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Vásároljon kedvezménnyel a 

CD és DVD Márkaboltjában: 
Budapest VII. Rottenbiller u. 47.

www.hungaroton.hu

A BEETHOVEN-ÜNNEP
ELÔADÓI A HUNGAROTONNÁL
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� Beethoven-ünnep Budán

Tisztelt Olvasó! 

2000. május 7-én a Budavári Önkormányzat em-
léktábla avatással és hangversennyel tisztelgett
Beethoven kétszáz évvel azelôtti, a budai Várszín-
házban adott koncertje elôtt. Tíz esztendô alatt
számos kiváló mûvész vállalta, hogy az eredeti
helyszínen idézi meg Beethoven muzsikáját. A tel-
jesség igénye nélkül néhány név: Lantos István és

Perényi Eszter, Malcolm Bilson, Jandó Jenô, Bogányi Gergely, Kelemen
Barnabás és Jurij Martinov, Várjon Dénes és Christoph Richter. 

Idén, a koncert 210. évfordulóján nagyszabású, háromnapos ren-
dezvénysorozattal emlékezünk és emlékeztetünk arra a korszakra,
amelyben Bécs után Budán is megpezsdült a kulturális élet. Ekkor jelent
meg az a polgári értékrend, amely mecénásként eltartotta és inspirálta
a kultúrát: köröket alapítottak, ahol megbeszélték a legfrissebb híreket,
élményeket, lapokat adtak ki, népszerû koncerteket szerveztek a kor
legkiválóbb mûvészeivel. Ezt a hangulatot szeretnénk visszaidézni a
budai várban, május második hétvégéjén. Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy Kocsis Zoltán, a világhírû zongoravirtuóz, a Nemzeti Fil-
harmónia fôzeneigazgatója vállalta, hogy zenésztársaival együtt fellép
az ünnepi hangversenyen. 

Hiszem, hogy az élet ma sem merülhet ki a mindennapok felada-
taiban, teljes életet csak úgy élhetünk, ha tudunk ünnepelni, ha néha
megfürdetjük a lelkünket. Ez igaz nemcsak az egyes emberekre, hanem
a közösségekre is. 

Bízom benne, hogy a Budavári Önkormányzat idei Beethoven-
rendezvénysorozata nemcsak egy-egy koncertélménnyel gazdagítja
majd az ide látogatókat, hanem sokuknak igazi találkozást, lelki ünne-
pet is fog jelenteni . 

dr. Nagy Gábor Tamás
a Budavári Önkormányzat

polgármestere 
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� Beethoven és Magyarország
Ludwig van Beethoven (1770-1827) magyarországi látogatásai
alkotói életútjának feltörekvô idôszakára estek. A fiatal zeneszerzô
bécsi sikerei a századvég társadalmi és szellemi forrongásainak
legizgalmasabb korszakában születtek. Riválist alig ismerô hang-
szeres képességei kivételes ismertséget szereztek neki, és pártfogói
között nemcsak tehetôs és magasrangú arisztokraták szerepeltek,
de elismerték tehetségét a kor legjelentôsebb alkotói, mint Haydn
vagy Goethe. Felívelô csillagának vakító fénye mellett ugyanakkor
személyes életének legsötétebb árnya bontakozott ki ezekben az
években, mely kezdôdô süketségének tudatosulásában jelent-
kezett.

A történeti dokumentumok sok tekintetben igen gazdagok a mû-
vész magyar kapcsolataira vonatkozóan, ugyanakkor a Budán 1800.
május 7-én adott koncertjére hosszú ideig nem volt fellelhetô írá-
sos bizonyíték. 1926-ban tették közzé a korabeli Magyar Kurirban
megjelent beszámolót, melyben az alábbi mondat szerepel: „…a
budai Teatrumban Concert tartatott, amelyben egy Beethoven nevû
híres muzsikus a Forte Pianon való mesterséges jádzása által min-
deneknek magára vonta figyelmetességét”.

