenyt és megkapta a zenekari díjat is. 
Augusztusban a Salzburgi Fesztivál karmesterversenyének győztese. A 2019/2020-as évadtól a Kodály Filharmonikusok Debrecen első vendégkarmestere.

A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
REZIDENS KARMESTEREI
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KOVÁCS LÁSZLÓ, a Kodály Filharmonikusok Debrecen állandó karmestere

Nyíregyházán született, a debreceni konzervatórium volt növendéke. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora, karmester és harsona szakára is felvé-
telt nyert, utóbbi kettőből diplomázott. 1981-től a Zeneakadémia fúvós tanszakának tanára. 22 évesen már az Operaház korrepetitora és vezénylő karmestere, 
Jurij Szimonov pártfogásában több alkalommal járt és tanult Moszkvában, a Csajkovszkij Konzervatóriumban és a Nagyszínházban. 1985-ben elnyerte a Doráti 
Antal által alapított Ferencsik János-emlékdíjat. 1984-től a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és zeneigazgatója. A Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának 1998-tól karmestere, 2004-től első karmestere volt. Koncertezett Európa 21 országában, Ázsiában, Amerikában és a Közel-Keleten is. Harminc 
év együttműködés után köszönt el a Miskolci Szimfonikus Zenekartól, 2014 és 2019 között a Kodály Filharmonikusok Debrecen vezető karmestere.  Főbb 
kitüntetései: Liszt-díj (1989), Bartók–Pásztory-díj (1993), a Magyar Rádió eMeRTon díja az év legjobb produkciójáért (1998), Érdemes művész (2007), a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztje (2013), Kiváló művész (2017).

2019/2020. ÉVAD



SZABÓ SIPOS MÁTÉ, a Kodály Kórus Debrecen vezető karnagya, a Kodály Kórus a cappella sorozatának vezetője

Karmester, karnagy. Budapesten született. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte kitüntetéssel. Je-
lenleg a Kodály Kórus Debrecen vezető karnagya, a Debreceni Csokonai Színház zenei vezetője, az Egri Szimfonikus Zenekar 
vezető karmestere. Több mint egy évtizedig a Magyar Állami Operaház karigazgatója és karmestere volt. Alapítója és művészeti 
vezetője az Egri Kamaraopera Fesztiválnak. Széles körű szimfonikus, opera és kórus repertoárja mellett számos olyan koncert 
illetve színpadi produkció létrehozója, ami a különböző művészeti ágak fúzióján alapul. Fontos feladatának tartja a kortárs 
zene népszerűsítését, amit a nevéhez fűződő számos ősbemutató is bizonyít. Több mint tíz évig a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
karvezetés tanára volt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karán tanít, ifjúsági zenekart vezet a budapesti Dohná-
nyi Ernő Zeneiskolában és rendszeresen tart nemzetközi kurzusokat. A fiatalok zenei ismeretterjesztésére is nagy hangsúlyt 
fektet, de mentálisan sérült gyerekekkel is hozott már létre speciális előadásokat. Vendégkarmesterként, együttesei élén, 
vagy nemzetközi versenyek zsűritagjaként a világ számos országában lépett fel. Előadói tevékenysége mellett a Bartók Béla 
Nemzetközi Kórusverseny művészeti bizottságának tagja, a Regionális Zenekarok Szövetségének elnöke. Operarendezőként 
és zeneszerzőként is bemutatkozott már. Sokrétű munkáját több díjjal jutalmazták.

