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HÍRLEVÉL

ELŐSZÓ
Szeretettel köszöntök mindenkit szakmai programban, eseményben gazdag és változatos, lendületes évünk végéhez
közeledve. Gyarapodtunk taglétszámban, szakmai programokban, nemzetközi vonatkozásokban és tervekben egyaránt. Szakmai
kapcsolataink, együttműködéseink mind a szövetségen belül, mind a WASBE irányába egyaránt épültek, bővültek, szorosabbá,
közvetlenebbé, és rendszeresebbé váltak.
Mindenekelőtt teljes tisztelettel szeretnék köszönetet mondani mindannyiótoknak, akik szakmai törekvéseinkkel
egyetértve, támogattatok és bizalmat szavaztatok nekem a WASBE Elnökségi tagjaként. Köszönöm, hogy támogatásotokkal a
kelet-európai régiót képviselve tovább segíthetem szövetségünk szakmai munkáját, és nemzetközi szintű kapcsolatépítését.
Köszönöm.
2009-ben rendkívül megtisztelő lehetőséget kapott Magyarország, amikor a WASBE Elnöksége a legkiemelkedőbb
rendezvényének, a Konferenciának a 2013-as megrendezésére a pályázó városok közül Pécsnek, és a helyi szervezőknek
szavazott bizalmat. Ez a lehetőség komoly elismerése volt régiónk és szekciónk fúvószenei életének, megalakulása óta folytatott
elhivatott tevékenységének, ezért rendkívül szomorú mindenannyiunk számára, hogy a pályázatot benyújtó Pécs, és a helyi
szervezők visszaléptek az esemény megrendezésétől, így 2013-ban nem tud élni régiónk ezzel a megtisztelő, és egyben hatalmas
szakmai lehetőséggel, hogy itt Magyarországon az összekötő híd szerepét betöltve „lássuk vendégül” a fúvószenekari kultúra
legjelesebb szereplőit, művelőit, keletről és nyugatról egyaránt és mutassuk meg saját értékeinket a nemzetközi szakma és
nagyközönség előtt. A WASBE Elnökségének tagjaként azonban minden igyekezetemmel megpróbálom segíteni, hogy szakmai
közösségünk több éves megbízható működésével, tevékenységével megszolgálva a WASBE szakmai bizalmát egy következő
alkalommal Magyarországon, a kelet-európai régióba tudjunk otthont adni a Konferenciának, a WASBE abszolút kiemelt
rendezvényének, hogy a fúvószenekari kultúra képviselőiként a világot, a nemzetközi szakmai közönséget idehozva
bemutatkozhassunk, és bemutathassuk fúvószenei értékeinket.
Ebben a nemzetközi vonatkozásokban gazdag évben is folytatjuk, folytattuk hagyományainkat. A 2006-ban kidolgozott
minősítési rendszer iránt folyamatosan megújuló az érdeklődés. Napjainkra nemcsak hogy számos zenekar minősíttette magát,
de többen kívánják újabb szinten, magasabb kategóriában kipróbálni magukat a zenekari fejlesztést inspirálva.
Fúvószenekari szövetségünk munkájával nemcsak összefogni szeretnénk a fúvószenéért tenni vágyókat, de a szakmai
fejlesztés elhivatott motorja is szeretnénk lenni, és élni minden lehetőséggel, mellyel a magyarországi és kelet-európai fúvószenei
fejlődést szolgálhatjuk. Ezzel a célkitűzéssel szeretnénk bővíteni a versenylehetőségek körét, és a következőkben
fúvóskarmesteri versenyt rendezni, melynek kiírását hamarosan közzétesszük.
Kedves Kollegák! Néhány héttel ezelőtt szomorú hírek érkeztek Romániából. Mély megrendüléssel értesültünk, hogy
id. Kelemen Antal, a rétyi Antos János iskola nyugalmazott igazgató-tanára, a Kováts András Fúvós Egyesület Zenekarának
karnagya, Kelet-Európai Szövetségünk tagja elhunyt. Végtelen lelkes, energikus szakember volt kiváló szervezőkészséggel,
nagyra becsült pedagógiai és karnagyi munkával. Feledhetetlen példaadó életműve magas szinten hozzájárult a fúvószenekari
mozgalom előre viteléhez. Munkássága, tetterős, cselekvő szorgalma mindannyiunk számára örök példa marad.
Kedves Szövetségi Tagok, Kedves Barátaim, Tisztelt Kollégák, a 2011-es esztendő végéhez közeledve kívánok
mindannyiójuknak tántoríthatatlan lendületet, sok erőt, jó egészséget, szép sikereket, nemes eredményeket, összefogást és
együttműködést a következő esztendőre. Fogadják szeretettel szövetségünk Hírlevelét!
Békés, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben, Eredményekben gazdag Új Esztendőt kívánok mindannyijuknak!
Csikota József
elnök
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MINŐSÍTÉSEK
Zenekar
Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar

Karnagy
Gyimóthi Zoltán

Időpont
2011.02.28.

Helyszín
Szeged

Kategória
„A”

Szabadkai Fúvószenekar

Abraham Janoš

2011.04.17.

Szabadka

„A”

Trombitavirág Fúvószenekar

Horváth Virág

2011.10.15.

Kaposvár

„A”

Eredmény
95 /Kiemelt
Arany
96 /
Kiemelt Arany
98/
Kiemelt Arany

ÚJ TAGJAINK 2011-BEN
Ceglédi Fúvósegylet (képviselő: Jankai János, karnagyok: Perneczky Gábor, Márki Sándor)
Király-König Péter Zeneiskola Fricsay Ferenc Fúvószenekara – Szeged
(képviselő: Szélpál Szilveszter, karnagy: Gyimóthi Zoltán)

