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A Zala Szimfonikus Zenekar 2016. évi tavaszi koncertjeinek megvalósí-
tása. 

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 ké-

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

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

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

Hévízről, Csödéről is muzsikusok. Így egy valódi, közel 60 fős szimfonikus zenekart tudunk 

létrehozni. A „Zala Szimfonikus Zenekar” első ízben 2013 májusában lépett színpadra.  

2016-ban az első 

koncertet május 13-án, Za-

laegerszeg Város Napján 

tartottuk a zalaegerszegi 

Városi Hangverseny- és 

Kiállítóteremben. Ezt kö-

vetően az őrségi Virágzás 

Napjai összművészeti fesz-

tivál záróhangversenyét adtuk Őriszentpéteren, Pünkösd hétfőn, május 16-án. Nagykanizsán, a 

Medgyaszay Házban léptünk fel május 26-án és szintén a városnapi ünnepségsorozat nyitánya-

ként jászottunk Keszthelyen, a 

Balaton Színház nagytermében 

június 2-án.   

A koncerteken két skan-

dináv zeneszerző, Sibelius és 

Grieg művei voltak hallhatóak. 

Elsőként elhangzott Sibelius 

Finlandia című szimfonikus köl-

teménye, ezt követően Grieg 

Peer Gynt szvitjéből csendültek 

fel a következő tételek: Lidércálom a hegyi király barlangjából, Aase halála, Reggeli hangulat, 

Arab tánc, Solveig dala. A tételek nem a szvitek sorrendjében, hanem Ibsen drámájának meg-

felelően voltak hallhatóak. A tételek közt a Tóth László narrátor ismertette a dráma megfelelő 



részeit. A Solveig dalában szólót énekelt Horti Lilla, aki a Zeneakadémián Marton Éva ének 

mesterszakos hallgatója. Ének szólója 

mindenütt hatalmas sikert aratott, rá-

adásként Dvorák Ruszalka című ope-

rájából Ruszalka dalát énekelte 

zenekari kísérettel. Szünet után a kon-

certek második felében Grieg a-moll 

zongoraversenye csendült fel, Tóth 

László szólójával. Mindegyik mű nagy zenekart kívánt, ezért előadásuk csak megyei összefo-

gással valósulhatott meg. A karmester Sándor János volt. 

A skandináv koncertek mellett a zenekar fellépett az Egerszeg Fesztivál keretein belül 

Zalaegerszegen, a Dísz téren is. Az előző évhez hasonlóan idén is megtelt Zalaegerszeg főtere

 
ez alkalommal érdeklődőkkel. Felcsendültek a klasszikus zeneirodalom népszerű alkotásai: Si-

belius: Finlandia, Grieg: Peer Gynt Szvit, a-moll Zongoraverseny, Kodály: Háry János – inter-

mezzo, Lehár: Arany-ezüst keringő, Brahms: V. Magyar tánc.   

A beszámoló megjelenik a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar honlapján 

www.zalaegerszegiszimfonikus.hu a dokumentumok menüpont alatt. 

Online megjelenések: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_A4ddraCzM 

http://www.regio1.hu/hirek/19702/eszaki-fenyzeneben/ 

http://www.kanizsatv.hu/hirek/17640/eszaki-zene/ 

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/7219/eszaki-feny-zeneben/ 

http://www.regio1.hu/hirek/19702/eszaki-fenyzeneben/
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/7219/eszaki-feny-zeneben/


http://zaol.hu/galeria?block=plt_modal_gallery&galery=2692356 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/dallamok-skandinaviabol-1767729 

http://zalaegerszeg.hu/kepgaleria/1884/Nepszeru_klasszikusok 

http://zaol.hu/kultura/elmenyeket-kinaltak-emberi-talalkozasok-a-muveszetek-fenyenel-

1768656 

https://www.facebook.com/toth.jeno.908/posts/622700754548383?pnref=story 

 

Zalaegerszeg, 2016. június 6.  
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