
SzentpáLi RoLand hosszú ideje a hazai
és nemzetközi Zenei élet egyik legsok
színúbb tubaniűvésze, aki zeneszerzőként
s rendkívül aktív. A Zeneakadémia oktatója,

és rendszeresen tart mesterkurzusokat
Európa országain túL az EgyesüLt Államok
ban és Japánban is. Ezúttal a Solti György
Rézfúvós EgyüttesseL érkezik a KLASSZ a
pARTon! fesztiváLra. Az együttes 2002-ben
aLakult. és azóta a világ legküLönbözőbb tá
jain adott koncerteket. Játékukat több lemez
is őrzi, meLy a nagy presztízsű Sony BMG
kiadónáL jelent meg. Műsoruk korszak kon
és stílusokon átívelve vezeti be a rézfúvós
zene viLágába a közönséget.

A zenés szalonbeszéLgeté
sen arisztokrata otthonokba
piLLanthatunk be, de ezúttal
nem az ősök csarnokát
vesszük szemügyre, hanem
a gyerekek lakrészét. Ma
megütközve tekintünk arra
a rideg viszonyra, amely az
arisztokrata gyermekeket
csaLádhjkhoz fűzte. Álta
lában külön Lakrészben
éLtek, szüLeiket sokszor
csak előzetes bejelentkezés
után láthatták, amikor jó
reggeltet kívántak nekik, és
kézcsókra járuLtak színük
eLé. Kiváló nevelésben ré
szesültek, azonban gyer
mekkoruk szinte minden
percét szigorúan beosztot
ták, a játékra nem sok idejük
maradt. A szülő-gyermek
viszony idegenségérő[
szinte minden korabeLi főúri

‘ emlékirat megemLékezik.
Ne gondoljuk azonban,
hogy a grófi szülők kevésbé
szerették a gyerekeiket.
Podhorányi ZsoLt író és
Tóth Endre zenetörténész
beszélgetésébőL kiderüL, ha
jobban megismerjük egy
egy arisztokrata gyermek-
korát, talán éLete története

erthetőbbé váLik.

közreműködik:
IlLés Eszter fuvoLaművész
Szalai Eva zongoraművész
Korhecz ImoLa előadóművész
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Rachmaninov: VocaLise
Ganne: Andante és scherzo
Fauré: SiciLienne

SzentpáU Roland tubaművész
ás a Solti György Rázfúvós Együttes

SzaLonkoncert - Podhorányi Zsolt íróvaL
Tóth Endre zenetörténész beszéLget

—.
E’
—
C
U,
p.J
:1.1

(0’
.-.

Pu
O
0’

Prokofjev: Interludium
HándeL: Zadok the
Priest
Mozart: Varázsfuvola
— nyitány
Csajkovszkij: 4.
szimfónia — FinaLe
Csajkovszkij:
Csipkerózsika-keringő
Ennio Morricone: VoLt
egyszer egy Vadnyugat
Bobby McFerrin: Don’t
worry
John Sass: La Musa
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Beethoven: F-dúr cselló-zongora
szonáta, op. 5/1
Kodály: Szonatina
Brahms: F-dúr cselló-zorigora szoná
ta, op. gg

Joseph Haydn dalai
ás fortepianoművei
Ács GabrieLla (ének) Tóth-Vajna Zsombor,
Tóth-Vajna GergeLy (fortepiano)

Joseph Haydn gyakran tartott házi muzsikálást
barátai társaságában: biztos technikával ős kiváló
Zenei érzékkel interpretálta saját műveit. Kortárs
leírásokbóltudjuk, hogy a zeneszerző sokszor saját
magát kísérte dalai előadásakor. Ezeknek a házi mu
zsikálásoknak a hangulatát idézi meg Ács Gabriella,
Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely kon
certje, melyen elhangzik a német dalok első kötete, a
D-dúr londoni szonáta és Haydn híres Koiserliedjének
négykezes változata is. ATóth-Vajna ikrek rendkívüli
sokoldalú zenészek, és kivételes tehetségüket jelzi,
hogy zenei pályájukkal párhuzamosan mindketten
orvosi egyetemet is végeztek. Elhivatott régi bil
lentyűshangszer-specialisták és karmesterek, duó-
ként fontos missziójuk a négykezes billentyűs zene
népszerűsítése. Az elsősorban dalok és oratóriumok
előadójaként ismert Ács Cabriellával nem először
koncerteznek.