EGY NEM TELJES KÖRKÉP ROMÁNIA FÚVÓSZENEKARI ÉLETÉRŐL
Orosz János vagyok, az alberirsai Gerje-Party fúvószenekar karmestere. 3 éve járok nyaranta Romániába,
Székelyudvarhelyre. A székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola nyaranta egyhetes zenei tábornak ad otthont
Gergej János,a szakközépiskola zenetanárának és a helyi fúvószenekar karmesterének szervezésében. Ide Magyarországról
kapnak meghívást zenetanárok. Ennek a tanári gárdának én is tagja vagyok.Ezáltal egy pici rálátásom lett a romániai fúvoszenei
életre. Egy véletlen találkozásnak köszönhetően megismerkedtem Székely Istvánnal, aki a nagyváradi Zeneakadémia fiatal,
tehetséges klarinét tanára. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően a nagyváradi koncertfúvós-zenekarnak lettem idén októberben a
karmestere. Megtapasztaltam, hogy Romániában régre nyúlik vissza a fúvószene hagyománya. Meglepetésemre kiderült, hogy
nagyon sok zenekar működik. A zenekarok egymásközött rendszeres találkozókkal, fesztiválokkal tartják életben a fúvószenei
hagyományokat. Rétyen évtizedekkel ezelőtt egy komoly központ jött létre, melynek motorja Kelemen Antal volt, akit sajnos
2011.novenber 29-én veszítettek el. Ő volt az egyetlen ember, aki a Wasbe-val tartotta a kapcsolatot. Egész Románia területén
az egyetlen koncertfúvós-zenekar a nagyváradi. E zenekar csak másfél éve alakult. Ebből a tényből következik az, hogy nagy
szükség lenne a Wasbe romániai jelenlétére.
A mostani fiatal generációnak hatalmas igénye van a világ felé nyitni. Alapvetően mindenre nyitottak,de elsősorban
tanulni vágynak. Székely István barátommal Nagyváradon ez irányban kezdtünk el munkálkodni. Természetesen mindennek
nagyon az elején vagyunk. A Magyarországon általam vezetett fúvószenekar a Wasbe-nak tagja.Ennek a régiónak a vezetőjével
Csikota Józseffel egy szoros szakmai munkakapcsolatban állok.Komoly ígéretet kaptam Csikota Józseftől,hogy amiben a Wasbe
segíteni tud azt maxiálisan megkapjuk, hogy ezáltal Románia is minél hamarabb bekerüljön a nemzetközi vérkeringésbe. Az ott
élő zenészek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez így legyen.
Nagy örömömre szolgál és megtiszteltetés számomra, hogy ebben az úttörő munkában részt vehetek.
Albertirsa, 2011.12.04.
Orosz János
karmester
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HÍREK, PROGRAMOK 2011-BEN
JAZZ FESZTIVÁL ÉS FANFARE OF YALTA
2011. MÁJUS 7-10., 27-30.
Nagyszabású fúvószenekari rendezvények sorozatát szervezték meg idén
is az ukrajnai Yaltán. 34 orosz és ukrán együttes (5-től 32 éves korig) nagyon
magas szintű Jazz Fesztiválon vett részt 2011. május 7. és 10. között, melyet a
hónap végén a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Fanfare of Yalta
nagyszabású fúvószenei fesztivál és szakmai fórum követett, melyen 14 zenekar
vett részt Ukrajnából és Oroszországból.
A hagyományteremtő rendezvényeken nagy örömmel várják az
érdeklődőket a következő években is. Néhány pillanatkép ízelítőül:

NEMZETKÖZI FÚVÓSKARMESTERI KURZUS
A S ZEGEDI. TUDOMÁNYEGYETEM NYÁRI. AKADÉMIÁJÁN .
2011. JÚLIUS 11-15. SZEGED
A negyedik alkalommal megrendezett 2011. július 11-15. között fúvóskarmesteri kurzust rendeztek a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Karán, a Kar Nemzetközi Nyári Akadémiájának keretei között. A mesterkurzuson számos
fiatal karnagy mélyítette el gyakorlatban karnagyi, vezényléstechnikai, valamint elsősorban ifjúsági fúvószenekari
repertoárismereteit a makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara közreműködésével. A kurzus vezetője: Csikota József, a
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának egyetemi adjunktusa volt.
Örömmel várnak minden érdeklődő fiatal művészt és tanárt a következő esztendőben is. További, aktuális információ:
www.music.u-szeged.hu

III. BALTI FÓRUM FÚVÓSZENEKARI KARNAGYOK ÉS EGYÜTTES VEZETŐK RÉSZÉRE
2011. OKTÓBER 15-16. RIGA
Nagy sikerrel, több 100 résztvevővel (Lettországból, Észtországból, Oroszországból, Norvégiából, Németországból,
Hollandiából és Tuvából) került megrendezésre a rigai Jazeps Vitols Lett Zeneakadémián a szakmai fórum. A két napos
rendezvényen koncertekkel (Nemzeti Katonazenekar, a Lett Zeneakadémia Fúvószenekara, lett zeneiskolák növendékeinek
összevont zenekara, a Lett Egyetem Fúvószenekara, valamint a Riga Szaxofon Quartet, a rigai Zeneművészeti Középiskola
Fúvószenekara, és a Tuvai Köztársaság Állami Fúvószenekara), zenei kiállítással és magas színvonalú mesterkurzusokkal várták
az érdeklődőket. A kurzus témái a következőket érintették a fúvószenekari munka területei közül: bigband-hangzás, jazz-alapok,
intonáció, tipikus problémák, felmerülő kérdések a fiatal fúvószenekaroknál, légzés és testudat, a kezdő zenekarok első próbája,
a latin ütőhangszerek használata. Hagyományteremtő céllal folytatják a szakmai találkozó megrendezését a következő évben is,
melyre szeretettel várnak minden kadves érdeklődőt október 3. hétvégéjén.
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KONCERT-FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENY.
2011. DECEMBER 2. SZEGED
A Szegedi Tudományegyetem ZMK Koncert Fúvószenekara 2011. december 2-án 19 órai kezdettel nagy sikerű
hangversenyt mutatott be a SZTE ZMK Fricsay Ferenc Termében. A zenekart Csikota József vezényelte.
Koncertprogramként felcsendült:
Hidas Frigyes: Szvit fúvószenekarra
Liszt Ferenc: Pápai himnusz (hangszerelte: Csikota József)
Hidas Frigyes: El nem táncolt balett
C. Chaminade: Concertino for Flute (arr. Robert Webb)
Szólót játszott Varga Laura DLA Artisjus-díjas fuvolaművész, a SZTE ZMK docense.
Hidas Frigyes: Festive Music

