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A Váci Szimfonikus Zenekar 2016. évi beszámolója
A Váci Szimfonikus Zenekar töretlen célkitűzése a klasszikus zenekultúra terjesztése minden
korosztály számára. Ennek érdekében végeztük a 2016-os évben is munkánkat.
Szakmai értékelés
A 2016-os év szakmai tervében kitűzött célokat megvalósítottuk, ezeken túl, az évközben érkezett,
megtisztelő felkéréseknek is eleget tettünk. Az évadtervben szereplő előadások számát növeltük,
88 előadáson szerepeltünk.
Az évadra kitűzött célok és azok megvalósulása
2016-ban az EMMI Emtv. szerinti, 2016. évi működésének és szakmai program megvalósításának
támogatására mindössze 3.000 E Ft-ot, majd meghívásos pályázat útján még 2.000 E Ft
támogatást ítélt meg zenekarunk részére, amely tekintettel arra, hogy működésünk,
koncertszámunk az előző évekhez jelentősen nem változott, s folyamatosan jelen voltunk Vác
város és az ország zenei életében nehéz kihívás elé állította együttesünket. A támogatás
kiadásaink töredékétt fedezte, így a zenekar menedzsmentjének feladata volt a hiányzó források
előteremtése. Az évadtervben szereplő előadásokat megtartottuk, bizonyítva ezzel, hogy sok téves
információ ellenére zenekarunk töretlenül működik, végzi vállalt feladatát.
Az évad tervezésénél fontos szempont volt az 53 állandó, felsőfokú végzettséggel rendelkező
tagunk részére, a folyamatos foglalkoztatás biztosítása. A megfelelő számú próbák biztosítása és
nagy volumenű koncertek rendezése érdekében, a megfelelő színvonal fenntartásához nagyobb
támogatásra lenne szükségünk.
Vác és térségében úgy az ifjúsági, mint a felnőtt lakosság körében megteremtettük az igényt, hogy
folyamatos szimfonikus zenekari koncertek valósuljanak meg. Ezen koncertek fenntarthatósága
csak támogatással oldható meg, mivel a jegyár bevétel töredékét teszi ki a program bekerülési
összegének.
Az alaptevékenységünkkel összefüggő vállalkozási tevékenységünk bevételi forrásai biztosítják az
együttes folyamatos munkáját és fennmaradását, amely azonban nem jelent folyamatos anyagi
forrást.
A társulati tagok önzetlenségének és áldozatos munkájuknak köszönhetően, és szerény díjazásuk
elfogadásával egy igen értékes, eredményes évadot tudtunk zárni.
A támogatást dologi kiadásként főként a zenekari tagok vállalkozási díjára és a működési
költségekre kitűzött céljaink megvalósítására, személy- és hangszerszállításra fordítottuk.
A 88 megvalósult koncertünk közül az együttes számára kihívást jelentett és egyben folyamatos
motivációt adtak az alábbi kiemelt hangversenyek:
2016. április 14-én Vácott is bemutattuk – teltházas koncerten – az előző évad végén Dunakeszin
már műsorra tűzött romantikus műsorunkat, Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányfantáziáját és
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé c. művét
/http://www.vaci-naplo.hu/_vnarchivum/files/2016/17_teljes.pdf – 16. oldal/.