BÉNYI TIBOR, a Kodály Filharmonikusok kamarasorozatának vezetője

Csellóművész, karmester. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte. 1990 őszétől Salzburg-
ban él. Zenei egyéniségének kialakulásában nagy szerepet játszott Wilhelm Hübner, a Bécsi Filharmonikusok koncertmestere, 
és Jürgen Geise, a Mozarteum professzora. A Rosenkranz Quartett alapító tagja. Állandó kamarapartnerei többek közt: Jeremy 
Menuhin, Vladimir Mendelssohn, Takács Nagy Gábor, Berkes Kálmán, Karl Leister, Baiba Skride, Lisa Smirnova, Anthony Spiri, 
Luz Leskowitz, Jürgen Geise, Peter Langgartner, Alois Brandhofer, Jeanpierre Faber, Rainer Kußmaul. Jelenleg karmesterként 
és szólistaként vezeti a 2002 óta működő Akademie der Klassik Salzburg együtteseit. Neves szólistákkal dolgoznak együtt, 
de nagy hangsúlyt fektetnek fiatal tehetségek bemutatására is. Állandó vendégként koncertezik európai zenei fesztiválokon 
és Japánban. Számos CD-felvételt készített. Rendszeresen fellép Debrecenben, Pécsett, Győrben vendégkarmesterként és 
csellistaként.

2019/2020. ÉVAD

Debrecenben a 

Kodály Filharmónia 
Debrecennel 
hozzuk közel a zenét!

www.filharmonia.hu
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TANGÓ!
2019. szeptember 24. 19:30 
Kölcsey Központ, Bálterem

MŰSOR: uAstor Piazzola: Introduction al angel (arr. Javier 
Zentner), Milonga del angel (arr. Javier Zentner), Otono (arr. 
Javier Zentner) Juanito Laguna (arr. Javier Zentner) uJavier 
Zentner: Triste Astral, Homero...una Odisea, Papa Baltasar, Che 
Bandoneon, Fuimos, Oro y Plata, Romance de Barrio uLucio de 
Mare: Malena (arr. Gustavo Felice) uPablo del Cerro: Yoquiero 
un caballonegro   (arr. Jeszenszky-Böhm Attila) uVirgilio 
Expósito: Naranjo en flor (arr. Jeszenszky-Böhm Attila)
uMariano Mores: Cristal (arr. Jeszenszky-Böhm Attila) uAstor 
Piazzola: Nicanor paredes (arr. Jeszenszky-Böhm Attila) 
uSebastian Piana: Tinta roja (arr. Jeszenszky-Böhm Attila)

KÖZREMŰKÖDIK:  uSusanna Moncayo (Buenos Aires) uKodály 
Kórus Debrecen u Anducska Katalin – zongora uBíró Ferenc 
– nagybőgő  uPetróczki Szabina és Rózsa Fekete Róbert – 
tangótáncosok
VEZÉNYEL: Szabó Sipos Máté
uJEGYÁR: 1900 Ft

A CAPPELLA SOROZAT

SUSANNA MONCAYO
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A CAPPELLA SOROZAT
Tánc, dal, zene vagy életérzés? A Kodály Kórus Debrecen 

és Susanna Moncayo argentin tangóénekes előadása 

Magyarországon egyedülálló módon mutatja be a 

különleges műfajt. „A tangó maga az élet, a tegnapi vágy, 

a mai fájdalom és a holnapi remény.” (Sandra Luna) A 19. 

század végén Argentínában és Uruguayban kialakuló 

tánczenei műformának egy speciális énekelt válfaja, a 

tango-canciones a 20. század első évtizedeiben érte el 

aranykorát. A hangszerekkel kísért, balladaszerű, hol 

melankolikus, hol szenvedélyes, túlfűtött érzelmekkel teli 

tango-canciones darabok különleges atmoszférájukkal, 

mély értelmű szövegükkel mind a mai napig óriási 

népszerűségnek örvendenek hazájukban és szerte a 

világon, s Magyarországon először lesznek hallhatók 

kórus-feldolgozásban.

A műsor első felében Astor Piazzola dallamai, majd 

Homero Manzi, az „aranykor” legjelentősebb költőjének 

költeményeire készült kompozíciók csendülnek fel. 

Az est második felében Susanna Moncayo autentikus 

előadását élvezheti a közönség, a kísérő szerepét a Ko-

dály Kórus mellett egy zongora és egy nagybőgő játssza. 

S hogy a tangó-élmény még teljesebb legyen, a zene 

mellett az eredeti tánc is helyet kap az esten.