Beethoven magyarországi kötôdései közismertek, sok magyar ba-
rátot számláló ismeretségei közül a martonvásári Brunszvik család
tagjaival különlegesen jó kapcsolatot tartott fenn. 
Dr. Molnár Dénestôl, a martonvásári Beethoven múzeum vezetô-
jétôl további érdekes részleteket tudhattunk meg:
„1799-ben, a két idôsebbik Brunszvik grófkisasszonyt – az akkor 24 éves
Terézt és a 21 éves Jozefint – az édesanyjuk a császárvárosba vitte, azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy valamelyiküknek férjet szerezzen. Hogy
az idô ne csak kellemesen, hanem hasznosan is teljen, elzarándokoltak
Beethovenhez, hogy felkérjék a lányok taníttatására. Beethoven kicsit
zavarban volt, mert a lakásában nem volt megfelelô szék sem, ahová le
tudta volna ültetni a hölgyeket. 16 napig foglalkozott velük, fôleg zon-
gorázni tanította ôket. Búcsúzóul még egy kis dalt is ajánlott nekik,
melyet az emlékkönyvükbe rögzített. A lányok révén megismerkedett
Brunszvik Ferenccel, a báttyal, aki Beethovennek nem csak mecénása,
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hanem barátja is lett. Azon kevesek közé tartozott, akivel a zeneszerzô
tegezô viszonyban volt. Van olyan levél a birtokunkban, amelyik így
kezdôdik: „Kedves Francom”. 1800 májusában Beethoven meghívást ka-
pott a Budai Várszínházba egy egyhetes óriási ünnepségsorozatra,
melyen ô is föllépett. 1808-ig még vagy három alkalommal látogatott el
Magyarországra. 1806-ban Martonvásáron fejezte be az Appassionata
címû mûvét, amit Ferencnek ajánlott.”

A budavári fellépés programjáról annyit tudunk bizonyosan, hogy
itt került bemutatásra Johann Wenzel Stich cseh kürtös barátja
számára komponált op. 17-es kürt-szonátája. 

Magyarország nem bôvelkedik Beethoven-relikviákban. A több-
szöri itt-tartózkodásának csekély számban maradtak fenn tárgyi
emlékei. Ezek egyik legjelentôsebbike a Nemzeti Múzeumban
ôrzött Broadwood zongora, mely Liszt Ferenc tulajdonába került
Beethoven hagyatékának értékesítése után, és melyet késôbb a
mûvész a múzeumnak adományozott. A martonvásári Beethoven-
múzeumban is ôriznek egy zongorát, amelyen feltehetôleg Beet-
hoven is játszhatott. Ezen kívül a Nemzeti Múzeum kéziratgyûjte-
ménye ôriz egy lapot az István király címû színdarab nyitányának
szólamanyagából.
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Budavár látképe az 1700-as évek végén
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� 2010. május 7. péntek 19:30
Nemzeti Táncszínház - Budai

Várszínház
(1014 Budapest, Színház u. 1-3.)

A budavári

Beethoven-ünnep
megnyitó hangversenye

D-dúr négykezes zongoraszonáta Op. 6
Kocsis Zoltán és Érdi Tamás – zongora

Kürt-szonáta Op. 17
Gál László, a Nemzeti Filharmónia szólistája – kürt

Kocsis Zoltán – zongora
szünet

c-moll szonáta „Pathetique” Op. 13
Kocsis Zoltán – zongora

c-moll zongoratrió Op. 1
Kocsis Zoltán – zongora

Koppándi Jenô, a Nemzeti Filharmónia koncertmestere – hegedû
Koó Tamás, a Nemzeti Filharmónia szólistája – cselló

Jegyek 3600 HUF (felnôtt) és 2000 HUF (kedvezményes) áron kaphatók a Nemzeti Táncszín-
ház pénztárában (Várszínház), a Ticketpro országos hálózatában és a jegyirodákban.
www.ticketpro.hu

Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én lépett fel a Várszín-
házban abból az alkalomból, hogy József Nádor elsô felesége,
Alexandra Pavlovna nagyhercegnô névnapjának tiszteletére
egyhetes rendezvénysorozatot rendeztek Budán. Az esemény
210. évfordulóján Beethoven 1800 elôtt született mûveibôl
választotta mûsorát Kocsis Zoltán zongoramûvész.

fidelio_KSZ_Beethoven  2010.03.25  18:36  Page 6



7

Kocsis Zoltán

A magyar mûvészeti élet évtizedek óta meghatározó személyisége. Nemzetközi kar-
rierje 18 éves korában a Magyar Rádió Beethoven-versenyének megnyerésével in-
dult, ettôl kezdve meghívások sokaságát kapja a világ meghatározó zenei központ-
jaiba és fesztiváljaira. Richtertôl meghívást kap fesztiváljára Franciaországba, amit
közös négykezes koncertek követnek. Fellépett a világ számos vezetô zenekarával,
mint például a Berlini Filharmonikusok, a Royal Philharmonic Orchestra, a Bécsi
Filharmonikusok, a Chicagói Szimfonikus Zenekar, a San Franciscó-i Szimfonikus
Zenekar. Rendszeres sztárvendége a nemzetközi zenei élet rangos fesztiváljainak:
Edinburgh, Párizs, Tours, Luzern, Salzburg, Prága, Menton, stb., és olyan kiemelkedô
karmesterekkel dolgozott, mint Claudio Abbado, Christoph von Dohnányi, Edo de
Waart, Charles Mackerras, Lovro von Matacic, Charles Dutoit, Herbert Blomstedt,

Michael Tilson Thomas. 1983-ban Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Fesztiválzenekart. 1987 óta
karmesterként is fellép és zongoramûvészi pályája mellett komponál is. A kortárs zene kiemelkedô személyi-
ségeivel folytatott termékeny együttmûködését jelzi többek között Kurtág György több neki ajánlott mûvének
világbemutatója. 1997 ôszétôl vette át a Nemzeti Filharmonikus Zenekar – akkor még Magyar Állami
Hangversenyzenekar – irányítását. Mûvészi koncepciójának megfelelôen azóta szélesedett az együttes reper-
toárja, irányítása alatt több mû magyarországi ôsbemutatójára sor került. 2004 januárjában életmûdíjat kapott
a cannes-i Midemen, és megkapta a francia kulturális minisztertôl a mûvészeti érdemrend lovagi fokozatát a
francia zene népszerûsítése érdekében végzett kimagasló munkájáért. 2005 márciusában – 1978 után másod-
szor is – Kossuth-díjjal ismerték el, 2006 március 25-én, Bartók születésének 125. évfordulóján pedig átvehette
a szakmai grémium által odaítélt Bartók-Pásztory-díjat. 2007 január 23-án az oktatási és kulturális miniszter „a
magyar kultúra követe” címet adományozta Kocsis Zoltánnak. 

A Denon, Hungaroton, Nippon Columbia, Phonogram és Quintana lemezcégek részére készített több felvétel után
Kocsis Zoltán hosszú éveken át a Philips Classics exkluzív mûvésze volt. A Hungaroton gondozásában és Kocsis
Zoltán vezetésével 2006 decemberében útjára indult a Bartók Új Sorozat. A sorozatban megjelenô CD-k közül
többet rangos nemzetközi díjakkal (MIDEM Classical Award, Diapason d’or, Pizzicato Supersonic-díj) tüntettek ki.

Május 7-ei várszínházi koncerten Kocsis Zoltánnal mint zongoramûvésszel és kamaramuzsikussal találkozhatunk,
együtt Nemzeti Filharmóniabeli muzsikustársaival és a tehetséges fiatal zongoristával, Érdi Tamással. 

