
   

2017. október 28,  szombat délután 4 óra 2017. október 29, vasárnap délelőtt 11 óra 2017. október 29, vasárnap délután 4 óra 
   

 
 

„HANGVERSENY FIATALOKKAL, 

KORTÁRSAKNAK” 

Műsorvezető és fagottozik: LAKATOS GYÖRGY 

Közreműködik: 

LAKATOS ÁGNES (ének), HOLE ANNA (fuvola), EREDICS ZSÓFIA 

(oboa), MARTON LUCA (klarinét), HARTENSTEIN PÉTER, DOLFIN 

BENJAMIN, SIMONICS VIKTÓRIA (fagott), CSUHAJ-BARNA TIBOR 

(bőgő), KEREK ERZSÉBET ( zongora) 

LAJTHA LÁSZLÓ: Fúvósnégyes 

TÓTH PÉTER: Apokrif szonáta 

MADARÁSZ IVÁN: Három kánon 

FEKETE GYULA: Fagott kvartett 

DUBROVAY LÁSZLÓ: Solo No 7. 

CSUHAJ-BARNA TIBOR: Take off, Madarak 

 

2017. október 28, szombat este 7 óra 

„JÁTÉK” 
Az OCOTOVOICE ÉNEKEGYÜTTES  műsora 

Tagjai: Sapszon Orsolya, Geiger Kinga. Bódis Anikó, Pintér Mónika, Gaál 

Attila, Selmeczi János, Pintér Dömötör,  

Geiger György (művészeti vezető) 

Közreműködnek  

a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói 

Műsorvezető és zongorázik: SELMECZI GYÖRGY 

ORBÁN GYÖRGY: Paprikajancsi szerenádja (Weöres Sándor) 

SELMECZI GYÖRGY: Két tangó (Balla Zsófia, Cselényi Béla) 

ORBÁN GYÖRGY: Nagyapám int (Cselényi Béla) 

VAJDA JÁNOS: Két bagatell (Fodor Ákos, Várady Szabolcs) 

CSEMICZKY   MIKLÓS: Születésnapomra (József Attila) 

ORBÁN GYÖRGY: Mint mellékdal (József Attila) 

SELMECZI GYÖRGY: Egyedül a tengerrel (Ady Endre) 

VAJDA JÁNOS: Ajánlás (talált szöveg) 

SELMECZI GYÖRGY: Szép város Kolozsvár  

(Brammer-Grunwald-Harsányi) 

KÁLMÁN TAMÁS: Nem kell bon-bon 

 

Találkozzunk és beszélgessünk a délutáni és esti hangverseny között a 

KUPOLÁBAN a nap zeneszerzőivel, előadóival és egymással! 

„ VISSZA A HAGYOMÁNYHOZ!” 

- ahogyan az elmúlt tizenkilenc évad 76 hangversenyén volt és talán még 

lesz is 

ITTZÉS GERGELY (fuvola), BÁRSONY PÉTER (brácsa), ONCZAY 

ZOLTÁN (gordonka), FENYŐ GUSZTÁV (zongora), 

a SERA DUÓ (Seleljo Erzsébet – szaxofon, 

 Razvalyaeva Anasztázia - hárfa), 

a  PREMIER HARSONA KVARTETT( Czirok Zoltán, Dobi 

János,Major Lilla , Sztranyák Dávid, művészeti vezető: Hőna Gusztáv) 

hangversenye 

SEREI ZSOLT: Epitaphium 

VAJDA GEREGELY: Dome 

ILLÉS MÁRTON: Én-kör II. 

DECSÉNYI JÁNOS: Szólószonáta gordonkára 

SÁRI JÓZSEF: Tetrade – harsona kvartettre 

 

Lakatos György: kortárs zene, mai zene, vagy modern zene.... ez itt a 

kérdés. Ki ír mait, ki modernet és ki a kortárs?Vivaldi is volt kortárs, sőt, 

modern is. Mi a helyzet ma? 

Selmeczi János: az Octovoice  Énekegyüttes olyan  kortárs magyar 

kórusműveket szólaltat meg,amelyek elsősorban a zenei humort juttatják 

érvényre. A népi szövegektől a klasszikus és mai költőkig ível a 

válogatás. Az együttes mintegy húszéves történetének repertoárja a 

klasszikus és kortárs kórusművektől a 30-as évek swingjétől a blueson át 

a legfrissebb mai irányzatokig, színházi műfajokig terjed. 

Sugár Miklós: Huszonhat éve működik az EAR együttes, több mint 300 

kompozíciót írt számunkra mintegy 40 zeneszerző. Most új dologgal 

kísérletezünk, bár megvannak ennek előzményei eddigi 

tevékenységünkben is: az akusztikus hangszerek és elektronikus 

eszközökön túl a videót és más képi eszközöket is segítségül hívunk a 

zenéléshez. Ez, az élő, elektroakusztikus zene, talán a legújabb műfaj a 

kortárszene világában. Remélem, nemcsak számomra, hanem hallgatóink 

számára is megteremti azt a hangvarázst,amelyben sok új lehetőség és 

felfedeznivaló van.” 

Bubnó Márk: A népszerű rádióműsor mai, rendkívüli adásában, Dr. 