– SzSM –



CSAJKOVSZKIJ
HITE 

Alaposabb közvélemény-kutatás nélkül is állíthatjuk, hogy 
Pjotr Iljics Csajkovszkij az első helyen áll az orosz komponisták 
népszerűségi listáján. Előkelő pozícióját nem csupán zenéjének 
mélysége, szakmai tökéletessége indokolja, hanem az a tény is, hogy 
szinte valamennyi műfajban kiemelkedőt alkotott. Természetesen 
elsősorban szimfóniái és versenyművei, operái és balettjei jutnak 

eszünkbe, de legalább ilyen jelentősek hangszeres és kamarazenei 
darabjai, vokális művei is. Ez utóbbiak – talán dalait leszámítva – 
nagyon ritkán szólalnak meg a magyar koncertéletben. Kevéssé 
ismert, hogy egyik első nagyszabású – tanulmányai során készült – 
vizsgadarabja Schiller Örömódájának megzenésítése volt, melyben 
Beethovenhez hasonlóan szólóénekeseket, kórust és zenekart 
alkalmaz. Korán felismerte, hogy az emberi hang alkalmas az 
érzelmek legközvetlenebb kifejezésére. Sőt, gyakran tapasztaljuk, 
hogy hangszeres és zenekari darabjaiban is énekelnek az egyes 
szólóhangszerek és hangszercsoportok. 
A Vesperás vagy vecsernye a nyugati és keleti keresztény 
egyházzene egyik legfontosabb műfaja, esti imát, virrasztást 
jelent. Csajkovszkijt rendkívüli módon érdekelte az ortodox 
szakrális zene, és rosszallta azt az olasz befolyást, mely a XIX. 
század második felében ezen a téren hazájában érvényesülni 
látszott. A Vesperás 1881-82-ben született megzenésítésével 
a szláv gyökerekhez igyekezett visszatérni oly módon, hogy a 
dallamot általában a vegyeskar szoprán szólamával énekelteti. 
Az alt és a férfihangok rendszerint homofón szerkesztésű 
harmóniákkal teljesítik ki a hangzásképet. Ez a megoldás némileg 
emlékeztet a német koráléneklés gyakorlatára is. Csajkovszkij 
volt az első nagy orosz zeneszerző, aki a hagyományos ortodox 
énekeket egy egész liturgikus ciklus alapjává tette. A 17 tételből 
álló, mintegy háromnegyed óra időtartamú Vesperás gerincét 
zsoltárok, himnuszok, litániák és antifónák alkotják az ortodox 
liturgia szerinti elrendezésben. Csajkovszkij furcsa módon nem 
volt teljesen elégedett művével, nem is sejtette, hogy mekkora 
befolyást gyakorol majd új darabjával az őt követő zeneszerző-
nemzedékekre.

– baljos –

MŰSOR: uPjotr Ilijics Csajkovszkij: Vesperás
KÖZREMŰKÖDIK:  uKodály Kórus Debrecen
VEZÉNYEL: Szabó Sipos Máté
uJEGYÁR: 5900 Ft, 3900 Ft, 2500 Ft (Budapest)
uJEGYÁR: 1900 Ft (Debrecen)

A CAPPELLA SOROZAT
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A CAPPELLA SOROZAT

A II. Orosz Zenei Fesztivál hangversenye

2019. október 11. 19:30 
Debrecen, Református Nagytemplom

2019. október 12. 20:00
Budapest, Szent István Bazilika



A ZENE VILÁGNAPJA

OPERA 
A ZENE VILÁGNAPJÁN

Az emberi teljesítőképesség és alkotókészség valóságos csodája Verdi utolsó 
két operájaának, az Otellónak és a  Falstaffnak a megszületése. Sokáig úgy tűnt, 
hogy a világsikerű szerző az Aida 1876-os kairói bemutatásával elért a csúcsra, és 
több, mint két tucatnyi művel a háta mögött  lezárt életművet hagyhat az utókorra. 
Mégis jó másfél évtizednyi hallgatás után megtört a jég, és még két páratlan 
remekművel gyarapította az operairodalmat. Verdit pályája korábbi szakaszában 
már foglalkoztatták Shakespeare drámái, bizonyság erre a Macbeth létrejötte, 
illetve a Lear király megírásnak terve. A döntő inspirációt az újbóli komponáláshoz 
az Arrigo Boitóval való együttműködése jelentette, aki – maga is kiváló zeneszerző 