Templomi hangversenyek rendezésére nyert NKA pályázat segítségével, nagyszabású előadások
tartására vállalkoztunk. Június 11-én az európai klasszikus zene egyik legismertebb,
és Beethoven legnagyobb, süketsége alatt komponált mesterművei között számon tartott alkotását
a IX. szimfóniát mutattuk be a Váci Székesegyházban. A szólisták: Szabóki Tünde, Meláth
Andrea, Molnár András, Cser Péter, a közreműködő kórusok: a Budapesti Kórus és a Budapesti
Ifjúsági Kórus együttesünkkel karöltve szerzett felejthetetlen élményt a székesegyházat zsúfolásig
megtöltő közönségnek.
/ http://www.vaci-naplo.hu/_vnarchivum/files/2016/24_teljes.pdf - 13. oldal/
E sorozat keretében október 31-én Verdi: Requiem c. művével emlékeztünk elhunyt szeretteinkre.
Dr. Beer Miklós megyéspüpök szavai után Váradi Marianna, Meláth Andrea, Molnár András és
Cser Péter szólisták, a Budapesti Kórus és a Budapesti Ifjúsági Kórus, valamint a Váci
Szimfonikus Zenekar előadása csal könnyeket a padsorokat megtöltő emberek szemébe.
Visszatérő szereplői és szervezői vagyunk Dunakeszi város augusztus 20-i műsorának, ahol az
ismert előadók mellett a helyi művészeti csoportokkal (kórusok, tánccsoportok, színjátszók) együtt
ünnepeltünk.http://www.dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Polgar%202016%2009es%20szam%20web.pdf
Pályázati támogatásokkal második alkalommal Dunakeszi városban Farkas Ferenc nevéhez kötve
4 előadásból álló felnőtt hangversenybérleti sorozatot indítottunk a VOKE József Attila
Művelődési Központtal karöltve.
Ecuador Magyarországi Nagykövetsége és Xavier Rivadeneira operaénekes felkérésére 2016.
május 23-án a Mátyás-templomban Ecuador nemzeti ünnepe és az április 16-i ecuadori földrengés
áldozataira emlékezve Mozart: Requiem c. oratóriuma hangzott el. Szólisták: Carolina Valera
(Ecuador), Megyesi Schwartz Lúcia, Xavier Rivadeneira, Clementis Tamás, közreműködött a
Budapesti Kórus.
Zenei világnapi koncertek egy tradíciót jelentenek a zenekar számára, külön öröm számunkra,
hogy az idei évadban a Gödi Németh László Általános Iskola és Művészeti Iskola 900 tanulóját
vezethettük be ez alkalomból a zene csodálatos világába.
Bogányi Gergely zongoraművésszel nem újkeletű a zenekar kapcsolata, az új Bogányi-zongora
bemutatása kapcsán a tavalyi évadban Vácon és Esztergomban a Székesegyházban és a
Bazilikában láthatta a közönség a Kossuth-díjas művészt. 2016. november 11-én, Dunakeszin a
Radnóti Miklós Gimnáziumban Csajkovszkij: b-moll zongoraversenyét adta elő saját nevét
viselő zongoráján, a Farkas Ferenc bérlet 2. előadásaként.
Kortárs művek bemutatást fontos feladatunknak tekintjük: Horváth István: Kis herceg c. zenés
játékának kíséretét láttuk el két alkalommal Mogyoródon illetve Dunakeszin.
December 11-én a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett koncerten
Magyarországon először mutattuk be Manos Xatzidakis: Mona Lisa mosolya c. művét Sarantis
Mantzourakis buzukiművésszel.
A nyári időszakban szabadtéri fesztiválok és programok foglalkoztatták az együttest, több színházi
produkcióban vettünk részt országszerte (Városmajori Szabadtéri Színpad, Agria Játékok-Eger,
Magyar Lovas Színház – Mórahalom, Kultkikötő-Balatonföldvár). Július végén Hevesi Tamás első
szimfonikus koncertjén működtünk közre Gyulán - https://www.pressreader.com/ .