GYŐR SYMPHONIC BAND HANGVERSENYE
2011. DECEMBER 6. GYŐR
2011. december 6-án 19 órai kezdettel a győri egyetem gyönyörű hangversenytermében örvendeztette meg a
közönséget a Győr Symphonic Band Szabó Ferenc vezényletével. A nagyszerű koncert programja a következő volt:
Lendvay Kamilló: Festival Overture
Dubrovay László: Kis szvit
Mike Mower: Concerto for Flute
Közreműködött Ittzés Gergely fuvolaművész.
Alfred Reed: II. (Latin) szvit

ZENEKARI SZEMLE – BEMUTATKOZÁSOK, PROGRAMOK, TERVEK

„A TEMPO” KONCERTFÚVÓS ZENEKAR
Zenekarunk a pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola és
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekaraként 1994-ben alakult Hoós
Sándor karmester vezetésével. A zenekar megalakulásának célja az volt,
hogy a hangszeres oktatásban részt vevő tanulók megszerzett tudásukat
kamatoztathassák, felfedezhessék a közös zenélés élményét,
megismerkedhessenek a fúvószenekari irodalom sokszínűségével. Hazánk
Európai Uniós csatlakozásával kiemelten fontos számunkra, hogy a
magyar kultúra és zene értékeit minél több országban megismerhessék
ezzel is segítve országunk minél jobb és kedvezőbb megítélését egy olyan
közösségben, melyhez csatlakoztunk. Számos európai és Európán kívüli
országban (Finnország, Svájc, Németország, Olaszország, Franciaország, Görögország, Törökország, Tunézia) népszerűsítettük
a magyar fúvószenei hagyományokat. Zenekarunk 2005-ben különvált a zeneiskolától és létrehoztuk, a működést formális
keretek között is biztosítani tudó „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesületet. A jelenlegi taglétszám 49 fő, mely
főleg diákokból és ifjú zenészekből áll össze. A zenekar fennállásának 5, valamint 10 éves jubileumán egy-egy hanghordozót
jelentetett meg.
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A zenekar az alábbi versenyeken és minősítéseken vett részt:
1996. Veszprémi Nemzetközi Balaton Fesztivál - Bronz
minősítés
1999. Svájc, Saas-Fee Nemzetközi Alpok Zenei Fesztivál
Koncert-fúvószenekari kategória – Bronz minősítés
2001. Dunakanyar Zenei Fesztivál – Kitüntetéses első díj
2002. Zeneiskolai Zenekarok IV. Országos Versenye – III.
helyezés
2004. Dunakanyar Zenei Fesztivál – Kitüntetéses első díj
2007. WASBE Minősítés, Kiemelt arany minősítés „C”
kategóriában, (Ez az amatőr együttesek számára teljesíthető,
legmagasabb kategória.)
2010. V. Balatonföldvári Térzene Fesztivál és Verseny – III. helyezés
Megjelent hanghordozóink: Ifjúsági Fúvószenekar Pilisvörösvár (1999) MC
Cziffra György Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara (2004) CD
„A TEMPO” Koncertfúvós-zenekar Közhasznú
Egyesület
2012 évi programtervezete

Zenekarunk a budapesti Svájci Nagykövetségen keresztül
meghívást kapott a 2012 júliusában megrendezésre kerülő Welt
Jugendmusik Festival (WJMF) zenei versenyre, melyen 38,
különböző országokból érkező ifjúsági fúvószenekar vesz majd részt.
A nemzetközi mezőnyben ezért is nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy a versenyen hazánkat képviselhetjük. A verseny célja
zenekarunk számára egyrészt a nemzetközi megmérettetés ebben a
nívós mezőnyben, és nemzetközi minősítésünk megújítása, másrészt rendkívül fontos lehetőségnek tartjuk a zenekarok közötti
kapcsolatépítést, partnerkapcsolatok kialakítását a fellépő zenekarokkal. A versenyen előírt kötelező darabok mellett elsősorban
magyar zenéket, táncokat (palotás, magyar indulók) illetve magyar vonatkozású műveket szeretnénk bemutatni az
érdeklődőknek.
2011 augusztusában vendégül láttuk Pilisvörösváron a Ludwigschorgast-i fúvószenekart a Vörösvár Napok alkalmából.
Terveink szerint a Welt Jugendmusik Festival után eleget teszünk a német zenekar meghívásának és pár napot eltöltünk
Ludwigschorgast-ban is.
Hoós Sándor
karmester

