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SzerkeSztői előSzó

Kedves Olvasó, kedves Érdeklődő!

Ön a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar rendhagyó kiadványát tartja kezében, amely-
nek célja, hogy rendszerezze és archiválja a karon zajló hangversenysorozatok két évtizedes 
történetét és programjait. 

A kötetnek nem célja a karon folyó szakmai munka és az azokhoz kapcsolódó rendezvé-
nyek teljes spektrumának feltárása. Az elmúlt évtizedek alatt több nagysikerű rendezvényt, 
szakmai versenyt, találkozót valósítottunk meg. Több, mint négy évtizedes múltra tekint 
vissza a Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny, de rendszeresen megrendezésre 
kerül a Bárdos Szimpózium, a Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozó és Verseny, az Or-
szágos Klarinétverseny, a Klasszikus Gitárzenekarok Országos Találkozója és a Klasszikus 
Gitárosok Debreceni Találkozója, a Szaxofonos napok, továbbá az elmúlt években rendez-
tünk zongoraversenyt, fagottversenyt, nemzetközi ütőhangszeres versenyt és nemzetközi 
ütőhangszeres fesztivált, valamint hirdettünk zenekritika író pályázatot is. A Debreceni 
Fuvolás Találkozó 1980 és 2000 között a legrangosabb szakmai fórumok egyike volt. 

2001 óta a nemzetközi kapcsolatok leglátványosabb eseménye az Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiája, amely alapítása óta folyamatosan gyarapodik. 2009 óta az 
akadémia keretei között működik a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar, 2015-ben indí-
tottuk útjára a Kortárs énekversenyt, amelyet Petrovics Emil emlékének dedikáltunk.

A Zeneművészeti Kar egyik legrégebbi eseménye a minden évben megrendezésre kerülő 
Éjféli koncert. A mindenkori hallgatók szervezésében létrejövő rendezvény tartalmában és 
jellegében is kuriózumnak számít a magyar zenei életben.

A Kar 2001-ben a zenei felsőoktatási intézmények között az országban először indított 
saját rendezésű gyermek és felnőtt ismeretterjesztő műsorokat, hangversenysorozatokat, 
amelyek kiváló lehetőséget biztosítanak a meghívott művészek mellett a kar oktatói, hall-
gatói és együttesei által létrehozott művészeti értékek bemutatására. A koncertsorozatok-
nak köszönhetően évente több mint félszáz hangverseny hangzik fel a Zeneművészeti Kar 
Liszt termében, a Debreceni Egyetem Aulájában, a Kölcsey Központban, a Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakgimnázium Kodály termében és a város más kulturális helyszínein.  
A kiadványban nem szerepelnek az egyedi hangversenyek, a tanszaki koncertek, a meghívott 
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SzerkeSztői előSzó

vendégművészek előadásai, csak a sorozatok történetére fókuszáltunk azzal a céllal, hogy  
míg emlékezve írjuk a történetet, addig létre tudjunk hozni egy nyilvános archívumot.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar ezekkel az eseményeivel és hangverseny-
sorozataival vált a kulturális élet egyik szellemi központjává, amely messze meghaladja az 
intézmény oktatási feladatkörét.

Gyűjteményünkkel az összegzés mellett segítséget szeretnénk nyújtani mindazon ér-
deklődőknek, kutatóknak, akik a hangversenyszervezés történetét tárják fel, a műsorpoliti-
ka változásával foglalkoznak, vagy régiónk kulturális élete iránt érdeklődnek.
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HangverSenySorozatok 
a Debreceni egyetemen

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar jogelőd intézménye 1966-tól a Liszt Ferenc 
Zene művészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Debreceni Tagozata néven a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) kihelyezett ta-
gozataként működött. 1990-ben új intézménytípusként felvette a Debreceni Konzervató-
rium nevet. Az utóbbi évtizedeket a felsőoktatás teljes reformja jellemezte, a rendszerváltás 
után az egyetemek struktúrája megváltozott Magyarországon, a felsőoktatásban lezajlott 
helyi integrációk eredményeképpen egyetemi szövetségek alakultak ki. A Debreceni Egye-
temi Szövetséghez csatlakozva intézményünk 1998-tól új név alatt kezdett el működni, 
mint Debreceni Egyetemi Szövetség Debreceni Konzervatóriuma, majd két év után egy új 
integrált felsőoktatási intézmény, a Debreceni Egyetem jött létre. Ennek tagjaként 2000-
ben ismét új nevet kaptunk, Debreceni Egyetem Konzervatóriuma. Az intézményi rendszer 
belső fejlődésével az Egyetem teljes jogú karává válva 2006 novembere óta Debreceni Egye-
tem Zeneművészeti Kar néven folytatjuk munkánkat.