Tradíciót alakítottunk ki több városban /Vác, Siófok, Dunakeszi, Salgótarján, Szigetszentmiklós,
Felvidék városai/ újévi koncertjeinkkel.
Társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi
tevékenységének bemutatása
Zenekari tagjaink több alkalommal részt vettek más előadó-művészeti szervezetek rendezvényein.
30 zenekari tagunk és karmesterünk pedig a Wiener Festival Operett turnéján szerepelt
Németországban és Dániában. Egy-egy fő pedig kínai turnén vett részt.
A társulat foglalkoztatottsága
A zenekar foglalkoztatottsága egyenletes terhelést mutat. A hagyományos szimfonikus zenekari
produkciók mellett különböző kamarazenekari formációban koncerteztek. A nagyzenekari (55-60
fős) előadásokon – egyedi megbízással - kisegítők egészítették ki együttesünket.
Együttműködések
A bécsi székhelyű Nemzetközi Bartók Béla Társasággal évek óta szoros az együttműködésünk.
November 4-én Bécsben, november 6-án Grazban adtunk közös hangversenyt a Nemzetközi
Bartók Béla Zongoraverseny győzteseivel, illetve Grazban a helyi zeneiskola kiválóságaival,
Mozart trifft Bartók címmel.
A Lehár Ferenc Polgári Társulás rendezvényein rendszeres fellépők vagyunk (gálák, Lehár-bál).
A Szlovákiai Civil Becsületrend szervezésében 2016. szeptemberében első ízben Érsekújváron
megrendezett Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny döntőjében és
gálaestjén zenekarunk kísérte a versenyzőket, karmesterünk Farkas Pál pedig a zsűri tagjaként is
részt vett az eseményen. http://www.civilek.hu/hirek-osszes/a-hazy-enekverseny-gyoztese/
Rendszeres közreműködői vagyunk a váci Szent Cecília Kórus hangversenyének, amely
keretében az idei évben bemutatásra került Erkel Ferenc, ezt megelőzően mindössze egy
alkalommal
elhangzott
műve,
a
Magyar
cantate.
/http://www.vacinaplo.hu/_vnarchivum/files/2016/47_teljes.pdf - 16. oldal/
A Váci Szimfonikus Zenekar rendszeresen lát el színházi szolgálatot a Magyar Zenés Színház, a
Sziget Színház, valamint a Dáma Díva Produkció előadásain.
Jó kapcsolatot ápolunk a Fővárosi Operettszínház, a Madách Színház, a Magyar Színház
művészeivel, könnyűzenei előadókkal, valamint művészeti iskolákkal.
Közönségszervezési munka bemutatása
A közönséggel való jó kommunikáció érdekében több lépcsős rendszert dolgoztunk ki. Közvetlen
kapcsolatban állunk a város és a térség művelődési intézményeivel, a közoktatási intézmények
szabadidő-szervezőivel, akik saját csatornáikon keresztül (pl. hírlevél, műsorfüzet, szórólapok,
plakátok) juttatják el az információkat a közönség felé és a közönség szervezésében jelentős
szerepet vállalnak. Zenekarunk saját portálján, városunk honlapján, valamint a városi televízió
csatornáin és a helyi sajtóban szintén folyamatos az információáramlás. Eredményesség
tekintetében a koncertek 92%-a teltház előtt zajlott, jegyár bevételünk a duplájára nőtt, ami a
hálózat működésének hatékonyságát bizonyítja.
Közreműködés más koncertszervezők által rendezett előadásokon
A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Nógrád megyei bérleti sorozatának rendszeres előadói vagyunk, 2016-ban „Nagyvásár

népi hangszerekkel” c. sorozatban 8 előadáson Ágoston Béla zeneközvetítő vezetésével az
általános iskolások ismerkedhettek meg a népi hangszerekkel.
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.
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 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.
A hazai turizmus és az idegenforgalom fellendítését elősegítő helyi és országos rendezvényeken,
fesztiválokon rendszeresen fellépünk. Az ország számos városában szerepeltünk fesztiválokon,
rendezvénysorozatokon: a nyíregyházi Mandala Nyár, az egri Agria Nyári Játékok, a Dunakeszi
Tavaszi Fesztivál, a siófoki „Zene a zöldben” c programjaiban vettünk részt.
Mutatószámok
Adatok a 2016. évről
Tervezett előadások száma:
Megvalósított előadások száma:
Ebből
Ifjúsági előadás:
Színházi szolgálat:

14
11

Váci előadások:
Saját szervezésű ea.:
Külföldi ea:

10
13
29

55
88

Vác, 2017. május 4.

Farkas Pál
a Váci Szimfonikus Zenekar elnöke