TROMBITAVIRÁG FÚVÓSZENEKAR MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE
A Trombitavirág Fúvószenekar 2008 őszén alakult a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában.
Elsődleges célja a Kaposvári Fúvószenekar utánpótlás-nevelése, így iskolánk növendékei
általában már 2 év hangszertanulás után már egy nagyobb együttesben zenélhetnek. Megtanulják a
zenekari szólamok olvasását, az egymásra figyelést, mit jelent karmester irányításával dolgozni.
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Még a korosztályuknak
(jellemzően 10-14 év) megfelelő
repertoár is mindig kihívás Horváth
Virág karmesternek és tagoknak
egyaránt,
hiszen
a
gyerekek
cserélődnek,
így
folyamatos,
maximális koncentrációt igényel,
hogy a fejlődés ne csak a tanulók
technikáján, felkészültségén, hanem
az együttes munkáján is hallatsszék.
Ebben természetesen a
főtárgytanároknak is rendkívül fontos szerepük van, hiszen mind a hangszeres
órákon, mind a vizsgákon jelen vannak a zenekari szólamok, anyagok.
2010 nyarán az I. Balatonföldári Nemzetközi Fúvószenekari
Versenyen együttesünk részt vett első
megmérettetésén, ahol III. díjat kapott. Ekkor
merült fel Csikota József Tanár Úr javaslatára
a Minősítő Hangverseny gondolata. Ezek után
került összeállításra a műsor, majd a
2010/2011 –es tanév elején elkezdődött az
igen intenzív munka. Hetente órarend szerint
réz-ütő - és fafúvós szólampróbák, és
természetesen összpróbák. Tanév vége felé
sűrűsödtek a szólam- és összpróbák egyaránt. A tervezett hangverseny időpontja
előtti héten (ez már a gyerekeknek nyári szünet) zenekari tábort szerveztünk, ahol
minden délelőtt szólampróbát tartottunk, délután voltak az összpróbák. Komoly munka folyt, de természetesen megérte, hiszen
a kitűzött cél: a felkészülés sikeres volt. És nem lehet említés nélkül hagyni a munka közösségformáló erejét. Hihetetlenül jó
érzés látni, mennyire együtt tudnak gondolkodni, mennyire jól tudják magukat érezni együtt – mindezt kultúráltan. Technikai
okok miatt a nyári minősítés ugyan elmaradt, de a hangversenyt megtartottuk, ahol a példakép, a Kaposvári Fúvószenekar, a
Szülők, a kollegák is lelkesen tapsoltak.
Végül a Minősítő Hangverseny néhány
felújító próbát követően 2011. október 15-én került
megrendezésre, ahol „A” kategóriában 98 ponttal
Kiemelt Arany minősítéssel értékelte a zsűri (tagjai:
Csikota József, Arnóth Zoltán, Neumayer Károly) a
Trombitavirág Fúvószenekar produkcióját. Mindenki
elfáradt, de az örömmámorban úszva ez senkinek nem
tűnt fel, és Horváth Virágnak máris az új célok, az
újabb kihívások kezdtek kavarogni fejében. Felvette a
kapcsolatot Derman Imre szerb karmesterrel, egy
partnerkapcsolat kialakítását tervezve, és elfogadott egy meghívást 2012 nyarára egy
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválra is.
A Zenekart legközelebb 2011. december 19-én 18 órakor hallhatja a kaposvári közönség a Liszt Ferenc Zeneiskola –
AMI – hagyományos Karácsonyi Hangversenyén.
Kaposvár, 2011. december 4.
Horváth Virág, Vikol Judit

DEMECSERI FÚVÓSZENEKAR
A DEMECSERI FÚVÓSZENEKAR 2007. szeptemberében alakult a Pál Gyula Művészetoktatási Intézmény keretein
belül.
A Művészeti Iskola az Önkormányzattal közösen megteremtette a működéshez szükséges feltételeket, úgymint
hangszerek, kották vásárlása, zenetanárok, oktatók biztosítása.
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2009. februárjában a tagok nevet adtak a zenekarnak: „Citrom Band”. A névválasztás az első fellépésen a zenekar elé
rakott citrom nyomán született.
A zenekar karmestere Kasellák Zsolt.
A művészeti vezető Kiss Gyuláné Kertész Katalin.
A Fúvószenekar megalakulása óta eltelt időszakban megszakítás nélküli,
folyamatos fejlődéssel ma már szerves része lett a város és a környező települések zenei
életének. Nemzeti ünnepeink alkalmával, városi rendezvények nélkülözhetetlen
szereplője. Karácsonyi, tavaszi hangversenyeink a színházteremben, telt házzal zajlanak,
a nagyon hálás közönség előtt. Szívesen veszünk részt fesztiválokon, falunapokon és
egyéb rendezvényeken.
Zenekarunk
a
Fúvószenekarok
Országos Egyesülete által rendezett versenyen
Arany minősítést kapott 2010-ben.
A 2011. év a szakmai fejlődéssel,
illetve az első nagyobb külföldi fesztiválon való részvételre való készüléssel telt el. Az év
elején sok próbára volt szükség céljaink elérése érdekében, melyeket a báli szezon
illetve a farsangi szezon fellépései színesítettek meg.
Részt vettünk Demecser város március 15-i megemlékezésén illetve
koszorúzásán.
A
nyári
magyarországi
fellépéseink mellett eljutottunk augusztusban Erdélybe, Gernyeszegre, ahol egy
három napos, több települést egybefoglaló falunapon léptünk fel.
A hónap végén táboroztunk Dombrádon. Itt napi 3 próbával készültünk
az első hosszabb külföldi utunkra, amire szeptemberben került sor. Nagy sikert
arattunk a görögországi Sarti üdülővárosban megrendezett Magyar Művészeti
napokon.
Hazajövetelünk után sem állt meg az élet, ugyanis az október első
hétvégéjén megrendezett VII. Demecseri Káposztás napok kísérőrendezvényeként megrendezett III. Fúvószenekari Fesztivál és
Minősítő versenyen az Ifjúsági kategóriában arany minősítést értünk el.
Az év vége sem a pihenésé, hiszen gőzerővel készülünk a karácsonyi
hangversenyekre amelyek nemcsak Demecser városában, de a környező
településeken is színesítik a karácsonyt.
A 2011. év sok munkával telt, leraktuk az alapjait az elkövetkezendő
munkáknak. Repertoárunkat szépen kibővítettük. Sokat kell még fejlődnünk
szakmailag, zeneileg, de a tagok lelkesedése, kitartása és szorgalma minden
akadályt legyőz.
2012-ben a terveink között szerepel, hogy az idei év mintájára
megszervezzük a Fúvószenekarok Találkozóját, valamint jövő év májusában
Zenekarunk Olaszországba látogat, ahol egy nagyszabású találkozón veszünk
majd részt.