Verdi: Falstaff – koncertszerű előadás
2019. október 1. 19:00 
Kölcsey Központ, Nagyterem

MŰSOR: uGiuseppe Verdi: Falstaff

KÖZREMŰKÖDIK:  uAlexandru Agache – Falstaff, Haja Zsolt 
– Ford, Balczó Péter – Fenton, Böjte Sándor – Dr. Cajus, Gábor 
Géza – Pistol, Győrfi István – Bardolf, Fodor Beatrix – Alice, Keszei 
Borbála – Annuska, Gál Erika – Meg Page, Wiedemann Bernadett 
– Mrs. Quickly u Kodály Filharmonikusok Debrecen 
uKodály Kórus Debrecen
VEZÉNYEL: Kollár Imre
uREGISZTRÁCIÓS JEGYÁR: 100 Ft

lévén – rendkívüli irodalmi és színházi vénával rendelkező alkotótársnak bizonyult. 
Feltehetően az operairodalom két legjobb librettóját írta meg Verdinek. Már az 
Otello 1887-es premierje is reveláció volt a közönség számára, hiszen Verdi minden 
várakozást felülmúlva olyan pompás, sűrű szövésű zenedrámát alkotott, melyet 
még leghűségesebb hívei sem reméltek tőle. Az igazi meglepetés pedig még 
ezután következett, mert a 80 éves mester íróasztalán megszületett a Falstaff, az a 
vérbeli vígopera, mely nemcsak a szerző pályájának, hanem az opera műfajának 
is egyik csúcsteljesítménye. 
Boito Shakespeare két színpadi művéből (A windsori víg nők, illetve IV. Henrik) 
gyúrt remek librettót, mely lehetővé tette Verdi hihetetlenül friss invenciójának, 
operaírói tapasztalatának és humorának megnyilvánulását. Mindig is tervei 
közé tartozott egy igazi vígopera megalkotása, bizonyítandó, hogy nem csupán 
a drámai kifejezéshez van érzéke. A potrohos, széptevő lovag, Falstaff fordula-
tos és tanulságos történetének előadása rendkívüli együttes teljesítményt kíván 
a művészektől. A színészi és zenei karakterek élesek, valamennyi szereplő 
számára igényes és hálás feladatot jelentenek. Verdi a Falstaffban bölcs mosollyal 
mond búcsút a közönségének és a számára oly sok fájdalmat és sikert hozó XIX. 
századnak.

– baljos –
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ALEXANDRU AGACHE

ETTORE TITO METSZETE A FALSTAFF 1893. FEBRUÁR 18-AI,
MILÁNÓI ELŐADÁSÁRÓL A „THE GRAPHIC” CÍMŰ HETILAPBAN



CAFÉ KODÁLY
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

CAFÉ KODÁLY

SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL
ÉS KOLLÁR IMRE KARMESTEREKKEL
2019. szeptember 16., hétfő, 17 óra
Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó
(Nagytemplom mögötti Emlékkert)

2020-ban ünnepli a zenei világ Ludwig van Beethoven születésének 
250. évfordulóját. Évadunk bérletes sorozatait a nagy zeneszerző 
jubileuma teszi igazán különlegessé, mert ez alkalomból előadjuk 
a klasszikus mester összes szimfóniáját. Közönségtalálkozónkon 
Somogyi-Tóth Dániel igazgató-művészeti vezető és Kollár Imre, 
a Kodály Filharmonikusok új vezető karmestere beszélget a 
Beethoven-évről. 

Moderátor: Kissné Mogyorósi Pálma, a Nyíregyházi Egyetem 
Zenei Intézetének adjunktusa

A belépés ingyenes!

