Szakmai beszámoló – Pécsi vonósok 2021.
2021 a visszatérés éve. A koronavírus járvány miatt megváltozott lehetőségekből fokozatosan
visszatértünk a megszokott életritmusba, zenekari életbe. Természetesen még sokáig érezteti
hatását az az időszak, amikor nem a normális keretek között zajlottak a próbák. A kihagyott hónapok
nyomot hagytak a zenekar hangszeres felkészültségében és a zenekari összjáték minőségében.
Örömteli tény volt a járvány ellenére, hogy a próbákon mindig voltunk annyian, hogy megszólaljon a
zenekari hangzás, de emellett a hiányzások mennyisége is nagy volt, hiszen sokszor maga a vírus,
máskor pedig az érintettség miatt elrendelt karantén is otthonmaradásra kényszerített némelyeket.
A megvalósult fellépéseket büszkén vállalhatjuk, hiszen sikeresnek mondható mindhárom
koncertünk. A júniusi fellépés nagyszerű fogadtatása különösen jól esett, mert az általános karantén
után rövid felkészülési idővel egy egyszerű műsort tudtunk csak bevállalni. Ősszel a Golestan
együttessel ismét öröm volt közösen dolgozni, és a korábbi tapasztalatokra építve már könnyebben
magáévá tette a különleges ritmusokat és harmóniákat a zenekar. Az adventi koncertben a Cimarosa
oboaverseny négy tétele jelentette a legnagyobb kihívást. A Székesegyházat megtöltő közönség
nagyra értékelte a prózai betétekkel kialakított, meghitt adventi hangulatú műsort, melynek
sikerében Győri András oboaművész kiváló játéka is nagy szerepet játszott. Zenekarunk
koncertmestere ezen a fellépésen jelentette be visszavonulását. Horváth Ferenc évtizedeken
keresztül meghatározó egyénisége volt a zenekarnak, odaadó munkáját a közeljövőben ünnepélyes
keretek között szeretnénk megköszönni.
Pécs, 2022. március 21.
Győri Kornél
FELLÉPÉSEK 2021
2021. június 24. Magyar Gyermekorvosok Találkozója – Kodály Központ
Közreműködik: Haszonné Nepp Ivett – fuvola, Berentés-Varga Írisz - zongora





MOZART: KIS DIVERTIMENTO 1. TÉTEL
MOZART: BALETTZENE RÉSZLETEK
RUTTER: SUITE ANTIQUE 1. ÉS 2. TÉTEL
BENGRÁF - KAUER: NÉGY MAGYAR TÁNC

2021. október 22. „Emlékszem minden tavaszra…” a 20 éves Golestan együttes jubileumi
koncertje – Zsolnay Kulturális Negyed E78
2021. december 9. 19:30 PÉCSI ADVENT – Székesegyház
Közreműködnek: Győri András - oboa, Sándorné Kiss Gabriella, Pietras Iza, Tímár Zsófia –
vers/próza









Kánon
Charpentier: Preludium (a Te Deumból)
Elliget: Amazing grace
Cimarosa: Oboaverseny in C - Győri András oboa
Fauré: Sicilienne
Bach: Sinfonia oboára és vonósokra - Győri András oboa
Franck: Panis angelicus (vonószenekari átirat)
Kánon