Kiss Gyuláné Kertész Katalin
művészeti vezető

GERJE-PARTY FÚVÓSEGYLET
2011. március 5-én rendezte a Gerje-Party Fúvósegylet Albertirsán a Ceglédi Fúvószenekar vendégszereplésével a
Farsangi jelmezes fúvós show-t, amelyen igényesen kivitelezett jelmezek és fergeteges hangulat fogadta a nézőket.
Július 2-án a hatodik alkalommal megrendezett Balatonföldvári Térzene Fesztiválon harmadízben léptünk fel. A szeles,
esős, hideg időjárás sajnos nem kedvezett a szabadtéri programnak. Balatonföldvár Közösségi Házában kerültek megrendezésre
a koncertek, szerencsére a nap végén szép számú közönség gyűlt össze a Gerje-Party hangversenyére. A siker sem maradt el, a
zenekar műsorát vastaps zárta, Csikota József pedig elismerően nyilatkozott a Gerje-Party Fúvósegylet remek koncertjéről és az
előadott repertoárról.
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Augusztus 18-20. között Békéscsabán huszonötödik
alkalommal került megrendezésre a ZENIT Zenei Ifjúsági
Találkozó és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny. Idén
rekordszámú, 12 fúvószenekar vett részt a megmérettetésen, első
alkalommal a Gerje-Party Fúvósegylettel. A zsűriben kedves
ismerősként köszöntöttük Neumayer Károlyt, aki immár négy
éve kíséri figyelemmel zenekarunk munkáját. A zsűri további
tagjai Dubrovay László és Köles István voltak. A Gerje-Party
Fúvósegylet versenyprogramját a közönség hatalmas tapssal,
ünnepléssel
jutalmazta. A zsűri
tagjai elismeréssel
nyilatkoztak
a
zenekar magas színvonalú előadásáról, értékelésükben a verseny „nagy
meglepetéseként” említve koncertünket. Neumayer Károly a zsűri elnökeként a
magyar fúvószene „irsai akadémiájának” nevezte a Gerje-Party Fúvósegyletet. A
díjkiosztón az „Egységes hangzás díj”, „A legjobb műsorválasztás
különdíja”,valamint „Békéscsaba Város különdíja” átvételéhez szólították Orosz
Jánost, a zenekar karmesterét.
A Gerje-Party Fúvósegyletet 2011-ben még két alkalommal lehet látni és
hallani, december 29-én Ceglédbercelen, 30-án pedig Albertirsán ad Évzáró koncertet a zenekar.
A zenekar honlapján az érdeklődők minden információt és tervezett programot megtalálhatnak: www.gerjeparty.hu
Bíró Tivadar
Gerje-Party Fúvósegylet

SZIGETVÁRI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
25 éve fújjuk
Ez évben ünnepelte működésének 25 éves jubileumát a Szigetvári Ifjúsági
Fúvószenekar. Igyekeztünk egy sűrített rendezvénysorozattal emlékezetessé tenni e
negyedszázadot. Régóta terveztük a 2. CD lemezünk kiadását és ennek anyagát még a
2010-es év nyarán fel is vettük a Makovecz Imre által tervezett szigetvári Vigadóban. E
lemez anyagára épült a jubileumi hangversenyünk, melyet 2011. június 18-án a Városi
Sportcsarnokban tartottunk. A karácsonyi hangversenyeinket a hideg, ezt a jubileumit a
meleg tette ki megpróbáltatásoknak. Ennek ellenére bírtuk energiával és a közönség is
kitartott mellettünk és tapsokkal jutalmazta a zeneszámokat. Többek között elhangzott
Beethoven Egmont-nyitánya, Handel tűzijáték szvitje és a La Mancha lovagja
Gregorovics Tamás énekes közreműködésével.
Június 21-én az Élőzene Világnapján, a kistérségben lakó embereknek vittük házhoz a Zenét. Városnéző kisvasúttal, a
pontos menetrendet tartva reggel 8 – tól este fél 10-ig. A 25 évre való tekintettel a kistérség 25 településére látogattunk el.
Muzsikáltunk az ablakon kinézőknek és a kiskapuba kiállóknak. Ez már nem az első rendkívüli zenei csemege volt, melyet
véghez vittünk.
Egy különleges turnét is szerveztünk magunknak.
A Dunántúl kiemelt gyógyfürdőhelyeit látogattuk meg július
első napjaiban és gyűjtöttünk újra adományokat az Aranyág
Alapítványon keresztül a beteg gyermekeknek. A Hévízen,
Sárváron, Bükfürdőn megtartott térzenéken a közönség
szórakoztatásán kívül kisvárosunkat is népszerűsítettük. A
befejezésre éjszakai fürdőzés keretében a Szigetvári
Gyógyfürdőben került sor.
Az év befejezéseként megjelentetjük a 25 év
történetét feldolgozó könyvünket. E könyvet maga a
zenekar tagjai írták. Felosztottuk egymás között a
témaköröket és mindenki a saját tapasztalatait és
egyéniségét adva fogalmazta meg, hogy a zenekar mit is tett és ez mit jelent neki és a közösségünknek. Ezt szeretnénk a
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zeneszerető szigetvári polgárok kezébe adni a Karácsonyi Hangversenyünkön, melyet immár 1994 óta rendezünk meg mindig
Aranyvasárnap a Városi Sportcsarnokban.
Deichler András
alapító karnagy

FRICSAY FERENC VÁROSI FÚVÓSZENEKAR - SZEGED
Zenekarunk névadója, Fricsay Ferenc (1914-1963) a budapesti Zeneakadémián tanult, neves tanítói többek között
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Weiner Leó és Dohnányi Ernő voltak. Tanulmányai befejezését követően 1934-től 1944-ig
Szegeden karmesterként dolgozott a helyi honvédzenekar és a Filhamronikus Zenekar élén illetve a Városi Színháznál, 1938-tól
állandó operatársulatot is vezetett.
Fricsay
szegedi
karmesteri
munkásságának
köszönhetően a város számos fúvószenekarral gazdagodott,
melyek 1944-et követően még hosszú évekig fennmaradtak. A
rendszerváltás hozta magával az együttesek feloszlását.
A szegedi fúvószenekari élet helyén maradt űrt a
2000-ben alakult Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
igyekezett betölteni Blumenschein Gábor, Marosvári Attila és
Szélpál Szilveszter irányításával.
A 2007-es év nehézségeit követően a zenekar nagy
változtatások mellett újjászerveződött.
Így az együttes jelenlegi formájában 2008 óta
működik újra Szeged város fúvószenekaraként Gyimóthi
Zoltán vezényletével. 2008 és 2010 között Soós Péter
társkarmesterként működött közre a zenekar életében.
Lelkes amatőr csapatunk tagjai szegedi kötődésű
fiatalok, akik bár zömében nem zenei pályát választottak, mégis számottevő részét képezi életüknek a muzsika szeretete és
művelése. Céljaink közé tartozik rendszeresen adott kül- és beltéri koncertjeinkkel közönségünk szórakoztatása, a bel- és
külföldi fúvószenekarokkal való jó kapcsolat kiépítése, kölcsönös utazások, fúvószenekari fesztiválok szervezése, Szeged
városának illetve az ország hírnevének öregbítése a jelenben és a jövőben is egy utánpótlás zenekar működtetésével és nem
utolsó sorban az együttesünk további szakmai fejlődése. Mindezekben kiemelkedően nagy segítséget nyújtott az elmúlt évek
során Szeged Város Önkormányzata valamint a Király König Péter Zeneiskola, a Károlyi Mihály Kollégium és a Bálint Sándor
Művelődési Ház.
Hagyományaink ápolása, úgymint az idén negyedik alkalommal megrendezett Szegedi Fúvószenekari Fesztivál, a
karácsonyi hangverseny, nyári fúvószenekari tábor, nemzeti ünnepeken való városi szereplés, magyar zeneszerzők műveinek
elsajátítása és vendégkarmesterinktől való tanulás is jelentős szereppel bír az együttes lüktető és aktív zenei életének
fellendítésében. Repertoárunkat főként klasszikus fúvószenekari indulók, koncertfúvós, könnyűzenei és filmzenei átiratok
képezik.
A kezdetek óta közel 60 fősre duzzadt zenekar a WASBE által minősített 2011-es tavaszi hangversenyén Akategóriában kiemelt arany fokozatot ért el, ami még inkább arra ösztönöz minket, hogy a zenakari tudásunkat az eddigi úton
haladva továbbfejlessze és azt a jövőben magasabb szinteken megmérettesse.
Gyimóthi Zoltán
karnagy

