Kedves Szövetségi Tagok,
Kedves Kollégák,
Muzsikus Barátaim!
Szeretettel köszöntök mindenkit 2014-es kelet
-európai magazinunk következő számában. Sokszínű és szakmai programokban gazdag, tevékeny évet tudhatunk magunk mögött, ugyanakkor a szép eredményeket látva, új inspirációkat
nyerve a következő év programjait valamint a
közeljövő terveit is bemutatjuk a cikkek, beszámolók, versenykiírások hosszú sorában.
A 2014-es esztendő egyedülálló jelentőségű
volt szövetségünk számára. 10 éves fennállásunk, működésünk jubileumát 2014. július 6-14.
között Debrecenben a WASBE (World
Association for Symphonic Bands and
Ensembles) – Fúvószenekari Világszövetség
első regionális konferenciáját megrendezve ünnepelhettük meg. Történelmet írtunk. Első alkalommal járt a világszövetség konferenciája Kelet-Európában, és első ízben került megrendezésre Magyarországon. Azonban nemcsak a mi
számunkra, de a világszövetség történetében is
először került sor regionális konferencia megrendezésére. A közös cél egy új tradíció megteremtése volt. A sikeres rendezvény a szövetséget
megerősítette abban, hogy a regionális konferenciák sorát folytatni kell. Nemcsak keleteurópai szövetségünkön belül jelentkezik különböző országokból mind több város a regionális
konferencia megrendezési jogáért, de a világ
más területein is hatalmas érdeklődés indult.

A kelet-európai regionális konferencia lehetőséget adott nekünk, kelet-európai szakembereknek, hogy bemutassuk a világ számára fúvószenei kultúránk értékeit, sajátosságait. Lehetőség nyílt, hogy a nemzetközi szakmai közvéleményt megismertessük kiváló zeneszerzőink
munkásságával, a hazai repertoár gyöngyszemeivel. Alkalom nyílt új szakmai kapcsolatok felvételére, régi ismeretségek, együttműködések felújítására, megerősítésére. Összehozott minket
közös gondolkodásban, közös érzésekben és értékekben, közös tenni akarásban és lendületben,
a fúvószene szeretetében.
Őszinte szívemből és tisztelettel szeretném
megköszönni minden kedves kollégának a debreceni WASBE Konferencia megrendezéséhez
nyújtott segítőkészséget, hozzáállást, szervezői
munkát, a fellépő zenekarok és karmestereik komoly munkáját és színvonalas koncertjeit. A világszövetség elnöksége részéről a legnagyobb
elismerést kaptuk. Minden szakember egyöntetű
véleménye szerint az első regionális keleteurópai WASBE – Konferencia a legjobb
WASBE rendezvények közé tartozik, közösségünk pedig a világszövetség legenergikusabb és
leggyorsabban fejlődő szekciója.
10 éve indultuk el ezen az úton. Célunk, hogy
összehozzuk a fúvószenekari közösséget határon
és régión belül és kívül, és bekapcsoljuk a nemzetközi fúvószenei vérkeringésbe, és tevékenyen
hozzájáruljunk a magyarországi és a keleteurópai fúvószene fejlődéséhez. A debreceni
konferencia létrehozása egy újabb, de nagyon
komoly állomás, egy mérföldkő, amelyből tölte-

kezve új lendülettel még széles körben folytathatjuk munkánkat.
A kelet-európai konferencia mellett a régió
többi rendezvénye Yekaterinburgban, Tuvában…stb. mind-mind nélkülözhetetlenül továbberősítik együttműködéseinket, és emelik nemcsak
egy-egy ország, vagy város, de az egész közösségünk szakmai munkáját. Őszinte köszönettel tartozunk minden kolléga szervező munkájáért!
Az új programok, ötletek megvalósítása és a
hagyományok őrzése egyszerre célunk, így a
2015-ös esztendőre örömmel szervezzük a helyi
kollégákkal közösen Zrenjanin BEGA zenekari
versenyét, és a balatonföldvári karmesterversenyt. Ezek mellett szeretettel ajánljuk mindenki
figyelmébe a győri Hidas Frigyes Karmesterkurzust, és a sárvári zenekari versenyt.
Minden programra szeretettel várjuk a kedves kollégákat!
Sikeres, eredményes, szeretetteljes 2015-ös esztendőt kívánok mindenkinek!

DR. CSIKOTA JÓZSEF
elnök

Kedves WASBE-s Barátaim!

A WASBE elnökeként elmondhatom, mennyire
lenyűgözött a debreceni első regionális WASBE
konferencián fellépők, az előadások és szemináriumok színvonala.
Azt hiszem, ezt az összes WASBE konferencián
résztvevő küldött nevében elmondhatom.
Mindannyian el voltak ragadtatva az első regionális WASBE konferencia színvonalától, szervezésétől és a vendégszeretetétől, és mindannyian
dicsérték a kezdeményezést.
A WASBE magazinban olvashatják Rob
Goorhuis elismerő szavait.
Elnökként személyesen is szeretnék köszönetet
mondani Csikota Józsefnek, akinek ezt a kiváló
ötletet és a szervező bizottsággal együtt a magas
szintű szervezést köszönhetjük.
Remélem, a sikeres esemény elősegíti a jövőbeli fejlődést, hiszen a kelet-európai országoknak
kevés lehetőségük nyílik a találkozásra és a fúvószenekari mozgalommal kapcsolatos eszmecserére.
Az új zeneművek bemutatása és a különböző
kelet-európai előadók előadásai nagyon tetszettek
a küldötteknek, általuk betekintést nyerhettek a
kelet-európai fúvószene és oktatás fejlődésébe.
Remélem, lesz folytatás, és tartjuk a kapcsolatot Csikota József Úrral és meg tudjuk vizsgálni,
milyen lehetőségek vannak a jövőben.
A WASBE nevében hálásan köszönjük munkáját
és további sikereket kívánunk a WASBE keleteurópai szervezetében.
Üdvözlettel,
BERT AALDERS
WASBE elnök

Kedves Olvasók!

A szerkesztőbizottság nevében boldog karácsonyt és boldog új évet kívánunk Önöknek!
Magazinunk életében az idei év meglehetősen
termékeny volt. Mint ahogyan eddig is, továbbra
is legfőbb feladatunknak tartjuk a zenekari
együttesek fejlesztését; a művészet egyesítő erejével kívánunk hozzájárulni nemcsak a zene jobb
megértéséhez, hanem a kulturális párbeszéd elősegítéséhez is.
Az elmúlt évben szövetségünk tagjai részt vettek nagyszabású zenekari fórumok előkészítésében és megtartásában. Cikkeinkben beszámolunk a különböző országokban megtartott illetve
a jövőben megtartandó fesztiválokról, versenyekről és konferenciákról.
Minden esemény sikerét támogatjuk. A tökéletességre törekvés, a mobilitás és az igényesség
minden együttes (legyen az diák,- amatőr vagy
szakmabeliekből álló együttes) sikerének záloga.
A zenekaroknak, karmestereknek rendezett versenyek, konferenciák, műhelyek megrendezése
által a résztvevők betekintést nyerhetnek a különböző területek munkájába, eredményeibe. Ez
fontos a társadalomnak, a szervezőknek, és vezetőknek pedig feladata a művészetre ily módon is
ráirányítani a figyelmet.
Várjuk, és szeretettel fogadjuk magazinunkba
az általános, történelmi és tudományosmódszertani jellegű beszámolóikat.
Sok szerencsét kívánunk az alkotáshoz; gazdagságot és jó egészséget kívánunk!
ANATOLY DUDIN
Kelet-Európai Szekció
oroszországi képviselője

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és
Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet Magazinja
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Orosz
hadiflotta katonazenekarok
a XVIII. században
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A

hangszeres és az énekes zene az orosz szlávok
körében már ősidőktől ismert volt. A húros
hangszereken kívül nagyszámú fúvós hangszert is használtak. Számos, kísérettel rendelkező rituális dal maradt fenn. Az orosz prózában csodálatos harci
kürtökről olvashatunk. Csatákat és népi hangszereket
ábrázoló képek maradtak fenn. A krónikások orosz
harci zenéről írnak. Az egyik legrégebbi trombita
együttesről szóló feljegyzés a X. századból, a Kijevi
Rusz idejéből maradt ránk.
Az orosz hadiflotta katonazenekarok története a
XVII. század végén, illetve a XVIII. század elején kezdődik, amikor I. (Nagy) Péter alatt Oroszország tengeri
hatalommá vált; a cár megalapította a haditengerészetet, és Oroszországot az európai kultúra legújabb vív1

mányai szerint reformálta meg. Nagy Péter reformjai
gyökeresen megváltoztatták Oroszország gazdasági,
kulturális és közéletét. Mivel sokoldalú személyiség
volt, nagyra becsülte a katonazenét – mint a katonai
fegyelem és morál megerősítésének eszközét. A lovassági és gyalogsági ezredekről, és területi felosztásukról
hozott 1711. február 19-i rendelete kiemelkedően fontos volt.1
A flottazenészek létezésének első bizonyítéka 1696ra tehető, amikor a bojár duma – az orosz állam legfelsőbb tanácsadó testülte – elfogadta a Hajóipari rendeletet, amely az Orosz Haditengerészet történetének kiindulópontja lett. Az azovi flottának írt, a hajózásra és
csatavezetésre vonatkozó cári rendeletben a dobolás –
mint jelzés – szerepelt.

Bár az Orosz Hadseregben léteztek zenekarok már jóval I. Péter uralkodása előtt, számuk és összetételük nagymértékben eltért egymástól. A cár
rendelete rögzítette a zenészek és a hangszerek számát.
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A flotta Voronyezs városából indult a Don folyó
A hadiflotta katonazenekarokban általában rézfúvós,
torkolata felé 1696 májusában. Az azovi hadjárat sikere fafúvós és ütős hangszerek is jelen voltak. A vezérkari
után a flotta Moszkva ellen fordult, és kiegészült flottai lajstromban trombiták, kürtök és üstdobok szerepeltek.
üstdobokkal, trombitákkal, surénákkal2, vészcsengőkkel Mivel a személyzet egy-harmada egyszerű közkatona
és nakrákkal3.
volt, majdnem mindegyik hajón voltak fuvolások és
Nagy Péter sokoldalú tevékenysége az Orosz Hadi- dobosok is. Szükség esetén a hadiflotta katonazenekarotengerészet zenéjére is kiterjedt. A hadiflotta katonaze- kat más hajókról és a szentpétervári Admiralitástól szárnekarokat az európaiak mintájára szervezte át, és a fiatal mazó zenészekkel egészítették ki. Európai hagyomány
orosz flotta elválaszthatatlan részét képezték. Az orosz szerint a XVIII. századi katonazenészeknek több hanghadiflotta katonazenekarokat történelmi szempontból szeren is kellett játszaniuk. A trombitákon és a kürtökön
két csoportra: szárazföldi (parti) és a hajófedélzeten kívül az Orosz Flotta trombitásainak oboázni, fagottozszolgáló (kikötőire és harcira) osztották. A XVIII. szá- ni, hegedülni, brácsázni és csellózni is tudniuk kellett.
zad első felében a szárazföldi zenekari zenészeket obois- Ez lehetővé tette a fafúvósokkal és vonósokkal kiegétáknak nevezték, a zenekari hangszerek legnagyobb cso- szült, úgynevezett instrumentális, hangszeres zene előportja után. A haditengerészeti őrnagy által 1711-ben adását. Anna Ivanovna cárnő rendelete szerint, 6 oboát
alapított szentpétervári Balti Flotta első zenekara és 2 hegedűt, 4 pár trombitát és 4 pár kürtöt vásároltak a
Kapellmeisterből [a zenei élet vezetője] és tíz zenészből második kamcsatkai expedíció4 trombitásai számára V.
állt. Annak ellenére, hogy a zenészeket oboistáknak ne- Bering dandárparancsnok, az expedíció vezetőjének
vezték, a zenekarban oboisták, trombitások és kürtösök kérésére.
is játszottak.
A hadiflotta katonazene óriási
A XVIII. században a
fejlődésnek indult a XVIII.
tengeri ezredekben is létrejötszázad második felében,
tek oboazenekarok. A hadiamely elsősorban az orosz
tengerészeti tanács 1734.
kormány5 nemzeti flotta újjáéfebruár 5-i döntése értelmélesztését és megerősítését célzó intézkedéseinek volt köben két tengeri ezred
szönhető. 1766-ban, Nagy
„foglalkoztasson a vezérkarnak alárendelt zenészeket –
Katalin cárnő rendeletének
ezredenként 1 külföldit és 9
köszönhetően 2 zászlóshajó
oroszt, amely célra kapjanak
legénysége most először egéa flottánál rendelkezésre álló
szült ki hadiflotta katonazenevagy kereskedésből szerzett
karral és trombitásokkal.
Mindegyiken 8 zenész szolhangszereket.” Az oboákon,
trombitákon és kürtökön kígált, hangszereik közt volt
vül a flottaezred a hivatalos
rézfúvós és fafúvós is. A hadiflotta katonazenészek a Balti
jelzőhangszereket – furulyákat és dobokat – is használt.
Flotta osztag 5 hajójából 4-en
A hajófedélzeten szolgáló
szolgáltak, ez a cárnő rendelezenészeket, az oboistáknak
tének megfelelően összesen
nevezett szárazföldi zené218 fő zenész legénység – 26
szekkel ellentétben, trombitázenész, 184 trombitás, 4 üstsoknak nevezték. Minden
dobos, 4 kapellmeister.6
I. (Nagy) Péter
hadihajó hadifelszerelésétől
Egy kicsit később, a Feketefüggően 1-4 trombitást alkalmazott a vezérkari lajstrom tengeri hadiflotta létrejöttével egy időben megalakult a
szerint. Az orosz flotta trombitásainak összlétszáma a hozzá tartozó hadiflotta katonazenekar is. Az I. Pál által
nagyhajók számának növekedésével arányosan nőtt. jóváhagyott 1783-as vezérkari lajstromban 5 hadiflotta
1718-ban mindössze 13 trombitás szolgált az Orosz katonazenekar szerepelt. A Fekete-tengeri hajóhadnak
Flotta 9 hadihajóján, míg 1721-ben ez a szám 60 volt – és a 3 Balti Flotta osztagnak hat zenészből álló zenekara
3 trombitás az admirális hajóin és 2 más hajókon. Emel- és Kapellmeistere, a Fekete-tengeri gályahadnak 8 zenélett a flottaparancsnoknak volt 2 üstdobosa is.
sze és egy Kapellmeistere volt.
2

A suréna ősi orosz nádfúvós hangszer.
A nakra óriási üstdob.
Az expedíciót 1732-ben szervezték Távol-Kelet és Észak- Amerika partjainak felderítésére, valamint Ázsia és Amerika közti tengerszoros felderítésére.
5
Az 1760-as évek kezdetétől a végéig 200 hadihajó épült az orosz hajógyárakban.
6
A XVIII. század közepén a vegyes zenekarok zenészeit zenészeknek, míg a fúvós együttesek és fúvószenekarok hangszereseit trombitásoknak
nevezték.
3

4
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A XVIII. század második felében a szárazföldi
zenekarok is átalakultak.
A tengeri iskolazászlóalj
1764-es vezérkari lajstroma szerint szükség van “a
zászlóaljhoz tartozó zenekarra”, míg az oktatási
intézmény korábban a
Kapellmeistert és a muzsikusokat a helyi hajók legénységéből, az Admiralitástól verbuválta. 1798ban az Admiralitás zenekara 24 képzett trombitással, üstdobo ssal és
kapellmeisterrel egészült
ki az Admiralitás dísztornyában tartott hangversenyen. A XVIII. század
második felében a hadiflotta katonazenekarokat
már olyan új hangszerek
gazdagították, mint a fuvola, klarinét, cintányér és a
nagydob.
A XVIII. században
zenészek kétféleképp kerülhettek be a hadiflotta katonazenekarokba: vagy a tengeren túlról érkeztek
szakemberek vagy pedig az orosz zenészeket képeztek ki. Kezdetben a külföldi
zenészek száma magas volt. Az oktatási
rendszer kiépítésével (ez kezdetben a
papok gyermekeinek, újoncoknak és a
katonák gyermekeinek bevonásával történt) azonban a hadiflotta katonazenekarok kezdték vonzani az orosz zenészeket. A flottazenészek oktatására vonatkozó első bizonyíték 1703-ból maradt ránk, amikor Nagy Péter rendelete
szerint 29 éneket tanuló diákot küldtek
az Admiralitás tengerészeti tagozatára
oboázni tanulni. Péter cár másik rendelete szerint az ezred és az Admiralitás
zászlóalj minden flottazenekarához bizonyos számú fiatal újoncnak illetve
katonagyereknek kellett csatlakoznia
oboázni tanulni. Az oktatást általában
külföldi zenész végezte, aki a tanítást
előadással ötvözte. Az ezredparancsnokoknak feladatuk volt a zenekar kiegészítése és a zenészek képzése. Nem teljesítés esetén Nagy Péter visszatartotta a
vezérkari tisztviselők bérének egy részét. A trombitások zenekari szolgálatra
való felkészítését az Admiralitás szer-

vezte meg és a tengernagy hajóján tartózkodó
külföldi trombitások végezték.
Az 1730-as években a
hadiflotta katonazenekar
vezérkari lajstromában
olyan kapellmeisterek
szerepeltek, akik a trombitásokat és zenészeket is
képeztek. A tengeri iskolazászlóalj kapellmeisterének a zenét tanulni kívánó újoncok képzéséről
is gondoskodnia kellett.
1765-ben iskolák alakultak flottazenészek tanítására. Ugyanabban az
évben az Admiralitás
trombitaiskolájának öszszesen 25 hallgatója volt.
Őket
külföldi
kapellmeisterek tanították
hegedülni, brácsázni,
csellózni, nagybőgőzni,
trombitálni, oboázni, fagottozni, klarinétozni,
fuvolázni, kürtölni és
üstdobolni. A zenekari zenészek mellett énekeseket és a hajók és a tengeri
ezredek (zászlóaljak) számára jelzőzenészeket, fuvolistákat, dobosokat és
trombitásokat is képeztek itt.
A XVIII. században a flottazenét sok
mindenre használták, és ez az elkövetkezendő évszázadokban is így maradt.
A flottazenészek ebben az időszakban
jelzőként működtek, részt vettek katonai ceremóniákon, kiképzéseken és
számos szórakoztató eseményen. Ebben az időben gyökeresedett meg az a
hagyomány is, hogy a zenészek a tengeri csaták ideje alatt növeljék a flottában a morál szintjét. Hadiflotta katonazenekari koncertek is kezdtek elterjedni.
A XVIII. századi flottazenészek tevékenysége nagymértékben a jelzőtevékenységben merült ki. Az 1720-as
első orosz haditengerészeti szabályzatban Nagy Péter meghatározta, hogy
hajónként hány dobos és trombitás
szolgáljon, és azt is, hogy milyen esetben milyen jelzést kell alkalmazni. A
zászlók és a sortűz mellett ezeket a
jelzéseket használták a hajó irányítására.
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A flottazenészek fontos feladata közé tartozott a tengeri ceremóniákon való részvétel. Ezek közül kiemelkedik haditengerészeti tiszteletadás, az Orosz Hadiflotta
tisztviselőinek köszöntése és a dobpergéssel és felvonulással egybekötött reggeli és esti zászlófelvonás.
A XVIII. században egyfajta tisztelgési rituálé alakult
ki, amikor egy hajó útnak indult, megérkezett vagy elhaladt egy másik mellett. Ezt egy őrszem, egy kürtös és a
zenészek végezték. Először 1714. szeptember 8-án,
Szentpéterváron vett részt a hadiflotta katonazenekar haditengerészeti parádén – a svéd flotta legyőzését követően
– a ganguti győzelem után. 11 foglyul ejtett svéd hadihajó
és a győztes orosz hajók úsztak a Néva-folyón. A parádét
Nagy Péter személyesen is végignézte. Ez volt az első
haditengerészeti parádé Oroszországban.
A flottazenészek különleges szerepet kaptak a hajótest
-építési ünnepségeken és a vízrebocsátáskor. A cár gyakran vett részt az ilyen eseményeken, amelyek nagyon formálisak voltak és sok zenész
játszott rajtuk. A szárazföldi
katonazenekarok katonai parádékon, parancsnoki üdvözleteken és őrségváltáson szolgáltak.
A Tengeri Iskolazászlóalj zenekara a fiatal flotta tisztviselők
éves avatási ünnepségén játszott.
A XVIII. századi hadiflotta
katonazenekarok tevékenysége
nemcsak haditengerészeti ünnepségeken való részvételre
korlátozódott. A flottazenészek
játéka gyakran lelkesítette a
flotta vezérkarát, amikor már
régóta tengeren voltak. A katonazene a haditengerészeti ünnepségek alkalmával nevelési,
szervezési és fegyelmi befolyást gyakorolt a vezérkarra.
Például 1770. július 5-én, a
chioszi tengerszorosban vívott
orosz-török tengeri csata idején
az “Eustaphy” zenészei a végsőkig a fedélzeten zenéltek.
A hajó elsüllyedt a csata során. Ugyanazon az estén az
orosz flotta kikötött a Chesme-öbölben. A megemlékezésen az admirális „Három főpap” nevű hajóján szolgáló
katonazenekar imákat és gyászénekeket játszott. Az orosz
hadiflotta történetében először a messzi távolban orosz
dallamok csendültek fel az Égei-tengeren. Ezután július 7
-én az orosz haditengerészet legyőzte a török flottát,
amely a legnagyobb diadal volt az orosz hadiflotta történetében. A zenekar óriási erőfeszítésével az orosz tengerészek ünnepelték a győzelmet.
A hadiflotta katonazenekarok hagyományos nyilvános
fellépést is vállaltak a nagyvárosokban. Moszkvában például Nagy Péter uralkodása alatt flottazenét lehetett hallani esténként és virradat előtt, a Szuharev-torony karzatán,
amely helyet adott a haditengerészeti iskolának és a Haditengerészeti Tanács moszkvai irodájának. Kortárs beszámolók alapján 1704-ben a szentpétervári Admiralitás
alapkövének letételénél a haditengerészet zenészei kato-