Bôvebb információ: www.kocsiszoltan.hu

Érdi Tamás

Egy hibás inkubátor kezelés következtében elvesztette a látását. Zenei érdeklôdésére
hamar felfigyeltek. Tanárai egy speciális módszerrel „láthatóvá” teszik számára min-
dazt, ami a kottában található. 15 évesen aratja elsô sikerét a Tavaszi Fesztiválon
Vásáry Tamás vezényletével Mozart A-dúr zongoraversenyével. 17 évesen Moszkvában
elsô helyezést ér el a Louis Braille Nemzetközi Zongoraversenyen, majd felvételt nyer a
Bécsi Zeneakadémiára. A torontói Royal Conservatory ösztöndíjasaként szerez mûvész-
diplomát 2002-ben Leon Fleisher tanítványaként. Párizsban részt vesz Rév Lívia
mesterkurzusain. Magyarországon a legtöbb szimfonikus zenekarral játszott már, 2007-
ben Kocsis Zoltán felkérésére Pécsett és Budapesten Chopin és Mozart zongoraversenyeit
játszotta. 2008-ban megkapta a Junior Prima díjat, 2008 decemberében a New York-i ENSZ Palotában ô adott
koncertet a Fogyatékosok Nemzetközi Világnapján.

Bôvebb információ: www.erditamas.hu
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� 2010. május 8. szombat 19:30

Magyar Tudományos Akadémia
Kongresszusi terem 

(1014  Budapest, Országház u. 30.)

Asz-dúr Zongoraszonáta „Gyászinduló” 
Op. 26 No. 12  
Esz-dúr Zongoraszonáta Op. 7 No. 4 

Malcolm Bilson –  fortepiano

szünet

C-dúr mise Op. 86
Hamvasi Szilvia – szoprán

Németh Judit – alt
Kálmán László – tenor

Blazsó Domonkos – basszus 
Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar

Vezényel: Vashegyi György

Jegyek 2900 HUF (felnôtt) és 2000 HUF (kedvezményes) áron kaphatók a Ticketpro orszá-
gos hálózatában, a jegyirodákban és a koncert napján a helyszínen. www.ticketpro.hu

8

„Historikus” 
Beethoven

Az est elsô felében Ludwig van Beethoven korai mûveibôl
választotta programját Malcolm Bilson, a nemzetközi hírû
zongorista, a fortepiano játék megkerülhetetlen tekintélye. 
A koncert második részében Beethoven kisebbik, C-dúr
hangnemben írt miséje hangzik fel a Vashegyi György által
vezetett Orfeo Zenekar és Purcell kórus, valamint énekesszó-
listák elôadásában.
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Malcolm Bilson

Amerikai zongora- és fortepiano-mûvész, pedagógus és zenetörténész,
1935-ben Los Angeles-ben született. Zenei tanulmányait New York-ban,
Bécsben és Párizsban végezte. Pályafutását egyetemi oktatóként kezdte
(Illinois 1960, Cornell 1968); 1970 óta mûvészi életprogramja a historikus
elôadói gyakorlat és a régi hangszerek, mindenek elôtt a fortepiano
újrafelfedezése és bemutatása a koncertéletben, hanglemezeken és a kated-
rán. Neve és munkássága elválaszthatatlan a historikus zenélés többi
nagyságáétól (John Eliot Gardiner és az English Baroque Soloists, Christopher
Hogwood és az Academy of Ancient Music, Nicholas McGegan és a
Philharmonia Baroque Orchestra éppúgy partnere, mint a New York Chamber
Singers, a Monteverdi Choir vagy Anner Bijlsma). Az utóbbi két évtizedben a
19. század zongorairodalmával foglalkozik (Beethoven, Schubert,
Schumann), és e témában világszerte tart elôadásokat és kurzusokat. Az
Amerikai Mûvészeti Akadémia tagja. 