SZENTES VÁROS FÚVÓSZENEKARA
Szentes Város Fúvószenekarának 2011. évi programjai:
Ismét egy mozgalmas, sok fellépést, szereplést és szervezést hozó évet tudhatunk magunk mögött.
Három határon túli magyar fúvószenekart fogadtunk ebben az évben városunkban és közös koncerten szórakoztattuk
a zeneszerető közönséget. A Bácskossuthfalváról (Szerbia) érkezett fúvósokkal a Testvérvárosok Kulturális Fesztiválján volt a
közös fellépés június elején. Az Adai ifjúsági Fúvószenekarral (Szerbia) és a Rétyi Kováts András Zenei Egyesület
Fúvószenekarával (Erdély) a már hagyományos Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón szerepeltünk augusztus közepén.
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Együttesünk augusztus 18–22 között Németországban,
Markgröningenben vendégszerepelt a helyi Zenei Egyesület
Fúvószenekarának vendégeként. A három napos Zenei
Ünnepségen több fellépése volt zenekarunknak – többek között
egy evangélikus istentiszteleten is közreműködtünk.
Szentesi fellépéseink közül kiemelném a Református
Nagytemplomban adott önálló koncertünket a hagyományos
Egyházzenei Kórustalálkozó keretében.
Október hónapban megkoszorúztuk Joó Károly
református lelkész emléktábláját, aki 150 évvel ezelőtt alapította
az „Elsö Szentesi Dal- és Zeneegylet”-et.
Jelenleg a hagyományos Óév-búcsúztató hangversenyre
készülünk a Bárdos Lajos Vegyeskarral és a szegvári Dobbantó
Néptánc-együttessel közösen, amelyet december 30-án tartunk a
dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.
Mihály Béla
karnagy

PROGRAMAJÁNLÓ - KONCERTEK
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VERSENYKIÍRÁS
Wind Fest – Kiskunlacháza
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és Minősítő Verseny
2012. június 27. és július 1. között Kiskunlacházán Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és Minősítő Verseny kerül megrendezésre a
WASBE-tagszervezet Magyarországi és Közép-Kelet Európai Szövetség közreműködésével. Az együttesek nemzetközi zsűri előtt mérettethetnék meg
és szerezhetnek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot a további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük megalapozására.
Nemzetközi Minősítő verseny: a helyi önkormányzat és a helyi művészeti iskola közreműködésében lebonyolítandó
versenyen a zenekarok egy-egy kötelező és szabadon választott művet mutatnak be, melyet a szövetség szakemberei pontosan
kidolgozott és meghatározott szempontrendszer alapján százalékos pontszámmal értékel. Így egy pontos, reális az adott év
zenekari felhozatalától független eredmény születik (akár több I., II., vagy III. helyezés kiosztásával), mely a zenekarok számára
valódi segítséget, minősítést jelent szakmai fejlődésükben, kiteljesedésükben. A zenekaroknak a kiírás alapján a két kötelezően
választható műből egyet kell választania és bemutatnia, továbbá egy szabadon választott művet kell a versenyen előadnia a
kategóriában meghatározott időkeretek figyelembevételével. A versenykiírás bővített változata megtalálható a mellékletben.
A Nemzetközi Minősítő Verseny célkitűzése: a következő fúvós nemzedék biztatása, figyelmének ráirányítása a
fúvószene örömére, szeretetére. A rendezvénnyel egy fontos hiánypótló esemény megrendezésére kerül sor, hiszen hazai
zenekarok számára rendkívül kevés lehetőség van bemutatkozásra, nemzetközi zsűri előtti megmérettetésre. A szövetségünk
által képviselt fúvószenei, fúvószenekari mozgalom fennmaradásának. Fejlődésének, épülésének elengedhetetlen feltétele a
következő nemzedék, az utánpótlás nevelése, ösztönzése, támogatása, így egyaránt fontos a szövetségünk számára a fúvószene
legmagasabb szintű megjelenése, a zenekarok, hangversenyek, ősbemutatók támogatása, ahogyan a gyermek-, ifjúsági és felnőtt
zenekarok programjainak, pedagógiai, pszichológiai, metodikai és szimfonikus fejlődésének elősegítése.
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál: a helyi és térségi önkormányzatok összefogásával megvalósuló rendezvény
legfőbb célkitűzése egy olyan fúvószenekari fesztivál fórum létrehozása, amely gyermek, ifjúsági és felnőtt fúvószenekarok
számára nyújt lehetőséget az aktív európai integrációra.
A zsűri tagjai:
Csikota József – Fúvószenekarok és Együttesek Mo-i és K-K-Eu-i Szövetsége, WASBE-Tagszervezet elnöke,
World Association for Symphonic Bands and Ensembles – Elnökségének, és
Művészeti Tervező Bizottságának tagja
Neumayer Károly – Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kar docens
Dr. Marosi László – University of Central Florida associate professor and conductor
Anatoly L. Dudin – Professor of Music and Director of Bands at the Moscow State University of Culture and the Arts
Az előzetes részvételi szándéknyilatkozatot 2012. február 15-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Breznyán István – amikkl@freemail.hu

