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A VÁCI SZIMFONIKUS ZENEKAR EGYESÜLET 2013. ÉVI
SZAKMAI BESZÁMOLÓJA:

A Váci Szimfonikus Zenekar folyamatos feladatának tekinti Vác város és térsége zenei életének
gazdagabbá, színesebbé tételét, az ifjúság zenei nevelését, a zene örök értékeinek képviseletét,
közvetítését.
Az évadra kitűzött célok és azok megvalósulása
2013-ban az EMMI Emtv. szerinti, 2013. évi működésének és szakmai program-megvalósításának
támogatására 10.000 E Ft-ot ítélt meg zenekarunk részére. Az NKA illetve az EMMI pályázatain
összesen 1.700 E Ft. támogatást nyertünk.
Vác Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében az érvényben lévő Közszolgálati szerződés
alapján 5.510 E Ft támogatást került elfogadásra, amely összeget egyesületünk részére a mai
napig nem folyósították. A támogatást dologi kiadásként főként a zenekari tagok vállalkozási díjára
és a működési költségekre fordítottuk. Támogatási szerződés alapján 1.300 E Ft-ot fordítottunk
még kitűzött céljaink megvalósítására /ifjúság zenei nevelése – kedvezményes
hangversenyprogramok rendezése óvodás és általános iskolás korúak részére/, illetve hangszer
vásárlására. A nagyzenekari koncertek mellett az ifjúsági hangversenyek számának megtartására
törekedtünk, melyhez az állandó zenekari létszám megtartása, alkalmanként nagyobb zenekari
létszám foglalkoztatása továbbra is szükséges volt.
Ezek együttesen a szakmai munka színvonalának növelését segítették.
2013-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk az ifjúság zenei nevelésére, az aktuális évfordulókra
(Verdi, Wagner), valamint a városi kulturális fesztiválokon és rendezvényeken való részvételre.
Rohanó világunkban fontos szerepet szánunk a zene befogadására, a zenehallgatásra nevelésre,
amely az utóbbi évtizedben sajnos háttérbe szorult.
Az éves tervben előirányzott 77 koncert helyett /amelyből a tervezet szerint 39 ifjúsági
hangverseny/ 82 program valósulhatott meg, amelyből 26 ifjúsági hangverseny, 8 pedig színházi
szolgálat volt. A Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán támogatásban nem részesültünk, így a
Felvidék alapiskoláiba és gimnáziumaiba tervezett ifjúsági előadásainkat forráshiány miatt nem
tudtuk vállalni.
Saját szervezésben 19 hangversenyt rendeztünk, egy bérleti sorozatot indítottunk (középiskolás
bérlet – 3 előadás), és 18 alkalommal városi illetve térségi szervezésű rendezvényeken vettünk
részt. 33 alkalommal az ország különböző településein, 5 alkalommal Budapesten, illetve 11
alkalommal külföldön teljesítettünk szolgálatot. Előadásainkat több mint 23.000 néző látogatta.
Vendégművészként koncertezett együttesünkkel Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész
/Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny/, Hámori Eszter a Váci Bartók Béla Zenei AMI fiatal művésztanára /Grieg: a-moll zongoraverseny/. Ifjúsági előadásainkon Bekker Dávid a Zeneakadémia
növendéke és Ludmány János, nemrégiben végzett zongoraművész vállalt részt Saint-Saens: Az
állatok farsangja c. művének bemutatásában. Rendszeresen közreműködtek koncertjeinken a
Magyar Állami Operaház művészei /Tokody Ilona, Pándy Piroska, Molnár András, Berczelly István,
Tóth János/, valamint fővárosi színházak ismert művészei.

A Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület elsősorban Vác és térsége kulturális életét gazdagítja.
Nagyon fontos feladatunknak tekintjük azonban koncertlehetőségeink bővítésének keresését.
2013-tól hangversenyeinkkel bekapcsolódtunk Dunakeszi város kulturális életébe is. 2013
novemberében operett műsorral mutatkoztunk be a VOKE József Attila Művelődési Központban,
látogatóink nagy része a helyi nyugdíjasokból állt.
Ezt követően hagyományteremtő szándékkal 2014. január 10-én Újévi koncertet adtunk, ahol az
operától a filmzenékig minden műfaj szerepelt. A több díjjal büszkélkedő Dunakeszi Farkas Ferenc
AMI musical táncosai pedig színvonalas produkciójukkal színesítették az előadást. Februárban 60
év után ismét zenés színházi produkciót láthatott a közönség (Huszka: Lili bárónő). A VOKE
József Attila Művelődési Központ, a helyi művészeti iskola versenyzőinek nyereményeként és egy
helyi lakos adományként új hangversenyzongorát kapott, amelynek avatója 2014. március 29-én
történt. Műsor Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány; Liszt: A-dúr zongoraverseny – szólista Bergl
Noémi (dunakeszi származású Szegeden végzős, mesterszakos művész – tanár hallgató);
Smetana: Moldva; Sinding: Tavaszi zsongás.
Határainkon kívül több éves szakmai csereprogramunk van a Chorgemeinschaft Kleve kórusával,
akik 2013 októberében hazánkba látogattak.
Közös előadásunkra 2014. október 27-én került sor Vácott, ahol Mozart:Requiem c. művének
mutattuk be, Stefan Burs karmester, orgonaművész vezényletével.
2013 novemberében Hans Richter karmestert és Denisa Neubarthova énekesnőt hívtuk meg, a
városi támogatás hiányában az előadásonként 1200 Euro fellépti díjat nem tudtuk biztosítani, így a
szerződésben előírt határidőn belül a felkérést lemondani kényszerültünk.
Határainkon kívül új szakmai együttműködést indítottunk el a Nemzetközi Bartók Béla zenei
Társasággal /Bécs/. Ennek eredményeként a II. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny
győzteseivel koncerteztünk Bécsben /2013. november 12./, illetve Vácott /2013. május 25./.
A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Nógrád megyei bérleti sorozatának rendszeres előadói vagyunk, ebben az évadban két
sorozattal: Musical szimfonikusokra – középiskolások részére illetve Erdőzsongás - általános
iskolásoknak.
A Kálmán Imre Kulturális Napok rendezvényein rendszeres fellépő együttesünk.
Az ifjúság zenei nevelése
Mivel kiemelt feladatunk az ifjúság zenei nevelése, évente két időszakban a város általános
iskoláiban rendhagyó zeneórák keretében a tananyaghoz kapcsolódó műsort szervezünk.
Prezentációval és a karmester szakszerű magyarázatával kísért középiskolás bérleti sorozatunk 3
előadása a különböző zenei műfajok bemutatására törekszik. Az óvodások részére hangszerbemutató koncerteket tartunk.
A zenekar székhelye a Bartók Béla Zeneiskola, így az intézmény életében meghatározó a
szerepünk, ismeretterjesztő előadásaink, hangversenyeink beépülnek az iskola programjába.
Az általános iskolák részére előadásaink a tananyag elmélyítését, a zenei és hangszerismeret
bővítését célozzák meg. Karmesteri magyarázattal kísért kiemelt zenei részletek, valamint
prezentáció segíti a zenei karakterek, a hangszerek bemutatását, a zenei formák megismerését.
Interaktív zenehallgatás megvalósításával a zenei élmény közvetlen részesévé válnak a tanulók.
A 2011-12-es évadban egy új kezdeményezés megvalósítását elsőként vállaltuk fel: a Pest megyei
zeneiskolák tehetséges diákjainak koncertjét szerveztük meg a Magyar művészetoktatás napja
alkalmából. Ezt a kezdeményezést ebben az évadban a „Tehetség napjához” (Pilisvörösvár)
kapcsolódva folytattuk a Pest Megyei Zeneiskolák Szövetségével közösen. Célunk a kiemelkedő

tehetségű növendékek bemutatása volt, lehetőséget adva zenekarral való koncertezésre, amely
további ösztönzést jelent a fellépők számára.
A rendhagyó órák és az ifjúsági ismeretterjesztő előadások karmesteri moderációval egyrészt
megismertetnek a zenével, zeneművekkel, szerzőkkel, stílusokkal, korokkal, másrészt konkrétan,
ténylegesen hallató zenével adják vissza mindazt, amiről az elméletben a gyerekek tanultak.
Természetesen a koncertek műsorának alkalmazkodnia kell a gyermekek életkorához, értelmi
színvonalához, zenei fejlettségéhez, mert különben érdeklődés helyett meg nem értést és unalmat
váltana ki a tanulókból. Az előadások prezentációval történő kiegészítése hozzájárul az
információk rögzüléséhez, és a képi megjelenítés pedig a megértést, a képzettársítást erősíti.
Középiskolások előadásaink célja elsősorban a különböző zenei műfajok széles palettájának
bemutatása.
A hazai turizmus és az idegenforgalom fellendítését elősegítő helyi és országos rendezvényeken,
fesztiválokon rendszeresen fellépünk. A helyi kezdeményezések közül kiemelkedő a Váci Világi
Vigalom összművészeti fesztivál, a Váci Tavaszi Fesztivál, az Őszi Művészeti Hetek a Téli Ünnepi
Napok, amelyeken évről-évre részt veszünk.
Az ország számos városában szerepeltünk fesztiválokon, rendezvénysorozatokon: a siófoki
Kálmán Imre Emléknapok, az egri Agria Nyári Játékok programjában vettünk, veszünk részt.
Mutatószámok
Adatok a 2013. évről
Előadások száma:
Ebből
Ifjúsági előadás:
Színházi szolgálat:

82

Váci előadások:
Saját szervezésű ea.:
Külföldi ea:

30
19
13

26
8

A beszámolót a Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület 2014. március 11-én tartott közgyűlése
jóváhagyta.

Vác, 2014. március 31.

Farkas Pál elnök

