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Spanyolországban koncertezik a Liszt Ferenc
Kamarazenekar
A Liszt Ferenc Kamarazenekar a spanyol Ibermúsica meghívására
érkezik az országba, ahol a két legjelentősebb koncerthelyszínen ad
hangversenyt, április 19-én Barcelonában, a Katalán Zene
Palotában, április 20-án a madridi Nemzeti Zenei Auditóriumban.
A két koncerten fellép Várdai István csellóművész, a zenekar művészeti igazgatója,
valamint a Zeneakadémia több hallgatója is, akik a Mesterjáték program keretében
már több alkalommal is közösen léptek fel a zenekarral.
Az együttes mindig kiemelt feladatának tekintette az utánpótlás-nevelést, a fiatal
talentumok támogatását. Az együttműködésnek jelentős szerepe van a növendékek
karrierépítésében és meghatározó mérföldkő, tapasztalat lehet a fiatal muzsikusok
életpályáján a külföldi közös zenélés a kamarazenekarral.
Barcelonában és Madridban Várdai István csellóművészt, a zenekar művészeti
igazgatóját szólistaként hallhatja a spanyol közönség a koncerteken. Haydn C-dúr
csellóversenyét adja majd elő.
A virtuóz concerto mellett a vonószenekari repertoár legnépszerűbb művei is műsorra
kerülnek. Felcsendül Edvard Grieg Holberg-szvitje és Csajkovszkij Vonósszerenádja is.
A spanyol közönség számára rendkívül ismert mű, Xavier Montsalvatge Three
reflections on a winter pastoral lágy, érzelmes zenéjét az együttes kimondottan a
spanyol közönség számára tanulta meg, ezzel szeretne tisztelegni a kortárs spanyol
zene előtt, bízva abban, hogy magyar zenei kultúrájuk eszközeivel, finom
hangolásokkal egyedi megvalósítást produkál a spanyol közönség előtt.
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A Liszt Ferenc Kamarazenekar
A Liszt Ferenc Kamarazenekar 1963-ban alakult a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola végzős növendékeiből. A zenekar közel 60 éves fennállása
alatt komoly nemzetközi hírnévre tett szert és a klasszikus zenei élet elitjének állandó
szereplőjévé vált. Félévszázados működésük során – Sándor Frigyes, majd Rolla János
vezetésével – több, mint ötven országba jutottak el, többek között felléptek a New
York-i Carnegie Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Buenos
Aires-i Teatro Colónban, valamint a párizsi Théatre de la Ville-ben. Az együttes,
amelynek koncertmestere 2016 óta Tfirst Péter, évről évre a világ legjelentősebb
koncerttermeiben, elsőrangú szólisták közreműködésével lép színpadra, akik a
nagyfokú precizitás, műfaji sokoldalúság és alkalmazkodóképesség miatt
előszeretettel dolgoznak együtt a zenekarral. 2020-tól Várdai István csellóművész
művészeti igazgatóként kapcsolódott be a szakmai felkészítésbe és művészi koncepció
kialakításába.

