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HANGVERSENYBÉRLET
HAUSER ADRIENNE
zongoraestje
Chopin: Mazurkák
Debussy: Pour le Piano – I. Prélude – II. Sarabande – III. Toccata
Chopin: F-dúr Ballada op. 38 • Debussy: Rêverie • Chopin: b-moll Scherzo op. 31

KARÁCSONYI HANGVERSENY
2012.
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20.

A RÓZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY művésztanárai, tanulói és
a BALASSAGYARMATI DALEGYLET
Vezényel és a műsort vezeti: Ember Csaba

2013.
február
22.

DAVID KLEZMER QUINTE T
& KLEIN JUDIT – éne k
A sokszínű klezmer
– életöröm, humor, irónia –

JÁVORKAI SÁNDOR • JÁVORKAI ÁDÁM
2013.
április
23.

hegedű
Zongorán közreműködik: FALVAI

gordonka

KATALIN

G. Tartini: g-moll „Ördögtrilla” szonáta • D. Sosztakovics: e-moll trió, op. 67 Liszt
F.: Mefisztó-keringő • P. I. Csajkovszkij: Pezzo capriccioso, op. 75
N. Paganini: Boszorkánytánc, op. 8 • Mózes fantázia Liszt-Rossini:
La Danza, s. 424 • P. Sarasate: Zapateado, op. 23 A. Bazzini: A
manók tánca, op. 25

Bérletár: 3.500 Ft /4 alkalom/ Szólójegy: 1.500 Ft
Jegy- és bérletvásárlás: Rózsavölgyi Márk AMI (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.) Tel.: 35/301-433
e-mail: music@is.hu valamint az előadások kezdete előtt a helyszínen • www.filharmonia.hu

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alap • Rigips
A műsor, időpont és előadó változtatás jogát fenntartjuk! •

F. k.: a Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft.

HAUSER ADRIENNE zongoratanulmányait 4 és fél éves korában kezdte. 7 éve-sen
felvették a Zeneakadémia „Előkészítő Tagozatára”, 1981-ben a Zongora Tanszakra,
ahol Kocsis Zoltán, Rados Ferenc, és Kurtág György tanítványa volt. 1985-ben díjat
nyert a Magyar Rádió Zongoraversenyén. Részt vett több mester-kurzuson,
Párizsban Yvonne Lefébure-nél, majd Sebők Györgynél képezte tovább magát.
Fellépett a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Nemzetközi Bartók Fesztiválon, az
Interforumon, a lengyelországi Chopin, a Fazioli és a svájci Bellerive, a francia Liszt
en Provence, az olasz Musiques en mer, és a szerbiai Nimus fesztiválon.
Koncertezett Európában, Egyiptomban és India nagyobb városaiban. A Magyar
Rádió rendszeres fellépője, hanglemezei pedig a Quint - Harmonia mundi kiadásában Kocsis Zoltánnal Bartók Csodálatos mandarinja, a Hungarotonnál Eötvös
Péter vezényletével Stravinsky Les Noces c. műve, amely az „Év hanglemeze” díjat nyerte el. 1998-ban megala-pította
a Tiszadobi Zongorafesztivált, mely 13 év alatt nemcsak a nemzetközi zenei élet elismerését nyerte el, hanem a Henry
Ford díjat is. A Zongorafesztiválnak jelenleg is művészeti igazgatója. 1989-ben Alapítványt hozott létre Kocsis Zoltánnal
a tehetséges gyerekekért Mátészalkán, ahol minden évben jótékonysági koncertet ad.
A RÓZSAVÖLGYI MÁRK AMI alapításának ötvenedik évfordulóját ünnepli.
Tanulóinak létszámával és tevékenységi területével is jelentős kisugárzású
művészetoktatási intézmény. Tudatos vezetői magatartás eredményeként nemcsak
az oktatásban, de a művészeti tevékenységben is meghatározó pedagógus-művész
tantestületet tudhat magáénak. Országosan folyamatos sikereket érnek el az iskola
diákjai, tanárai munkájukkal, előadói tevékenységükkel. Az iskolában jelenleg
működő két tanári együttes, az 1981-ben alakult Balassagyarmati Kamaraegyüttes
és az 1987-ben szerveződött Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett - művészetük
kapcsán - kiemelkedő hazai és külföldi elismeréssel büszkélkedhet. A Balassagyarmati Dalegylet szakmai munkája, közösségi szelleme, megtartó ereje példa-