nazenét játszottak. A zene nem szólt szépen, ezért Nagy
Péter elrendelte, hogy a zenekar „kora délután egy órát
játsszon” az épülő Admiralitás mellett a „zenészek megszégyenítése céljából”. A látszólag egyszerű feladatot
olyan sikeresen teljesítette az Admiralitás zenekara, hogy
ezek a kis gyakorlatok kora délutáni koncertekké nőtték
ki magukat. Az I. Péter által meghonosított hagyomány
szerint minden délelőtt 11-től délig flottazenész diákok
trombitáltak és doboltak az Admiralitás tornyában. 1798ban olyan a legjobb trombitásokból és üstdobosokból álló
zenekar jött létre. A flottazenészek játékát mindig nagy
érdeklődés övezte. Így a flottazenészek játéka – abban a
korban egyedülálló szolgáltatás – hamarosan látványosság lett Szentpéterváron.
Külön hangsúlyt fektettek arra, hogy az állami ünnepeken flottazene szóljon. A hadiflotta katonazenekarokat
gyakran kérték fel udvari ünnepségeken, szabadtéri vendégségeken, álarcosbálakon,
stb. való zenélésre. A zenészeket fúvós és vonós hangszereken való játszásra is kiképezték,
hogy tánczenét (úgynevezett
báli zenét) is tudjanak játszani.
Elmondhatjuk tehát, hogy a
XVIII. század kiemelkedő szerepet töltött be a flottazene fejlődésében. Ekkor emelkednek
fel a hadiflotta katonazenekarok, ekkor egészülnek ki különböző hangszerekkel, kialakul
szolgáltató- és koncerttevékenységük, és a nemzeti zeneoktatás kialakulására tett első
lépések is ekkor történnek.
A XVIII. század kezdetétől
megkülönböztették a szárazföldi és hajófedélzeten szolgáló
flottazenekarokat. Az előbbi
összetételében és feladatait tekintve sok hasonlóságot mutatott a katonazenekarokkal, míg
az utóbbit más tulajdonságok
jellemezték. A flottazene először is rézfúvósokból álló együttesek és zenekarok. A
flottazenészek tevékenysége abban különbözött, hogy
jelzőként és zenekari tagként is szolgáltak. Magasan képzett előadók voltak, akiket jól megfizettek.
A haditengerészet ünnepei sokban különböztek a hadseregétől, ugyanakkor a hadiflotta trombitásainak repertoárja – himnuszok, egyhangú énekek, éljenzések, felvonulások, indulók és tánczene – nagyon hasonlított a katonazenekarokéra.
Végezetül, szeretném, ha meghallgatnák a
„Preobrazsenszkij ezred indulóját”. Ez kiemelkedik a
korai orosz indulók közül zenei nyelvének kifejezőképessége miatt. Dallama a „Dicsőségesek voltak nagyapáink”
c. katonadalon alapul, intonációjában nagyon hasonlít
Nagy Péter idejéből fennmaradt kántálásra. Ez arra enged
következtetni, hogy a XVIII. század első negyedében
jelenhetett meg. Mindenesetre vitatható, hogy eredetileg
ez az induló nagyban különbözött a XIX. illetve a XX.
század indulós könyveiben lejegyzett változattól.
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A KÖZÖS
ALKOTÓMUNKA ÉRTÉKE
A DIÁK
SZEMÉLYISÉGÉNEK
HAZAFIAS
ÉS ERKÖLCSI
NEVELÉSÉBEN
V. TSITSANKIN,
V. M. Blazsevics zenekarának tanára,
a történelemtudományok kandidátusa, adjunktus,
Moszkva város Érdemes Művésze

Moszkva városában az idén rendezett számos
ünnepség közül rám a legnagyobb hatást a gyermek rézfúvós zenekarok előadása gyakorolta,
amelyet a „Musical Quarter” által rendezett éves
fesztivál keretében láthattam a Moszkvai Állami
Csajkovszkij Konzervatórium melletti hangversenyteremben.
Gyönyörű ruhában, tökéletesre polírozott
hangszereken, csodálatosan játszottak a zenekarok. Ahogy az átszellemült gyermekarcokat figyeltem, akaratlanul is azon kezdtem el gondolkodni,
hogyan juthatott el ennyire mindegyikük szívébe
a zene, hogyan lehetséges az, hogy ilyen fiatal
zenészek a sípok, fuvolák, harsonák harmóniájában ismeretlen érzéseket tudnak megnyitni? Talán
azért, mert a «közös kollektív munka» csodája
mindegyiküket áthatotta. Hiszen olyan sok erőt és
energiát igényel, ha minden gyerekben a pozitív
kezdetet szeretnénk megvalósítani. Ez az a kiindulópont, amely nélkül a legfőbb dolog: a gyermekek szépre nevelése, lehetetlen. Pont ez az, ami
annyira hiányzik az életünkből. Nem számít, ha
az ilyesfajta nevelés általában nem a nagy gyermekzenekarokban, hanem a tanár óráján kis kamaraegyüttesekben kezdődik. A lényeg, hogy a jó
cél eléréséhez minden eszköz egyformán jó, akár
nagy zenekarokról, akár kis együttesekről van
szó.

H

a számba szeretnénk venni a diákok erkölcsi
és hazafias nevelésének eszközeit, akkor a
legelső helyen az a repertoár áll; amelyet a
diák a képzés során végigjátszik. Mielőtt a zenekari
órák megkezdődnének, a félév elején iskolánk karmesterei az igazgatóval együtt nagyon körültekintően
választják ki az új koncertdarabokat a gyerekek számára. Az éves hagyománynak megfelelően, gyakorlatilag minden előadás új hazai koncertindulóval (a
fúvós zene alapműfajával) kezdődik. Az elmúlt tíz
évben olyan régi indulókat hallhattunk, mint a
„Szaratov”, „Preobrazsenszkij”, „Izmajlovszkij”,
„Pecsora” ezred indulói, a „Honvágy”, Csajkovszkij
«Katonainduló», Boris Dieva «45 tavasza», Andrej
Petrov «Huszárinduló» és még más indulókat is. Az
iskolai
zenekarnak
van
úgynevezett
„névjegykártyája” is: a «Blazsevics iskola koncertindulója» az orosz hadsereg karnagya, Valerij
Mihajlovics Halilova tábornok szerezte. Ez az az induló, amelyet az elmúlt 10 évben többször is játszottak zenészeink az iskolai zenekari koncerteken.
A koncertprogram közepén valamilyen orosz keringőt játszanak: többek közt: «the Autumn dream
[Őszi álom]», Joyce: „Memory [Emlék]”, Drejzen:
„Birch [Nyírfa]”, Bakalejnyikov: „Grief [Gyász]”,
Cyril Molcsanov keringője a filmből «And dawns
here silent [A hajnalok csendesek]». Nos, ha a zenekari kíséretet nézzük, minden koncerten hallhatunk
hazafias dalokat, egyvelegeket, fantáziákat orosz hazafias dalok dallamára: többek közt: „Pedlars
[Tolvajok]”, «Lengthways on Petersburg [Úton
Pétervár felé]», "Valenoks [Csizmák]", «Ah you
steppe wide [Ah, a széles sztyeppe]», „Kalinka”.
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Az iskolai zenekar csak az elmúlt 15 évben több
mint száz új koncertdarabot mutatott be koncertjein. Jó
dolog, hogy a repertoár két-harmadát orosz és hazai
zeneszerzők művei teszik ki.
A diákok erkölcsi és hazafias nevelésének egyik
eszköze, ha a gyermekek bármilyen formában Moszkvában játszhatnak állami ünnepek alkalmával. Ezek
közül is kiemelkedik a „Győzelem napja”, amelyen
minden generáció együtt ünnepel.
Minden évben az ünnep előestéjén az iskolai koncertzenekar díszsorfalat áll a moszkvai Presznyenszkij
körzet, a központi adminisztratív körzet 2030. számú
iskolájában. A gyerekek csak úgy nevezik: «Előadás a
fegyvernél». (Egy igazi 75 milliméteres fegyvert találhatunk az iskola udvarában a krasznopresznyenszkaji
nemzeti gárda elesett hőseinek emlékére.
A gyerekek észrevették, hogy a díszsorfalat álló
háborús veteránok száma évről évre csökken. Azt is
megfigyelték, hogy az eddig álló veteránok most már
inkább a padokon ülnek, mivel a lábuk nem bírja olyan
sokáig az állást. Sajnos az évek nem múltak el nyomtalanul és a régi események résztvevői lassan elmennek

Ha már az előadásokról van szó, mindenképpen
meg kell említenünk, a Moszkvai Városnap ünnepi
eseményein való részvételt, ahol az iskolai zenekarbeli
gyermekek minden évben játszanak. Nem árulunk el
titkot, ha elmondjuk, ez a zenekari készület hete a tanév
legfeszítettebb időszaka – több szempontból is.
Először is azért, mert a gyerekek nem játszanak a
hangszeren a nyári vakáció alatt, tehát időt kell szakítani a fúvóka rendbe hozására is. Ha ez még nem lenne
elég, a zeneórák csak szeptember elsején kezdődnek és
a Városnap pedig szeptember első vasárnapján van.
Tehát meg kell kezdeni a gyerekek összegyűjtését augusztusban, legalább két héttel a tanévkezdés előtt.
Családi szempontból is nehéz ez az időszak, mert
amikor a karmester megkezdi a próbákat, a gyerekek
fele nem jelenik meg. Ekkor a karmester személyesen
hívja fel a szülőket és rokonokat és megpróbálja meggyőzni őket, hogy a nyaralókból vagy más városokból
hozzák be a gyerekeket hamarabb Moszkvába.
Vajon jogos a kérésünk? Szabad a gyerekeket elszakítani a családi nyaralásból? Talán jogos, ha a szülőkkel jó a kapcsolat, ha látják, hogy a gyermekük szíve-

közülünk; a veteránok többsége már elmúlt nyolcvan
éves is.
Nos, a koncert után sok veterán odajön a gyerekekhez, köszöntik őket, beszélgetnek velük, például arról,
milyen volt, amikor ők játszottak baritonon gyermekkorukban. És soha nem vettem észre egyetlen megjegyzést sem ezekre az öreg emberekre a gyerekek részéről.
A zenészek tisztelettel válaszolnak és nagyon nagy
igyekezettel játszanak a koncertek alatt.

sen játszik a zenekarban, ha zenekari tervei vannak, és
ha a közös játékból csak pozitív érzelmek hatják át.
Jó dolog látni, hogy az elmúlt 15 évben nagyszerű
hagyományt teremtettünk iskolánkban, ez pedig az,
hogy a zenekari végzőseinket minden módon próbáljuk
vendégül látni. Iskolánk végzősei, függetlenül attól,
hogy mennyire elfoglaltak intézeti, főiskolai, egyetemi
tanulmányaikkal, gyakran eljönnek a próbákra, és ezáltal erősítik a zenekarban a közös munka jó érzését.
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Mindig jó régi diákokat látni az iskolában, akik közben zenekarunk tanárai is lettek: Rybalko Dmitrijt,
Andrej Rybolovkinát, Shagova Feodort, Yurij Mishinát
és a többi fiatal tanárt.
A «közös munka jó érzésével» kapcsolatban meg
kell említenünk zenekarunk külföldi turnéit, amely a
gyerekek közös alkotómunkájának betetőzése. Az elmúlt 14 évben az iskola járt Csehországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban. Az ilyen utak után a nemcsak a tanárok, hanem a szülők is észreveszik, hogy a gyermekük más
lesz: sokkal felnőttebb, sokkal függetlenebb. És ennek
oka nem a kitűnő színpadban rejlik, amelyen játszanak,
vagy abban, hogy mindenütt jól fogadják őket, tapsot
kapnak, kirándulásokon vesznek részt…
Az ok az egymás közötti jó kapcsolatban rejlik, melyet közösségben élnek meg – kiszakadva megszokott
életükből, távol az iskolától. Itt a gyerekek nemcsak a
próbákon találkoznak egymással, hanem együtt vannak
reggeltől estig. Itt nincs vita, ha egy kolléga jogos észrevételt tesz, mert a zenekar nem tudja jól a darabot,
vagy azon, hogy ki takarít, ki pakol székeket és kottákat próba után. Nem lehet elaludni, ha mindenki próbán
vagy koncerten van. És ha ez egy fontos koncert? Nem
lehet betegnek lenni sem!
2000-ben egy felvonulási parádén a csehországi
Kolline-ban egy tizenegy éves kürtös fiú, Belokon
Dima nem mondta meg senkinek, hogy magas láza van,
úgy vonult végig a többiekkel a város utcáin. Amikor
kiderült, a karmester egy kísérővel visszaküldte a hotelbe. Próbálta meggyőzni, hogy a legfontosabb az egészség. A karmester próbálta biztatni, hogy eltelik néhány

nap, addig a hotelszobában meggyógyul, kísérő is marad vele, aztán pedig újra játszhat! És hogy még sok
koncert lesz az életében. Ugyanakkor még ma is bennem él ennek a kisfiúnak az arca, szeme tele könnyel, a
szája szélét harapdálta… Vajon mit érzett? Vajon mit
gondolhatott? Ennyire együtt akart játszani a többiekkel?
Évek múlva az iskola kapujában egy fiatalember
köszönt rám, és kérdi: „Vaszilij Szergejevics, nem ismer meg?” Nehéz volt meglátnom ebben a fiatalemberben a hajdani kisfiút. „Dimitrij Belokon vagyok, emlékszik még rám a zenekarból? Természetesen a régi
történetet is újra felelevenítettük és utána könnyed beszélgetés következett.
És bár Dimitrij nem lett zenész, egyetemi diplomát
szerzett és programozó lett, az iskoláról szép szavakkal
emlékezett meg. «Fél évet tanultam Amerikában és
felajánlották, hogy maradjak ott» - mondta egyszerűen,
minden nagyképűség nélkül, - «visszautasítottam, pont
tegnapelőtt érkeztem meg, és meg akartam látogatni az
iskolámat, tudni akartam, mi történt azóta. Hol játszik a
zenekar? Lesz-e az idén turné? Találkozott mostanság
valakivel közülünk? Mi van velük?» Dimitrijnek rengeteg kérdése volt.
A beszélgetés több órán keresztül tartott és a végén
megköszönte az akkori esetet: hogy nem úgy beszéltem
vele, mint egy gyerekkel, hanem, mint egyenrangú féllel. És a legfontosabb, hogy akkor és ott azokat a szavakat használtam, amivel nem gázoltam a fiú lelkébe.
Ahogyan ez az életszerű példa is mutatja, a hazafias
nevelésre és az anyaország szeretetére való nevelésre
nagyon alkalmas egy külföldi turnén való részvétel,
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ahol hazánk koncertzenekara büszkén képviseli országunkat. Zenekarunk legkisebb tagjai is büszkén hordozzák Oroszország zászlaját és a táblát, amelyen szülővárosuk, „Moszkva” neve szerepel. Véleményem
szerint egy ilyen esemény életre szóló élmény marad.
A diákok személyiségének erkölcsi és hazafias nevelését a közös zenei munkában lehetetlen elképzelni a
tanár hatalmas, személyes erőfeszítése nélkül.
Például tizenöt évvel ezelőtt, rendkívül sajnálatos
módon az úgynevezett „dedovschina” (kisebbek elleni
erőszak) gyakorlata igen elterjedt volt: próbák után a
nagyobbak a kisebbekkel szedették össze és pakoltattak
el a székeket, és úgy tettek, mintha ez helyes lenne. Ez,
és az ehhez hasonló viselkedés fél éven belül megszűnt.
Most mindenki pakol maga után, sőt a fiúk segítenek a
lányoknak.
Iskolánk tanárai ezért már korai gyermekkortól
szoktatják a fiúkat a másik nemmel szemben való helyes viselkedésre. Arra, hogy tiszteljék a zenekarban
mellettük ülő lányt, aki ugyanazt játssza, mint ők.
Egyébként az adott zenekari „szomszédság” gálánssá
teszi a fiúkat, sőt mi több, nem lehet tőlük egyetlen
obszcén megjegyzést sem hallani, vagy ha mégis, akkor
a „bűnös” illetőt a többiek megszégyenítik. Tanárként
jó látni, hogy a diákok a mi oldalunkon állnak, és ez
nagyon fontos…