CSAK TISZTA
FORRÁSBÓL! 
A Kodály Filharmónia Debrecen támogatója
a 383 természetes ásványvíz!



PROKOFJEV: RÓMEÓ ÉS JÚLIA – filmvetítés
2019. október 7. 19:00, Apolló mozi, Kertész Mihály terem
Shakespeare legendás szerelmeseinek szenvedélye és tragédiája Kenneth 

MacMillan 20. századi balett mesterművében születik újjá a Royal Opera House 

színpadán. 1965-ös premierje óta Kenneth MacMillan Rómeó és Júliája a modern 

balett klasszikusává vált, amely érzelmekkel és szenvedéllyel telve jeleníti meg 

Shakespeare örök érvényű szerelmi történetét – a fiatalok minden akadály elle-

nében is megvalósuló egymásra találását és szerelmük tragikus végkifejletét. A 

Royal Balett feldolgozásaiban minden alkalommal új táncosok kapnak lehetősé-

get arra, hogy újraértelmezzék a tragikus sorsú szerelmesek történetét. A rene-

szánsz Verona utcáin megjelenik az egész társulat, ahogy a nyüzsgő piac hirtelen 

kardpárbaj helyszínévé válik, és ahol a viszály tragédiába torkollik mind a Monta-

gue, mind a Capulet család számára. Regisztrációs jegy: 100 Ft

FESZTIVÁL- ÉS KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
2019. október 8. 18:00, Kölcsey Központ

PROKOFJEV ZENEKARA
2019. október 8. 19:30, Kölcsey Központ, Nagyterem
Lásd bővebben a 6-7. oldalon!

VALÓSÁG ÉS SZÉPSÉG – kiállítás
Muszorgszkij és Rimszkij-Korszakov operái
2019. október 8-12., Kölcsey Központ, Körfolyosó
A 2019-es évben – melyet Oroszországban a színház évének nyilvánítottak –

Muszorgszkij születésének 180. és Rimszkij-Korszakov születésének 175. 

évfordulóját ünnepeljük. A három esemény tiszteletére az Orosz Nemzeti Zenei 

Múzeum egy kiállítást állított össze, mely a II. Orosz Zenei Fesztiválon Debrecenben 

is bemutatkozik. Muszorgszkij öt operát írt, melyek a Borisz Godunov kivételével 

befejezetlenül maradtak. Barátja és alkotó partnere, Rimszkij-Korszakov, időt és 

erőfeszítést nem kímélve, újrakomponálta, átfogalmazta, meghangszerelte a teljes 

örökséget. A kiállítás címe – Valóság és szépség – két esztétikai pólust jelöl, melyek a 

zeneszerzők személyisége által nyernek értelmet. A kiállítás szerkezete öt részből áll, 

Muszorgszkij operáinak száma szerint, s mindegyik rész az operák történetének főbb 

szakaszait tükrözi. Kéziratok, a művek első kiadásai, színpadtervek, jelmeztervek, 

programfüzetek, plakátok és az előadásokról készített képek tűnnek fel a kiállítás 

paravánjain. 

SZKRJABIN ZONGORÁJA
2019. október 9. 19.00, Debreceni Egyetem, Aula
Szkrjabin és Rachmaninov nem csak hogy egy idősek voltak, de karrierjük is ha-

OROSZ ZENEI FESZTIVÁL 2019

A tavalyi sikert követően másodszor is megrendezésre kerül az Orosz Zenei 
Fesztivál, a budapesti programokkal párhuzamosan Debrecenben is október 
7-12. között. A rendezvénysorozat egyedülálló módon lehetőséget kínál arra, 
hogy a közönség az orosz szerzők sokoldalú zenei világában a műfajok között 
is kedvére kalandozhasson. Az idei év minden koncertje más-más zeneszer-
zőt állít a középpontba. Prokofjev zenekari művei, Szkrjabin zongoradarabjai, 
Csajkovszkij kórusműve kerül terítékre, Muszorgszkij életművét emblemati-
kus kompozíciója mellett levelezése is segít megérteni. A művek tolmácsolá-
sát az Oroszországból meghívott vendégművészek teszik még autentikusabbá. 
Együtteseink, a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen két-két 
koncertet adnak az eseménysorozatban.

