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46. hét 

 

• 2016. november 14. hétfő 19:30 óra Budapest Music Center 
 
 Balogh Máté: Es ist genug (bemutató) 

: on y revient toujours 
Luigi Nono: Canti per 13 (magyarországi bemutató) 

: 5 hommage 
Serei Zsolt: Passi velati 
Serei Zsolt: Levelek az ismeretlenbe - Gyöngyössy Zoltán emlékére 

 
Közreműködik: 
UMZE Kamaraegyüttes; Klenyán Csaba – klarinét; Vezényel: Serei Zsolt 

 
„… Balogh Máté nevét lassan kezdi megismerni a szakma és Jeney Zoltán 
művei is lassan mindennapjaink zenei élményévé kezdenek válni. Luigi Nono 
műveinek reneszánsza külföldön arra ébreszt rá minket, hogy van mit tenni 
az olasz mester itthoni újra-megismertetésében. A második részben 
elhangzó 5 hommage folytatja a tiszteletadást, az Albumlapok című 
zongoradarabok néhány meghangszerelt tétele hódolat Cage-nek, Kurtág 
Györgynek, Dukay Barnabásnak, Jeney Zoltánnak és Sári Józsefnek. A Passi 
velati darabom előadásával Klenyán Csabával több évtizedes 
együttműködésünket szeretném manifesztálni. A Levelek az ismeretlenbe a 
csodálatos és felejthetetlen Gyöngyössy Zoltánnak állít emléket” – Serei 
Zsolt zeneszerző és a koncert karmestere. 

 
 http://bmc.hu/#!/program/3441/UMZE_Kamaraegyuttes 
 

 
 
 

• 2016. november 15. kedd 20 óra Stadttheater Giessen, Németország 
 

 : 3. szimfónia ("Öresund") 
 
Philharmonisches Orchester Giessen 
vezényel Michael Hofstetter 
 
http://www.stadttheater-
giessen.de/spielzeit/stueckansicht.html?tx_theatre_plays%5Bplay%5D=312&tx_theatre_plays%5Beve
nt%5D=1303&tx_theatre_plays%5Baction%5D=show&tx_theatre_plays%5Bcontroller%5D=Play&cHas
h=d36abd84e43dd645e8b4c904a01002d6 
 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2016. november 16. szerda 18 óra FUGA 
 

  Richard Steinitz 

: A képzelet zenéje 

 

című könyvének bemutatója. 

A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Farkas Zoltán zenetörténész 

(a beszélgetés angol nyelven zajlik). 

Zongorán közreműködik: Borbély László 

 

Richard Steinitz angol nyelven 2003-ban megjelent monográfiája máig a 

legteljesebb és legrészletesebb összefoglalás Ligeti György zenéjéről és 

életéről. Világszerte lelkes kritikai fogadtatás övezte, 2004-ben elnyerte az 

American Society of Composers, Authors and Publishers díját, 2013-ban 

pedig paperback kiadása is megjelent. Az angolszász életrajzírás legjobb 

hagyományait követő kötet szakszerűen és olvasmányosan világítja meg 

Ligeti személyiségét és széles horizontú zenei világát, melyre a zenén kívül 

többek között az irodalom, a színház, a képzőművészet, a matematika és a 

népi kultúrák is hatással voltak. 

Richard Steinitz zeneszerző, a Huddersfieldi Egyetem professor emeritusa, 

valamint a Huddersfieldi Kortárs Zenei Fesztivál alapítója és korábbi 

művészeti vezetője. 

 
http://fuga.org.hu/ligeti-gyorgy-a-kepzelet-zeneje-richard-steinitz/ 

 

 

 

• 2016. november 25-éig KVADRAT 500 Galéria, Szófia 
 

   önálló kiállítása tekinthető meg. 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 46. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-46-het-szinhazmusora-107073 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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