Tizenöt évvel ezelőtt, a «dedovschina» mellett a
zenekarban tanító tanárok más mételyt is „örököltek”,
ilyen volt például a lopás. És ha ez nem lenne elég…
Az egyik idősebb fiú „sarcot” szedett a kisebbektől a
zenekari próba után (!) Akarsz zenekarra járni? – Akkor fizess! 10 rubelt szedtek minden kisgyerektől próbánként.
Természetesen mindez már a múlté, és persze lehetett volna nem beszélni róla. Mégis ezeken a negatív
példákon szerettem volna bemutatni, mennyire befolyásolhatja egy tanár a gyerekek kollektív és morális környezetét. Elvégre a megalázott és bántalmazott gyerekek mellett voltak középosztálybeli gyerekek is, akik
tudtak a „rekvirálásról”, de hallgattak és nem álltak
szóba ezzel a bizonyos személlyel. Őket nem bántotta.
Nagy kérdés, hogy az új tanárok megértik-e, milyen
belső problémák vannak a zenekarban!
A gyerekek csak akkor érezték, hogy igazságosság
és rend van a zenekarban, amikor a tanárok rájöttek
minderre és kizárták a zenekarból is és az iskolából is a
két tolvajt és a „gyerekek meglopóját”, és csak ekkor
kezdtek el ránk, tanárokra másként, a zenekar vezetőiként tekinteni. Ez volt a legfontosabb az iskolában:
bizalom és tisztelet. A kis zenekaros gyerekek megértették, hogy senki sem fogja őket bántani vagy megbántani, és senki sem fog tőlük pénzt szedni az iskola kö-
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zelében a próbák után. Nem kell félniük, hogy a próbák
alatt valaki kilopja az összegyűjtött zsebpénzt az iskolatáskájukból, hogy valami új számítógépes játékra
költse. És ami a legfontosabb dolog, a nagyobbak elkezdtek másként viselkedni, segítettek a kisebbeknek
darabokat tanulni, figyeltek a rendre a próbák alatt, és
felajánlották segítségüket a karmesternek, ha új zenei
anyagot akart kiosztani.
Itt láthatjuk, mekkora hatalma van a karmestertanárnak, akinek a diákok életének minden eseményéről tudnia kell. Hogyan élnek? A tanárnak azt is tudnia
kell, mi történt az iskolában és a családban? Nem szabad elfelejteni felköszönteni a szülinapost a próba után
az egész zenekar előtt.
A tanárok megfeszített munkájának köszönhetően,
az elmúlt tizennégy évben egyetlen lopásról vagy rekvirálás sem számoltak be a gyerekek.
De mit tegyen az a tanár, akinek például nincs gyermek szimfonikus zenekara? Nos, úgy vélem, a kérdésre
a választ az élet adja meg. Minden tanárnak vannak
tehetséges diákjai, akikből lehet kamarazenekart alakítani az osztályon belül. És a gyerekek örömmel játszanak benne.
Manapság, Oroszország gyakorlatilag összes zeneiskolájában létezik zenei előkészítő. Továbbá létezik
program 4-6 évesek számára is, amelynek keretében
hangszert, pl. furulyát tanulhatnak.
Anna
Alekszejevna
Pryalkina
és
Maria
Nyikolajevna Shavina másodéves furulyásai kis furulya
-együttesben nemcsak orosz népdalokat: «Whether in a
garden in a kitchen garden [Vagy a kertben, a konyhakertben]», "Ryabinushka", «There lived at the granny

[Ott lakott a nagymamánál]», hanem háborús dalok,
például a "Dark-complexioned girl [Sötét arcú lány]",
"Katyusha", «A dark blue kerchief [Sötétkék kendő]»
átiratait is játsszák.
A zeneórákon kívül a kisdiákok tanáraiktól hallhatnak a katonadalok létrejöttének történetéről, zeneszerzőről és az adott korról is. Így a zenén keresztül a gyerekek már kis korukban elsajátíthatják országunk történelmének hazafias fejezeteit, már kisgyermekkorban az
anyaországhoz, a hazához tartozónak érezhetik magukat.
A gyerekek persze csak 6-7 éves koruktól kezdenek
zeneiskolába járni, de furulyásként akkorra már van
tapasztalatuk, milyen közösségben játszani. A mi oktatási intézményünkben az a szép hagyomány alakult ki,
hogy az év végén, a tanévzáró koncerten, kicsik és nagyok vegyes zenekarban játszanak.
Néhány évvel ezelőtt, a karácsonyi koncertre való
készülődés közepette bementem az egyik osztályba,
ahol kis furulyások próbáltak a tanárukkal. Megláttam
egy ötéves kislányt, aki szomorúan ült az ajtóban. Óvatosan, csendesen megkérdeztem tőle: «Minden rendben? Vagy történt valami?» Így válaszolt: «Nem…
csak a nővéremet várom…» Aztán karját összefonta a
mellkasán és a tenyerét elrejtette… Nemcsak gyerekeknél, hanem felnőtteknél is ez a testtartás az emberektől
való külső és belső elzárkózást jelenti….
Próba után odajött hozzám az édesanyja és majdnem
könnyek közt mesélte el a szomorú történetet. Egy évvel azelőtt a családnak autóbalesete volt, és az orvosok
nem tudták megmenteni Niki (kitalált név) lányának az
ujjait. Kettőt amputálni kellett a jobb kezén…
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A nagyobb kislány a nagymamánál volt akkor, így
megúszta a szörnyű balesetet, és most a furulyás
együttessel készül az első ünnepei koncertre. Niki pedig egész éjszaka sír, mert ő nem tud játszani, mint
eddig az óvodában a testvérével, hiszen nincsenek ujjai… «Már megvettem neki azt a gyönyörű fehér ruhát
a hatalmas masnival, amire annyira vágyott», - és az
édesanya fájdalommal az arcán és könnyek között így
folytatta, - «Könyörgöm! Kérem, tegyen valamit! »
Mit tehetnék érte?! Elméletileg a tanárok jogosan jártak el, amikor visszautasították: a furulyáláshoz tíz ujj
kell és neki csak nyolc van…
Persze elmondtam a történetet az igazgatónknak, V. G. Lebusovnak, és közösen megtaláltuk a választ erre a megoldhatatlannak tűnő problémára!!!
Az iskola olyan kis fémcsengettyűket vásárolt a
Rybolov boltból, amelyeket horgászok használnak,
hogy jelezze a kapást. Ezeket a kis csengettyűket gyönyörű, tarkabarka szaténszalagokkal díszítettük fel, és
az lett a vége, hogy a kis furulya együttes gyönyörű
fehér ruhás, szalagos 4-5 éves kisgyerekekkel egészült
ki.
A legfontosabb azonban, hogy köztük volt Niki
is abban a gyönyörű fehér ruhában, szalaggal a derekán, amit az édesanyja vásárolt neki. Látni kellett volna azt a kislányt! Boldog volt, mert valóra vált az álma. Még egyszer együtt szerepelhet a színpadon a nővérével!!! És a kis csengettyűcskék gyönyörűen kísér-

ték a „Jingle bells” című karácsonyi dalt. Ez a gyönyörű példa mutatja, hogy az emberséges bánásmód a tanár részéről csodát tesz a diákokkal!!! Azután a koncert után az a kislány hitt az erejében! És fizikai fogyatékossága ellenére ütős hangszeren játszik, a nővére,
Adél pedig szaxofonozni tanul. Egyikkel sincs semmi
baj az iskolában, csak „A” és „B” osztályzatokat kapnak.
Örömmel vettük észre, hogy iskolánk diákjai a
legnagyobb dicséretet kapják tanáraiktól később is a
középiskolában. Az idén a TsAO Presznyenskij körzetben a Győzelem Napi ünnepélyes felvonulás alkalmával a 2030. középiskola igazgatója, Ryabkova N. P.
több zeneiskolai igazgatóval együtt hangsúlyozta,
hogy a zeneiskolából kikerült diákok sokkal felnőttebbek kortársaiknál, és sokkal jobban figyelnek egymásra, sokkal önállóbbak és együttérzőbbek, és mindig
készek segíteni bajbajutott társaikon.
«Teljesen áthatja őket», - itt az igazgató valami
felemelőt szeretett volna mondani, - «a közös munka
szelleme. A gyerekeit összeköti az általános jó szándék: azt akarják, hogy az emberek örömüket leljék a
zenekar játékában!» «És meg tudná oldani, hogy az
összes gyerek magánál tanuljon? – Egy elsős ment el
mellettünk a felvonulás után. – «Képzeljék csak el,
mekkora lenne az a zenekar!». Erre nem is mondhattunk semmit, csak egyetértően mosolyogtunk.
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NEMZETKÖZI
KARMESTERVERSENY
A HELSINKI FÚVÓSZENEKAROKBAN

R

epülőnk lassan, de biztosan halad Európa
egyik legtitokzatosabb és legfurcsább félszigete felé. Nagyon megörültem, hogy végre
lehetőségem nyílt első kézből megismerni azt az országot, melynek kultúrája és történelme régóta érdekelt,
hiszen Finnország sokáig az Orosz Birodalom része
volt, ezért kultúránk és történelmünk számos ponton
kapcsolódik egymáshoz.
A nemzetközi szemináriumok és konferenciák mindig a sokoldalúság jegyében zajlanak. Egyrészről a zeneirodalom és módszertan bő választékát kínálják, másrészről a különböző eszközök, kiegészítők újabbnál
újabb modelljeit is felvonultatják, és persze karmesteri
pálcákat is nagy tételben kínálnak.
A konferencia részét képezte a karmesterverseny,

melyre 10 országból 20 sikeres jelentkezőt választottak
ki. Voltak finn, norvég, olasz, magyar, lett, egyesült
államokbeli tajvani, szingapúri, észt és persze orosz
versenyzők. Delegációnk négy tagot számlált: AL
Dudin, a konferencia díszvendége; AF Umanets, a
Moszkvai Állami Kulturális és Művészeti Egyetem
professzora és mi ketten karmesterek: I. Andryushin és
I. Goncharov.
Számomra a pályázat nem volt új, mert 2012, március 15-18 között már rész vettem ilyen versenyen Párizsban. Azt tapasztaltam, hogy az ilyen szintű karmesteriskola Európában igen nívós, és nagyon komolyan
fel kell rá készülni. Az európai karmesterek egy dologban lényegesen különböznek tőlünk, és ez pozitív. Mi a
kurzus alatt végigvesszük az összes klasszikus szerzőt,
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kizárólag fúvósokra írt műveket vezényelnek tanulmányaik során, és néha veszik elő klasszikus szerzők monumentális munkáit. A párizsi versenyre való felkészülés közben, Edgard Varese, «Octandre», - Percy
Aldridge Grainger, «Lincolnshire Posy» - Bernd Alois
Zimmermann «Reinische Kirmestanze», P. Hindemith
«B-dúr szimfónia» művei ismerősek voltak, de annál
kevesebbet tudtam Igor Sztravinszkij
„Fúvósszimfóniák” című művéről. Külföldi kollegáimnak ez a mű könnyű bemelegítésnek számított, könnyen
megbirkóztak vele, különösen mivel sokan maguk is
játszanak ezeken a hangszereken.
A verseny háromfordulós volt. Az első fordulóban a
finn zeneszerző Timo Forsstrom «Life in the Capital
City [Élet a fővárosban]» (3 rész) művének dirigálását
kérték tőlünk (zenekar munka nélkül). Nagyon érdekes

A zenekar történetéből megtudhatjuk, hogy a zenekar a finn hadsereg hivatalos képviselője, amelyet 1819.
április 1-jén alapítottak, és abban az időben ez volt az
egyetlen fúvós zenekar Finnországban.
A versenyt és a konferenciát Järvenpää városában
rendezték, ahol néhány évvel ezelőtt egy 1000 férőhelyes, nagy, kiváló akusztikájú és a modern kor minden
vívmányával felszerelt filharmonikus koncerttermet
építettek. Az épületet a világszerte ismert és elismert
zeneszerzőről, Sibeliusról nevezték el.
Mi a hangversenyteremtől két mérföldre, a városon
kívül szálltunk meg. Reggel és este, útközben gyönyörködtünk a város szépségében; nem laktunk messze Jean
Sibelius házától, akit az egész világ csak «Ainola» néven ismert. Ha a konferencia helyszínéről beszélünk,
meg kell említenünk a finn látnivalókat is. Két évszá-

mű; a modern városi élet képeit mutatja be, tele van
állandó változással és tempóváltással. Ezt a művet anynyira szerettük, hogy a MGUKI zenekar az Összoroszországi „Vivat, student!” fesztivál-versenyen is eljátszotta az idén áprilisban.
A bizottság tagjai megbeszélést tartottak, majd a
versenyzőket megkérték a következő rész vezénylésére.
Ahogyan arra számítottunk is, a jelentkezők felétől
megváltak, és automatikusan a közönség soraiba ültek.
Egyébként a zenekar nagyon jól játszott. Az első fordulóban egy helsinki zenekar játszott (Guards Band of
Helsinki [Helsinki Gárda Fúvószenekara]). Körülbelül
40 tagú volt a zenekar és minden „rigolyánkat” elfogadtak. Érzetem, hogy a zenekarnak van saját hangja. Az
különbözteti meg őket az amatőr csoportoktól, hogy ezt
a hangot ápolják, és generációról generációra örökítik.

zaddal ezelőtt itt, a Tuusula tó partján, telepedett le az
ország kulturális elitje. A már említett Jean Sibeliuson
kívül itt lakott a finn művész, Pekka Halonen profeszszor; Eino Leino, finn költő, író, drámaíró, Johan Heike
Erko, író, költő, újságíró; Eero Järnefelt professzor, finn
festő, grafikus, (érdekes adat a Jarnefelt család történetéből, hogy Eero nővére Jean Sibelius felesége volt).
Továbbá Venny Soldan-Brofeld művész és Yubani Abo,
liberális író. Úgy vélem, ezek a nevek megvilágítják,
hogy mennyire a finn kultúra középpontjában voltunk.
A második fordulót a Helsinki Police Orchestra
[Helsinki Rendőrségi Zenekar] kísérte, amelyet 1947ben a háború után alapították. A zenekar nagyon érdekes hangversenyt mutatott a be a finn rock sztár, Anssi
Kela közreműködésével. A második fordulóban minden
versenyző 20 percet kapott a zenekarral, és a mű, amiről
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esszét kellett írni, az a №1 szvit katonazenekarra. Itt
már világosan megmutatkozott a versenyzők közötti
különbség, látszottak erősségeik és gyengeségeik. Már
nem is annyira a zenekarra, hanem a karmesterekre figyeltem. Véleményem a versenyzőkről nem mindig
egyezett a zsűri véleményével. Az első körben így kiesett egy nagyon erős amerikai karmester (Leo
Sakomoto), a zenetudományok doktora és számos nemzeti verseny győztese. Távolról nagyon magabiztosnak
tűnt, és nagyon jó benyomást tett rám.
Általánosságban szólva mindenki, aki a második
fordulóba bejutott nagyon jó munkát végzett, de volt
néhány versenyző, aki megszegte a versenyszabályokat.
A finn karmesterek közül öten megszegték a közös
nyelvhasználat szabályát és finnül kommunikáltak a
zenekarral, ami szerintem előnyhöz juttatta őket a zenekarral való együttműködésben. A második forduló után
megcsodálhattuk a finn főváros szépségeit, örömmel
mentünk ajándékokat vásárolni és fényképeket készíteni. Az időjárás meleg és napos volt, bár késő délután
esett egy kicsit az eső. Helsinki nem sokban különbözik
az európai fővárosoktól. Helsinki építészetében egyaránt jelen vannak a modern és a századokkal ezelőtt
épült épületek is.

a Szegedi Tudományegyetem tanára, a WASBE KeletEurópai Tagszervezetének elnöke. A harmadik fordulóra a zsűrihez csatlakozott a világhírű finn karmester,
zeneszerző és zenetanár, Jorma Panula is.
A harmadik fordulóban a karmesterek 30 percet kaptak
nyílt próbára, melyen a közönség is jelen volt, majd
pedig mindenki elkezdett készülni a koncertre. A légkör
nagyon barátságos volt, és mindenki próbálta lelkesíteni
a döntősöket. Néhányan úgy érezték, hogy nem volt
elég idő az ilyen nüanszokra. A zenekar aznap is magas
színvonalról tett tanúbizonyságot, ahogyan a modern,
avant-garde művet, a «Stabsarabesque-t» játszotta,
melyben a kortárs zeneszerzés teljes spektrumában vonul fel, és még a legerősebb zenekaroknak is erőn felüli
feladat. Ennek eredményeképp a három hely az alábbi
módon oszlott meg: a harmadik helyet az Amerikai
Egyesült Államok képviselője kapta (Mensa Christi), a
második hely Tanya Rёsenené lett és az első
(meglepetésre) – a Sibelius Zeneakadémia fiatal diákja,
Eero Lehtimaki. Igor Goncharov karmesterünk neki
ítélte a „Talentum” különdíjat is. Összefoglalóul elmondhatom, hogy a versenyszervezés kiváló volt, a versenyzők és a vendégek nagy érdeklődéssel vettek részt

Este mindenki az eredményhirdetésére várt a Sibelius Zeneakadémián. Hárman jutottak a döntőbe: Christy
Mensah (USA), Tanya Rёsenen (FINLYANLIYA) és
Eero Lehtimaki (Finnország). A három ajánlott mű a
következő volt: «Stabsarabesque» kortárs finn zeneszerzőtől, Olav Anton Thommessentől, «The White
Reindeer [A fehér rénszarvas]» a finn zeneszerzőtől,
Einar Englundtól és a «Three dances for Concert Band
[Három tánc koncertzenekarra]» a modern skandináv
zeneszerzőtől, Erik Nordbytól. A kísérő zenekar a kiválóan felkészült új Guard Helsinki volt, és az összes karmester tetszését elnyerte. Mindhárom forduló zsűritagjai
a zenei élet kiemelkedő személyiségei, elismert karmesterek és szervezők.
A zsűri tagjai voltak: Peter Etrip Larsen (Dánia), a
Sibelius Zeneakadémia professzora. ATCO Almila
(Finnország), a Sibelius Zeneakadémia professzora.
Raine Ampuja (Finnország), a Fúvószenekarok Finn
Szövetségének elnöke, Csikota József (Magyarország),

a konferencián, a karmesterek kiválók voltak.
Ha országunkban szeretnénk a versenyek színvonalát
megemelni, akkor egy ilyen szintű rendezvényt legalábbis a Moszkvai Nemzetközi Hangversenyteremben
vagy a Moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium Hangversenytermében kellene megtartani, és a kísérő zenekarnak pedig vezető zenekarainkat (Védelmi Minisztérium, Állami Fúvószenekar…) kellene felkérni. A fúvószenekarok népszerűsítésével a versenyek is elterjedtebbek lettek. Ilyenek a dudarovai MGUKI és a „Vivat,
student!” fesztivál-verseny. Ott a kötelező darab középiskolás zenekarok számára G. Kalinkovichi balet szvit
„Induló- Scherzo” és a „Palekh souvenir” nyitány pedig
főiskolai, egyetemi szintű zenekaroknak. Persze jobb
lenne, ha gyakrabban rendeznének ilyen versenyeket, és
ha nemcsak a zenekar vezetőinek és az egyetemeknek,
hanem országunk híres és befolyásos művészeinek és a
kulturális élet szereplőinek figyelmét is felkeltenék.
I. ANDRYUSHIN
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II. NEMZETKÖZI
FÚVÓSZENEKARI
FESZTIVÁL
A SZERBIAI
NAGYBECSKEREKEN
Nagybecskerek, a barátságos szerb kisváros másodszor látja
vendégül a magyar, szerb és román fúvószenekarokat fesztivál-versenyén. Nyolc, különböző szintű, különböző korcsoportba tartozó, vidékről és a fővárosból egyaránt származó
zenekar mérte össze tudását négy kategóriában.