sonlóan indult, mígnem a késő romantikus alapok, a chopini és liszti kiindulópont 

Szkrjabinnál nem is kis fordulatot vett, ami már a korai zongoraműveknél is vilá-

gosan hallható. A hangszerre írt kompozíciói esetén annak ellenére beszélhetünk 

bonyolult és komoly technikai felkészültséget követelő darabokról, hogy tudni 

lehet: a mester kezei olyan kicsik voltak, hogy egy oktávot is alig értek át a zon-

gorán. Ezzel és későbbi miszticizmusával együtt kétség sem férhet hozzá, hogy 

ő a századforduló egyik legérdekesebb komponistája, akiről Szvjatoszlav Richter 

is így nyilatkozott: „Szkrjabin nem az a zeneszerző, akit mindennapi kenyérként 

lehet fogyasztani, inkább mámorító likőr, amellyel néhanapján lerészegedik az 

ember, poétikus kábítószer, törékeny kristály.” Pontosan ennek az élménynek a 

közvetítésére vállalkozik a fesztivál keretében Palojtay János zongoraművész, aki 

képet szeretne adni az életműnek ebből a méltatlanul elhanyagolt szeletéből a 

miniatűr kompozíciókon át a súlyosabb darabokig. Amire pedig számíthatunk: kifi-

nomult hangzás megfoghatatlan harmóniavilággal. Jegyár: 1900 Ft

MUSZORGSZKIJ LEVELEI
2019. október 10. 19.00, Debreceni Református Kollégium, Díszterem
Egy festőművész barát, Viktor Hartmann emlékét felidéző kiállítás adta az ötle-

tet a zeneszerzőnek, hogy zongoraművet írjon a képek keltette benyomásairól. 

A tablószerű mű Pregun Tamás zongoraművész előadásában most éppen ahhoz 

nyújt segítséget, hogy magához Muszorgszkijhoz kerüljünk közelebb, amihez 

személyes levelei adnak további adalékot, melyet Meskó Bánk tolmácsolásában 

hallhatunk. Hartmann 39, Muszorgszkij pedig 42 évesen távozott az élők sorá-

ból, így az est megkomponáltságában talán van is valami sorsszerűség. „Micsoda 

szörnyű csapás! Miért él egy kutya, egy ló, egy patkány, ha egy Hartmannak meg 

kell halnia?” – fakadt ki barátja halálakor Muszorgszkij. A kész művet korai halála 

miatt a zeneszerző nem hallhatta, az éles karakterváltásokra épülő, nem feltét-

lenül zongorára illő darab csak jóval később, a 20. században került a művészek 

látóterébe, amikor Ravel zenekari átiratot készített belőle. A mostani előadás az 

eredeti verziót igyekszik majd hitelesen felmutatni. Jegyár: 1900 Ft

CSAJKOVSZKIJ HITE
2019. október 11. 19.30, Református Nagytemplom
Lásd bővebben a 22-23. oldalon!

OROSZ NÉPZENE – GUSZLI MUZSIKA
2019. október 12. 19.00, Belvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem
A Gugyi Gorazdo együttes alaphangszere az ősi orosz guszli, de előadásaikban 

