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ÉLŐZENEI PRODUKCIÓK BESZÁMOLÓ BETÉTLAPJA
1. A MEGVALÓSULT PROGRAM MEGNEVEZÉSE
Egyedi komolyzenei hangversenyek megrendezése a Zenei Szemere-szalonban
és a Miskolci Kamarazenei Nyár hangversenysorozat keretében.
A program tényleges
megvalósítási költsége
400 000

Az NKA-tól igényelt
támogatás összege
2 293 000

A megítélt támogatás
összege
400 000

2. A MEGVALÓSULT PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA (KONCEPCIÓ, CÉLOK,
HAGYOMÁNYOK, TÁVLATOK)
A két programsorozat célja a 2017/18-as év legjelentősebb zenei jubileumai (Kodály,
Dohnányi, Hubay, Debussy) mellett a 19. és 20. századi magyar zene javarészt
ismeretlen vagy ritkán játszott alkotásainak újrafelfedezése, szélesebb körben való
megismertetése, az arra érdemes részének előadása, azok hazai közéletben betöltött
szerepének bemutatása és a 19. századi polgári szalonkultúra felélesztésének szándéka
volt. A koncertek egyedülálló légkörét a koncertszerűen is megszólaltatott, 166 éves
asztalzongora és a magyar zongoragyártás kiemelkedő alakjának, Beregszászy Lajosnak
újonnan felújított zongorája mellett egy Szemere Bertalan életét és korát bemutató
kiállítás valamint a koncertek helyszínéül szolgáló teremben található magyar történelmi
arcképcsarnok tette még kivételesebbé. Mindkét sorozat az esedékes évfordulók kapcsán
a hagyományos zenei látókör szélesítése mellett egyszerre reprezentálta és ápolta
(elsősorban) a hazai zenei értékeket, ezen keresztül megelevenítve a reformkor, a
kiegyezés és a dualizmus polgári légkörét. Mindez a város nagy múltú zenei
együtteseinek és tagjainak közreműködésével történt; a Miskolci Szimfonikus Zenekar
tagjai, együttesei mellett a Nemzeti Színház Zenekara, illetve a korábban Miskolcon
tanult, jelenleg pedig a Magyar Állami Operaház, illetve a Budapesti Filharmóniai
Társaság tagjaiként működő művészek, továbbá olyan kiváló, többszörösen is díjazott
előadóművészek meghívásával, akik a magyar zenetörténet hangzó ápolásában
szerezték országos elismerésüket.
A támogatott hangversenyek mindegyike az eredeti tematikus címek szellemében
valósult meg. Kisebb, egyes fellépők betegsége miatti változások akadtak ugyan (ezeket
az egyes programoknál részletezem), de ezek ritkán és nem számottevő mértékben
befolyásolták a programok felépítését.
Az első hangverseny (2017. 06. 09.) gróf Széchenyi Istvánnak állított emléket, ahol a
koncert elején – tekintettel Arany János születésének bicentenáriumi évfordulójára – a
Széchenyi emlékezete c. vers is elhangzott Balázs István, miskolci Nívó-díjas előadó
tolmácsolásában. A koncert a lehető legtöbb oldalról igyekezett megvilágítani Széchenyi
alakját, munkásságát, zenei érdeklődését és tragikus halálát követő gyászt az Erkel
család, Liszt, Mosonyi, Volkmann, Bihari, stb. művein keresztül. A közönség hálásan
fogadta a szinte sohasem hallható zeneművek bemutatását és előadását, melynek
sikeréhez nagymértékben járult hozzá a Miskolci Nemzeti Színház énekeseinek
színvonalas közreműködése. A koncerten nem történt műsorbeli változás, személyi
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