A

z ezt megelőző, 2012-es fesztiválhoz képest a
2014-es zenei színvonala számottevően javult,
és a programok is változatosabbak voltak. Jómagam gyakran veszek részt hasonló fesztiválokon
Magyarországon, és ami érdekes, állandóan új zenekarokkal találkozom. Most az albertirsai, pécsi és a budapesti, továbbá a szerb nagybecskereki, és pancsovai
zenekarok, valamint a román OSSO Varadinum csodálatos játékát hallhattam. Ők lettek kategóriájuk győztesei. A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és

Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE – Tagszervezet és a fesztiválszervező bizottság a kötelező darabok közé nehéz versenydarabokat és kortárs műveket
válogatott a résztvevők szakmai színvonalának növelése céljából. Tulajdonképpen ez a nemzeti zeneszerzők
zenéjét jelentette. A gyermek (16 éves korig) kategóriában Zempléni László Utazás Európában című művét,
az ifjúsági zenekaroknak (25 éves korig) Gustav Holst
Esz-dúr szvit katonazenekarra című darabját, felnőtt
zenekaroknak (korhatár nélkül) Dubrovay László zené-
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jét, valamint az amatőr zenekaroknak (korhatár nélkül)
megrendezett nyílt kategóriában egy nemzeti zeneszerző által szerzett szabadon választott darabot kellett bemutatni. A nemzetközi zsűri - Csikota József (elnök - A
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép
-Kelet-Európai Szövetsége WASBE – Tagszervezet
elnöke), A. Dudin (Oroszország), B. Gagich (Szerbia) –
megjegyezte, hogy megnőtt az érdeklődés a verseny
iránt a résztvevők részéről, és hogy a nemzeti versenyek
programjaiban egyre több zeneszerző műve szerepel.
A zsűri a fesztivál program bővítésére tett javaslatot
az utcai fúvószenekari parádé rovására, több zenekar
összevont játékára és a szakma képviselőinek a szabadtéri programokra való meghívására biztatott. A versenyt
egy régi színházban rendezték meg. A fesztiválverseny
záró hangversenyét a színház előtti téren tartották meg,
melyet a helyi lakosok is meghallgathattak. A zenekarok rövid koncertprogramot adtak elő, és a zsűri pedig
bronz, ezüst és arany fokozatú oklevelekkel jutalmazta
a szép játékot, és a szervezőbizottság is kapott díjat.
Véget ért a szép esemény és a jövőbeli tervek közt szerepel az is, hogy a WASBE kelet-európai szervezete a
második regionális konferenciáját Nagybecskereken
tartsa. Ezt a nagyszabású és rendkívüli jelentőségű eseményt a régió összes érintett országában komolyan elő
kell készíteni, mert az első ilyen esemény ez év júliusában Debrecenben (Magyarországon), felállította a mércét, amelyhez a régiónak fel kell fejlődnie. A zsűri tagjai köszönik a nagybecskereki szervezők munkáját, külön köszönet illeti Branislav Gagichot és, Slobodan
Giriket. Gratulálunk a versenyen és a fesztiválon résztvevő összes zenésznek és karmestereiknek. Köszönjük,
hogy megosztották tapasztalataikat! Külön köszönet
illeti Neumayer Károlyt, Bakó Rollandot, Payr Henriket
(Magyarország); B. Gagichot, B. Mativichet (Szerbia);
és Orosz Jánost (Románia)!
А. DUDIN
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I. REGIONÁLIS WASBE
KONFERENCIA
KELET-EURÓPA

E

bben az esztendőben nagyszabású, nemzetközi
szinten is meghatározó, történelmi esemény megrendezésére került sor Debrecenben. KeletEurópai Fúvószenekari Szövetségünknek 10 esztendős
szakmai és nemzetközi kapcsolatépítő, fejlesztő tevékenysége után 2014. július 6-14. között első alkalommal
járt a Fúvószenei Világszövetség (World Association for
Symphonic Bands and Ensembles – WASBE – Tagszervezet) konferenciája Kelet-Európában, és első ízben Magyarországon. Ez nemcsak nekünk, kelet-európaiak és
magyarok számára bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem
a Világszövetség számára is, hiszen a WASBE történetében először, ezen alkalommal került sor regionális konferencia és fesztivál megrendezésére. Ugyan eddig is
szerepeltek kelet-európai zenekarok a Világszövetség
rendezvényein, de ez volt az első lehetőség arra, hogy a
helyszínen, Kelet-Európában ismerje meg a világ szakmai közvéleménye annak gazdag zenei kultúráját, fúvószenei értékeit, gyöngyszemeit. A közös cél új tradíció
megteremtése volt és a sikeres rendezvény a szövetséget
megerősítette abban, hogy a regionális konferenciák sorát folytatni kell.

Debrecen pályázatát a kelet-európai WASBE konferencia és fesztivál megszervezésére, 2014-re 2012 decemberében hagyta jóvá a Fúvószenekari Világszövetség
Elnöksége chicagói gyűlésén. Ekkor kezdődhetett a
szakmai szervezés két esztendős időszaka. A keleteurópai konferencia új alapokra helyezte a négy magyarországi egyetem szakmai együttműködését. Létrejött egy
művészeti bizottság a rendezvény szakmai koordinálására, amely tagjai egy olyan magas szintű szakmai műhelyet is létrehoztak, amely együttműködő munkája reméljük, nagyon sokáig fogja segíteni a magyarországi fúvószene fejlődését. A Művészeti Bizottság tagjai: Dohos
László, a Magyar Honvédség nyugalmazott főkarmestere, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke,
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanára,
Neumayer Károly, a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézet docense, Szabó Ferenc, a Győri
Symphonic Band vezetője, a Széchenyi István Egyetem
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet művésztanára, és Dr.
Csikota József a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE Tagszervezet elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának egyetemi adjunktusa voltak.
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A rangos esemény a világ minden tájáról vonzotta a
fúvószenei szakembereket és zenekarokat. A konferencia kilenc napja alatt 24 szakmai előadáson és 30 koncerten vettek részt az érdeklődők. Az előadók és a zenekarok – Magyarországon kívül – Norvégiából, NagyBritanniából, az Egyesült Államokból, Németországból,
Hollandiából, Svájcból, Romániából, Lengyelországból,
Bulgáriából és Észtországból érkeztek. Érdekes és tanulságos előadásokon került bemutatásra a magyarországi,
az egyesület államokbeli, és a holland zenei és fúvószenei nevelés. A résztvevők megismerkedhettek az angol,
a skandináv országok, az USA, a svájci, a belga és a
holland fúvószenekari repertoárral, hangsúlyozva azok
napjainkbeli újdonságait, a lengyel, a bolgár fúvószene
mellett a Baltikum specialitásaival, és számos zeneszerző Dmitrij Sosztakovics, Hidas Frigyes, Lendvay Kamilló, Dubrovay László, Balázs Árpád munkásságával is. A
Budapest Saxophone Quartet, a Helicon Wind
Ensemble, a Sonus Ütőegyüttes kurzusai, a Musikdesk
és az Adams bemutatói mellett az Adams Musical Instruments hangszer- és az Editio Musica Budapest kottakiállítása színesítette a szakmai programot. A konferencia
lehetőséget adott arra is, hogy bemutatásra kerüljön 10

éves jubileumot ünneplő Kelet-Európai Fúvószenekari
Szövetségünk hazai és regionális fúvószenekari mozgalmat építő tevékenysége.
A WASBE Elnöksége a debreceni konferencia keretei között tartotta soron következő ülését. A konferencia
előadói között a jelenlegi elnök, Bert Aalders mellett
megtisztelték a rendezvényt korábbi WASBE elnökök:
Odd Terje Lysebo és Dr. Leon J. Bly is.
A fesztivál kilenc napja alatt több mint ezer zenész
gyönyörködtette a közönséget szabadtéri és esti teremkoncerteken. A Kölcsey Központban megtartott nyitóhangversenyen Bert Aalders, a WASBE elnöke, Dr.
Duffek Mihály a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Karának dékánja, valamint Dr. Csikota József, a Kelet-

Európai WASBE Tagszervezet elnöke, a WASBE Elnökségének tagja köszöntötte a résztvevőket és érdeklődőket. A nyitó ünnepi pillanatain a Magyar Honvédség
Központi Zenekara és Tánckara közreműködött. A nagysikerű és magas színvonalú záró koncert megrendezésére a Bartók teremben került sor, ahol Dr. Marosi László,
Dohos László és Dr. Csikota József vezényelte a KeletEurópai Egyetemi Projektzenekart. A záróhangversenyen Bert Aalders, a Világszövetség holland elnöke elismerését és örömét fejezte ki a sikeres esemény kapcsán.
A precíz szervezés, a részt vevő előadók és fúvószenekarok előadásai ékesen bizonyították, hogy Kelet-

Európának és benne Magyarországnak fontos helye van
a világ fúvószenekari életében.
A többi napon a fesztivál két helyszínén: esőmentes
napokon a Kossuth téren léptek fel fesztiválhangulatról
gondoskodó hazai és külföldi zenekarok, esténként pedig a patinás, rangos versenyeknek helyt adó Bartók
teremben élvezhette a közönség a WASBE regionális
konferenciájára meghívott együttesek magas szintű koncertjeit.
A rangos esemény keretein belül három projektzenekar: a Gyermek- és Ifjúsági Projektzenekar (vezényelt:
Becker Gyula, Szabó Imre), a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Fúvószenekara (vezényelt:
Makovecz Pál) és a fent említett Kelet-Európai Egyetemi Projektzenekar előadásában gyönyörködhetett a közönség.
A koncertfúvós zenekarokon kívül fellépett a Budapest Saxophone Quartet, és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának keretein belül működő Sonus
Ütőegyüttes is.
A Magyar Zeneszerzők Egyesülete külön erre az
alkalomra zeneszerzői pályázatot írt ki, amelynek három
díjazott zeneműve, Zempléni László Dal és Rondója,
Balogh Zoltán Variációk egy tüsszentésre és Kerek Gábor Maszkok című művei ősbemutatóként hangzottak el
a projektzenekarok előadásában. Az I. Regionális Kelet-
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Európai Konferencia széles körű összefogás eredményeként jött létre. Ez a mindannyiunk számára feledhetetlen esemény a WASBE - World Association for
Symphonic Bands and Ensembles, a Fúvószenekarok és
Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai
Szövetsége WASBE - Tagszervezet, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft, a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kara, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség, valamint a Zeneszerzők Országos
Egyesületének partneri együttműködésének köszönhetően valósult meg.
Számos intézmény nyújtott nélkülözhetetlen támogatást a rendezvényhez. A Nemzeti Kulturális Alap, a
Magyar Művészeti Akadémia, Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem, a debreceni Kodály Filharmónia, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, valamint az
Adams Musical Instruments. Továbbá ez a nagyszerű,
nemzetközi szinten is példaértékű esemény nem valósulhatott volna meg számos kolléga önzetlen szakmai és
szervezői munkája nélkül. Dr. Csikota József a KeletEurópai Fúvószenekari Szövetség elnöke, aki rendezvény szakmai házigazdájaként egybefogta a sok-sok

ember és szervezet munkáját köszönetét fejezi ki nélkülözhetetlen segítségéért, a Művészeti Bizottság karmester tagjainak: Dohos Lászlónak, Neumayer Károlynak,
Szabó Ferencnek, Dr. Váradi Juditnak a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kara dékánhelyettesének, a
helyi szervezői munkáért a Főnix Rendezvényszervező
munkatársainak, köztük Kovács Nikolettnek. Külön
tiszteletteljes köszönet illeti Dr. Duffek Mihályt, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánját, aki felismerte a nagyszerű lehetőséget, és helyet adott, házigazdája volt a konferenciának és Bert Aaldersnek a
WASBE elnökének, aki szívén viselte és teljes támogatását biztosította az első regionális WASBE Konferencia magyarországi megrendezésének.
A számtalan elismerés a világ minden részéből megerősítette, hogy hazai és regionális fúvószenekari mozgalmunk nemcsak fúvószenei értékekben, zenekarokban, művekben, de a szervezésben is világ színvonalú,
példaértékű teljesítményre képes. Egymásból töltekezve, új inspirációkat nyerve folytatjuk a megkezdett utat.
Köszönet minden résztvevőnek és érdeklődőnek, akivel
megoszthattuk ezeket a gyönyörű napokat, amellyel
beleírtuk magunkat a világ fúvószenei történetébe.
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KONCERT PROGRAMOK
JÚLIUS 6.

J Ú L I U S 8.

20.00-21.30 Nyitó ünnepség – Kölcsey
Központ
Magyar Honvédség Központi Zenekara és
tánckara
vezényel: Csizmadia Zsolt, Kovács Tibor
1. Erkel Ferenc: Hunyadi-nyitány
2. Hidas Frigyes:
Concerto for Brass Quintet
3. Liszt Ferenc: XIV. Magyar rapszódia
4. Kodály Zoltán: Háry szvit
5. Kéler Béla: Rákóczi nyitány

Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 Bartók és Kodály zenéje –
Dr. Arany János (HU)
10.45 Északi országok fúvószenei reperto
árja - Odd Terje Lysebo (N)
11.30 Fúvószenekarok, mint az Oktatási
Program része az USA-ban:
Kihívások és előnyök – Mike Boitz
(USA)
Kossuth tér
15.30-16.20 Nord Rhein Westfalia Youth
Wind Philharmonic (D)
vezényel: Harrie Vorselen
Bartók terem
19.00-20.00 Budapest Saxophone Quartet
(HU) vezényel: Szepesi Bence, Puskás
Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell
1. A. Vivaldi: Concerto for Piccolo in Cmajor RV.443 km.: Kanyó Dávid fuvola
2. J.S. Bach: Partite diverse sopra il
Corale BWV 76
3. G. Rossini: Per quattro...
4. Kodály Z.: Mátrai képek
5. Mike Curtis: Ivan na Donka dumase
6. Tűzkő Csaba: Akkor szép az erdő
7. Mike Curtis: Kopanista
20.30-21.30 Nanset Wind Ensemble (N)
vezényel: Odd Terje Lysebo
1. Antonio Bibalo – Overture pour
"Le Serviteur de deux Maitres"
2. Geir Sundbo – Four Scenes for Horn
and wind ensemble km.: Cecilie
Lindflaten – kürt
3. Knut Vaage – Breaking another wall
4. Poul Ruders – Sonatas – Six pieces of
music for large wind ensemble,
percussion, harp and piano

JÚLIUS 7.
Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 Zenei nevelés Magyarországon Dr. Duffek Mihály (HU)
10.45 Dmitrij Sosztakovics ismeretlen
fúvószenéje - Odd Terje Lysebo
11.30 Angol fúvószenei repertoár Phillip Scott (GB)
Kossuth tér
15.30-16.20 Sásd Városi Koncertfúvószenekar (HU)
vezényel: Elek Péter
16.30-17.20 Pénzügyőr Zenekar (HU)
vezényel: Kapi-Horváth
Ferenc, Nyers Alex
Bartók terem
19.00-20.00 Gyermek- és Ifjúsági
Projektzenekar (HU)
vezényel: Bekker Gyula,
Szabó Imre
1. Kraul Antal: Sólyommadár induló
2. Hidas Frigyes: Vidám zene
3. Gulyás László: Széki muzsika
km.: Laskai László - klarinét
4. Bartók Béla: Román népi táncok
arr. Dohos László
5. Zempléni László: Dal és Rondó
6. Balázs Árpád: Régi magyar táncok
Gömörből
7. Farkas Antal: Üveges tánc
20.30-21.30 Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Kara és a Makói
Magán Zeneiskola Egyesített Koncert
Fúvószenekara (HU)
vezényel: Dr. Csikota József,
Bert Aalders,Dr. Marosi László,
Szabó Ferenc
1. Hidas Frigyes: El nem táncolt balett
2. Tóth Péter: Ikaros
3. Dubrovay László: 2. Trombitaverseny
km.: Pálfalvi Tamás-trombita
4. Lendvay Kamilló: Fúvósszimfónia
IV. tétel - Riói karnevál

JÚLIUS 9.
Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 Új Repertoár az USA-ban –
Dr. James Ripley ( USA)
10.45 Új kiadványok az Editio Musica
Budapestnél–Sigrai László (HU)
11.30 Budapest Saxophone Quartet
workshop/masterclass (HU)
Kossuth tér
15.30-16.20 Kisteleki Fúvószenekar (HU)
vezényel: Czirok Zoltán, Kalmár Gergely
József, Gömöri Balázs
16.30-17.20 Osso Varadinum (RO)
vezényel: Orosz János
Bartók terem
19.00-20.00 Körösparti Vasutas Koncertfúvószenekar (HU)
vezényel: Szűcs Csaba

1. Pécsi József: Centenáriumi induló
2. Kéler Béla: Magyar vígjáték nyitány
Op. 108
3. Jan Van der Roost: Balkanya
4. Hidas Frigyes: Szvit
5. Benedekfi István–Benedekfi Zoltán:
Tsunami
20.30-21.30 Nord Rhein Westfalia Youth
Wind Philharmonic (D)
vezényel: Harrie Vorselen
1. Johann Strauss-arr. Roger Niese:
Overtüre aus der Fledermaus
2. Samuel Pascoal: Concertino for Piccolo
and Symphonic Band
3. Alexander Comitas: Night Party Music
4. Eric Whitacre: Ghost Train
JÚLIUS 10.
Előadások – DE Zeneművészeti Kar
9.15 A WASBE Kelet-Európai Szekció 10
éves munkássága - Dr. Csikota József
(HU)
10.00 Adams Musical Instruments
prezentáció – Albert Straten, Bert
Aalders (NL)
10.45 Svájc fúvószenéjének új kiadása –
Oliver Waespi (CH)
11.30 Zeneszerzői interjúk – Prof. Felix
Hauswirth (CH)
Kossuth tér
15.30-16.20 Tabi Fúvószenekar (HU)
vezényel: Sternóczky László
16.30-17.20 Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskola
Fúvószenekara (HU)
vezényel: Makovecz Pál
Bartók Terem
19.00-20.00 Oerlikon-Zürich Symphonic
Wind Band (CH)
vezényel: Carlo Balmelli
1. Jean Balissat: Le premiere jour
2. Oliver Waespi: Doppelkonzert für
Harfe und Klavier km.: Praxedis HugRütti-hárfa Praxedis Geneviéve Hugzongora
3. Franco Cesarini: Bulgarian dances
(Part II.)
20.30-21.30 Sinfonisches Blasorchester
Bern (CH) vezényel: Rolf
Schumacher
1. Oliver Waespi: Traversada
2. Farkas Ferenc: Concertino rustico, for
Alphorn and wind ensemble arr.
Daniela Ivanova
3. Rob Goorhuis: Guggisberg Fantasie –
over an old traditional Swiss Folksong
premiere
4. Kurt Widorski: Klee Pictures
5. Gioachino Rossini: Wilhelm Tell
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JÚLIUS 11.
Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 Hidas Frigyes művei –
Dr. Marosi László (USA)
10.45 Interjú Lendvay Kamillóval és
Dubrovay Lászlóval – Dr. Marosi
László (USA)
11.30 Fúvószenekarok és Big Band-ek
Lengyelországban – Dr. Miroslaw
Kordowski (PL)
Kossuth tér
18.00-18.45 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara
(HU) vezényel: Sárvári József
Bartók terem
19.00-20.00 Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Fúvószenekara
(HU) vezényel: Makovecz Pál
1. Liszt Ferenc: Les Preludes
2. Ránki György: Pomádé király új ruhája
- szvit
3. Hidas Frigyes: Rapszódia km.: GörögHegyi Gábor-basszusharsona
4. Balogh Zoltán: Variációk egy
tüsszentésre
5. Dubrovay László: Berregő Polka
20.30-21.30 Győri Symphonic Band (HU)
vezényel: Szabó Ferenc
1. Lendvay Kamilló: Ünnepi játék-nyitány
2. Hidas Frigyes:
Fantasy for cello and wind band km.:
Déri György-gondonka
3. Dubrovay László: Kis szvit
4. Hidas Frigyes: Coriolanus
JÚLIUS 12.
Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 Bolgár fúvószene – áttekintés –
Dr. Leon Bly (D)
10.45 Balázs Árpád fúvószenekari
műveinek bemutatása –
Balázs Árpád (HU)
11.30 Musicdesk / RIC Repertoár
Központ – Joop Boerstoel (NL)
Kossuth tér
15.30-16.20 Kiskunfélegyházi Koncertfúvószenekar (HU) vezényel:
Sternóczky László
Bartók terem
19.00-20.00 Georg Ots Tallinn Music
College Wind Orchestra
(EST), vezényel: Sirly IllakOluvere
1. Tönis Körvits: Come together
2. Eduard Tubin, arr. for wind band
PeeterSaan: Two movements from the
„Kratt” ballet suite
3. Ott Kask: Beneath the Wise Man's
Lodging
4. Priit Raik: Moonlight
5. Ott Kask: Suite for Wind Orchestra
6. Timo Försström: Life in the Capital
City

7. Priit Raik: Tangled dance party
20.30-21.30 Kiskunfélegyházi
Koncert-fúvószenekar (HU)
vezényel: Tóth László
1. Balázs Árpád: Kuruc képek
km.: Tóth Ákos - tárogató
2. Hidas Frigyes: Save the Sea
3. Vavrinecz Béla: II. rapszódia
JÚLIUS 13.