szerepet kapnak egyéb régi fúvós és ütőhangszerek is, mint például a kanál, a 

rubel, a tamburin, a doboz, a kasza, a kaljuka és a kugikli. Repertoárjuk külön-

böző korszakok és irányzatok zenéjét tartalmazza: a 16-18. századi nyugat-eu-

rópai zeneszerzők régi zenéjét, a 21. századi kortárs orosz zeneszerzők műveit, 

az orosz népi dallamok feldolgozását és más országok zeneszerzőinek átdolgo-

zásait, valamint az úgynevezett crossover zenét. Az együttes önálló koncertekkel 

lép fel Moszkva és Oroszország más városainak rangos színpadain, rendszeres 

résztvevője a V. Szpivakov Alapítvány koncertjeinek, valamint állandó partnere a 

Moszkvai Filharmonikusoknak. 2015-ben készítették el Gugyi Gorazdo Fantázia-

című albumukat. Jegyár: 1900 Ft

OROSZ ZENEI FESZTIVÁL – DEBRECENI PROGRAMOK



CSALÁDI PROGRAMOK
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HÁZI GYEREKKONCERTEK ÉS 
CSALÁDI NAP
A házi gyerekkoncertek helyszíne továbbra is a Ko-
dály Filharmonikusok próbaterme, ahol a kamara-
együttesek játékát közös ének, tánc, mondókázás, 
mókázás kíséri, és néhány hangszert is kézbe vehet 
minden csöppség. A zene világnapja alkalmából pe-
dig egy teljes napra a családoké a tere!

CSALÁDI NAP A ZENE VILÁGNAPJÁN
2019. szeptember 28. 10:00 – 17:00
10.00: Babakoncert
Klasszikus zene, népdalok, gyerekdalok – ölbéli zenehall-
gatás és játékok a Trio Harmony együttessel a legkiseb-
beknek.
13.30: Hallgatózzunk kint és bent!
Beszélgetés „zenei nevelésről” a magzati időszaktól 
gyermekkorig. Meghívott előadók: Ferenczi Beáta 
pszichológus, családterapeuta, dúla és Dr. Juhász 
Alpár Gábor egyetemi adjunktus, szülész-nőgyógyász 
szakorvos
16.00: Játsszunk Bachot! 
Interaktív családi koncert barokk zenével, játékokkal, 
táncházzal. Közreműködik a Trio Harmony együttes.
Jegyár: a koncertekre felnőtteknek 1000 Ft,
gyerekeknek 500 Ft; a beszélgetésre a belépés ingyenes!

CSALÁDI BÉRLET
Családi bérletben idén is három előadásból álló sorozatot kínálunk, melyeken 
a gyerekek megismerkednek a klasszikus és kortárs szimfonikus zene alapjai-
val, és belekóstolhatnak az opera műfajába is. A bérletes koncertek helyszíne: 
Belvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem (Debrecen, Kossuth u. 1.)

JANCSI ÉS JULISKA – mesés zenejáték
2019. szeptember 21. 10:00
Ki ne ismerné Jancsi és Juliska történetét, a Grimm testvérek meséjét? De ki ismeri annak kortárs 
zenei változatát? Dobszay-Meskó Ilona zeneszerző és Lukácsházi Győző, a zenei ismeretterjesztés 
egyik legismertebb hazai képviselője, közös mesejátékot írt a gyerekeknek. A rengeteg humorral 
átszőtt előadás nemcsak új oldalát mutatja meg a történetnek, hanem szinte észrevétlenül be is 
vezet a nagyon ijesztőnek hangzó „kortárs zene” és ezen keresztül a klasszikus zene birodalmába. 
Mesélő: Lukácsházi Győző / Vezényel: Dobszay-Meskó Ilona / Közreműködők: a Kodály Filharmo-
nikusok művészei

DIÓTÖRO HERCEG KALANDJAI – részletek Csajkovszkij balettzenéjéből
2019. december 21. 10:00 és 16:00
A sűrű pelyhekben hulló hó beborítja a város utcáit. Karácsony előestéje van. Stahlbaum há-
zába sorra érkeznek a vendégek, utoljára Drosselmeyer, az ezermester tréfacsináló, a csa-
lád öreg barátja. Batyujában a Diótörő, akinek figurája átvezet bennünket a mesék és álmok 
birodalmába... A Diótörőt egyszer minden gyereknek hallania kell! Közreműködők: a Kodály 
Filharmonikusok kamarazenekara

HAMUPIPOKE AZ OPERÁBAN – részletek Rossini operájából
2020. március 28. 10:00
Rossini a híres Perrault-mese nyomán – mely a Grimm testvérek gyűjtésének francia változata 
– 1817-ben írta meg a Hamupipőkét, mely egyik legismertebb szerzeménye lett. Olaszos dalla-
mosságú, eleven ritmikájú muzsikáját félig szcenírozott előadásként élvezhetik a hozzánk érkező 
gyerekek! Közreműködők: a DE Zeneművészeti Karának hallgatói, a Kodály Filharmonikusok mű-
vészei / Vezényel: Kovács László

