
 
 

2023. március 23., csütörtök (19:30)  
Müpa | Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 
 

VENDÉGÜNK LAWRENCE FOSTER | JEGYVÁSÁRLÁS 
KUPONKÓD: NFZ1800 (Kedvezményes jegyár: 1.800 Ft) 
 

Kivételes találkozás, zenei ünnep: a Nemzeti Filharmonikus Zenekar büszkén látja vendégül Lawrence Fostert. 
Világklasszis karmesterhez világklasszis szólisták illenek: a hegedűművész Baráti Kristófot és a csellista Várdai 
Istvánt nemcsak a magyar közönség ismeri, de a világ minden táján lelkesen hallgatják játékukat.  
 

 
 

George Enescu: I. román rapszódia, op. 11 
Rózsa Miklós: Sinfonia concertante – kettősverseny hegedűre és gordonkára 
Pjotr Csajkovszkij: V. (e-moll) szimfónia, op. 64 
Baráti Kristóf - hegedű 
Várdai István - cselló 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
Vezényel: Lawrence Foster
 

A Los Angeles-i születésű karmester, Zubin Mehta egykori asszisztense román ősöktől származik, és George 
Enescu zenéjének megbecsült interpretátoraként tartják számon. Ezért hallhatjuk a koncert elején az I. román 
rapszódiát. De jelképes értelmű Rózsa Miklós Sinfonia concertantéja is, hiszen a háromszoros Oscar-díjas amerikai 
filmzeneszerzővé lett budapesti születésű muzsikus kettősversenye ezen az estén a magyarság és Amerika 
találkozását jeleníti meg. A záró számot, Csajkovszkij V. szimfóniáját pedig hallgassuk úgy, mint a zenekari 
színkeverés és hatásdramaturgia nagymesterének jutalomjátékát: a halhatatlan orosz romantikus melódiát.   

https://nfz.jegy.hu/program/vendegunk-lawrence-foster-kocsis-berlet-3-137040/844286
https://nfz.jegy.hu/program/vendegunk-lawrence-foster-kocsis-berlet-3-137040/844286
https://www.filharmonikusok.hu/


2023. március 17., péntek (19:30)  
Pesti Vigadó - Díszterem 
 

ZENEI CSEMEGÉK | JEGYVÁSÁRLÁS 
KUPONKÓD: NFZ1800 (Kedvezményes jegyár: 1.800 Ft) 
 

2-1 a ritkaságok javára – csettinthet elismerőn, aki végigpillant a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Lajtha–Schubert-
műsorának számain. Bartók és Kodály kortársának III. szvitje ugyanis szinte soha nem szólal meg, izgalmas lesz 
tehát hallani végre, és a magyar–amerikai szólista előadásában felcsendülő, eredetileg szóló zongorára 
komponált Wanderer-fantáziával is csak elvétve találkozunk Liszt zenekari kíséretes átiratában. Az izraeli 
vendégkarmester a műsor végén ismertebb csemegével, a Rosamunde-kísérőzene részleteivel koronázza meg az 
estét. 
  

 
 
Lajtha László: III. szvit, op. 56 
Franz Schubert–Liszt Ferenc: Wanderer-fantázia 
*** 
Franz Schubert: Rosamunde – részletek a 
kísérőzenéből 
 
Peter Klimo - zongora 
Wittinger Gertrúd - ének 
 
Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba) 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
 
Vezényel: Nimrod David Pfeffer 
 
 
 
 
 

Lajtha László a Bartókot és Kodályt egy évtized 
távolából követő generáció jeles zeneszerzője és 
népzenekutatója. Műveinek stílusán két fontos 
inspiráció: a folklór és a francia zene hatása hagyott 
nyomot. III. szvitje 1952-ben keletkezett, szerzője a 
művet a Budapesti Filharmóniai Társaság 
Zenekarának centenáriumára szánta, a kompozíció 
hangvétele az ünnepi alkalomnak megfelelően 
könnyed és szórakoztató. Schubert a Wanderer-
fantáziát 1822-ben komponálta, feldolgozva benne 
egy nevezetes dala, A vándor melódiáját is. Liszt 
Ferenc, aki az általa csodált négytételes 
kompozícióban felfedezte egy zongoraverseny 
lehetőségét, 1851-ben zenekari kíséretes átiratot 
készített a műből. Schubert a Wanderer-fantázia 
után egy évvel, 1823-ban Helmina von Chézy német 
írónő Rosamunde, Ciprus hercegnője című 
színdarabjához írt hangulatos karaktertételekből álló 
kísérőzenét.