Dr. Marosi László,
Dohos László,
Dr. Csikota József
1. Liszt Ferenc: Induló
2. Balázs Árpád: Concertino
3. Igor Goncharov: Suite for Wind Band
4. Kerek Gábor: Maszkok
5. Hidas Frigyes: Dornier Dox
20.00-21.00 Noorte Kontsertorkester Youth Wind Ensemble of
Estonia in co-operation with
Estonian Youth Brass) (EST)
vezényel: Aavo Ots, Priit
Sonn, Kaido Kivi, Bert
Langeler, Valdo Rüütelmaa
1. Giovanni Gabrieli:
Canzon septimi toni No. 2.
2. Marc-Antoine Charpentier-arr. W.
Hecman: Prelude from Te Deum
3. J. Clarke-arr. W. Hecman:Trumpet
Voluntary
4. René Eespere : Dies Festus Beneventum
5. V. Ojakaar: Concert Polka km.: Mait
Peterson
6. Jan Bosveld: Fincastle Overture
7. A.Waignein: Rhapsody
km.: Marcis Runka-szárnykürt
8. Jan Van der Roost: Domus
9. Peters Putans: Song of Ladgale
10. Raimond Valgre: Medley of Raimond
Valgre's songs (arr. T. Körvits)
11.Franz Crepaz: Trumpets on Tour
21.15-22.15 Nationaal Jeugd Fanfare
Orkest (NL) vezényel:
Danny Oosterman

Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 A magyar katonazene története –
Dohos László (HU)
10.45 Új repertoár fúvós együttesekre –
Helicon Wind Ensemble, Björn Bus
(NL)
11.30 Ütő workshop / kis koncert –
SONUS ütőegyüttes - Albert Straten
(NL), Dr. Szabó István (HU)
Kossuth tér
15.30-16.20 Gerje-Party Fúvósegylet
(HU) vezényel: Orosz János
16.30-17.20 National Youth Fanfare Band
(NL) vezényel: Danny
Oosterman
Bartók terem
18.30-19.20 Puskás Levente – szaxofon,
Váradi Judit – zongora és a
SONUS Ütőegyüttes hang
versenye művészeti vezető:
Dr. Szabó István (HU)
1. Georg Friedrich Händel: g-moll szonáta
2. Henri Dutilleux: Sonatine
3. Astor Piazzolla: Café 1930
4. Márta István: Babaházi történet
5. Hollós Aurél: José
6. Charles Gounod - Kováts Zoltán:
Együttműködő partnerek:
Faust-balettzene crossover
WASBE - World Association for Symphonic
7. G.H. Green: Ragtime
Bands and Ensembles
19.30-20.30 Helicon Wind Ensemble
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarorszá(NL) vezényel: Björn Bus
gi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
1. Jean Francaix: 9 Piéces Caractéristiques
WASBE Tagszervezet
2. Claude Debussy: Petite Suite
Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
3. Jean Lambrechts: Parisiana
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
4. Jean Francaix: Sept Dances d'aprés le
Magyar Fúvószenei és Mazsorett
ballet
JÚLIUS 14.
Előadások – DE Zeneművészeti Kar
10.00 Fúvószenei nevelés és kreativitás
Hollandiában – Cheryl Oosterman
(NL)
10.45 A Baltikum fúvószenéje – Bert
Langeler (EST)
11.30 Belga és holland fúvószenekari
repertoár – Joop Boerstoel (NL)
Kossuth tér
15.30-16.20 Soproni Juventus
Koncert-fúvószenekar (HU)
vezényel: dr. Friedrich András
Zárókoncert Nagyerdei Szabadtéri Színpad
18.30-19.30 Kelet-Európai Egyetemi
Projektzenekar vezényel:

Szövetség
Zeneszerzők Országos Egyesülete

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Művészeti Akadémia
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Debreceni Egyetem
Kodály Filharmónia Debrecen
Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola
Adams Musical Instruments
Hangszer- és kottakiállítás
a DE Zeneművészeti Karán

Kiállítók :
Adams Musical Instruments,
Editio Musica Budapest
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FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁL
AZ URÁL FŐVÁROSÁBAN

Y

ekaterinburg fennállásának 291. évében 2014.
augusztus 16-án, Yekaterinburg városnapja
alkalmából nagyszabású rendezvénysorozattal
ünnepelt az Urál fővárosa. A zenekarok látványos, magas színvonalú felvonulásait nemzetközi szakmai zsűri:
Alexander Koroteev a belorussziai Minskből, Raine
Ampuja Finnországból, Anatoly Dudin professzor
Moszkvából, valamint Dr. Csikota József a fúvószenekari világszövetség (WASBE) kelet-európai szekciójának elnöke tekintette meg.
A helyi szervezőbizottság számára ez az ünnepi
fesztivál alkalmat adott arra, hogy hivatalos tárgyalások
induljanak meg a város és a régió vezetői részéről egy
közeljövőben megvalósítandó WASBE Regionális
Konferencia yekaterinburgi megrendezésének ügyében.
Az orosz kulturális miniszterhelyettes, Yekaterinburg
alpolgármestere, a helyi szervezők részéről Alexander
Pavlov karmester - zenekari igazgató, Raine Ampuja a
finn fúvószenekari szövetség elnöke, Alexander
Koroteev a belorusz fúvószenekari szövetség elnöke,
Anatoly Dudin professzor a moszkvai egyetem

(MSUCA) nemzetközi tanszékének vezetője, valamint
Dr. Csikota József a kelet-európai fúvószenekari szövetség elnöke és a fúvószenekari világszövetség elnökségi tagja közötti tárgyalások után megállapítást nyert,
hogy a nagyszabású fesztivál tapasztalatai mind gazdasági mind szervezési értelemben megalapozzák a nemzetközi konferencia terveit. A „főpróba” jól sikerült.
10 helyszínen több mint 50 esemény látogatóinak száma elérte a 350 ezret.
A sikeres rendezvényt követően szívből gratulálunk
a professzionális szervezőmunkához Alexander Pavlov
ezredesnek, karmesternek, Oroszország kiváló művészének, az Uralband Orchestra igazgatójának, keleteurópai fúvószenekari szövetségünk tagjának. A fesztivál nemcsak Yekaterinburg városának volt kiemelkedő
ünnepi alkalom, de új lehetőségeket megnyitva továbberősítette a fúvószene keleti régiójának szakmai kapcsolatait új lendületet adva a régión belüli együttműködésnek és a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásnak egyaránt.
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OROSZ
ZENEKARI- ÉS
KÓRUSTALÁLKOZÓ

N

ovember 21-25 között a zenei intézet és az egyetem nemzetközi tudományos és kreatív laboratóriumának szervezőbizottsága megrendezte a
XIII. orosz zenekari és kórustalálkozót. Az évente megrendezésre kerülő eseményt Anatoly Dudin a Moszkvai
Állami Egyetem professzora az egyetemmel közösen
szervezte meg és látta vendégül.
Ez alkalommal a moszkvai és a moszkvai körzet zeneiskoláinak zenekarai, együttesei és kórusai vettek részt
a jeles eseményen: Vidnoe városából, az Orel kórusa,
Zelenográd, Isztra, Ozerij és Khimki városából pedig
hangszeres és énekes együttesek. A találkozón Oroszország 16 régiója kreatív csoportjainak igazgatói és karnagyai vettek részt, továbbá meg kell említenünk a külföldi
karmestereket és előadókat is: Alexandr Koroteev Belorussziából, Csikota József Magyarországról, Raine
Ampuja Finnországból és Naohiko Hatano Japánból érkezett. A résztvevők összlétszáma meghaladta a félmilliót. Diákok, főiskolai, egyetemi, zeneintézeti és konzervatóriumi hallgatók, egyetemi tanárok, professzorok, híres
mesterek voltak tanúi ennek a hatalmas zenekari és kórustalálkozónak. A rendezvény szervezői a legmagasabb
elismerést kapták a találkozó résztvevőitől. Ez arra utal,
hogy a találkozó összeszedett programja – a fúvós- és
táncegyüttesekről, zeneoktatásról, kórus-vezénylési technikáról – a különböző tanszékeken megtartott szemináriumok gyümölcsözőek voltak, és ez a tanszékek és az
egész egyetem növekvő presztízse felé irányítja a figyelmet.
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A találkozó programja mind mennyiségében, mind
minőségében sokat változott. A rendezvény öt napja
alatt hét versenyt láthattunk hangszeres és kórusegyüttesek részvételével, majd pedig a különböző korcsoportból és városból való legjobb iskolai és profi zenekarok, együttesek és kórusok koncertjét hallhattuk.
Vezető orosz és külföldi szakemberek 12 mesterkurzust
tartottak az egyetem és más oktatási intézmények diákjai és tanárai számára. A magas szakmai színvonalat
képviselő, D.B. Kabalevsky és B.A. Diev nevével fémjelzett orosz tudományos-gyakorlati konferencián, valamint nemzetközi egyetemek közötti tudományos konferencián, kiváló hazai és külföldi tudósok adtak elő a
zenekari együttesek és kórusok témakörében.
Meg kell jegyeznünk, hogy a rendezvény hatékony
képzési módszernek is bizonyult. A fúvós tanszéken
például Oroszország – Kalinyingrádtól Kabarovszkig
széltében, és Noriszktól egészen a déli területekig hosz-
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szában is – képviselteti magát. Az eseményen megjelenő diákok hozzáállása is nagymértékben változott. A
diákok és tanáraik a versenyre készülve plusz próbákat
iktatnak be délelőtt 9-kor és hétvégenként.
A kreatív iskolai és profi zenekarok közös koncertjei
nagymértékben szolgálják a kollégák közötti szakmai
tapasztalatcserét. A kommunikáció, véleménycsere, a
baráti kapcsolatok kialakítása szokássá vált, és a problémák megoldása ezáltal könnyebbé vált. A fiatal kollégák számára vegyes zenekarban játszani felbecsülhetetlen értékű tapasztalatszerzési és gyakorlási lehetőség,
még ha nehéz is. Míg másutt nem, itt igazán megmutatkozik az előadók és a zenészek erős illetve gyenge oldala. Az új művekről, technikákról tartott műhelyek, előadások és kreatív értekezletek mind egyedülálló alkalmat biztosítottak a diákok és tanárok számára a változatos külföldi pedagógiai, előadási és zeneszerzési módszerek, megismerésére.
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A nyertesek gálakoncertjével és két tudományosgyakorlati konferenciával zárult az együtt munkálkodás.
Híres tudósok és gyakorló zenészek beszámolóikban
problémákat tártak elénk, melyekre megoldást is kínáltak; ebből a témából sosem lehet elég, különösen, ha
zenekari együttesekről, kórusokról vagy fiatal zenészek
képzéséről van szó.
Az előadók, karmesterek és együttesek a záró koncerten nemcsak a szórakoztatást tűzték ki célul, hanem
azt is megmutatták, hányféle módon lehet koncertet adni.
A találkozó újdonsága abban mutatkozott meg, hogy
tanúi lehettünk a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken való közös zenélés fejlődésének.
A találkozó legfőbb célkitűzése az együttesi, zenekari és kórusprodukciók általános állapotának bemutatása
volt az oktatás minden szintjén, a vidéki iskoláktól
kezdve a főváros legjobb oktatási intézményeivel bezárólag. A hivatásos zenészektől való tanulás, a módszertan, pedagógia és a repertoár legfontosabb területeit
érintő tapasztalatcsere szintén cél colt. Az oktatási folyamat szervezése pedig az eljövendő találkozók témái
fog szerepelni.
A. KOROTEEV
(Belorusszia)
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FANFÁR ÁZSIA SZÍVÉBEN
RÉZFÚVÓSZENEKAROK ÉS
EGYÜTTESEK
II. NEMZETKÖZI FESZTIVÁLJA
TUVÁBAN

2014. június 4-6. között a Tuvai Köztársaság és Oroszország egyesülésének 100 éves
évfordulója alkalmából a Tuvai Köztársaság
és a szibériai körzet az Orosz Föderáció Kulturális Minisztériuma támogatásával nemzetközi
fesztivált és versenyt rendezett rézfúvószenekarok és együttesek számára Tuva fővárosában, Kyzyl-ben.
Fúvós szakemberek, oktatók, karmesterek és zenekarvezetők tartottak szakmai tapasztalatcserét a Kollektív zenélés fejlesztése

Oroszországban címmel. Zenekari műhelymunkák, mesterkurzusok, nyílt próbák, hangszer-, kotta-, és zeneelméleti kiadványok kiállítása, új zenekari művek bemutatása, kerekasztal eszmecserék színesítették a szakemberek találkozóját. A konferencia célja a közös
gondolkodás kialakítása és megvalósítása a
fúvószene fejlődésének kihívásairól, és a kelet
-európai és ázsiai fúvószene helyéről és helyzetéről a modern zenei világban.

FESZTIVÁLOK

FESZTIVÁLOK

FESZTIVÁLOK

A

fesztivál előtti napokban a világhírű katonazenekar: az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumának Központi Katonazenekara adott koncerteket Tuva különböző városaiban.
Az ünnepségsorozathoz kapcsolódó versenyen 17
zenekar vett részt az Orosz Föderáció különböző területeiről és Mongóliából. A konferencia meghívott vendégei, a nemzetközi zsűri tagjai a világ minden részét
képviselték: Adam Frey eufónium-művész az Egyesült
Államokból, Naohito Hatano karmester, zeneszerző
Japánból, Anatoly Dudin a moszkvai egyetem profeszszora, az Orchestra lap főszerkesztője, Janis Purins a
lett Zeneakadémia professzora, a fúvószenekarok balti
szövetségének elnöke, valamint Csikota József a keleteurópai fúvószenekari szövetség elnöke.

A konferencia hivatalos szakmai programja mellett
a Tuvai Nemzeti Filharmóniában rendezett hangversenyek, zenekari felvonulások és parádék és az egyesített
zenekar bemutatója várta az érdeklődő nagyközönséget. A 100 éves jubileum alkalmából Valerij Khalilov
főparancsnok, az orosz központi katonazenekar főkarmestere által írt Tyva induló bemutatása koronázta a
gyönyörű fesztivált.
Fúvószenei kultúránk fantasztikus színfoltja a Szibériában még napjainkban is megőrzött tradíció: a lovas fúvószenekari bemutatók. A Tuvai Köztársaság
Állami Fúvószenekara ilyen nagyszerű parádéval kápráztatta el a helyi és külföldi érdeklődőket.
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A konferencia a Nemzeti Zene és Dráma Színházban
megrendezett 2014. június 6-i Gálakoncerttel zárult,
melynek vendégkarmestere Dr. Csikota József volt.
A nagyszabású konferencia minden mozzanatában
megvalósította kelet-európai szövetségünk célkitűzéseit
a szakmai összefogás és nemzetközi együttműködés
erősítését. Szövetségünk több ezer kilométert átívelve
gyűjti egybe a fúvószenekari mozgalom lelkes szakembereit, segíti őket a közös gondolkodásban, a közös cselekvésben, a tapasztalat- és gondolatcserében, és nyit új
kapukat tagjai számára egymás felé és a fúvószene nemzetközi színterére. A tuvai konferencia ezt a szellemiséget valósította meg. Szervezője, kelet-európai szövetségünk aktív ázsiai tagja Timur Dulush, a Tuvai Köztársaság Állami Fúvószenekarának karmestere volt. Őszinte
szívből gratulálunk a szövetség minden tagja nevében a
kiváló rendezvényhez.

FESZTIVÁLOK

HÍREK

NEMZETKÖZI KITÜNTETÉS
ANATOLY DUDIN
ÁTADÓ ÜNNEPSÉG, SZERDA,
DECEMBER 18. - 18:00
SKYLINE BALLROOM W375AB

HÍREK

Anatoly Dudin az oroszországi és a környező országok
fúvószenekarainak magas színvonalának megvalósításán
dolgozik, és elősegítette a fenti országok illetve a nyugati
országok fúvószenészei közötti párbeszéd megindulását.
Kollegái elismerik vezetői és adminisztrációs képességeit,
ő a Villanova Egyetem keleti vonós hangszer-oktató
műhelyének igazgatója. Számos nemzeti, állami és
helyi kitüntetés birtokosa, melyeket az orosz fúvószenekari lap, az Orchestra főszerkesztőjeként, továbbá fesztiválok, konferenciák, versenyek és
egyéb rangos esemény szervezésében való részvételéért kapott. Mindezekkel kelet felé, a Tuvai Köztársaság, Mandzsúria északi része felé, és nyugat felé,
Magyarország felé is nyitott. Tevékenysége a fúvószenekari világszövetség (WASBE- World Association of
Symphonic Bands and Ensembles), az Internationalen
Gesellschaft Zur Erforschung und Forderung der
Blasmusik (IGEB), a Historic Brass Association
[Történelmi Fúvósszövetség], és az International Tuba and
Euphonium Association [Nemzetközi Tuba és Eufónium
Szövetség] szervezetekben növelik befolyását. Dudin nemzetközi érdekeltsége olyan légkört teremtett, amelyben az
Egyesült Államok, Anglia, Norvégia, Lettország, Magyarország és más országok vezető karmesterei az Oroszországi Föderáció különböző részein vezényelnek és vesznek
részt clinicen. Számos orosz fúvószenekari karmestert juttatott el a Midwest Clinicre.
Ami az ifjúsági zenekarokat illeti, őket a Connecticut
Dance School és a Jenny Lind Event (Greater Bridgeport
Youth zenei igazgatója), Barnum Fesztivál rendezvényeire
juttatta el. Anatoly Dudin a fúvószenekarok és együttesek
professzora, továbbá a Moszkvai Állami Kulturális és Művészeti Egyetem nemzetközi zenetanszékének vezetője. Az
Urál-hegység környékéről, Magnyitogorszkból származik
és a jekatyerinburgi Állami Konzervatóriumban végezte
tanulmányait; ezt követően a tanszék munkatársaként a
fúvószenekart vezényelte, amely mind a nemzeti, mind a
nemzetközi eseményeken díjakat nyert.
Az orosz kultúrában a helyi fúvószenekar a közösségi
élet szerves része. Míg az európai és amerikai zenekarok
európai és amerikai népszerű és szimfonikus műveket játszanak, addig az orosz repertoár a helyi népzenére és
egyéb zenére alapul. Néhány helyi önkormányzat hivatásos
fúvószenekart alkalmaz. Az amerikaiaknak jót tenne, ha
megpróbálnának az oroszokkal abban versenyezni, hogyan
építi jobban a fúvószenekar a közösségi életet.
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V. GYŐRI NEMZETKÖZI
HIDAS FRIGYES
FÚVÓSZENEKARI
KARMESTERKURZUS
A kurzus időpontja: 2015. március 9-13.
Helyszín: Győri Széchenyi István Egyetem, Varga Tibor Zeneművészeti Intézete
A kurzus vendég professzora Dr. Marosi László (University of Central Florida, USA),
a zenekari tudományok tanszékének igazgatója (vezényléstechnika, zenekari anyagismeret).
A kurzus művészeti vezetője Szabó Ferenc (SZE Győr, VTZI tanára).
A gyakorló zenekar: Győr Symphonic Band, mely a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor
Zeneművészeti Intézetének és a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolának közös együttese. A zenekar felkészülten várja a jelentkezőket és minden nap a legmagasabb szinten segíti a
résztvevő karmesterek munkáját. Az együttes karmestere Szabó Ferenc.
A kurzus célja:
A fúvószenekari karmesterek továbbképzése az eredeti koncertfúvós műfaj segítségével.
Az elméleti előadásokon túl lehetőség nyílik a karmesterek számára gyakorlati továbbképzésre is.
A vezető professzor több évtizedes nemzetközi tapasztalata és már négy kontinensen elismert
szakmai tudása, garancia a kurzus legmagasabb szintű vezetéséhez.
A karmesterkurzus programja:
2015. március 9.:
2015. március 10 - 12.:
2015. március 13.:

10 órakor megnyitó, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása.
Délután zenekari gyakorlat.
Délelőtt elméleti oktatás, délután zenekari gyakorlat.
Délelőtt főpróba,
18 órakor a Győr Symphonic Band nyilvános záróhangversenye
a kurzus aktív résztvevőinek vezényletével.
Karmesterkurzus tervezett anyaga:

Farkas Antal: Népdalszvit
Zempléni László: Rondó és Tánc
Guy Wolfenden: Illyrian Dances
Lendvay Kamilló: Fúvós szimfónia 4. tétel

Paul Hindemith: March
Hidas Frigyes: Cirkusz Szvit
Frank Ticheli: II. Szimfónia 3. tétel
Alfred Reed: Armenian Dances Part 1.