“

“

HÁZI GYEREKKONCERTEK
LUCA, LUCA, KITTY-KOTTY
2019. december 14. 10:00
Koncertünkön lucázunk, kotyolunk, verselünk. Felfedezzük, 
mitől különleges ez a nap, mely a karácsonyt megelőző adventi 
készülődés része is egyben. 
Közreműködők: Sokszínvirág zenekar (a Kodály Filharmoniku-
sok művészei), Fórizs Aida Éva óvodapedagógus

FARSANGI CSÖRÖMPÖLÉS
2020. január 18. 10:00
Minden gyerek álma egy olyan koncert, amelynek főszereplői 
az ütőhangszerek. Seperjük ki a telet, a hideget dalokkal, ver-
sekkel és a legütősebb hangszerekkel!
Közreműködők: Sokszínvirág zenekar, a Kodály Filharmoniku-
sok ütőhangszeres művészei, Fórizs Aida Éva óvodapedagógus

MESÉS HANGOK – HANGOS MESÉK
2020. április 18. 10:00
Zenés délelőtt, ahol kedvenc dalaink legkedvesebb meséink 
mellé szegődnek – fúvós hangszerekkel a főszerepben – szó-
rakoztatni a legkisebbeket. 
Közreműködők: Domján Viktória – mesélő, a Kodály Filharmo-
nikusok fa- és rézfúvós művészei

Jegyár: felnőtteknek 1000 Ft,
gyerekeknek 500 Ft

Bérletár 3 előadásra: felnőtteknek 3000 Ft, gyerekeknek 2000 Ft (szeptember 21-ig váltható)
Jegyár előadásonként: felnőtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 800 Ft

Koncertek kicsiknek, nagyobbaknak és az egész családnak.



A KODÁLY FILHARMONIKUSOK
II. BÁLI KONCERTJE

2020. február 1.
Kölcsey Központ, Nagyterem

Házigazda: Kautzky Armand

Jegyár: 15900 Ft

Early bird kedvezménnyel december 23-áig: 13900 Ft

Bérleteseinknek 20% kedvezményt biztosítunk. 

Aki tavaly ott volt, már tudja, milyen egy igazi 

klasszikus bál. 

Élje át az exkluzív élményt Ön is! 

BÁLI KONCERT

KÁLMÁN IMRE: 
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Bemutató: 2019. november 8. 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel, 
Makláry László

GIACOMO PUCCINI:
TOSCA
Bemutató: 2020. február 21. 
Vezényel: Szabó Sipos Máté

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL
Bemutató: 2019. december 6.
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
 

A CSOKONAI SZÍNHÁZBAN ...

A KODÁLY FILHARMONIKUSOK A CSOKONAI SZÍNHÁZBAN



Kölcsey Központ, jegypénztár
(Hunyadi u. 1-3; telefon: +36 52/518-400, e-mail: info@fonixinfo.hu);
Karakter 1517 Kávézó, Turisztikai Információs Pont 
(Nagytemplom mögötti Emlékkert, telefon: + 36 20/450-05-06)

Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos 
hálózatában és a www.kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók!

+36 52 500 200  / info@kodalyfilharmonia.hu / www.kodalyfilharmonia.hu

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT
ÉS JEGYÉRTÉKESÍTÉS:

A Kodály Filharmónia Debrecen,
a Kodály Filharmonikusok és
a Kodály Kórus fenntartója Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A Magyar Állammal 
közszolgáltatási szerződést 
kötött, nemzeti besorolású 
zeneművészeti szervezet 

Partnereink:

Produkciós partnereink: Támogatóink:

A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN KLASSZIKUS BÁLJÁNAK „SMINKVÉDNÖKE” AZ ESZTI SZÉPÉSZET!




