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www.mso.hu

Jegy és bérlet  
InformácIó:

Jegyek és bérletek igényelhetők:  
a Generáció Koncert Média  
1114. Kosztolányi Dezső tér 5. levelezési címen,  
a koncertmedia@gmail.com e-mail címen,  
vagy a (1) 466 77 46-os telefonszámon,
illetve megvásárolhatók a jegymester.hu  
és a jegy.hu országos hálózatán,  
valamint a miskolci szimfonikus zenekar hivatalos
weboldalán, a www.mso.hu oldalon.

bérletáraK: 
5000 ft (földszint 1-13. sorig)
3800 ft (földszint 14-21. sorig)

JeGyeK a bérletértéKesítés füGGvényében 
október 1-től vásárolhatóak!
JegyáraK: 
3200 ft (földszint 1-13. sorig)
2500 ft (földszint 14-21. sorig)

további inforMáció:
info@mso.hu



2019. márcIus 3. 16.00  
vasárnap
buDapest, olasz Intézet

rahmanyinov: iii. (d-moll) zongoraverseny, op. 30.
franck: d-moll szimfónia

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: balog József (Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész)
Vezényel: antal Mátyás (Liszt Ferenc- és, Bartók-
Pásztory díjas karmester)

szergej rahmanyinov iii. (d-moll) zongoraversenye 
a hírhedett kihívások egyike: hazánkban nem 
sokan mondhatják el magukról, hogy műsorukra 
tűzték már a zeneirodalom talán legnehezebb 
billentyűs versenyművét! egyikük balog 
József, a miskolci szimfonikusok visszatérő 
vendégpartnere. rahmanyinov tételeiben 
fénylő szépségű szláv dallamok keverednek 
csehovias melankóliával, csajkovszkij-i emlékű 
érzelmességgel és mámorral; olykor a távoli 
sztyeppék titokzatos ősritmusaival.
az orosz alkotás a francia romantika népszerű 
remekével, cézar franck egyetlen – szintén 
d-moll hangnemű – szimfóniájával találkozik az 
est programjában. Vezényel a liszt ferenc- és 
bartók–pásztory díjas antal mátyás, a nemzeti 
énekkar nyugalmazott karigazgatója.

2018. noVember 25. 16.00  
vasárnap
buDapest, olasz Intézet

Wagner: a bolygó hollandi – nyitány
Wieniawski: d-moll hegedűverseny, op. 22
sibelius: ii. (D-dúr) szimfónia, op. 43

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hegedű: oláh vilmos (Liszt Ferenc-díjas 
hegedűművész)
Vezényel: Dobszay péter (a 2017-es Maestro  
Solti Nemzetközi Karmesterverseny döntőse  
és közönségdíjasa)

az est programja szabad válogatás az európai 
romantika „d” tonalitású szimfonikus terméséből: 
a d-moll oly sokszor volt hajdanán a végzet hang-
neme, míg az ellentétes arculatú D-dúr hagyomá-
nyosan az ünnep, a mámor világához kötődött.  
a bolygó hollandi nyitánya az ifjú richard Wagner 
mesterműve. magát az operát egy északi-tengeri 
hajóút ihlette, a német szerző északi atmoszférájú 
zenéje így természetes párjává lesz a programban 
Jean sibelius ii. szimfóniájának, a finn lélekből 
kiáradó, eposzi erejű megnyilatkozásnak. a műsor 
igazi kuriozitása, Henryk Wieniawski II. hegedű-
versenye, fölfedezést érdemlő alkotás. szólista-
tolmácsolója a világjáró oláh Vilmos, a magyar 
rádió szimfonikus zenekarának koncertmestere, 
vezényel a fiatal Dobszay péter.