Részvételi díj: Aktív 50.000.-Ft, passzív 30.000.-Ft.
(A szállás és az étkezés költségét nem tartalmazza!)
Érdeklődésüket és jelentkezési szándékukat, kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezzék!
email: sz.ferenc@hangszertar.com
tel.:20-9656-639 fax:96/336-044,
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Ruppert István
Igazgató

Szabó Ferenc
Győr Symphonic Band karmestere
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B. TURHINSKY

„A VÖRÖS TÉR
MEGHÓDÍTÁSA”
AZ IZRAELI
VÉDELMI ERŐK
ZENEKARA
Mi a különbség az Izraeli Védelmi Erők Zenekara és a világ több tucat vagy több száz
katonazenekara között? Nos, az, hogy ez a
zenekar a világ azon kevés zenekarai közé
tartozik, vagy talán nincs is másik ilyen,
amely kizárólag újonc katonákból áll.
Néhány évvel ezelőtt a Bolgár Hadsereg
Zenekara Tel-Avivba látogatott. Színes egyenruhába öltözött tisztes férfiak vonultak végig
a teremben, majd felmentek a színpadra és
eljátszották nemzeti indulóikat.
Tisztes férfiak… Igen, így volt! Amint azt a
2009-es híres Szpasszkaja Torony Nemzetközi Katonazenei Fesztiválon is láthattuk, hogy
majdnem az összes orosz, német, olasz, francia és más országokból származó katonazenekarban 30-50 éves muzsikusok játszottak.
A katonazenekarok tagjai általában hivatásos katonák, azaz szerződésesek. A legkiválóbb példaként talán az orosz katonazenekarok szerkezetét hozhatjuk. Oroszország bármely neves katonazenekarának – mint például az Orosz Védelmi Minisztérium Központi
Katonazenekara – tagja játszhatna szólót bármely szimfonikus vagy operazenekarban.
Azonban ezek a zenészek hosszú ideig szolgálnak a hadseregben, akár 25 évig is. Ez a
munkájuk, fizetést kapnak érte.

ÉS NÁLUNK MI A HELYZET?

A

mi fiainkat és lányainkat 2-3 évre sorozzák be
katonának.
Ez mindenkit meglepett a moszkvai fesztiválon. Az
izraeli hadsereg minden tagja 2-3 éves újonc. Minden
évben lecserélődik a zenekar tagságának fele. Minden
évben – ha nem inkább minden félévben – a vezető karmesternek teljesen nulláról kell kezdenie. Ez az, ami
egyedülállóvá teszi a zenekarunkat: mindig dinamikus
és soha nem ragad meg a múltban.
Eltelnek a katonaévek és így énekeljük a dalt,
„They’ll have to take their guitars back anyway [Úgyis
vissza kell tenni a gitárokat]”.
Ezek a zenészek bármit eljátszanak: az indulótól
kezdve a rock zenéig mindent. Ezek a fiatal katonák
igazi virtuózok széles repertoárral. Hihetetlen, hogy
mennyi tehetség csatlakozik a zenekarhoz minden félévben! Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Izraeli Védelmi Erők Zenekara – az ország egyetlen katonazenekara,
más néven az Állami Ünnepi Zenekar, hihetetlen tehetségek forrása!
Egyébként az Izraeli Védelmi Erők Zenekarának
zenészei hol tartják a hangszereiket? – Nos, ott, ahol
minden izraeli katona tartja a fegyverét: nem a fegyvertartó polcon, nem is a fegyvertárban, hanem magán.
Katonák csatlakoznak a hadsereghez, és amikor leszerelnek, viszik magukkal a hangszert is. „I’ve been
trusted with a song - that’s my weapon and my prong
[»Megtanultam énekem, ez fegyverem és életem«, a
ford.]”.
Általában, ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor a
zenekar szentélye az vezető karnagy szobája. Itt születik
meg minden – az összes anyag, amit a zenekar játszik –
akár állami ünnepekkor vagy a Nemzetközi Katonazenei Fesztivál résztvevőjeként, Oroszország főterén.
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Egyszerű szoba, régimódi és bosszantóan primitív
vasajtó mögött. Az izraeli meleg méltó ellenfelére akad
itt – a légkondicionáló hideg szele majdnem elviselhetetlenné teszi. Yaaran alezredes így írja le, mit csinál az
irodájában egész nap. „Bejövök dolgozni minden reggel,
mint mindenki más. Mint mindenki más, én is a plasztik
kártyával jelentkezem be… aztán csak… várok, amíg el
nem telik a nap.”
Szeret viccelődni. Látták a TV-híradóban, mekkora
sikere volt az Izraeli Védelmi Erők Zenekarának a
„Szpasszkaja Torony 2009” fesztiválon? A siker, amely
a világ legnagyobb és legvörösebb terét meghódította,
ebben a kis irodában született.
Ez a hihetetlen siker itt kovácsolódott, a hátsó udvaron, pici felvonuló téren. Ez a kis felvonuló tér volt az ő
„Vörös terük”. Itt született meg a későbbi siker, és ez az
ember találta ki, tervezte meg és próbáltatta el, aki szeret
viccelődni a munkájával kapcsolatban. Egy nemzeti és
nemzetközi profi, aki mint mindenki, 8-tól 5-ig dolgozik.
BESSZARÁBIA – ODESSZA – IZRAEL

A

Ez a kicsiny szoba ötletek és más felbecsülhetetlen
értékű dolgok kincsestára. Óriási CD-gyűjtemény, beleértve más országok himnuszainak felvételeit, ahogyan
állami ünnepen játsszák őket; és egy jó minőségű technika, amin meg lehet hallgatni a zenét.
Minden az ő kezdeményezésén, ötletén alapul, és ő is
hajtja őket végre. Ha egy fiatal katonát megkérdezünk,
ki dirigálja a fellépéseket, ki vezeti a próbákat, ki tanítja
be nekik nemcsak a zenét, hanem az alaki gyakorlatot és
a formaságokat is, a rövid, velős válasz így hangzik:
„hát persze hogy igazgató-karmesterünk, Yaaran alezredes!”
A RÉGI JÓ SHARNITANIT

H

agyományosan 60 tagja van a zenekarnak, körülbelül fele arányban nők és férfiak. Hogy választják
ki őket? Nos, nagyon egyszerűen. Minden tagjelölt bemegy az igazgató-karmester szobájába és meggyőzi arról, hogy értékes tagja lenne a zenekarnak. Ennyi. Persze
nemcsak rábeszéléssel kell meggyőzni őt, hanem a kiváló zenetudást és a hangszeres játékot be is kell mutatni.
Mindez bizottság előtt történik, de minden esetben a
vezető karnagy mondja ki az utolsó szót. És ő az, akinek
köszönetet mondhatunk mindazért, amit a tévéhíradókban láthatunk, állam- és kormányfők találkozása alkalmával, parádékon, koncerteken. Mindenért, amit szeretünk, vagy nem szeretünk. És ha lenne miért… őt lehet
hibáztatni is. Ezért nem elégséges, ha valaki csak

hogy Michael mondja magáról, „egyszerű kisvárosi zsidó” Besszarábiából, aki katonai indulókat
játszott katonai évei alatt Odesszában. Csak üssük be a
Google keresőbe, hogy „Izraeli Védelmi Erők Zenekara”
(pl.:
http://www.
youtube.com/watch?
v=X0ChWsmC-nQ&NR=1) – és látni fogjuk, Michael
hogyan „rendezte” és vezényelte az orosz Vörös téri jól néz ki.
előadást.
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A „Szpasszkaja-toronynál” való szerepléskor azonban
a sharnitonit („első ezreddobos” héberül) olyan gyönyörű lány volt, hogy minden csatorna közelit akart róla
mutatni. A neve egyébként Shirley Frunkin, és már
nincs a hadseregben…
Ha egy zenész jól néz ki, de nem játszik jól, akkor
„barátaim, mindegy milyen pozícióban vagytok, soha
sem lesz belőletek zenész” Ha esetleg megnézik az előadást a YouTube-on, láthatják, hogy a zenészek különböző magasságúak – az egyik lány nagyon alacsony – de
ha hallanánk, hogy játszik! És a zenekar úgy áll, hogy ez
egyáltalán nem számít. Még egy dolog. Ha a nézőknek
tetszik a zene, nem fogják észrevenni, hogy ki milyen
magas.
A legfontosabb az emberi erőforrások milyensége. És
kit illet a dicséret ezért? Legelőször is a mentort.
„Senki sem fogja elfelejteni, amikor a zenészek hol
leguggoltak, hol felálltak, mikor a Vörös téren a „Hava
Nagilát” játszották…”
Yaaran alezredes visszamosolygott. Látta, hogy az
ötlete nem maradt észrevétlen…
A felvonulóterükön régi tubákat használnak virágcserépnek. Egy rakétagyártó mondta egyszer, hogy a régi
stratégiai rakétákba virágokat ültettek. A szépség utáni
vágy legyőzhetetlen, az emberek azt akarják, hogy mindenütt jelen legyen. A régi kardokból nemcsak ekevas
készíthető, hanem egyszerű váza is. Még a végén kiderül, hogy egy régi lövedékdarab vagy egy katonai trombita, amivel a hadsereget trombitálták össze, lakberendezési tárgy is lehet.
„Van egy jó tubás növendékem. Tudja, tavaly nem
volt egy sem az újoncok közül. – Hiány van belőlük”.
Érdekes, nem? Az igazgató-karmester az, aki az öszszes döntést meghozza és mégis függ a meghallgatásra
érkező diákoktól. Mi történik, ha nem jön el megfelelő
zenész?
Ebben az esetben valószínűleg megkeresné a gyermekzenekarok karmestereit. A gyermek fúvószenekarok
nagyon népszerűek Izraelben. Legtöbbször ezek a zenekarok a helyi konzervatóriumokban szerveződnek (a
konzervatórium Izraelben 8 és 18 év közöttieket képez a
hangszertől függően). Ezek kiváló zenekarok. Például a
Petach Tikva Konzervatórium zenekara (Michael
Delman karmesterrel) számtalan alkalommal nyert versenyeken és fesztiválokon, továbbá CD-t is adtak ki.
Vagy vegyük a Kfar Saba konzervatóriumot (Ofer EinHabar karmesterrel), vagy Netanya-i zenekart (Moti
Myron karmesterrel) és még sokan másokat. Ők mindannyian Michael Yaaran barátai; van lehetőség. Néhanéha odatelefonálnak: „Van egy nagyon jó baritonosom
az idén” vagy: „Küldünk egy trombitást a meghallgatásra”. Egyébként ezek a diákok nem kerülnek be automatikusan, mert először a hadseregbe kell felvételt nyerniük.
Meg kell jegyeznünk, hogy a katonazenekar gyakran
játszik hazai gyermek- vagy serdülő zenekarokkal. Ez
plusz motivációt jelent a gyerekeknek a tanulásban.
Mindenki katonazenész szeretne lenni és egy napon

csatlakozni a zenekarhoz.
A zenekar nagyon széles repertoárral bír. Ebbe nehéz
darabok és izraeli szerzők közkedvelt dalai egyaránt
beletartoznak. A zenekarban vannak hangszeresek és
énekesek is, és sok koncertet adnak olyan izraeli katonák
számára, akik az ismert dallamokat szeretnék hallani.
A zenekar a közelmúltban CD-t jelentetett meg, melyen részleteket hallhatunk Leonid Bernstein „West Side
Storyjából”, továbbá hallhatjuk a B. Pigovat, izraeli zeneszerző által szerzett „Akumta-indulót”, A. Shaw klarinétversenyét –zenekari kísérettel (szólót játszik: O.
Toledano), V. Osherov, cseljabinszki zeneszerző indulóját, a “Winners’ parade [Győztesek parádéja]”, G.
Gershwintől az „Egy amerikai Párizsban” A.
Khachaturian keringőjét “Masquerade [Álarcosbál]”…,
összesen 19 darabot.
Michael Yaaron nagy körültekintéssel választja ki
diákjait. Fel kell őket nevelnie. El kell őket vinnie a Vörös térre, a New-yorki Ötödik sugárútra és a Ben Gurion
repülőtérre a találkozási ünnepségre. És a mércét meg
kell ütni!
A(Z) (P)OROSZ ISKOLA

A

z orosz alaki gyakorlat a porosz mintájára szerveződött. Az izraeli katonák nem hajlítják be a karjukat masírozás közben – ezt az angolok csinálják így.
Gondolhatják, izraeli katona csak akkor vonul úgy, mint
egy angol, ha Londonban a Buckingham Palotánál őrségváltás van.
Oroszországban és a legtöbb poszt-szovjet hadseregben a katonák behajlítják a karjukat és nyújtva tartják a
lábukat masírozás közben. 120-at lépnek percenként,
míg az izraeli hadseregben ez a szám 108. Sokkal nyugodtabb. Majdnem keringőtempó.
A többi hadsereggel ellentétben, az izraeli hadseregben nem tulajdonítanak túlzott fontosságot az alaki gyakorlatoknak és formaságoknak. A legfontosabb feladatnak a gépek (tankok, hajók, repülők) kezelését és a stratégiák (határellenőrzés, terrorizmus-elhárítás) elsajátítását tekintik. A „Yamin-smol” (jobbra át-balra át!) csak
ezután jön. Pontosan ezért izzadni kellett a fiúknak, mire
felkészültek a Vörös téri szereplésre. Augusztus hónap
volt a legnehezebb. A karmester és a zenekari tagok
olyanok voltak, mint a kifacsart citrom, a lányok sírtak.
Az orosz nyelvben (és ez a jelenség sok más nyelvben is
előfordul) a „солдат” katonát, a „солдатка” pedig nem
katonanőt, hanem katonafeleséget jelent. Az izraeli hadseregben a katonanő nem katonafeleség, hanem női katona – olyan katona, mint a többi.
Persze a zenekarnak is kellett alaki gyakorlatozni és
meg kellett tanulniuk a formaságokat is, de most plusz
órákat is kellett venniük belőle, és új dolgokat is kellett
tanulniuk. Ezért néztek ki annyira jól.
Ha valaki megkérdezi, ki készítette fel őket? Akkor
erre csak egy válasz lehetséges. Persze, hogy ő volt. „Az
igazgató-karmesterünk, Yaaran alezredes”.
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Yaaran alezredest éremmel tüntették ki a Kremlben.
Emlékszik még előző tapasztalataira, amit a szovjet
hadseregben szerzett? Igen, de ez most mellékes, mert Amikor beszél róla, lehet látni, hogy büszke rá, de szerényen beszél. V.V. Putyinnal, az orosz miniszterelnökitt úgyis minden másképp van.
kel beszélt és Yaaran volt az egyetlen külföldi igazgatóA SZPASSZKAJA-TORONY FESZTIVÁL, 2009 karmester, aki tudott oroszul. De Michael nem dicsekvő
típus. Ahogy Odesszában mondják, „a fúvósok ne fújbben a fejezetben azzal folytatjuk történetünket, ják fel az arcukat és ne düllesszék ki a mellkasukat.”
Néha fúvószenekarokról szóló cikkekben megakad a
hogy hogyan játszottak zenészeink a Vörös téren,
hogyan vonultak végig Moszkva utcáin, hogyan zenéltek parkokban és kertekben, és hogyan követték őket a
rajongók mindenfelé. Mindazonáltal megpróbálom elkerülni az olyan banális leírásokat, mint például, hogy
„Végigvonultak a főutcán”, vagy „Zenéltek a város festői kertjeiben…” stb. Zenéről beszélünk és a zene nem
tűri a banalitásokat. A zene mindig új ötletek és új felfedezések származnak. A zene mindig lépést tart az újdonságokkal!
A Szpasszkaja-torony fesztiválnak köszönhetően, az
oroszok megismerhették az Izraeli Védelmi Erők Katonazenekarát, és ezekben a fiúkban nemcsak kiváló zenészeket ismerhettek meg, hanem egy kis ország terrorizmus ellen küzdő katonáit is.
Moszkva Izraelhez és az izraeli hadsereghez fűződő
viszonya a tragikus robbantások után megváltozott.
„Shalom, drága izraeli barátaink”, mondta a műsorvezető, és ezek szívből jövő, meleg szavaknak tűntek.
És mit jelent Moszkva ezeknek az izraeli fiataloknak?
Moszkva… Nos, Moszkva az Moszkva. Az igazat
megvallva a „lojális izraeli szívnek” a szó nem sokat
mond. Vagy ha jelent is valamit, az vajmi kevés. Egy
újabb város, amiben a fiúknak játszani kellett. New
Yorkban is így volt – ott sokkal nagyobb volt a diadal,
mert azonnal szívébe zárta őket a helyi zsidó közösség
– amelynek lélekszáma valószínűleg nagyobb, mint
Izrael teljes lakossága.
Mit jelent nekik Moszkva? És mit jelent a parancsnokuknak? Michael Yaaran régebben a szovjet hadseregben szolgált, ami azt jelenti, hogy az egyensapkáján
vörös csillagot visel. A Szpasszkaja-torony tetején látható vörös csillag miniatűr változatát – és ez volt a fesztivál neve is. Nekünk mindannyiunknak és az izraeli szemünk egy-egy bóknak szánt, furcsa megjegyzésen,
oroszoknak – a Vörös térnek mindig különleges jelenté- mint például, a „zenészek kiválóan játszottak, lehetett
se volt. Egyébként Michael a legjobbként számon tar- látni, amint felfújják az arcukat”, és ez azért érdekes,
tott odesszai katonai körzet zenekarában szolgált. Kar- mert fúvósoknál első számú szabály, hogy nem fújjuk
mesterük, a tehetséges katonai karmester, Leonid Salik fel az arcunkat!
már leszerelt. Gondolta volna valaki a 60-as években,
„ADDIG NEM, MÍG AZ ELSŐ CSILLAG
hogy a zsidó zenekara egyszer a Kreml előtt fog játszaFEL NEM JÖN”
ni? Michael most nagyon büszke erre.
Izraeli diákjaival ellentétben a moszkvai út különlesténként akár húszezren is megfordultak a Vörös
ges, és minden eddigitől különbözik. Miért? Ezt magyatéren, és minden este óriási taps köszöntötte a zerázni kell? Azt mondta, hogy számára az egy sikeres
nekarokat.
véget ért életszakasz lezárása volt. Diadalmas lezárás.
Előfordult, hogy a moszkvai tévécsatornák tévesen
magyaráztak meg egy furcsa esetet. Csúnya félreértés
AZ ARCUKAT SEM FÚJJÁK FEL, A MELLszármazhatott volna belőle, ha Yaaran alezredes nem
KASUKAT SEM DÜLLESZTIK KI
magyarázza el, mi történt.

