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Hírlevél 2016. szeptember
Kedves Liszt-barátaink, kedves Liszt-tagok !
Először is szeretnénk beszámolni arról, hogy az idei nyári szünet korántsem a pihenés jegyében zajlott:
eseményekben gazdag hónapokat tudhatunk magunk mögött.
Amint azt a tagok egy része személyesen is megtudhatta, a Fővárosi Törvényszék nem fogadta el a
márciusban benyújtott kötelező módosításokkal kiegészített Alapszabályunkat, ezért júniusban ismételt
közgyűlést kellett tartanunk a pótlásokról, azon kívül, hogy májusban eredményesen lezajlott a rendes évi
zárszámadó közgyűlés is. Remélhetőleg a Törvényszék a beadott új Alapszabályt el fogja fogadni és
ebben az évben ebben a témában több bürokratikus lépésre nem lesz szükség.
Aggasztó fordulat a Liszt Társaság életében, hogy Lestákné Valasek Szilvia, a Szekszárdi tagozat alig egy
éve megválasztott vezetője családi problémák miatt kénytelen volt Kecskemétre költözni, ennélfogva
Szekszárdon jelenleg nincs Liszt-tagozat. Társaságunk vezetősége megkísérel olyan személyt találni, aki
alkalmas és hajlandó a tagozat életben tartására. Igen csekély a reményünk erre, hiszen a szekszárdi Liszt
Ferenc Zeneiskola - amely éppen abban az épületben működik, ahol Liszt Ferenc több ízben is megfordult
- tanárai, igazgatója nem mutat érdeklődést a liszti hagyományok ápolására.
Két évi kihagyás után júniusban megtartottuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Lemezdíjra beérkezett lemezek
értékelését. 2015-ben kénytelenek voltunk megváltoztatni a Lemezdíj szabályzatot, mivel az elmúlt
években csekély számú lemez érkezett hozzánk elbírálásra. Az új szabályzat értelmében évi 5 db
lemeznél kevesebb beérkezése esetén a lemezeket a következő évben együttesen bírálja el a felkért zsűri.
2016-ban összesen 15 CD-t értékelt a Kovács Sándor zsűrielnök által vezetett csapat, amelyek között
osztrák, német, lengyel, francia-horvát és természetesen magyar lemezek voltak. Június 29-én ült össze a
zsűri és hozta meg döntését: Nagydíjat kap: Goran Filipec Franciaországban élő horvát zongoraművész
Liszt: Paganini etűdök c. lemezéért (Naxos kiadó) és Szokolay Balázs a magánkiadású lemezén hallható
h-moll szonáta előadásáért, elismerő oklevelet pedig Balog József 2015-ben kiadott (Hungaroton) CD-ért,
amelyen Liszt Transzcendens etűdjeit örökítette meg. A díjkiosztó ünnepség 2016. október 20-án délután
18 órakor lesz (csütörtök!!) a Régi Zeneakadémia Kamaratermében. A díjakat Kovács Sándor
zenetörténész, a zsűri elnöke és a Liszt Társaság vezetősége nyújtja át, majd a díjazott művészek adnak
hangversenyt. Az ünnepség előtt természetesen megkoszorúzzuk a házunk falán lévő Liszt-emléktáblát is
Liszt Ferenc születésének 205. évfordulójára emlékezve.
2016. augusztus 21-28. között megtartottuk a 7. Esztergomi Liszt Hetet: Ez a nagyívű hangversenysorozat
egy hét alatt 9 hangversenyt, tudományos előadásokat és képkiállítást jelentett. A zenei fesztiválról, annak
értékeléséről következő két lapszámunkban olvashatnak bővebben. Itt most csak annyi: mind művészileg,
mind érdeklődés szempontjából sikeresnek mondható a fesztivál, amelyhez ezúttal Áder János
köztársasági elnök úr, Esztergom Város Önkormányzata, a MOL, a Visegrádi Alap és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatása biztosította az anyagi fedezetet. (A Liszt Hét megvalósítása, a pénzügyi
feltételek biztosítása, a helyi szervezés, és lebonyolítás nem kis feladatot jelentett társaságunk
főtitkárának.)
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E rövid visszatekintés után ismertetjük a rövidesen megkezdődő, 2016/17. zenei évadra tervezett
hangversenyeinket:
Valamennyi hangverseny a Régi Zeneakadémia Kamaratermében 18 órai kezdettel lesz, a Társaság saját
hangversenyei korlátlanul és változatlanul ingyenesen látogathatók, a novemberi, decemberi, februári és márciusi
hangversenyek a Zeneakadémiával közösek, ezekre 40 fős létszámot kaptunk, ezért erre kérjük az előzetes
regisztrálást telefonon, vagy e-mailben, a 40 fős létszám beteltével belépőjegyet kell váltani. (500.- Ft)
2016. szeptember 21. szerda 18 óra