 



 

2023. március 30., csütörtök (19:30)  
Pesti Vigadó - Díszterem 
 

STABAT MATER | JEGYVÁSÁRLÁS 
KUPONKÓD: NFZ1800 (Kedvezményes jegyár: 1.800 Ft) 
 

Két zeneszerző, akikben kevés a közös vonás. Abban mégis hasonlítanak, hogy egyikük életművében sem játszik 
döntő szerepet az egyházi zene. Az idős Verdi azonban megírja Quattro pezzi sacri (Négy szent ének) című művét, 
az ötvenegy éves Poulenc pedig a Stabat Matert. A két mű arról tanúskodik, hogy mindkét komponistának akadtak 
olyan gondolatai és érzései, amelyeket csak ezekben a tételekben vallhatott meg a világnak.  
  

 
 
Francis Poulenc: Stabat Mater 
*** 
Giuseppe Verdi: Quattro pezzi sacri 
 
Kristófi Ágnes - ének 
Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba) 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
Vezényel: Somos Csaba
 
Francis Poulencről úgy vélték ismerősei, hogy könnyed, szellemes, elegáns művész, akitől még a frivolitás sem 
idegen. Amikor azonban 1949-ben meghalt barátja, a festő és díszlettervező Christian Bérard, megírta kórusra és 
zenekarra fogalmazott tizenkét tételes Stabat Materét, amelynek három tételében szopránszólista is énekel. 
Giuseppe Verdi Négy szent ének című alkotása (a pezzo valójában darabot jelent) nem egyetlen összefüggő 
ciklusként keletkezett: eredetileg négy különálló tétel, melyek közül az a cappella Ave Maria, illetve a szintén 
kíséret nélküli Laudi alla Vergine Maria 1889-ben és 1886/88-ban készült, míg a zenekart is foglalkoztató Stabat 
Mater és Te Deum évszámai 1896/97 és 1895/96. A mű ősbemutatója (az Ave Maria nélkül) 1898-ban zajlott le a 
Párizsi Operában. A hangverseny szólistája, Kristófi Ágnes 1973-ban született Nagyváradon, tanulmányait 
szülővárosában kezdte meg, majd a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen fejezte be. A Nemzeti 
Énekkar tagja. Somos Csaba Liszt-díjas karmester 2016. áprilisa óta a Nemzeti Énekkar karigazgatója. 
Érdeklődésének középpontjában egyszerre van jelen a vokális és instrumentális zene. Legfőbb művészi 
célkitűzése a szenvedélyes interpretáció, a professzionalizmuson túlmutató zenei átütő erő elérése. 

https://nfz.jegy.hu/program/stabat-mater-paszti-berlet-4-137041/844287
https://nfz.jegy.hu/program/stabat-mater-paszti-berlet-4-137041/844287
https://www.filharmonikusok.hu/koncertek/stabat-mater/


KEDVEZMÉNYES JEGY RENDELHETŐ a jegy@filharmonikusok.hu e-mail címen, illetve telefonon:  

+36 (30) 411-6636. A visszaigazolt jegyeket átvehetik Külső Jegypénztárunkban vagy legfeljebb 15 perccel a 

koncertek előtt, a programhelyszíneken. 

 

A NEMZETI FILHARMONIKUSOK KÜLSŐ JEGYPÉNZTÁRA:  
 

Allee Bevásárlóközpont | II. emelet (a Mozi mellett) 
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8–10.) 
https://allee.hu/uzletek/nemzeti-filharmonikusok 
 
NYITVATARTÁS: 
    hétfő   zárva 
    kedd  12:00 — 18:00 
    szerda  12:00 — 18:00 
    csütörtök  12:00 — 18:00 
    péntek  12:00 — 18:00 
    szombat 12:00 — 18:00 
    vasárnap zárva 
 
A jegyeket készpénzzel, bankkártyával, Szép-kártyákkal, OTP Cafeteria kártyával, Edenred kártyákkal és 
Allee Ajándékkártyával is fizethetik. 
 
Kedvezményes online jegyvásárlásra is van lehetőség ITT: https://nfz.jegy.hu. Az adott program 
jegyvásárlási linkjére kattintva válassza ki ülőhelyét; a jegyek kosárba helyezése után a Kuponkód felülethez 
írja be az NFZ1800 kuponkódot (ahol az jelezve van), így tudja érvényesíteni a kedvezményes jegyárat. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:jegy@filharmonikusok.hu
https://allee.hu/uzletek/nemzeti-filharmonikusok
https://nfz.jegy.hu/
https://nfz.jegy.hu
http://www.filharmonikusok.hu/jegyek/vasarlasi-informacio/
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