ﬁlharmónia
MAGYARORSZÁG

BÉRLETINFORMÁCIÓK
Szeretnénk ismét lehetővé tenni bérletvásárlóink számára,
hogy már az aktuális évad végeztével biztosíthassák
helyüket a következő szezonra.
Akik 2016. május 10. és július 10. között váltják ki
bérletüket, azok számára kedvezményt biztosítunk
a bérletek teljes árából. További kedvezményt biztosítunk
bérleteseink számára azzal, hogy lehetőségük lesz
részletﬁzetéssel kiváltani bérleteiket.
Ezzel az ajánlattal azok is élhetnek, akik a kedvezményes
időszak alatt váltják ki bérletüket és azok is, akik ezt
követően teszik majd. A részletﬁzetés a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a kiváltani szánt bérlet árának csak a felét kell
a megvásárláskor kiﬁzetni, a másik felét pedig legkésőbb
2016. szeptember 16-ig kell rendezni.

Bérletár: 5400 Ft (négy hangversenyre)
Jegyárak: 2016. november 18. teljes ár: 1900 Ft,
nyugdíjas/diák: 1700 Ft, 2016. december 16. teljes ár:
1500 Ft, nyugdíjas/diák: 1300 Ft, 2017. január 13. teljes
ár: 2900 Ft, nyugdíjas/diák: 2600 Ft,
2017.
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Ne feledjék! A Filharmónia Magyarország bérletesei,
bérletük felmutatása mellett, az általunk szervezett
felnőtt hangversenyekre az ország bármely pontján
20% kedvezménnyel válthatnak jegyet!

A hangversenyek helyszínei a Római Katolikus
Szentháromság templom (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem u. 22.), a Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola (2660 Balassagyarmat, Óváros tér
11.) és a Vármegyeháza (2660 Balassagyarmat, Civitas
Fortissima tér 2.)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk, amelynek
függvényében a jegyár is változhat!

Biztosítsa helyét a Szezonbérlet 2016–2017-es évadára,
hogy Ön is részese lehessen ennek a páratlan művészeket
felvonultató sokszínű hangversenysorozatnak!

Balassagyarmat, 2016–2017

SZEZONBÉRLET
közel hozzuk a zenét

Nemzeti Kulturális Alap
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BALASSAGYARMAT, 2016–2017

SZEZONBÉRLET

tudhat magáénak. A 150 éve működő Balassagyarmati Dalegylet
szakmai munkája, közösségi szelleme, megtartó ereje példaértékű.
A Karácsonyi hangverseny hagyományosan az intézmény tanárai,
diákjai és a Dalegylet részvételével zajló színvonalas esemény,
mely családias, meghitt perceket nyújt fellépőknek,
hozzátartozóknak, s zenekedvelőknek egyaránt.

2016. NOVEMBER 18. PÉNTEK 19.00

2017. JANUÁR 13. PÉNTEK 18.30

RÓMAI KATOLIKUS SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM

VÁRMEGYEHÁZA

Templomi koncert

Francia szerelem

Fischer Annie-ösztöndíjasok:
Mészáros Zsolt Máté – orgona, Zemlényi Eszter – ének

Horgas Eszter és a Talamba Ütőegyüttes

közreműködik a balassagyarmati
Szent Felicián Kamarakórus

Horgas Eszter fuvolaművész mindannyiunk régi ismerőse: a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett,
világhírű muzsikus nemcsak hangszeres tudásának, hanem
kiemelkedő zenei érzékenységének is köszönheti sikereit.
Huszonötödik lemezét, amely életének fontos állomása, a
Talamba Ütőegyüttessel készítette. A gödöllői kötődésű zenekar
1999-ben alakult, javarészt saját szerzeményekkel koncerteznek,
klasszikus és könnyűzenei átiratok egyaránt részei a
repertoárjuknak. Horgas Eszter és a Talamba Ütőegyüttes Francia
szerelem című lemezén francia zeneszerzők, köztük Debussy,
Ravel, Bizet művei csendülnek fel Grünwald László és Szitha
Miklós hangszerelésében, a fuvola és az ütőhangszerek izgalmas
párosításában. Ezt a fergeteges összeállítást hozzák el ezúttal
Balassagyarmatra is.

