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lekedés egyik fontos szereplője, a ferihegyi Aeropark
Repülőmúzeum igazgatója is. Lapunknak szerteágazó
tevékenységei mellett a Kodály Filharmónia Debrecen
terveiről, strukturális és művészeti átalakításáról is
beszélt.
Kiss Eszter Veronika
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A hegedűs, aki brácsázásért kapott Kossuth-díjat
Tuska Zoltán minden szólamban otthonosan mozog,
a zenekari munkája mellett a vonósnégyesek első, második hegedű és brácsa szólamát is kiemelkedő módon szólaltatja meg. Utóbbiért a Kodály vonósnégyessel Kossuth-díjat is kapott.
Kiss Eszter Veronika

ZENEI KÖZÉLETÜNK
MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEI
A szívbéli elköteleződés nélkülözhetetlen
Csaknem két év telt el azóta, hogy a Magyar Rádió
Művészeti Együtteseinél (MRME) a vezetés új korszakot hirdetett. Devich Márton ügyvezető igazgatót az
eredményekről, az együttesek jelenéről, a Budapesti
Wagner Napokról, az új vezető karmesterről és a következő évad terveiről kérdeztük.
Réfi Zsuzsanna
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DUNA SZIMFONIKUSOK
Új karmesterek, új korszak a Duna Szimfonikusoknál
Új otthonban, új tulajdonossal, új állandó és tiszteletbeli vezetőkarmesterrel köszöntheti 61. születésnapját
a Duna Szimfonikus Zenekar. Szklenár Ferenc ügyvezetővel és az állandó karmesteri posztra felkért Horváth Gáborral beszélgettünk koncertekről, tervekről,
a tiszteletbeli vezetőkarmester, Kovács János pedig
arról mesélt, miért is vállalta el örömmel a társulat
felkérését.
Réfi Zsuzsanna

9

BACH2FUTURE
Duna-menti sikertörténetek
Projekt-jellegű zenekari modell a szórványban élő románok hazai bemutatkozására, és külföldi fiatalokkal
teljes mértékben megújuló bulgáriai zenekar – két
olyan példa, amely a Bach2Future legutóbbi konferenciáján Budapesten bemutatkozott.
Kiss Eszter Veronika
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GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR
„Minél többször el kell érnünk a művészi üvegplafont!”
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart tavaly ősz óta művészeti vezetőként Rácz Márton irányítja. Az azóta
eltelt időszakban több neves vendégművész is érkezett
az együtteshez. A cél ugyanis a minőségorientált, jó
hangulatú munka elindítása lett, elhagyva a zenekar
eddigi biztonsági komfortzónáját, s újabb kihívásokkal elérni a zenekar kulturális minőségének növekedését.
Réfi Zsuzsanna
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KÖZPÉNZEK
2022. évi Előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása – Egyedi támogatások

18

MŰHELY
PORTRÉ
A karmesteri pálcától a hidroplánig
Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen főzeneigazgatója és ügyvezetője, aki egyszerre tölti be a zenei vezetői és menedzseri posztot az egyik
legrangosabb vidéki együttesnél, nemcsak karmester,
zongora- és orgonaművész, de a hazai polgári légiközCímlapon: Somogyi-Tóth Dániel
Fotó: Derencsényi István
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OKTATÁS
A zeneoktatás körforgása
Váradi Judit két fontos oktatási kerekasztal-beszélgetést is vezetett az elmúlt időszakban, a Magyar Zenei
Tanács szervezésében a Zene Házában február végén
kollégáival az alapfokú zeneoktatás helyzetét értékelték, májusban pedig a Bach2Future nemzetközi konferencián a zeneművészeti főiskolák lehetőségeiről és
a digitális oktatásról beszélgetett hazai és külföldi intézmények képviselőivel. Lapunk a hazai zeneoktatás
helyzetéről kérdezte.
Kiss Eszter Veronika
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DIGITALIZÁCIÓ
A mesterséges intelligencia megjelenése a zene
szektorában II.
Valós félelem lehet a zene világában, hogy a mesterséges intelligencián alapuló megoldások „elveszik” az
emberek munkáját? Előfordulhat, hogy évek múlva
már nem lesz szükség zeneszerzőkre, vagy karmesterekre, és egy „gép” képes lesz akár a kreatív folyamatokban is részt venni?
Szedmák Borbála és Dr. Szabó Zs. Roland
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ZENETÖRTÉNET
A Nemessányi-hangszerek történetéből
Hová lettek a Nemessányi-hangszerek? Már szinte
közismert, hogy Nemessányi legkiválóbb hangszerei a
20. századra mint Stradivarik és Guarnerik váltak ismertté, miközben a belőlük kivett cédulákat mások
munkáiba helyezték át.
Gombos László

36

KRITIKA
HANGVERSENY
A Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Kodály Filharmonikusok, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Filharmonikusok, a Rádiózenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a
Concerto Budapest hangversenyeiről.
Fittler Katalin, Kovács Ilona, Malina János
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KÖNYV
Megjelent a Gramofon 25 – Zenetudományi és zenekritikai antológia
A Gramofon 25 – Zenetudományi és zenekritikai antológia című, 350 oldalas kiadvány a Gramofon folyóirat 1996 és 2021 között megjelent, különösen érdekes
írásaiból válogat. A klasszikus zene, a jazz és a népzene kedvelői egyaránt csemegéket találhatnak a kötetben.
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