E

E
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Szombat volt. Egy moszkvai újságíró a Vörös téren
arról beszélt, hogy a zsidóknak előírás szerint tilos zenélni szombaton, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy az
izraeliek fognak-e játszani. „De hát azért jöttek, hogy
játszanak!” – mondta az újságíró vigyorogva.
Úgy tűnt, mintha szívességet tennének Moszkvának,
és megszegnék hitük szabályait. Amikor ezt az epizódot
megnéztem a tévében, egy dolgot nem értettem, Ha tudták, hogy szombaton is játszaniuk kell, miért mentek el a
fesztiválra. Ha pedig megszegték a szombatot, miért jöttek kelletlenül. Az igazgató-karmester megvilágította a
kérdést. Senkinek nem fordult meg a fejében, hogy a
szombatot megszegje, és senki sem szegte meg. A szombat megtartása minden izraeli katonának parancsba van
adva. Ezért a zenekar tagjai türelmesen megvárták, míg
feljön az első csillag – ami a Szabbat végét jelzi.
A fesztivál egy hétig tartott, és a zenekar mindennap
játszott. A szombat azonban más volt. A karmester mindent elmagyarázott Valerij Khalilov vezérőrnagynak, az
Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezető karnagyának. Khalilov úr mindent megértett, és mindenbe beleegyezett. Az események tetőpontján, jött el a Szabbat
vége, a Motzei Szabbat és a zenekar megérkezett a térre.
Abban a pillanatban meg tudták csinálni. - Kétszer lekéstük, amikor rajtunk volt a sor, mert vártuk a csillagot
– pár másodperc múlva fel kellett jönnie”.

Általában a nemzetközi fesztiválokat szombati vagy
vasárnapi napokra rendezik meg. Így az izraelieknek,
akik országukat képviselni mennek oda mindig valami
trükköt kell bevetniük, hogy ugyanúgy játszhassanak,
mint a többiek, de ne sértsék meg nemzeti hagyományukat. Az Izraeli Védelmi Erők Zenekara ezt is nagyszerűen teljesítette Moszkvában!
HÁTULRÓL FIATALNAK TŰNIK
“Giving an example to the others,
The officer comes just on time – no need to bother.
The orchestra and he are face-to-face,
And military music’s filling up the space”
(F. LAUBE)
„Példát mutat a többinek,
A tiszt pontos – ne féljetek.
A zenekarral szemben áll,
S a katonadal égbe száll.”
(F. LAUBE)
[a ford.]
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ichael, hallotta ezt a dalt a katonai karnagyról?
Ismeri?” „Nem, soha sem hallottam… viszont
eszembe jutott egy másik dal: - „Why do you girls love
handsome guys [Lányok, miért tetszenek nektek a jóképű
fiúk?” De sajnos a szövegének csak a végére emlékszem
– „such kind of love brings suffering [az ilyen szerelem
csak bánatot hozhat]”.

HÍREK

Valószínűleg úgy is gondolja, ahogy mondja, hogy a
hivatásos zenész élete „édes kín”. És arra is van utalás,
hogy a katonazenész fiúk nagyon jól néznek ki és a lányoknak mindig is tetszettek. Erről már ejtettünk szót.
Egyszer egy idős hölgy azt mondta nekem: „Tudja,
imádom a muzsikusokat! Különösen a katonazenészeket!” Igen, a katonazenész biztosan jó választás!
Azt mondják, hogy ahogy öregszenek, meghajlik a
derekuk. De ez nem igaz a katonai karnagyra. Annak a
férfinak, akinek jogában áll királyi családok tagjainak is
hátat fordítani egyenes háttal kell állnia, fiatalnak és
egészségesnek kell látszania.

mindig fiatalnak néz ki hátulról.

Yaaran karnagy nem atléta és jóval elmúlt… nos,
hogy is mondjam, jócskán túl van a húszon. De csak
nézzük meg, hogy néz ki vezénylés közben – szinte beleveszünk a csodálatba.
Néha azonban érzi az éveket. Yaaran alezredes, aki
már ennyi időt töltött a hadseregben, bármikor elmehet.
Leszerelhet, tölthet egy kis időt otthon – nemcsak 5 után
– pihenne egy kicsit, megkapná a juttatásokat és a nyugdíjat. De a kedvenc foglalatossága itt szolgálni. „Hogyan
hagyhatnám itt? Engem örömmel tölt el” – mondja. A
fiúk közt fiatal marad. És van más előnye is! Jó esélye
van rá, hogy mindig meglegyen az adrenalin szint. Furcsa, nem? Azt mondják, hogy ahogy öregszik az ember,
öregszik a gerince is és meghajlik, de a katonai karnagy

- Nem, soha nem unom meg, amit szeretek. Az operabarátok sem unják meg a kedvenc áriájukat hallgatni,
Persze, van rutin, megszokás is a mindennapokban. De
melyik munka nem ilyen? Csak a „zenei” rutin egy kicsit szebb, mint a másfajta rutin. Ezt mondom mindig a
tanítványimnak. Ünnepségeken játszunk – látjátok, miféle munka ez? Mindig ugyanazokat játsszuk. Nekünk
ez rutin, de az ünnepségek részvevői évről évre változnak! Lehet ez az első alkalom számukra, amire egész
életükben emlékezni fognak. Olyan, mint egy esküvő,
értitek? Az esküvőkön a zenekar a Mendelssohn nászindulóját játssza. Lehet, hogy tizedjére, huszadjára, századjára. De az ifjú párnak ez az első alkalom. Nekünk
rutin. Szóval az a célunk, hogy olyan különleges legyen,

MINDIG OLYAN, MINTHA ELŐSZÖR
CSINÁLNÁNK
ichael, azt mondta, hogy a szolgálat a legkedvesebb elfoglaltsága, örömét leli benne, és a fiatalok is. De… nem unja, hogy mindig ugyanazokat a régi
darabokat játssza újra és újra? Elmondhatja, hogy minden nap olyan, mint az első? Vonjunk párhuzamot. Minden operaházban játsszák az Aidát, Carment, minden
operaénekes énekli „A víg özvegyet” vagy a „Silvát”.
Van egy operaház Prágában, ahol Mozart „Don Juanját”
már több mint 40 éve játsszák. Az idő telik, új generáció
jön és nagyszámú közönség előtt játszanak.

M
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mint első alkalommal. Megcsináljuk annak a kétezer
ZIKO GRAZIANI – AZ IZRAELI KULTÚRA
embernek is, akik azért jönnek, hogy a Nyugati Falnál
LEGENDÁS ALAKJA
megnézzék az eskütételt, vagy azoknak, akik valamilyen
állami ünnepre érkeznek. Lehet, hogy ez az első és utolz Izraeli Védelmi Erők zenekarának karmestere,
só alkalom, hogy ilyet látnak, és nekünk kötelességünk
Michael Yaaran alezredes a híres Ziko Graziani, az
ezt felejthetetlenné tenni. Aztán persze előfordul az is, izraeli hadsereg vezető karnagyának tanítványa. Csodáhogy a rutin nyer, és akkor dühös leszek.
latosan adaptált zenét. Michael 20 évig olt a helyettese.
Graziani hihetetlenül éles elméjű személy volt. Zsidó
származású bolgár kereskedő fia volt, de élete első pillaA ZENE KEDVESSÉGRE TANÍT
natától a zene után vágyakozott. 1952-ben kezdett az
Izraeli Védelmi Erőknél szolgálni. Mivel a nemzeti zenének nem volt zenekarra adaptált változata Ziko elgyébként milyen ember ön? Gyakran dühös? Kato- kezdte a népszerű izraeli dalokat fúvószenekarra átírni
naként bizonyosan nagyon szigorú.
1962-től Graziani volt az Izraeli Védelmi Erők zenekaNem, szinte sohasem leszek mérges (válaszol gondol- rának vezető karnagya és 2003-ban bekövetkezett halákodás nélkül). – Megítélésem szerint soha nem lesz ze- láig ott dolgozott. Ziko Graziani vezényelte a zenekart
nész vagy művész arrogáns, türelmetlen emberből. A állami ünnepségeken. Az egyik legfontosabb esemény a
zene lágy, érzékeny anyag. A szívben születik meg és számára és a zenekara számára az egyiptomi elnök,
csak érző szív értheti meg. A zene feladata a bűnbánatot Anwar Sadat izraeli látogatása volt. Ez akkoriban volt,
is kihozni az emberből. Nem származhat jó abból, ha a amikor mindenki azt gondolta, hogy a Közel- Kelet bézenészekkel durván beszélünk vagy kiabálunk, de… a kéje csak hónapok kérdése….
katonai dob erre teljesen tökéletes – tartja a ritmust és a
Ahogyan Yaaran mondja, „Amit tudok, mindent
fegyelmet.
Grazianitól tanultam”. Valószínűleg ez alatt azt is érti,
- Nemcsak alaki gyakorlatokra jó. A trombita és a hogy a magasra és a tökéletességre való törekvés vágyát
dobszó (vagy a kürt) hív mindenkit a csatamezőre! Ez a is tőle tanulta.
katonazene legnagyobb paradoxonja: a fenyegetés és a
Graziosi arany karmesteri pálcája szintén a zenekar
líra ötvözete.
kincsei közé tartozik.
A katonazenész katona, de olyan természete és lelke
van, ami megveti a háborút és a békére vágyik. A társaAMIKOR A MÚZSÁK SZÓLNAK
dalom mely rétege a legbékésebb az összes többi közül?
A katonáké! A szívük gyönyörű dallamokra vágyik.
zrael állam fennállásának 60. évfordulójára megrenMichael, hogyan tudná elmagyarázni a katonazenekar
dezett híres haifai katonazenei fesztivál szintén
mibenlétét? Miért van a hadseregben szükség zenekarra? Yaaran karnagy ötlete volt, és nem volt könnyű dolga
- Egyszer felhívott egy barátom. Olyan speciális ok- mindezt megszervezni. Amikor a résztvevő zenekarok
tatási intézményben dolgozik, ahol a „megafőnökeink” tíz országból érkeznek, ez meglehetősen bonyolult lotanulnak. Megkért, hogy állítsak össze egy zenés estét gisztikai feladatot jelent.
számukra. Összeszedtünk pár adatot az indulók történeA résztvevő országok Dávid-csillagot formázó alaktéből, előadtuk az indulókat, majd előadást tartottunk zatban álltak fel. Közöttük volt az Állami Katonazenebelőlük. Ez volt a téma: „A katonainduló olyan zene, kar, az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumáamely a harcmezőre hív”. Kialakulásának törtnetével és nak központi katonazenekarának karmesterével A.
mindennel… A hallgatóságot lenyűgözte és nagyon ér- Kolotushkinnal. Ő V. Khalilov vezérezredes után a mádekelte… Remélem, ez válasz a kérdésére.
sodik legnagyobb katonazenész Oroszországban.
- A zene mint olyan úgy hat a lélekre, ahogyan elképJó lett volna, ha a fesztivál Tel-Avivban, az ország
zelni sem tudjuk. Lírai, romantikus, nosztalgikus érzése- központjában lett volna megtartva, de a hatóságok Haiket kelt. A katona először érzékeli, majd pedig válaszol fát, az északi fővárost választották… biztos jobban tuda csatára hívó hangokra. Mit gondol, a katonazene mi- ják. Ez hadsereg, itt nincsenek kérdések.
ben különbözik más műfajoktól?
A stadion teljesen megtelt. Felejthetetlen élmény
– A katonazene főként azért különbözik minden más volt. A zenekar egyedülálló teljesítményt nyújtott. A
zenétől, mert afféle „térzene”, olyan zene, amit útközben katonai fesztivál részeit katonák adták össze. Ez volt az
lehet játszani. A karmester összes utasítását ugyanúgy a pillanat, amikor a katonai múzsák megszólaltak. És
kell végrehajtani, mint bármely más katonai parancsot. amikor ők megszólalnak, mindenki más ámulva hallgat.
A zene önmagában fegyelmez, és a zenészek bizonyos
Ehhez még csak annyit, hogy ezekkel a békés sorokparancsot kapnak. A ritmus támadó. A katonainduló kal szeretnénk befejezni az Izraeli Védelmi Erők Zenetámadásra és nem visszavonulásra szolgál…
karáról és annak vezető karnagyáról, Michael Yaaran
alezredesről szóló történetünket.
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WASBE - KELET-EURÓPA
NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENYE
BEGA FEST 4TH INTERNATIONAL
WIND ORCHESTRA COMPETITION
2015. 06. 19-20-21. NAGYBECSKEREK, SZERBIA
A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi
és
Közép-Kelet-Európai
Szövetsége
WASBETagszervezet 2015. június 19-21. között Szerbiában,
Nagybecskereken nemzetközi fúvószenekari versenyt
hirdet négy kategóriában. Az együttesek számára ez
kiváló lehetőség, hogy nemzetközi zsűri előtt mérettessenek meg és szerezhessenek nélkülözhetetlen szakmai
tapasztalatot a további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük megalapozására. A helyi szervezők közreműködésében lebonyolítandó versenyen a zenekarok egy kötelező és szabadon választott műve(ke)t mutatnak be,
melyet a zsűri a szövetség szakemberei által 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 jelent
szakmai fejlődésükben, kiteljesedésükben.
A zenekaroknak a kiírás alapján minden kategóriában a kötelező művet kell bemutatnia, továbbá egy
szabadon választott művet, vagy műveket kell a versenyen előadnia a kategóriában meghatározott időkeretek
figyelembevételével.
(A kották beszerezhetők a kiadóknál www.emb.hu, illetve a kottarendeles@t-online.hu email címen keresztül.)

Ifjúsági kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 25 év, (1990. június 21. után születtek) ennél idősebbek a zenekari összlétszám maximum 20 %-áig
játsszhatnak az együttesben.
Kötelező mű: Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band, Edited by Colin Matthews
(Boosey & Hawkes Company)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek
együttesen): max. 20 perc
Felnőtt kategóriában természetesen nincs életkori
megkötés.
Kötelező mű: Dubrovay László: Kis szvit
(Editio Musica Budapest)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek
együttesen): max. 30 perc
Nyitott kategóriában életkori megkötés nincs.
Kötelezően választható műként egy kortárs fúvószenekarra írt eredeti mű bemutatása kötelező.
Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választható
művek együttesen): max. 25 perc

Helyi technikai, szervezési kérdésekkel a helyi szervezőkhöz tudnak fordulni:
Gyermek kategóriában a zenészek legmagasabb élet- Milošev Vladimir, T: 00 381 64 8070045, 00 381 63
kora 16 év, (1999. június 21. után születtek) ennél idő- 8086865, v.milosev20@gmail.com,
sebbek a zenekari összlétszám maximum 20 %-áig Gagić Branislav, T: 00 381 64 1481480,
játsszhatnak az együttesben.
branislavgagic@yahoo.com,
A kötelező mű: Zempléni László: Utazás Európában
(Editio Musica Budapest)
Szakmai kérdéseikkel a WASBE Kelet-Európai TagÖsszjáték idő (kötelező és szabadon választott művek szervezethez tudnak fordulni:
együttesen): max. 15 perc
Csikota József elnök, info@wasbeeasteurope.hu
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A versenyen való részvétel feltétele regisztrációs díj
megfizetése, ami zenekaronként 100 EURO. Szövetségünk tagjai kivételével, akik számára 50 EURO.
Szállás, étkezés igényelhető a mellékelt tájékoztató
szerint.
A jelentkezéshez jelentkezési lap (szükség szerint a
szállás és az étkezés megrendeléséhez igénylő űrlap)
kitöltése szükséges, valamint mellékelten egy ismertetőt és egy egy évnél nem régebben készült zenekari
fotót (lehetőleg digitális formában) kell küldeni az
alábbi címre 2015. február 28-ig:

A szállás és étkezési költségek a verseny helyszínén
fizetendők, illetve a helyi szervezőkkel egyeztetettek
szerint.
A verseny alapvető célkitűzése a következő fúvós nemzedék biztatása, figyelmének ráirányítása a
fúvószene örömére, szeretetére. A rendezvénnyel egy
fontos hiánypótló esemény megrendezésére kerül sor,
hiszen a kelet-európai régió zenekarai számára rendkívül kevés lehetőség van bemutatkozásra, nemzetközi
zsűri előtti megmérettetésre. A szövetségünk által képviselt fúvószenei, fúvószenekari mozgalom fennmaradásának, fejlődésének, épülésének elengedhetetlen felFúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és tétele a következő nemzedék, az utánpótlás nevelése,
ösztönzése, támogatása, így egyaránt fontos a szövetséKözép-Európai Szövetsége
günk számára a fúvószene legmagasabb szintű megjeWASBE Tagszervezet
lenése, a zenekarok, hangversenyek, ősbemutatók táTelefon, fax: 00 36 62 210 875
mogatása, ahogyan a gyermek-, ifjúsági és
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu
felnőttzenekarok programjainak, pedagógiai, pszicholóPostai cím: 6900, Makó, Pf . 33. Magyarország
giai, metodikai és szimfonikus fúvószenei fejlődésének
A regisztrációs díjat a jelentkezéssel egy időben az elősegítése.
alábbi bankszámlára legkésőbb 2015. február 28-ig
szükséges átutalni a jelentkezőknek.
Tervezett program:
Átutaláskor tüntessék fel a zenekar és a település nevét, 2015. június 19.
Megnyitó
valamint az országot.
2015. június 20.
Gyermek- és Ifjúsági
IBAN szám: HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 –
KategóriaVersenynapja
BICcode: OTPVHUHB
2015. június 21.
Felnőtt és Nyitott Kategória
(nemzetközi átutalás esetén).
Versenynapja, Záróünnepség

JELENTKEZÉSI LAP
□Gyermek kategória □Ifjúsági kategória □ Felnőtt kategória □ Nyitott kategória
Zenekar neve:
Karmester:
Cím, e-mail, telefon, fax:

Zenekari tagok száma:
Kísérők száma:
Összlétszám:
A zenekar eredményei:

Kérem, mellékeljen ismertetőt és fényképeket a zenekarról!
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Repertoár:

Gyermek kategória
Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Ifjúsági kategória
Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

Felnőtt kategória
Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

Nyitott kategória
Kötelezően választható kortárs eredeti fúvószenekarra írt mű:
A mű címe

Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

Zenekar összetétele
(Vázolja fel a zenekar ülésrendjét! Jelölje a különböző hangszerek, hangszercsoportok helyét!)

………………………………………….
Dátuma

PH

………….………………………………….
Zenekar hivatalos képviselőjének aláírása
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RÉSZTVEVŐK LISTÁJA
Sorsz.

Hangszer
Karmester
Zenészek

Vezetéknév

Keresztnév

Születési
dátum
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Zenészek (16/25 évnél
idősebbek)

Kísérők

Ez az oldal másolható.
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SZÁLLÁSIGÉNYLŐ LAP

Zenekar neve:
(Város, Ország)
Szállás reggelivel (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően!)
(Kérjük, x-szel jelölje meg a csatolt táblázatban a preferált szálláslehetőséget!)

□ 2015.06.19.
□ 2015.06.20.
□ 2015.06.21.
Ebéd (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)

□ 2015.06.19.
□ 2015.06.20.
□ 2015.06.21.
Vacsora (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)

□ 2015.06.19.
□ 2015.06.20.
□ 2015.06.21.
Szálláshelyek árai (reggelivel) mellékelt táblázat szerint: 18 EUR – 40 EUR között.
Étkezés árai:
Ebéd:
~5 EUR
Vacsora:
~4 EUR

………………………………………….
dátum

PH

………….……………………………………….
a zenekar hivatalos képviselőjének aláírása
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SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK ÉS ÁRAIK
ZRENJANINBAN ÉS 40 KM-ES KÖRNYÉKÉN
R.br.

Szállás neve

A szobák
szerkezete

Ágyak száma

Kategória

Éjszaka reggelivel
fejenként

1.

Hotel Kastel - Ecka

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

96

(****)

40€

2.

Hotel VojvodinaZrenjanin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

197

(**)

40€

3.

Hotel SibilaLukino selo

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

36

(**)

25€

4.

Ekos ŽitišteRestoran sa prenoćištem

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

35

(**)

25€

5.