A Zeneművészeti Kar a művészeti menedzseri munka ellátására 2000 óta állandó mun-
katársat alkalmaz, akinek feladata a hangversenysorozatok szervezése, a karon folyó művé-
szeti munka népszerűsítése, a külső felkérések koordinálása. A saját rendezésű koncertek 
létrehozása nemcsak azért volt jelentős lépés, mert a zenei felsőoktatási intézmények közül 
elsőként teremtettünk meg ilyen művészeti eseményeket, hanem azért is, mert ezek a prog-
ramok jó alkalmat nyújtottak arra, hogy folyamatosan változó nevünk mellett a közönség-
gel megismertessük állandó értékeinket.

Az elmúlt időszakban több sorozatot indítottunk, amelyekkel különböző korosztályo-
kat szerettünk volna megszólítani. A hangversenyek szervezésének financiális helyzete nem 
stabil, indulásuk óta költségvetési háttér hiányában pályázatokból finanszírozzuk megren-
dezésüket. A rendezvények költségvetési hátterének megteremtésében több alapítvány is 
együttműködik, amelyek tevékenysége a pályázatírástól a rendezvények lebonyolításáig 
terjed. 

Az Universitas-Debrecen hangversenysorozatot a Debreceni Egyetem Művelődési Iro-
dája indította útjára kísérleti jelleggel 1993-ban Gyöngy Péter és Zilayné Heinczel Zsu-
zsanna szervezésében. Az egyetemi bérlet indítása az országban akkor egyedülálló kezde-
ményezésként kiemelt jelentőségű kulturális esemény volt, amely az egyetem polgárainak  
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Hangversenysorozatok a Debreceni Egyetemen

teremtett lehetőséget a klasszikus zenével való kapcsolat kialakítására és elmélyítésére.  
A koncerteken a hazai és a nemzetközi zenei élet szereplői is szívesen részt vettek. A szí-
nes műsorszerkesztés eredményeként a szimfonikus zenekari estek, a kamarazenei és szó-
ló hangszeres koncertek mellett a népzene is kiemelt szerepet kapott, a sorozat állandó 
megrendezését a közönség érdeklődése biztosította. Sajnos a hangversenysorozat archívuma 
elég hiányos, az iroda többszöri költöztetése után csak kevés plakát őrzi a koncertek törté-
netét. 2011 óta a Kar művészeti menedzsere szervezi a sorozatot.

A Nagyerdei Ősz Művészeti Napok (alapító: Váradi Judit) 2001-től 2009-ig évi rend-
szerességgel szeptemberben került megrendezésre. A műsor színes palettáját a hangverse-
nyek mellett irodalmi estek és gyermekműsorok is gazdagították. A sorozat különlegessége 
volt, hogy lehetőséget biztosított a Debrecenben tanuló tehetségeknek a bemutatkozásra.  
A gálaműsorban és kiállításon azok a debreceni általános iskolai tanulók, középiskolai diá-
kok és egyetemista hallgatók léptek fel, akik az előző tanévben bármely művészeti ágban 
országos versenyt nyertek, vagy nemzetközi versenyen helyezést értek el.

2001 és 2004 között az óvodásoknak szóló előadások szerkesztője és műsorvezetője 
Varvasovszky Jánosné volt nyugdíjba vonulásáig, aki amellett, hogy pedagógiát és pszicho-
lógiát tanított az intézményben, a zeneterápia területén is úttörő munkát végzett. 