Vashegyi György, 
az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus

Vashegyi Györgyöt a régi zene kiemelkedô szak-
értôjeként és kiváló interpretálójaként tartja szá-
mon a magyar zenei élet. 1970-ben született
Budapesten és zenei tanulmányait hangszeres
zenészként kezdte: hegedû-, furulya-, oboa- (ké-
sôbb barokk oboa-) és csembaló tanulmányokat
folytatott. 16 évesen vezényelte elsô hangver-
senyét és már 18 éves korában felvételt nyert a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola karmester-
képzô szakára, ahol Lukács Ervin tanítványaként
végzett 1993-ban, kiváló eredménnyel. 1991-
ben megalapította Budapesten az Orfeo
Zenekart, amely nevét Monteverdi L'Orfeo-
jának elsô teljes magyarországi elôadása után
vette fel.
A zenekar hivatásos zenészekbol áll, akik más hazai és külföldi zenekarokban is fontos szerepet töltenek be
zenekari tagként vagy hangszeres szólistaként.
Az Orfeo Zenekar a legkiválóbb autentikus megszólaltatója a régi zenei kompozícióknak hazánkban. Vashegyi
György vezénylete alatt több ízben születtek hazai „ôsbemutatók” korabeli hangszereken elôadva. Az Orfeo
Zenekar és Vashegyi György saját koncertsorozatán 2002 és 2007 között Haydn elsô 80 szimfóniáját is
megszólaltatja az Esterházy-Kastélyban (a 18. század óta elsô ízben korabeli hangszereken) azzal a hangszeres
létszámmal, mellyel Haydn Eszterházán évtizedeken át ugyanebben a teremben adott koncerteket.
1998-ban jelent meg elsô lemezük a Hungaroton lemezkiadónál, ahol azóta több világpremier (first recording)
lemezt készített (Kraus, Istvánffy, Charpentier, Tunder és Tartini mûveibôl), melyek a hazai és a nemzetközi pia-
con egyaránt kaphatóak. Ezeken kívül több, koncertfelvételeket tartalmazó CD-je is megjelent (Purcell, Mozart,
Haydn és Bach mûveibôl). Repertoárjuk gerincét a Gesualdotól Mozartig terjedô periódus zenéje alkotja, de szá-
mos alkalommal megszólaltatnak késôbbi korokban született kompozíciókat is.

Vashegyi Györgyrôl és az együttesekrôl bôvebb információt a www.orfeo.hu honlapon találhat.
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� 2010. május 9. vasárnap 19:30
Magyar Tudományos Akadémia

Kongresszusi terem 
(1014  Budapest, Országház u. 30.)

Az Európai Unió minden országában május 
9-én ünneplik az Európa Napot, az európai
integráció fôállomását, annak emlékére, hogy
Robert Schuman francia külügyminiszter 1950.
május 9-i nyilatkozatában javasolta az elsô és
második világháborúban egymás ellen harcoló
európai országoknak, hogy szén-és acélter-

melésüket vonják közös irányítás alá más európai országok
felé is nyitott szervezet keretein belül. “Európát nem lehet egy
csapásra felépíteni, sem általánosan integrálni. Konkrét meg-
valósításokra van szükség, de mindenekelôtt a tényleges szolidar-
itást kell megteremteni. Az európai nemzetek összefogásához
szükség van arra, hogy Franciaország és Németország között
megszûnjön az évszázados ellentét.”

Beethoven Kilencedik szimfóniája utolsó tételének fô témá-
ját, a Schiller 'Örömódáját' feldolgozó kompozíciót az Euró-
pai Tanács fogadta el 1962-ben európai himnuszként. Ebbôl
az alkalomból szólal meg a 9. szimfónia, Liszt Ferenc ritkán
hallható átiratán alapuló kétzongorás elôadásban.

IX. (d-moll) szimfónia op. 125
Klasszikus és improvizatív parafrázis 
Liszt Ferenc zongoraátirata alapján   

Oláh Kálmán & Szilasi Alex – zongora

Jegyek 2900 HUF (felnôtt) és 2000 HUF (kedvezményes) áron kaphatók a Ticketpro orszá-
gos hálózatában, a jegyirodákban és a koncert napján a helyszínen. www.ticketpro.hu