Giovanni Sgambati – Liszt olasz tanítványa – saját rendezésben
Előadók: Nagy Márta zongoraművész, Szecsődi Ferenc hegedűművész
Liszt,- és Weiner Leó díjas, érdemes művész és Molnár Tímea I. éves
opera tanszakos zeneakadémista
Bevezetőt mond Eckhardt Mária zenetörténész, Liszt-kutató, a Liszt
Társaság társ-elnöke

2016. október 20. csütörtök 18 óra

39. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemezdíj átadó ünnepség és
hangverseny – Liszt Ferenc születésnapjának 205. évfordulóján –
saját rendezésben

2016. november 23. szerda 18 óra

Liszt és a harmónium – Szabó Balázs, a Zeneakadémia tanárának
előadása és koncertje Liszt saját hangszerén - regisztrálni szükséges

2016. december 14. szerda 18 óra

Liszt és Mozart – A Zeneakadémia ének- és zongoraszakos
növendékeinek közreműködésével, Meláth Andrea tanszékvezető
irányításával és közreműködésével – regisztrálni szükséges

2017. január 25. szerda 18 óra

Liszt és Beethoven - Bánky József zongoraművész hangversenye és
előadása – saját rendezés

2017. február 22. 18 óra

Liszt zongoraművek változatai – válogatás az új Liszt összkiadásból
Kaczmarczyk Adrienne zenetörténész előadása, közreműködnek a
Zeneakadémia zongoraszakos növendékei – regisztrálni szükséges

2017. március 22. 18 óra

Liszt a weimari operakarmester
Szabó Ferenc János zenetörténész, zongoraművész előadása a
zeneakadémia ének- és zongoraszakos növendékeinek
közreműködésével – regisztrálni szükséges

2017. április 26. 18 óra

előkészületben, részletes műsorról januári hírlevelünkben értesülhetnek

Reméljük, hogy a Liszt Társaság nagy igyekezettel és gondossággal előkészített hangversenyei felkeltik
érdeklődésüket és személyes jelenlétükkel megtisztelik előadásainkat.
E helyen szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy ebben az évben rendkívüli módon megnövekedett feladatok
miatt segítő munkatársakra van szükségünk. Kérünk ezért mindenkit, aki számítógépes és/vagy pénzügyi
ismeretekkel rendelkezik, vagy kedvet érez az újságunk szerkesztésében való közreműködésre – természetesen
önkéntes munkásként – és van ideje a Liszt Társaság ügyeinek intézésére, jelentkezzen. Örömmel fogadunk minden
segítőtársat.
Egyúttal ismételten kérjük Önöket, hogy amennyiben telefonszámuk, lakcímük megváltozott, vagy újabban e-mail
címük is van,szíveskedjenek közölni, mert a tagnyilvántartásunk frissítésre szorul. A Liszt Társaság irodája elérhető
jelen céges levélpapír alján lévő címeken.
Az iroda félfogadási ideje: kedd-csütörtök 11-16 óráig
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