A Hang-Játék-Zene ifjúsági élménykoncert (alapító: Váradi Judit) 2001-től az iskolai 
ének-zene oktatás kiegészítéseként működik. A koncertek célja az ismeretterjesztés mellett 
a zenei érzékenyítés. A sorozat abban az időszakban hiánypótló kezdeményezés volt, az 
ének-zene óraszámok csökkenése mellett a régióban szinte megszűntek az ifjúsági hangver-
senyek. A művészileg igényes előadások változatos tematikája megismerteti a hallgatósággal 
a különböző hangszercsoportokat, zenei műfajokat és stílusokat. A felhangzó zeneművek, 
a hangszerek megszólaltatásának különlegessége összekapcsolva a zenei élmény pozitív át-
élésével építi a jövő potenciális közönségét, akik évek múlva már nem idegenként, hanem 
ismerősként térhetnek vissza a hangversenytermekbe. 

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar oktatói és hallgatói aktívan vesznek részt 
az ifjúsági hangversenyek előadásában. A színvonalat garantálja, hogy az egyes előadások 
művészeti felelősei a kar vezető oktatói, akik a műsorszerkesztés és kidolgozás folyama-
tában is részt vállalnak. Miután az intézmény zenei képzése sokrétű, így az összeállított 
műsorok igen színesek, az évek során mindig változnak. Nem elhanyagolható tény, hogy 
hallgatóink, a leendő zenepedagógusok szervezési gyakorlatra tesznek szert, élő didaktikai 
bemutatót kapnak, hogyan kell a gyermekeket megismertetni a zenével. A sorozat a 2013-
ban indult koncertpedagógia tantárgy gyakorlati bemutatójaként is működik. A Zenemű-
vészeti Karon folyó szakmai munkát az ifjúsági koncertek előadása kedvezően befolyásolja, 
a hallgatók színpadbiztonsága az előadások számával egyenes arányban nő. A klasszikus 
zene értékeinek megmutatása mindkét fél, előadó és befogadó érdeke is, hiszen a kapcsolati 
viszony egymásra épül. Az értő befogadás fejlesztése kiemelt fontosságú, mivel az emberek 
nagy többsége egész életében befogadóként találkozik a zenével. Az évek során megtartott 
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Hangversenysorozatok a Debreceni Egyetemen

ifjúsági hangversenyeink közönsége folyamatosan nő, már nemcsak Debrecenből, hanem 
más településekről is érdeklődnek iránta.

Az előadásokhoz kapcsolódóan – együttműködve a Méliusz Könyvtár Zenei könyvtárá-
val – rajzpályázatot hirdetünk, amelyben együttműködő partnereink Hegyesiné Lázár Edit 
könyvtáros és László János grafikusművész. A beérkező pályamunkákat a könyvtár évente 
egy alakalommal egy hónapon keresztül bemutatja az érdeklődők számára.

A Konzervatóriumi Esték (alapító: Váradi Judit) 2001 óta rendez szóló- és kamara-
esteket, fellépési lehetőséget biztosítva a Debrecenben élő és itt oktató zeneművészeknek. 
Az oktatással együttműködve fellépnek a mesterkurzust tartó vendégprofesszorok és a ver-
senyek zsűritagjai, valamint bemutatkozási lehetőséget kapnak a hallgatói együttesek is. 
A hangversenysorozat neve az akkori intézményformáról kapta a nevét, amit a szervezeti 
változás után sem változtattunk meg.

Kísérleti jelleggel a 2006–2007-es évadban megrendeztük a Zongora hangverseny-
sorozatot, amelyet 2018-ban Steinway sorozat néven folytattunk. A sorozat újraindításá-
nak lehetőségét infrastrukturális fejlesztés biztosította, 2016-ban karunk az oktatás és  
a hangversenyek minőségének emelése céljából egy Steinway D modellel gazdagodott.

2011 óta a Kölcsey Központ ad helyet a Vasárnapi muzsika (alapító: Bódor Edit igaz-
gató és Váradi Judit) hangversenyeinek, ami a Kar hallgatóinak, együtteseinek nyújt lehe-
tőséget színpadi rutin megszerzéséhez. A havonta egyszer vasárnap délután megrendezésre 
kerülő program közvetlen hangulatú, ismeretterjesztő – beszélgetős koncert, aminek mű-
sora tematikusan egy hangszercsoport vagy műfaj köré szerveződik.