vezényel: Unterwéger József Zsolt
Zemlényi Eszter számtalan oratórium szólistájaként szerepelt pl.
Bach, Vivaldi, Händel, Pergolesi, Rameau, Monteverdi, Haydn
műveiben, de az oratórium-dal éneklés mellett opera- és daljáték
szerepeket is magára öltött: Blonde, Pamina, Nanetta és Mária
Lujza után Bastienneként debütált Veszprémben.
Mészáros Zsolt Máté 2013 decemberétől a Kőbányai Szent László
templom orgonaművésze, a Szent László kórus korrepetitora.
Magyarország mellett Franciaországban, Németországban,
Szerbiában és Szlovákiában adott hangversenyeket. Több kortárs
mű magyarországi bemutatója fűződik a nevéhez. Érdeklődése
központjában a történelmi orgonák, illetve a napjainkban ritka
fúvólégrendszerű harmóniumok állnak.
A balassagyarmati nagytemplom énekkara, a Szent Felicián
Kamarakórus több mint százéves múlttal rendelkezik. Nevét
a templom egyik mellékoltárán nyugvó római vértanúról kapta,
és a 70-es évektől kezdve énekel rendszeresen az itteni vasárnapi
szentmiséken. A kórus repertoárja elsősorban liturgikus tételekre épül,
amelyek magvát az Éneklő Egyház énekeskönyv adja, de közel áll
hozzájuk a gregoriántól kezdve a 20. századi magyar egyházi kórusművekig minden nagy zenei stíluskorszak és egyházi kötődésű műfaj.

2016. DECEMBER 16. PÉNTEK 18.30
RÓZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA
Karácsonyi hangverseny
A Rózsavölgyi Márk nevét viselő Zeneiskola több mint 50 éves
múltra tekint vissza. Tanulóinak létszámával és tevékenységi
területével egyaránt Nógrád megye legnagyobb alapfokú
művészetoktatási intézménye. Tudatos vezetői magatartás
eredményeként nemcsak az oktatásban, de a művészeti
tevékenységben is meghatározó pedagógus-művész tantestületet
A Budapesti Vonósok,
Zemlényi
Zsolt Máté,
Miklósa
Erika, Eszter,
KovácsMészáros
János
a Szent
Felicián
Kamarakórus, a Balassagyarmati Dalegylet,
és a Liszt
Ferenc
Kamarazenekar
a Budapesti Vonósok és Horgas Eszter a Talamba Ütőegyüttessel

2017. MÁRCIUS 10. PÉNTEK 18.30
VÁRMEGYEHÁZA
Kamarazene felsőfokon
Budapesti Vonósok Kamarazenekar
Közreműködik a Virtuózok televíziós
komolyzenei tehetségkutató műsor díjazottja.
koncertmester: Pilz János
A kamarazenekar elismert résztvevője a magyar és a nemzetközi
zenei életnek. „A Budapesti Vonósok a kamarazenekarok RollsRoyce-a” – így említi őket a Los Angeles Times. Az együttes
folyamatosan törekszik új ötletekkel és koncepcióval a közönség és
a generációk széles körét megnyerni, valamint ﬁatal, tehetséges
előadókat és zeneszerzőket felkarolni. Művészeti vezetője Botvay
Károly csellóművész, koncertmestere 2012 óta Pilz János.
A Virtuózokban, Magyarország első televíziós komolyzenei
tehetségkutatójában felfedezett i ú tehetségek sokak kedvencévé
váltak a műsor elmúlt két évadában. A ﬁatal zenészek országszerte
várják feledhetetlen koncertélményekkel a közönséget:
Balassagyarmaton is fellép a műsor egyik i ú tehetsége.

