
Szakmai Beszámoló 

Zala Szimfonikus Zenekar koncertjei 2015 

A „Zala Szimfonikus Zenekar” három Zala megyei város, Zalaegerszeg, Nagykanizsa 

és Keszthely zenei együtteseinek összevonásával jött létre. Zalaegerszegen és Nagykanizsán 

már közel 60 éve működik egy-egy kisebb szimfonikus zenekar, és Keszthelyen is rendszeresen 

ad hangversenyt a Festetics György kamarazenekar. Önállóan azonban egyik együttes sem 

képes nagyszabású romantikus vagy XX. századi művek megszólaltatására, hiszen a létszámuk 

csupán 20-30 fő. A „Zala Szimfonikus Zenekarban” mindhárom együttes legjobb zenészei 

játszanak, és csatlakoznak hozzájuk még Zala megye több pontjáról, Zalaszentgrótról, Lentiből, 

Hévízről, Csödéről is muzsikusok. Így egy valódi, több mint 60 fős szimfonikus zenekart 

tudtunk létrehozni. 

2015-ben az első koncertet május 14-én, Zalaegerszegen a Város Napi programsorozat 

részeként valósítottuk meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Ezt követően őrségi 

Virágzás Napjai összművészeti fesztivál nyitóhangversenyét adtuk Őriszentpéteren, a Pünkösd 

előtti pénteken, május 22-én. Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban léptünk fel május 29-én. 

Majd a városnapi ünnepségsorozat nyitányaként játszottunk Keszthelyen, a Balaton Színház 

nagytermében június 5-én. A program sikerét jelzi, hogy Zalaegerszeg önkormányzatának 

felkérésére megismételtük a koncertet Zalaegerszegen június 6-án. Erre a koncertre a 

Zalaegerszeg fő terén, a Dísz téren került sor, amely az alkalommal megtelt érdeklődőkkel. (Ez 

a koncert azonban nem tartozik jelen pályázathoz.)   

A koncertek műsorába az idén is azokat a népszerű műveket illesztettük, amelyek egy-

úttal a zeneirodalom gyöngyszemei is. Az első műsorszámmal a 100 éve elhunyt Goldmark 

Károlyra emlékezett a zenekar, a Sába királynője című opera előjátékának előadásával. A művet 

Keszthely város felkérésére adtuk elő. A koncerteken hallható volt Smetana népszerű 

programzenéje, a Hazám című szimfonikus ciklus második darabja, a Moldva. Ezt követően a 

Smetana által felkarolt cseh zeneszerző, Antonín Dvořák két szláv tánca volt hallható az op. 

46-os sorozatból, végül Bizet Carmen című operájának népszerű dallamai csendültek fel a Zala 

Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. A koncerteken Pál János keszthelyi karmester 

vezényelt, a koncertmester pedig Jakobovics Árpád nagykanizsai hegedűművész volt. 

  Az esteken fellépett a szimfonikus zenekar tagjaiból álló Esztám ütőegyüttes is.  Az 

együttes tagjai: a zalaegerszegi Takács Ferenc, a veszprémi Szerdahelyi Károly és a tapolcai 



Tóth Péter. Előadásukban kortárs szerzők művei voltak hallhatóak. Elsőként Živković: Trio per 

uno című alkotása csendült fel, ezt Takács Ferenc Madarak tánca című műve követte. A darabot 

azokon a dallamjátszó ütőhangszereken - marimbán, vibrafonon, harangjátékon - adták elő, 

melyet a szerző-előadó Takács Ferenc maga készített. Végül felcsendült Reifeneder: Boxing 

Day című műve.  

A koncertek támogatói a következők voltak: 

 Nemzeti Kulturális Alap 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata 

 Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata 

 Keszthely Város önkormányzata 

 Őriszentpéter Város önkormányzata 

 Őri Alapítvány 

A beszámoló megjelenik a Zenekar honlapján: http://www.zalaegerszegiszimfonikus.hu a 

dokumentumok menüpont alatt. 

 

Online megjelenések: 

http://zaol.hu/kultura/zala-szimfonikus-zenekar-koncertje-zalaegerszegen-1699686 

http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/25276/a-zala-szimfonikus-zenekar-fellepese-a-

medgyaszay-hazban/ 
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