Bubnó „felfedi kilétét” és közönsége elé lép. Páciensét,, Szokolay Dongó 

Balázst – aki egyedül is két dudás egy csárdában – élő egyenesben 

boncolja fel és viszont. Mindehhez a hát- és olykor előteret az egyik 

legnépszerűbb hazai vokális együttes, a Szent Efrém Férfikar adja. 

„MAGIC SOUND AND VISION” 

Az EAR EGYÜTTES – elektroakusztikus hangversenye 

Műsorvezető és művészeti vezető: SUGÁR MIKLÓS 

Közreműködik: 

KLENYÁN CSABA (klarinét), KÁNTOR BALÁZS (gordonka), 

FARAGÓ BÉLA (szintetizátor), BARÁTH BÁLINT (zongora, 

elektronika, videó), PINTÉR GYULA (elektronika, videó), 

HORVÁTH ISTVÁN (hangmérnök) 

LÁNG ISTVÁN: Chello sms 

PINTÉR GYULA: Mantra in b 

BARÁTH BÁLINT: Bosselures 

SUGÁR MIKLÓS: Cellomax 

KERESTES SZABOLCS: Igenus ille spiritus 

HOLLÓS MÁTÉ: Clarinetristesse 

SZIGETI ISTVÁN: Pakulár 

FARAGÓ BÉLA: Triád 

 

2017. október 29, vasárnap este 7 óra 

„ DR. BUBNÓ ROLL 34. ADÁS” 

A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR ÉS SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS 

MŰSORA 

Az együttes tagjai: Balázs Edgár, Nagy Bertalan, Bubnó Lórinc, Oláh 

Marcell, Bubnó Márk, Pechan Kornél, Tóth Péter 

Művészeti vezető: BUBNÓ TAMÁS 

Műsorvezető: BUBNÓ MÁRK 

BARTÓK: Tót népdalok, Négy régi magyar népdal 

DUKAY BARNABÁS: …a messzeségbe kiáltó… 

KODÁLY: Fölszállott a páva 

BUBNÓ TAMÁS: CXXVII. zsoltár 

KARAI JÓZSEF: Kuruc szvit 

BUBNÓ MÁRK: Mai mou 

ZOMBOLA PÉTER: III.  zsoltár 

SÁRY LÁSZLÓ: Zsoltárkánon 

 

Találkozzunk és beszélgessünk a délutáni és esti hangverseny között a 

KUPOLÁBAN a nap zeneszerzőivel, előadóival és egymással! 

  



 

 

 

 

 

Szerkesztő: 

LÁZÁR ESZTER 

 

A koncertekről 

 a Bartók rádió hangfelvételt készít. 

 

Támogatók: 

 

 
MAGYAR 

MUVESZETI 

AKADEMIA 

 

Jegyár: 1000 Ft 

„.. és közben folyton szól a zene…” 

Ha a híres amerikai TV sorozat (Twin Peaks) szlogenje eredeti 

múlt idejét jövő, méghozzá nagyon közeli jövő időre váltjuk, máris 

ott vagyunk október utolsó hétvégéjén, amikor valóban folyton szól 

majd a zene. Legalábbis szombat délutántól vasárnap estig. 

Ez persze csak cseppnyi részecskéje annak a hatalmas zene 

folyamnak, amelynek hullámai nem vízből, hanem hangokból 

tornyosulnak. Évezredek óta így van ez s ma sem másképpen. 

Ebben az esztendőben, az „Új Magyar Művek 

Hangversenyciklusa” XX. évadjában sem más a cél, mint magyar 

zeneszerző kortársak új alkotásainak útját az Egyetemes Nagy 

Zenefolyó felé terelni, hogy ott elvegyülhessenek az évezredes 

áramlatban. Ennek első lépése, hogy a leírt kottafejek hangzóvá 

váljanak. 

Így történt ez a hangversenyciklus korábbi tizenkilenc évadjában 

is, amelyek során, 76 hangversenyen 538 bemutatóra került sor. 

Zenés hétvégénk 35 zeneszerzőjének (huszontól kilencven éves kor 

között) 35 kompozíciója, közelről nézve természetesen nagyon is 

különbözik egymástól. Céljuk és vágyuk azonban közös: bejutni a 

fősodorba, amelyet akár zenetörténetnek is nevezhetünk. 

 Szerkesztőtársaim  – egy-egy koncert „gazdái” – különböző 

koncepció mentén illesztik be az új darabokat más és más zenei 

környezetbe: lehet az olyan régi, mint a reneszánsz-, barokk zene, 

vagy csak egy kicsit régi, mint a swing és a blues, akár olyan 

populáris, mint egy táncdal a ’60-as évek Budapestjéről és – 

áhítattal ejtve ki – az idők kezdetén fogant, mégis örök fiatal, 

népdal. 

 
OKTÓBER 28. SZOMBAT, 29. VASÁRNAP 

öt rendhagyó hangverseny az 

ÚJ MAGYAR MŰVEK 

XX. HANGVERSENYCIKLUSA 

alkalmából a Fészek Művészklub Színháztermében 

 

2017. 

OKTÓBER 28. szombat 

délután 4 óra  

este 7 óra 

OKTÓBER 29. vasárnap 

délelőtt 11 óra 

délután 4 óra 

este 7 óra 

 