Haydn:
F-dúrAdagio, Hob.
XVII:9
12 dalfortepianóra,
Mob. XXVIa:1—6
Das strickende Mád
chen
Cupido
Der erste Kuss
Eme sehr gewöhnliche
Geschichte
Die Verlassene
Der Gleichsinn
0-dúr londoni szonáta,
Mob. XVI/51
12 dalfortepianóra,
Mob. XXVIa:7—12
An Iris
An Thyrsis
Trost unglücklicher
Liebe
Die Land lust
Liebeslied
Die zu spáte Ankunft
der Mutter
Poco Adagio a .‚Csá
szár-kvartettből~ négy
kézre, Hob. 111:77/2
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Devich Gergely
gordonkaművész
Zsoldos Bálint
zongoraművész
„Gergő, te akkor fogod abbahagyni a csellózást, amikor elveszíted az egyik
kezedet. Neked csellóznod kell.” Ezzel a döntő szerepet játszó gondolattal
indította el tanára, Antók Zsuzsa a zenei pálya felé Devich Gergelyt, aki
ma mára hazai zeneélet meghatározó szereplője. Szólistaként olyan kar
mesterek vezényletével lépett színpadra, mint Kocsis Zoltán vagy Fischer
Iván, és csel.lózott már Nicolas Altstaedt, Maxim Vengerov és Várjon Dénes
partnereként is. Elhivatott kamarazenész, aki különös érzékenységgel
közelít Kodály zenéjéhez. Zsoldos Bálintot legutóbb Kolonits Klárával
közös Liszt-estjükön hallhatta a KLASSZ a pARTonI fesztivál közönsége —

a zongoraművész most Beethoven, Kodály ős Brahms művein keresztül
kamarazenészi játékának újabb szineit mutatja meg. A zongorista a New
York-i Carnegie Hallban éppúgy fellépett már, mint a salzburgi Mozarte
umban vagy a moszkvai Rahmanyinov-teremben, szólistaként pedig olyan
karmesterekkel dolgozott, mint Kocsis Zoltán vagy VásáryTamás.

w
C

30 31



fuvoLaművészek

Barokk versenyművek, Latin ritmusok és
népdalok is megszóLalnak a koncerten, mely
öt kiváLó fiatal zenésZ együttműködéséve[
valósuL meg a Festetics-kastély Tükörter
mében. Nemes Réka ás Hotzi Panni igazi
visszatérő vendégei a fesztiváLnak, a közön
ség idén is halLhatja Őket KesztheLy mellett
Balatonalmádiban is, ahola MOLALapítvány
támogatottjainak koncertjén zenélnek.
Bánfi Barna szaxofonművész 2017-ben
szerzett kitüntetéses mesterdipLomát a
bécsi Zeneakadémián, és a Legváltozato
sabb formációk tagjaként mutatta be itthon
és külföldön hangszeres képességeit. Bress
Bálint gitárművész szólistaként és kama
razenészként egyaránt aktív, és különös
figyelmet fordít a kortárs magyarzeneszer
zŐk műveinek előadására. Wendier Enikő
2012-ben érte eL eLső sikerét egy országos
fuvolaversenyen, és azóta a nemzetközi
közegben is többször megmutatta, hogy
korosztályának élvonalába tartozik.

VivaLdi: C-dúr piccoloverseny — 2. tétel
J. S. Bach: d-moll kettősverseny —1.
téteL
Villa-Lobos: CantiLena aria
BeLlini: Esz-dúr versenymű
Karg-ELert: Sinfonische Kanzone
PiazzoLLa: Cafe 1q30
Celso Machado: Pacoca
Bartók: 3 csíkmegyei népdal
Turina: Hommage ~ Francisco Tárrega
— Garrotin, ScoLanes

‚A Legfontosabbnak azt tartom, hogy az
ember megtanuljon azoknak a szerzőknek,
azoknak a stílusoknak a nyelvén, ameLye
ket játszik,” „Régen, amikor létezett egy
kornyelv. az emberek pontosan tudták, hogy
hogyan kell a koruk zenéjét játszani. Ezzel
jó tisztában lenni:’ Így vall az előadóművé
szetről Balog József, aki bniliáns techniká
iával és érzékeny. mély zeneiségével egy
olyan nemzetközileg is eLismert magyar
zongoristatradíció örököse, meLynek alap
jait Liszt Ferenc, Oohnányi Ernő és Bartók
Béla fektették Le. A Liszt- és Lajtha-díjas
zongoraművész szólistaként és kamaraze
nészként több mint 1000 koncerten játszott
mára világ 3 kontinensének országaiban,

‘és olyan rangos koncerttermek feLlépője
volt, mint az amszterdami Concertgebouw,
a NewYork-i Koch Theatervagya bécsi
Konzerthaus. A standard zongoristareper
toár meLLett Szívesen játszik kevésbé ismert
remekműveket, kortárs zenét és jazz inspi
rálta kLasszikus zenét, és megannyi kortárs
zenei mű bemutatása is a nevéhez fűződik.

Beethoven: C-dúr „WaLdstein”
zongoraszonáta, op. 53
Chopin: Etűdök — válogatás
Chopin: g-moLl ballada, op. 23

Bánfi Barna szaxofonművész
Bress Bálint gitárművész
Hotzi Panni zongoraművész
Nemes Réka ás Wendler Enikő

Balog József
zongoraművész
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