tel: 06-30-253-19-23

A Nemzetközi Fúvószenekari Minősítő Verseny kategóriái:
Gyermek kategóriában a zenészek a legmagasabb átlagéletkora 16 év (1996. június 28-a után születettek) ennél
idősebbek a zenekari összlétszám maximum 20 %-ig játszhatnak az együttesben.
A kötelezően választható mű az Editio Musica Kiadónál található meg:
Balázs Árpád: Négy kép (EMB)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott mű együttesen): 15 perc
Ifjúsági kategóriában a zenészek legmagasabb átlagéletkora 25 év (1987. június 28-a után születtek) ennél idősebbek
a zenekari összlétszám maximum 20%-ig játszhatnak az együttesben.
Kötelezően választható mű:
Hidas Frigyes: I. népdal szvit (EMB)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott mű együttesen): 20 perc
Felnőtt kategóriában természetesen nincs életkori megkötés.
Kötelezően választható mű:
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Bogár István: Hellas – Görög szvit (EMB)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott mű együttesen): 30 perc
A Wind Fest – Kiskunlacháza Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és Minősítő Verseny igazgatója: Breznyán István
fúvószenekari karnagy.
A minősítő versenyen való részvétel feltétele regisztrációs díj megfizetése, ami zenekaronként 100 euro (az aktuális
euró árfolyamon számolva), kivétel a WASBE-Tagszervezet tagjainak, számukra a részvétel ingyenes. Szállás, étkezés
igényelhető, melyről bővebben a jelentkezési lapon tájékozódhatnak. A jelentkezéshez jelentkezési lap és szállásigénylap kitöltése
szükséges, melyhez mellékelten egy ismertetőt és egy évnél nem régebben készült zenekari fotót (lehetőleg digitális formában)
kell küldeni az alábbi címre 2012. február 15-ig.
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet
E-mail: wasbeeceu@vnet.hu
Postai cím:
6900, Makó, Pf.33.
Magyarország Csikota József, WASBE Kelet-Európai Tagszervezet elnöke
Rendező szerv:
Művészeti Iskoláért Alapítvány
Telefon: 0036-24-519-976
Mobil: 0036-20-569-70-28
E-mail: amikkl@freemail.hu
Postacím:
2340, Kiskunlacháza, Kinizsi út 1.
Magyarország

VERSENYFELHÍVÁS
Nagy öröm számunkra, hogy Szerbiában Nagybecskereken (Zrenjaninban) 2012. június 21-től 24-ig
Nemzetközi Fúvószenekari Versenyt szervez szövetségünk, melynek részletes kritériumait január hónapban fogjuk
közzétenni szövetségünk tagjai számára.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Fesztiválok, versenyek, koncertek, kurzusok
2012.01.0506.
2012.01.14.
2012.01.2729.
2012.01.28

Bruchsal

2012.01.29.

Kempten

Attendorn
Kürnbach
Musikakademie
BBS Cochem

SJBO (Karlsruhe) 36. Drei Königskonzert
„Fantasztikus történet” – Koncert
Musikmentorenlehrgang

www.blasmusikverband-karlsruhe.de

Workshop
Waldhorn – Armin Schmack
Fuvola – Robert Pot
Szaxofon – Dirko Juchem
Dobfelszerelés – Klaus BehütunsSteffens
Tenorkürt/Bariton – Roland
Vanecek
„Gigászok”- German Brass,
Musikkorps der Bundeswehr, da
Blechhauf’n

www.kmj-coc.de

www.musikzug-ennest.de
www.bvbw-kuernbach.de

www.bigboxallgaeu.de
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2012.02.01.

USA

9 . Humboldt Brass Chamber Music
Workshop Composition Contest

www.humboldt.edu/brass/compcontest.html#winne
rs

2012.02.04.

Rot an der Rot

www.b-schick.de

2012.02.05.

Saarbrücken

2012.02-1011.
2012.03.1618.

USA

2012.03.2325.
2012.05.1013.
2012.03.2904.01.

Winterthur

Workshop – trombita – Matthias
Haslach
Arthur Knopp Zeneház
Gálakoncertje
Karmester Szimpózium
University of Central Missouri
Ville d’Avray Symphonic Wind Band
International Competition for
Conductors
37. Svájci Ifjúsági Zenei Verseny

www.upol.si
upolova.svirel@gmail.com

2012.03.31.

Rot an der Rot

2012.05.1019.
2012.05.1220.
2012.05.1720.
2012.05.1720.
2012.05.19.

Markneukirche
n
Hildesheim

Svirel 2012 (International
Competition for soloists and
chamber music groups
Workshop „Weiches Blech” –
Berthold Schick
Nemzetközi Kürt & Tuba Verseny
8. Német Zenekari Verseny

www.musikrat.de

Weilheim

Bajer Landesmusikfest

www.landesmusikfest2012.de

St. Andra am
Zicksee
Berlin

A Fúvószene Gigászai

www.giganten-der-blasmusik.de
www.eventtours.nl

2012.05.2428.
2012.05.2806.03.
2012.06.1014.

Barcelona

3. Nemzetközi Fúvószenekari
Fesztivál
I.
Nemzetközi
Fúvószenekari
Fesztivál
Friesland Brass 2012

Austin, Texas

The University of Texas Art of Band
Conducting and Rehearsal Workshop

2012.06.1517.
2012.06.2223.
2012.06.2330.
2012.06.2807.01.
2012.06.2907.01.
2012.06.3007.01.