Hotel Crveni cvetSečanj

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

56

(**)

20€

6.

Vila FiladelfijaZrenjanin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

14

(**)

25€

7.

TrofejStajićevo

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

12

(**)

25€

8.

Prenoćište LuxotelZrenjanin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

18

(***)

30€

9.

Konaci Sneža-Stajićevo

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

24

(***)

35€

10.

Zlatni kalasMužlja , Zrenjanin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

13

(**)

20€

11.

Apartmani Sveti
DjordjeZrenjanin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

18

(**)

25€

12.

Hotel Tiski cvetNovi Bečej

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

100

(***)

30€

13.

Dom učenika Angelina
K. Gina-Zrenjanin

1/1, 1/2, 1/3, 1/4

340

(**)

18€

Megjegyzés:
A szállás és étkezés díja a helyszínen fizetendő, melynek összegéről a szervezők számlát állítanak ki.
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WASBE – Kelet-Európa
Nemzetközi Fúvóskarmesteri Verseny
2015. június 27-28. Balatonföldvár
Kedves Érdeklődők! Kedves Fúvós Kollegák!
Kelet-Európai Fúvószenekari Szövetségünk Nemzetközi Fúvóskarmesteri Versenyt rendez 2015. június 2728. között Balatonföldváron. A versenyen résztvevő
fúvós kollegák nemzetközi szakmai zsűri előtt mutatkozhatnak be, mérettethetnek meg és szerezhetnek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot a további fejlődésük,
szakmai kiteljesedésük megalapozására. A helyi önkormányzat és a helyi zeneiskola közreműködésében lebonyolítandó versenyen a jelentkező karnagyok három kategóriában (I., II., III.) mérettetnek meg, a szövetség
szakemberei által pontosan kidolgozott és meghatározott
szempontrendszer alapján. A versenyzők teljesítményét
a nemzetközi zsűri százalékos pontszámmal értékeli.
Ezáltal egy pontos, reális az adott év résztvevői felhozatalától független eredmény születik (akár több I., II.,
vagy III. helyezés kiosztásával), amely valódi segítséget,
támpontot ad a szakmai fejlődésben, kiteljesedésben. A
versenyen egyetemi szintű zenekar fog közreműködni.
A versenyzőknek a kiírás alapján minden fordulóban
két kötelező művel kell felkészülni.
A versenyen kizárólag eredeti kottából lehet vezényelni.
(A kották beszerezhetők a kiadóknál, vagy a
kottarendeles@t-online.hu email címen keresztül.)

Alfred Reed: Armenian Dances Part 1. (Alfred Publishing Co., Inc.)
Minden versenyző a saját maga által kiválasztott kategóriában indulhat.
A versenyen legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó karmesterek gálakoncerten fognak vezényelni.
Helyi technikai, szervezési kérdésekkel Kapus János
karnagy-igazgatóhoz lehet fordulni.
Tel/fax: 06/84-340-832,
e-mail: rankizeneisk@t-online.hu
további információ: 06/20-479-5203.
Szakmai kérdéseikkel a WASBE-Kelet-Európai Tagszervezethez lehet fordulni:
Csikota József elnök
info@wasbeeasteurope.hu
A versenyen való részvétel feltétele regisztrációs díj
megfizetése, amely 100 EURO. Kivétel szövetségünk
tagjai esetében, számukra 50 EURO.
A jelentkezés feltételeként a regisztrációs díjat az alábbi
bankszámlára legkésőbb 2015. március 31-ig szükséges
átutalni a jelentkezőknek. Átutaláskor tüntessék fel a
versenyző nevét, a település nevét, és az országot.
IBAN szám: HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 –
BICcode: OTPVHUHB (nemzetközi átutalás esetén).

I. kategória
Kötelező művek:
Farkas Antal: Népdal-szvit (Editio Musica Budapest)
Zempléni László: Rondó és Tánc (Editio Musica Buda- Szállás, étkezés igényelhető a mellékelt űrlap szerint.
pest)
A szállás és étkezési költségek a verseny helyszínén fizetendők, illetve a balatonföldvári szervezőkkel egyeztetettek szerint.
II. kategória
Kötelező művek:
Guy Wolfenden: Illyrian Dances (Ariel Music)
A jelentkezéshez jelentkezési lap (igény szerint a szálFrank Ticheli: II. Szimfónia 3. tétel (Manhattan Beach lás és az étkezés megrendeléséhez igénylő űrlap) kitöltéMusic)
se szükséges. Továbbá mellékelten egy szakmai bemutatkozást (koncertek, zenekari művek referencialistájáIII. kategória
Kötelező művek:
val) és egy egy évnél nem régebben készült fotót
Lendvay Kamilló: Fúvós-szimfónia 4. tétel (Editio (lehetőleg digitális formában) kell küldeni az alábbi címMusica Budapest)
re 2015. március 31-ig:

INFORMÁCIÓK
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Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és
Közép-Európai Szövetsége
WASBE Tagszervezet
Telefon: 00 36 62 210 875
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu
Postai cím: 6900, Makó, Pf . 33., Magyarország
A verseny alapvető célkitűzése a fúvós kollegák
biztatása, az új szakember-nemzedék figyelmének ráirányítása a fúvószene fejlődésére, sajátosságaira, pedagógiai fogásaira, tendenciáira. A rendezvénnyel egy
fontos hiánypótló esemény megrendezésére kerül sor,

hiszen a régió fiatal szakembereinek rendkívül kevés
lehetősége nyílik a szakmai 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 fúvószenei fejlődésének elősegítése, a szakember kollegák szakmai támogatása.

JELENTKEZÉSI LAP
Versenyző neve:
Cím, e-mail, telefon, fax:

Szakmai végzettsége:

Jelenlegi munkahelye, munkaköre:

Munkahelyi elérhetősége (postai cím, telefon, email):

Eredményei:

Kérem, mellékeljen szakmai bemutatkozást és fényképeket!

(Dátum)…………………..………………..

______________________________
aláírás

INFORMÁCIÓK
FESZTIVÁLOK, VERSENYEK, KONFERENCIÁK

SZÁLLÁSIGÉNYLŐ
ŰRLAP

Versenyző neve:

Szállás reggelivel (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)
□ 2015.06.26.
□ 2015.06.27.
□ 2015.06.28.

Ebéd (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)
□ 2015.06.26.
□ 2015.06.27.
□ 2015.06.28.

Vacsora (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)
□ 2015.06.26.
□ 2015.06.27.
□ 2015.06.28.

Ár:
Balatonföldvári szálláshelyen teljes ellátással: 9320 Ft/fő/nap, (mely az idegenforgalmi adót is tartalmazza.)

………………., 2015. ………………..

______________________________

jelentkező aláírása
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WASBE - Kelet-Európa
VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI
VERSENY és
XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL
2015. 07. 10 - 11. Sárvár, Magyarország

Sárvár Város Önkormányzata a Sárvári Fúvószenekari
Egyesület szervezésében 2015. július 10-11. között nemzetközi fúvószenekari versenyt hirdet három kategóriában
Sárváron a Nádasdy-várban a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
– WASBE - Tagszervezet szakmai támogatásával.
A Sárváron 2008 óta eddig megrendezett öt fúvószenekari verseny az ország egyik legrangosabb fúvós eseményévé vált, és 2015-ben a WASBE Szövetséggel
együttműködésben nemzetközi szintérre is továbblép a
rendezvény. A hazai és külföldi együttesek számára ez
kiváló lehetőség, hogy nemzetközi zsűri előtt mérettessenek meg és szerezhessenek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot a további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük
megalapozására.
A versenyen a zenekarok a kötelezően választható művek
közül egyet és szabadon választott műve(ke)t mutatnak be
az adott kategóriában meghatározott időkeretek figyelembevételével, melyet a zsűri a szövetség szakemberei által
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 jelent
szakmai fejlődésükben, kiteljesedésükben.

I. kategória
Kötelezően választható művek:
Farkas Antal: Népdalszvit (Editio Musica Budapest)
Zempléni László: Rondó és Tánc (Editio Musica Budapest)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek
együttesen): max. 20 perc
II. kategória
Kötelezően választható művek:
Hidas Frigyes: II. Népdal-szvit (Editio Musica Budapest)
Frank Ticheli: II. Szimfónia 3. tétel (Manhattan Beach
Music)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek
együttesen): max. 25 perc
III. kategória
Kötelezően választható művek:
Lendvay Kamilló: Fúvós-szimfónia 4. tétel (Editio
Musica Budapest)
Tóth Péter: Ikarosz (Kontrapunkt Music Ltd.)
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek
együttesen): max. 30 perc
A versenyen csak eredeti kottákból való játék megengedett. (A kották beszerezhetők a kiadóknál, www.emb.hu,
kontrapunktmusic.com, illetve a kottarendeles@tonline.hu email címen.)
A versenyre nevezett zenekarok vállalják, hogy a versenyprogramon kívül részt vesznek a Várfesztivál keretében térzenén, illetve a fesztiválműsorban a Nádasdy-vár
színpadán, valamint a zenekarok szombat délutáni felvonulásán.
Helyi technikai, szervezési, és szakmai kérdésekkel
Szélesi Attila karnagy-igazgatóhoz, a fesztivál művészeti
vezetőjéhez
T: 00 36 70 334 4476, igazgato@zeneiskolasarvar.hu
Illetve Máhr Tivadarhoz, a Sárvári Fúvószenekari Egyesület elnökéhez, a szervezőbizottság vezetőjéhez
T:00 36 30 929 9469
lehet fordulni.

INFORMÁCIÓK
FESZTIVÁLOK, VERSENYEK, KONFERENCIÁK
Szakmai kérdéseikkel a WASBE Kelet-Európai Tagszervezethez tudnak fordulni:
Sárvári Fúvószenekari Egyesület
Csikota József elnök, info@wasbeeasteurope.hu
72700253-10014956
T:00 36 20 920 5370
IBAN szám: HU52 7270 0253 1001 4956 0000 0000 –
SWIFT code: TAKBHUHB
A versenyen való részvétel feltétele a nevezési díj megfi- (nemzetközi átutalás esetén).
zetése, amely 160 EURO vagy 50.000 Ft
A szállás és étkezési költségek a verseny helyszínén fizeSzállás és étkezés igényelhető a mellékelt űrlap szerint. tendők, illetve a helyi szervezőkkel egyeztetettek szerint.
A feltüntetett árak az alapszolgáltatás árát tartalmazzák.
A verseny alapvető célkitűzése a következő fúvós
További igényekkel – minden szállástípus esetén – a nemzedék biztatása, figyelmének ráirányítása a fúvószene örömére, szeretetére, valamint a magyar fúvószenekahelyi szervezőbizottsághoz lehet fordulni.
A nevezéshez jelentkezési lap (szükség szerint a szállás ri irodalom hagyományának ápolása, és új kortárszenei
és étkezés megrendeléséhez igénylő űrlap) kitöltése művek bemutatása, nagyközönség előtt való megismerteszükséges, valamint mellékelten egy ismertetőt és egy tése. A rendezvénnyel egy fontos hiánypótló esemény
évnél nem régebben készült zenekari fotót (digitális for- megrendezésére kerül sor, hiszen a kelet-európai régió
mában) kell küldeni az alábbi címre 2015. március 30-ig: zenekarai számára rendkívül kevés lehetőség van bemutatkozásra, nemzetközi zsűri előtti megmérettetésre. A
szövetségünk által képviselt fúvószenei, fúvószenekari
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és
mozgalom fennmaradásának, fejlődésének, épülésének
Közép-Európai Szövetsége
elengedhetetlen feltétele a következő nemzedék, az utánWASBE Tagszervezet
Telefon, fax: 00 36 62 210 875
pótlás nevelése, ösztönzése, támogatása, így egyaránt
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu
fontos a szövetségünk számára a fúvószene legmagasabb
Postai cím: 6900, Makó, Pf. 33. Magyarország
szintű megjelenése, a zenekarok, hangversenyek, ősbeA nevezési díjat a jelentkezéssel egy időben az alábbi mutatók támogatása, ahogyan a gyermek-, ifjúsági és
bankszámlára legkésőbb 2015. március 30-ig szükséges felnőtt zenekarok programjainak, pedagógiai, pszicholóátutalni a jelentkezőknek.
giai, metodikai és szimfonikus fúvószenei fejlődésének
Átutaláskor tüntessék fel a zenekar és a település nevét, elősegítése.
valamint az országot.

JELENTKEZÉSI LAP

Zenekar neve:
Karmester:
Cím, e-mail, telefon, fax:

Zenekari tagok száma:
Kísérők száma:
Összlétszám:
A zenekar eredményei:

Kérem, mellékeljen ismertetőt és fényképeket a zenekarról!

INFORMÁCIÓK
FESZTIVÁLOK, VERSENYEK, KONFERENCIÁK
Repertoár:
I. kategória
Kötelezően választható mű:
A mű címe

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Zeneszerző

Hossz (min/sec)

Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

II. kategória
Kötelezően választható mű:
A mű címe

Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

III. kategória
Kötelezően választható mű:
A mű címe

Szabadon választható mű(vek):
A mű címe

Zenekar összetétele
(Vázolja fel a zenekar ülésrendjét! Jelölje a különböző hangszerek, hangszercsoportok helyét!)

………………………………………….
Dátum
PH ………….……………………………………….
A zenekar hivatalos képviselőjének aláírása

INFORMÁCIÓK
FESZTIVÁLOK, VERSENYEK, KONFERENCIÁK

SZÁLLÁSIGÉNYLŐ
ŰRLAP

Zenekar neve:
Szállás reggelivel (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)

□ 2015.07.09.
□ 2015.07.10.
□ 2015.07.11.
Ebéd (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)

□ 2015.07.09.
□ 2015.07.10.
□ 2015.07.11.
Vacsora (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.)

□ 2015.07.09.
□ 2015.07.10.
□ 2015.07.11.
Szállás kollégiumban reggelivel 16€/éj/fő, ebéd 5€ /nap/fő, vacsora 5€ /nap/fő.
A feltüntetett árak az alapszolgáltatást jelentik, minden további igény (pl. szállodai elhelyezés) esetén forduljanak
a helyi szervezőbizottsághoz.

………………., 2015. ………………..
______________________________
a zenekar hivatalos képviselőjének aláírása

INFORMÁCIÓK
FESZTIVÁLOK, VERSENYEK, KONFERENCIÁK

Children’s School of Art
Microrayon “Solnechniy”, 5A 142700 Vidnoe Moscow, Russia

Tel. +7 495 541 53 33; +7 915 089 63 41
e-mail: drumsfest@mail.ru

MEGHÍVÓ A NEMZETKÖZI
«DRUMSFEST» VERSENYRE
2015.
május
10-14
között
nemzetközi
“DRUMSFEST” versenyt szervezünk. Négy éve rendezzük meg a 600 fős versenyt, közülük több, mint 200
tanár és hangversenymester. 115 társulat érkezett
Oroszország 19 régiójából, Belorussziából, Ukrajnából,
Észtországból és Kazahsztánból. A legfiatalabb résztvevő 5, míg a legidősebb 25 éves volt. Ilyen szakmai színvonalú és ilyen nagyszabású ütős-hangszeres verseny,
akár kezdő versenyzők számára is, nincs sem Oroszországban sem pedig külföldön. Nagyszámú fiatal zenész,
részvételének köszönhetően, beléphetett a zene és ritmus nagyszerű és izgalmas világába.
A versenyre 3 kategóriában lehet nevezni: „Szóló
zenekari ütős hangszereken”, „Ütős együttesek” és
„Szóló dobfelszerelésen”. A nevezőket az adott kategóriára érvényes kritériumok alapján ítéli meg a szakértőkből álló zsűri. Igazából csak ezen a versenyen való
részvétel tudja biztosítani a nevezők számára, hogy kipróbálják magukat többféle műfajban is, mesterkurzuson vegyenek részt, más országokból, régiókból érkező
kortársaikkal megoszthassák tapasztalataikat és neves
zenészektől és híres zenészektől tanulhassanak. A verseny egyediségét az adja, hogy a résztvevőket szakmai
szempontok alapján differenciáltan értékelik. A zsűri
nemcsak az életkort, hanem a hangszer tanulás éveinek
számát is figyelembe veszi. Mivel dobfelszerelésen való
játéknál fiúk és lányok stílusérzékelése, és a hangzás
eltérő a szakirodalom szerint, ezért ennél a „Szóló dobfelszerelésen” kategóriában az életkor és a képzési idő
mellett a nemet is számításba veszik.
„Ütős együttesek” kategóriában a műfajt és a hangszert is figyelembe veszik a döntésnél. Elterjedt gyakorlat, hogy a klasszikus zenekarokon és a katonazenekarokon kívül a dobot szintetizáló eszközöket is szoktak

használni. Ezek igen népszerűek és nagy fejlődésnek
indultak. Ebben a kategóriában nevezetteket három csoportra osztják, és a zsűri eszerint dönt. Gyakran megesik, hogy vegyes korcsoportú együttesek jelentkeznek,
és néha nehéz a korcsoportot meghatározni, különösen,
ha a tanár vagy meghívott hivatásos zenész vezető szerepet játszik. A korcsoportokról további felvilágosítást
biztosítunk.
A „DRUMSFEST” nemzetközi verseny egyben
fesztivál és nyaralás is a versenyző dobosok számára. A
verseny alatt vezető, ütős-hangszereket gyártó cégek
szakmai kiállítása is megtekinthető. A tavalyi verseny
győztesei értékes ajándékokat kaptak a „MAPEX”,
„ADAMS”, „MEINL”, „VIC FIRTH” vállalatok képviselőitől. Fő szponzoraink, az „Arsenal Music” és a
„Forte” Grand Prix dobfelszerelést és koncert-xilofont
ajándékoztak.
Minden kategóriában szakmai zsűri értékel. A 2015ös nemzetközi «DRUMSFEST» versenyen a zsűri tagjai lesznek: David Friedman (USA-Németország), Ruud
Wiener (Hollandia), Damien Schmitt (Franciaország),
Dmitry Lukyanov (a Gnesinykh Zeneakadémia profeszszora, az ütős-hangszerek tanszékének vezetője), Alexander Suvorov (a Gnesinykh Zeneakadémia docense),
Konstantin Semenov (a Gnesinykh Zeneakadémia zeneművészeti főiskolájának tanára), Mark Pekarsky (a
Moszkvai P. I. Csajkovszkij Állami Konzervatórium
professzora), Lyudmila Krasilnikova (A. Schnittke Zenei Intézet docense), Gennady Butov (a Maymonid Művészeti Akadémia docense), Sergey Yefimov (a Heppi
House együttestől, a „Cruise” egykori dobosa), Daniil
Prokopyev („Mark-sheider Kunst”, Szentpétervár).
Tisztelettel, A. BILENKIY
A “DRUMSFEST” verseny igazgatója
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Prágai Regionális Konferencia 2016
A debreceni Kelet-Európai Konferencia sikere hatalmas visszhangra talált régiónkban, Európában és a világon
egyaránt. Mind több város jelentkezik regionális WASBE
konferencia megrendezési jogáért, közöttük régiónkból
Prága. A tervek szerint 2016. július 9-12. között Prága
legszebb koncert helyszínein: (Rudolfinum – Dvorák Hall,
Közösségi Ház – Smetana Hall, valamint a Szenátus
Valdstein Kertjében) kerülne sor a VaclavNelhybel zene-

szerző tiszteletére rendezendő Prágai Regionális Konferenciára. A WASBE (World Assotiation for Symphonic
Bands and Ensembles) Elnökség soron következő, chicagói ülésén fog dönteni a megrendezés jogáról. Egész Kelet
-Európai Szövetségünk nevében kívánunk sok sikert
Vaclav Blahunek karmesternek, és reméljük 2016 nyarán
Prágában, ezen a remek eseményen találkozhat újra a kelet-európai fúvószenekari szakma.
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