értékű. A 149 éves múlt, az elért magyarországi és nemzetközi sikerek önmagukért beszélnek. Az egyesületi
formában működő dalegylet vezetője: Ember Csaba, aki egyben a művészeti iskola igazgatója is. A Karácsonyi
hangverseny hagyományosan az intézmény tanárai, diákjai részvételével zajló színvonalas esemény, mely
családias, meghitt perceket nyújt fellépőknek, hozzátartozóknak, zenekedvelőknek egyaránt.

DAVID KLEZMER QUINTET & KLEIN JUDIT
A zsidóság az egész világon őrzi hagyományait így zenéjét is, de óhatatlanul
keveredik a helyi zene stílusjegyeivel. Ez az izgalmas, tüzes hangzásvilág juttatta
elhatározásra 1999-ben az együttes tagjait, hogy a David Klezmer Quintet-et
létrehozzák. A klezmer szó a héber eredetű „klej” és „zemer” szó-ból származik
és magát a hangszert ill. a hangszeren játszó muzsikust is jelen-ti. Az együttes
zenéje a tradicionális magyar (közép-kelet európai zsidó) zene gyökereinek
felhasználásával és modern zenei stílusokkal ötvöződik. A re-pertoár zsidó
dalokból, dallamokból és ehhez szervesen kapcsolódó impro-

vizatív szólókból illetve saját szerzeményekből áll. A koncertegyüttes műsorában nagy szerepet kap a közönség
bevonása, melyek tréfás show-elemeket is tartalmaznak. Az együttes a Soros Alapítvány és a Magyar Zeneművészek
Egyesülete támogatásában részesült, 2000-ben eMeRTon díjat kapott. A Quintet tagjai: Dávid József • Kerek István

Agnecz Katalin • Rózsa István • Árkosi Péter • Közreműködik: Klein Judit

A JÁVORKAI SÁNDOR és ÁDÁM testvérpár egy év különbséggel, Győrött
született. A hazai zenei előképzettség után a Bécsi Zene- és Előadóművészeti
Egyetemen folytatták tanulmányaikat, ahol mindketten kitüntetéssel végeztek, s
ugyanott zenetudományi doktori képzettséget is szereztek. Koncertmester-ként
és szólistaként is neves zenekarokkal léptek és lépnek fel – más jelentős
muzsikusok társaságában - Európa és számos tengerentúli ország városaiban,
fesztiválokon, koncerttermekben. Rendszeresen készülnek rádió-, tv felvételeik
itthon és külföldön. Mindketten kivételes tehetségek, muzikalitásukat és
virtuózitásukat számos hazai és nemzetközi verseny díjazta első helyezéssel,

kitüntetéssel. Nagyon gyakran duóban lépnek a pódiumra. Kiemelkedő kamarajátékuk – többek között egyik –
elismeréseként 2009-ben „Az év művésze” kitüntetést vehették át közösen, a Jeunesse és a Bank Austria
jóvoltából. 2005-ben FALVAI KATALINnal zongoratriót alapítottak, akivel azóta is egész Európában
koncerteznek. Falvai Katalin a Zeneakadémián Nádor György és Dráfi Kálmán növendékeként végzett. Több
hazai és külföldi mesterkurzuson vett részt. Magyarországon kívül fellépett Kanadában és az USA-ban is.
Jelenleg Kocsis Zoltán tanítványaként a Liszt Akadémia doktoriskolájának hallgatója

