Koncert33 sajtóanyag

"Koncert33" sajtóanyag - koncertek, sorozatok 2010-2011-ben

"KONCERT 33 - MVM KONCERTEK"

Világsztárokkal folytatódik a "Koncert33 - MVM Koncertek" hangversenysorozat a 2010/2011-es
hangversenyszezonban is. Koncerteket tartunk a Művészetek Palotájában - a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyteremben, a Festetics Palotában, a Bartók Emlékházban és a Gödöllői
Királyi Kastély dísztermében is.

Olyan világhírű művészek lesznek a koncertek főszereplői a következő szezonban, mint Evgeny
Kissin, Grigory Sokolov, Mitsuko Uchida, Piotr Anderszewski, Marie-Pierre Langlamet, Xavier
de Maistre, vagy a kiváló magyar művészek, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Vásáry Tamás,
Tokody Ilona, Szabadi Vilmos, Vigh Andrea, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Baráti Kristóf,
Fenyő László, Csáki András, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapesti Vonósok.

Olyan sorozatok kerülnek a Koncert33 keretein belül megrendezésre, mint "A Zongora", "A

1/3

Koncert33 sajtóanyag

zongorán túl", "Junior Prima győztesek hangversenyei”, "Hangszerek világa", "Gödöllői
Nemzetközi Hárfafesztivál", "Koncertek hárfával", „Liszt Ferenc Kamarazenekar Bach bérlete”
és a „Budapesti Vonósok sorozata”.

A Zongora

A következő évadban is világsztárok sora fog ellátogatni A Zongora sorozat keretein belül
Budapestre. 2010/2011-ben 6 hangversenyre kerül sor, talán az elmúlt évek legkiemelkedőbb
sorozatát rendezzük meg.
A
koncerteket a közönség idén is megkülönböztetett figyelemmel kíséri, elővételben már több
mint 1200 bérlet elkelt. Az első hangversenyen, szeptember 30-án Piotr Anderszewski
koncertjét hallhatják, de sztárok sora közreműködik a további koncerteken is. Igazi világsztár
lesz Budapest vendége november 17-én, első alkalommal szerepel „A Zongora” sorozaton
Evgeny Kissin, hasonlóan a záró koncerten, május 16-án Mitsuko Uchida. Ismét vendégünk
lesz Grigory Sokolov (2011. március 7.), de kiváló hazai művészeink közül is pódiumra lépnek
ketten: Kocsis Zoltán és Ránki Dezső hangversenye is nagy sikerre számíthat.

Ilyen zongorasorozatot világszerte is ritkán hallgathatnak a zenerajongók: Jevgenyij Kiszin,
Grigorij Szokolov, Piotr Anderszewski, Mitsuko Uchida, Kocsis Zoltán és Ránki Dezső a világ
zenei életének is kiemelkedő képviselői.

Folytatódik Vásáry Tamás sorozata Liszt, Chopin és Schumann műveivel. A Zongorán túl
elnevezésű három koncertből álló sorozatot a nagy érdeklődés miatt megismételjük a Festetics
Palotában.
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Újra megrendezzük a Hangszerek világa címmel gyerekkoncertjeinket, mely előadásokra idén
legalább 50 zeneiskolának vagy általános iskolának szeretnénk ingyenes jegyeket biztosítani az
MVM Zrt. támogatásával.

Koncerteket adnak többen is a Junior Prima díjasok közül, a koncertekkel kapcsolatban
együttműködünk a Bartók Emlékházzal a hangversenyek megrendezésében.

Sorozatokat indítunk a Festetics Palotában a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak (Bach 6
brandenburgi versenye), és a Budapesti Vonósoknak (barokk est, Mozart és Haydn est),
valamint 12. alkalommal rendezzük meg a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivált. A fesztivál
mellett egész szezonban hangversenyeket tartunk „Koncertek hárfával” címmel a Festetics
Palotában Tokody Ilona, Szabady Vilmos és Vigh Andrea közreműködésével.

A Koncert 33 sorozat valamennyi koncertjén folytatódik a Jakobi Koncert Kft. kezdeményezése,
melynek keretében a 6-18 év közötti fiatalok 1-1 kísérővel rendkívül kedvezményes áron
vásárolhatnak jegyeket. Koncertenként továbbra is 50 fiatal hangverseny látogatására nyílik
lehetőség. Bővebb információ a www.jakobikoncert.hu honlapon, jelentkezni lehet a jakobikon
cert@gmail.com
e-mail címen.
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