„A Kilencedik” 
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Oláh
Kálmán

1970-ben született Buda-
pesten. Zenei tanulmá-
nyait a Bartók Béla Kon-
zervatórium jazz-zongora
szakán, majd a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem jazz-zeneszerzés
szakán végezte. Egyéni
hangzásvilágát már ko-

rán elismerték, s konzervatóriumi évei során több
ismert formációban is játszott, például Tony Laka-
tossal, Tomsits Rudolffal és a László Attila Banddel.
1990-ben alapította meg a Trio Midnightot, amely
meghozta számára az elismerést, és amelynek kö-
szönhetôen rendszeresen lép fel nagyhírû jazz fesz-
tiválokon.
1994-ben megalapította az Oláh Kálmán Sextetet,
melyben élvonalbeli magyar muzsikusok játszottak
és játszanak ma is. Egy évvel késôbb a sextet nagy
sikert aratott Franciaországban a híres Marciac Jazz
Fesztiválon. 2000. októberétôl a budapesti Liszt
Ferenc Zeneakadémia jazz tanszékének zongora- és
zeneszerzés tanára.
Zeneszerzôként elsô albumának megjelenése óta
játssza eredeti darabjait és készít felvételeket. A
szakmai elismerésben részesített "Concerto for Jazz
Orchestra" címû mûvének bemutatója 2001 február-
jában volt a Magyar Rádióban. 2001-ben a Stuttgarti
Kamarazenekarral dolgozott a koreai Good Inter-
national Co. kiadó számára egy különleges zenei ke-
resztezés megvalósításán, amely Bach Goldberg-vál-
tozatainak és az eredeti Bach-dallamokra épült imp-
rovizációknak együttes tolmácsolása. Kálmán elôadói
sokszínûségét jelzi, hogy szenvedélyesen feszegeti a
zene határait, és csillapíthatatlan vággyal keresi az
önkifejezés új formáit. Legújabb szimfonikus zene-
kari darabja, a „Passacaglia for orchestra & jazz trio”
– melynek címe is a klasszikus zene és a jazz egyfa-
jta ötvözetérôl árulkodik – 2008 decemberében a
budapesti Operaházban került bemutatásra.
2006-ban a Magyar állam Liszt-díjjal tüntette ki,
majd 2007-ben a Magyar Jazz Szövetség Szabó
Gábor Életmû-díját vehette át.

Bôvebb információ: www.kalmanolah.com

Szilasi
Alex

1968-ban született az
olaszországi Parmá-
ban. Zenei tanulmá-
nyait a budapesti
Bartók Béla Konzer-
vatórium után a Liszt
Ferenc Zeneakadé-
mián folytatta, ahol
tanárai Rados Ferenc,
Falvai Sándor, Soly-
mos Péter voltak. Zongoramûvészi diplomáját 1993-
ban szerezte. Elsô fellépése 1977-ben volt miután
megnyerte az országos zeneiskolai versenyt. Késôbb
koncertjeinek színhelyei Ausztria, Németország,
Svájc, Franciaország, Olaszország, Törökország, Ang-
lia, Oroszország, Dél-Korea és az Egyesült Államok.
1991-ben megkapta a „Magyar Rádió szólistája” cí-
met, 1994-ben elnyerte az olaszországi GIA ösztöndí-
jat, 1995-ben Milanóban Kawai-díjjal tüntették ki,
2005-ben pedig megkapta a Kölcsey-díjat. 1993 óta
tanít, számos mesterkurzust tart magyarországi és
külföldi felsôoktatási intézményekben. 1996 és 1999
között Dél-Koreában a Taegu Egyetem tanszékvezetô
professzora volt. Rendszeres résztvevôje hazai és
nemzetközi zenei fesztiváloknak. 2005 április 28-án
és a 2010-es Chopin bicentenárium alkalmából 2010.
március 1-jén nagysikerû Chopin-hangversenyt adott
a MÜPA Nemzeti Hangversenytermében. 2005 óta az
MTA dísztermében rendez rendhagyó hangverseny-
sorozatokat, a romantika zongorairodalmának – és
ezen belül is Frédéric Chopin életmûvének – bemu-
tatása érdekében. 2006-ban indította el a Hunga-
roton Records Chopin összkiadását, melynek eddig 4
albuma jelent meg. 2001 óta a franciaországi Edition
Fuzeau Chopin fakszimile-összkiadás vezetô szer-
kesztôje. 2007-ben elnyerte az Akadémiai Klub Egye-
sület Mûvészeti Díját, 2008-ban pedig az év klasszi-
kus zenészeként a Gramofon díjat. Zongoramûvészi
munkássága mellett a zongora mint hangszer meg-
ismertetésével, ezen belül is a Pleyel zongorák törté-
netének kutatásával is behatóan foglalkozik. Ala-
pítója, társtulajdonosa és mûvészeti igazgatója a
Zeneszalon Kft.-nek.