Ehingen/Dona
u
Linz

Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekar

www.music.utexas.edu/studio/winds/page/Default.
aspx?id=125&Title=Art+of+Band+Conducting+an
d+Rehearsal+Workshop
www.bjbw.de

Brass-Festival

megahertz.at

Linz

Nemzetközi Tuba / Euphonium
Konferencia
A Fúvószene Woodstock-ja

www.iteaonline.org

5. International Competition for
Wind Orchestras „Slovenija 2012”
4. Német Brass Band Bajnokság

www.jskd.si, www.imc-slovenija.si

Párizs

Ljubljana

Zetel

Ort im
Innkreis
Ljubljana
Coesfeld

www.blasmusikverband-karlsruhe.de
www.ucmo.edu/music/camps/conductors.cfm
direction-d-orchestre.asso-web.com

www.sjmw.ch

www.b-schick.de
www.instrumental-competition.de

www.eventtours.nl/Wind_Orchestra_Festivals.htm
www.friesland-brass.de

www.woodstockderblasmusik.at

www.vmb-nrw.de
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2012.06.3007.07.

Svájc

2012.07.1315.
2012.07.1619.

Mühlbach

2012.07.1823.
2012.07.2226.
2012.08.2025.
2012.11.1011.
2012.12.212013.01.01.

Singapore

New York,
Juilliard

Aix-enProvence
Ljubljana
München
Taiwan

10. Jungfrau Musik Festival 2012,
Switzerland
International Masterclass Conducting
with Felix Hauswirth
3. Dél-tiroli Cseh-morva Fesztivál
Conducting Workshop for Music
Educators: Inspirin Artistry in Music
Education
3. Singapore International Band
Festival
The Conductors Lab
7. Orchestra Camp – OrkestrakamP
for Wind Band
Jan Koetiser-Verseny Rézfúvós
Kvintetteknek
Chiayi City International Band
Festival

www.jungfrau-music-festival.ch

www.egerlaender-blasmusik.com
juilliard.edu/summer/conducting

sibf.sg/index.html
www.vanderbiltwindsymphony.com/Conductors_La
b.html
www.upol.si
www.musikhochschule-muenchen.mhn.de
www.cabcy.gov.tw/image/2012Application.doc

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************
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Szövetségünk a WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) ajánlására, annak támogatásával alakult
2003-ban Magyarországon. Alapítói felismerve a mind szélesebb körű szakmai összefogás sürgető igényét olyan szervezetet hoztak létre,
amely mind a magyarországi, mind a Közép-Kelet-Európában működő, illetve tevékenykedő fúvószenekarokat és fúvós együtteseket
felöleli. A híd szerepét betöltve folyamatos lehetőséget biztosít a Világszervezettel való kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, a
Világszervezet élvonalát jelentő országok szakmai tevékenységének, színvonalának megismeréséhez, illetve a régió fúvószenei kulturális
örökségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez.

Szövetségünk alapítói és patrónusai:

Odd Terje Lysebo
World Association for
Symphonic Bands and Esembles,
President

Csikota József
SZTE Zeneművészeti Kar
egyetemi adjunktusa, ARTISJUS-díjas karnagy
Fúvószenekarok és Együttesek
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
WASBE Tagszervezet elnöke

Dr. Kerek Ferenc
SZTE Zeneművészeti Kar
dékánja, egyetemi tanár
Alapítványa Kuratóriumának elnöke

Dr. Marosi László karmester
University Central Florida
zenekari igazgatója, karnagya

Alfred Reed zeneszerző, karmester

Dohos László ezredes
Liszt-díjas Érdemes Művész
Magyar Honvédség nyugalmazott főkarmester

Dubrovay László zeneszerző
Erkel-, Bartók-Pásztory-díjas
Érdemes Művész

Nagy Zsolt tubaművész
SZTE Zeneművészeti Kar
tanszékvezető tanára

Dr. David C. McCormick karmester
Secretary of Board of Directors
of Midwest Clinic
Emeritus Music Educator and
University Administrator
Fort Myers, Florida

Szövetségünk alapvető, kiemelt céljainak tekinti:
*

a fúvószenekarok és együttesek szakmai fejlődésének elősegítését;

*
a fúvószenei irodalom bővítését, a zeneszerzők fúvószenei művek írására buzdítását; a karmesterek és zeneszerzők
munkájának segítését, ösztönzését;
* fúvószenei fesztiválok, hangszer-, kottakiállítások, találkozók, előadások, szemináriumok, továbbképzések, előadások,
konferenciák szervezését és lebonyolítását, ahol a résztvevők számára lehetőség nyílik
* információszerzésre a világban történt legfontosabb fúvószenei eseményekről,
* utazási lehetőségekre, és külföldi kapcsolatok kiépítésére a világ bármely részén,
* továbbképzésen való részvételre neves világhírű előadók, és neves együttesek részvételével,
* nemzetközi konferenciákon való részvételre,
* kottabeszerzésre közvetlenül a kiadóktól a szövetség rendezvényein, valamint kölcsönzés a kottabankból,
* nemzetközi versenyekre való eljutás a szövetség részéről nyújtott anyagi támogatással.
Elősegítjük a régióban élő fiatal tehetséges zenészek Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekar tagságába való bejutását, amely
kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőség.
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Támogatjuk az egyes nemzeti és regionális fúvószenei szakmai közösségek kapcsolatfelvételét és kapcsolatainak kiépítését, mind
a régión belül, mind más WASBE-szekciókkal, az euroatlanti összefogást erősítve, a nemzetköziség minden szintjén.
Közösségünk által létre hozott szellemi műhely lehetőséget biztosít a fúvószenei „kérdések” problematikájának, sajátosságainak
kutatására, oktatására.
Szövetségünk közössége az amatőr mozgalomnak, a fúvószenét kedvelőknek épp úgy, ahogyan a fúvószene legmagasabb
művészi szintjét képviselő oktatóknak, karmestereknek, zeneszerzőknek.
Szervezetünk nyitott minden Magyarországon és közép-kelet-európai régióban élő, tevékenykedő fúvószenét művelő, vagy
fúvószenét kedvelő ember előtt.

Elérhetőség:
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
WASBE - Tagszervezet
wasbeeceu@vnet.hu
T/F: 00 36 62 210 875
6900 Makó, Pf. 33.
IBAN HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000
BIC OTPVHUHB

16

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