Bôvebb információ: www.szilasialex.hu
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� Délutáni szalon 
az Erdôdy-palotában

MTA Zenetudományi Intézet
Zenetörténeti Múzeuma

(1014  Budapest, Táncsics Mihály u. 7.)

2010. május 8. szombat 16:00

Beethoven Budán 
Zenés beszélgetés Malcolm Bilson zongora-
mûvésszel. Beszélgetôtársai Komlós Katalin
és Mácsai János. A beszélgetés során meg-
szólal a Zenetörténeti Múzeum nemrégiben
restaurált 1798-es gyártású Broadwood forte-
pianoja is.

2010. május 9. vasárnap 16:00

Beethoven levelei 
Mécs Károly színmûvész
és az Auer Quartet ze-
nés-irodalmi összeállítása
Beethoven leveleibôl és
az azokat illusztráló zene-
mûvekbôl. 

A délutáni szalonrendezvények kb. egy óra idôtartamúak, 
melyekre a belépés ingyenes.
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Zeneélet Magyarországon 
a 18–19. század fordulóján
2010. április 29. – augusztus 31.

Idôszaki kiállítás az MTA Zenetudományi Intézet 
Zenetörténeti Múzeumában (I. Táncsics Mihály u. 7.)

Az idôszaki kiállítás a hazai zeneélet egyik fontos
fordulópontját mutatja be, amikor a 18. századi,
fôként egyházi és világi méltóságok mecenatúrája
uralta zeneéletbôl kialakult a 19. századra jellem-
zô polgári zenekultúra. Kéziratos és nyomtatott
kották, dokumentumok mellett hangszerek, képzô-
és iparmûvészeti alkotások segítenek felidézni a
napóleoni háborúk évtizedének han-
gulatát. A kor legelismertebb zene-
szerzôje, Joseph Haydn magyar
kapcsolatai mellett felvillan az

1800-ban Budán koncertezô
Beethoven alakja és számos más,
mára szinte elfeledett komponista
életmûve is.

A kiállítás keddtôl vasárnapig 10
és 16 óra között tart nyitva.

Belépti díj: 600 Ft / diákoknak és nyugdíjasoknak 200 Ft

A Budavári Beethoven-ünnep idején (május 7–9.) a kiállítás
ingyenesen látogatható.

Május 8-án és 9-én délután 3 órától Gombos László, a Zenetörténeti
Múzeum munkatársa ingyenes tárlatvezetést tart az érdeklôdôknek.

13
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Budavári

MENÜanno18001800

Király Étterem – I. Táncsics Mihály u. 25. • Budavári Fortuna Restaurant – I. Hess András tér 4.  • Fekete Holló Étterem – I. Országház utca 10.  
Café Pierrot Restaurant – I. Fortuna u. 14. • Rivalda Kávézó és Étterem – I. Színház u. 1.

21 Restaurant – I. Fortuna utca 21. • Hadik Étterem – I. Szentháromság u. 9-11.

2010. május 7–9 között
kóstolja meg Ön is a
Beethoven-korabeli 
konyha ízeit!
A Beethoven-ünnep ideje alatt több budavári étterem várja
vendégeit koncert elôtt és után reformkori ínyencségekkel. 
Az alábbi vendéglôk és éttermek kínálják változatos
menüiket különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel:
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