A Debreceni Egyetem Egyetemi Nemzeti Könyvtár és a Zeneművészeti Kar együttmű-
ködésében új hangversenysorozat indult 2016-ban Lélekmelengető címmel (alapító Kará-
csony Gyöngyi főigazgató és Váradi Judit). A zenész hallgatók mellett a fellépés nyitott az 
egyetem minden polgára számára is. Olyan hangszeres tudással rendelkező hallgatók vagy 
oktatók is közönség elé léphetnek, akik korábbi zenei tanulmányaikat szeretnék felelevení-
teni, tudásukat megmutatni. Főigazgató asszony nyilatkozata szerint a könyvtár feladata az 
oktatás és kutatás támogatása mellett a kultúra közvetítése is, amelynek természetesen része 
a zene. A könyvtár koncert pianínója hozzájárul a színes műsorválasztás lehetőségéhez. 

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karon egyre több oktató érdeklődése fordult a 
régi zene felé, így 2019-ben tematikus sorozatként elindult a Régi Zene hangverseny-
sorozat (alapító: Lakatos Péter), amely jelentősen bővítette a hangversenysorozatok reper-
toárját. A hangversenyek lehetőséget biztosítottak az újonnan alakult Debreceni Régizenei 
Együttes bemutatkozására.

A nemzetközi kapcsolatok kiépítésének legeredményesebb kezdeményezése a 2001-ben  
első alkalommal megrendezett Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája. Első 
művészeti igazgatója Kedves Tamás, a Zeneművészeti Kar korábbi vezetője, igazgatója 
Duffek Mihály az intézmény korábbi dékánja volt. Az akadémia igazgatója jelenleg Lakatos 
Péter dékán, művészeti igazgatója Váradi Judit. A különböző hangszeres és énekes kurzusok  
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Hangversenysorozatok a Debreceni Egyetemen

résztvevői a világ különböző pontjairól érkeznek. Az elmúlt 20 év során a következő or-
szágokból voltak résztvevőink: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Ciprus, Costa Rica, Dánia, 
Dél-Afrika, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Iz-
rael, Japán, Kanada, Kína, Kolumbia, Korea, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, 
Montenegró, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolor-
szág, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Uruguay, Vietnám. A Nyári  
Akadémia szerkezetében jelentős változást hozott a 2009-es év, amikor az akadémia kere-
tei között elkezdte munkáját a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar, amelynek karmestere 
Vásáry Tamás, a Szent István Rend birtokosa, a Nemzet Művésze, a Debreceni Egyetem 
díszdoktora, Debrecen Város Díszpolgára, Kossuth-díjas zongoraművész-karmester.

A nyári időszak kiemelt eseménye a Zenés esték a Nagyerdőn. A sorozatban az Ifjú 
Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáján mesterkurzust tartó professzorok lépnek 
esténként színpadra, valamint fellépési lehetőséget kapnak a kiemelkedő tehetségű hall-
gatók és hallgatói együttesek is. A nyári akadémia oktatási kínálatát folyamatosan színe-
sítették hangversenyek, azonban ezek az események csak 2014 óta rendeződnek önálló 
sorozatba. Az egyes hangszerek, hangszercsoportok köré szerveződő gálakoncertek tíz nap 
alatt a zenekari hangszerek szinte teljes palettáját felvonultatják. A sorozat záróeseménye a 
világzenekar hangversenye.
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Plakátok 
az UniverSitaS–Debrecen

HangverSenySorozat történetéből
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A sorozat 1994/1995-ös évadából fennmaradt egyedüli plakát
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A sorozat 1997/1998-as évadából fennmaradt plakátok (folytatás a következő oldalon)
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A sorozat 1998/1999-es évadából fennmaradt plakátok (folytatás a következő oldalon)
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A sorozat 1999/2000-es évadából fennmaradt plakátok
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A sorozat 2000/2001-es 
és 2002/2003-as évadából 

fennmaradt plakátok
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 A sorozat 2002/2003-as évadából 
 fennmaradt plakátok
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UNIVERSITAS–DEBRECEN HANGVERSENYSOROZAT

A Debreceni Egyetem Művelődési Irodája, a Debreceni Filharmonikus Zenekar
és Debrecen M. J. V. Önkormányzata bérletes hangversenysorozata

2005/2006-os évad

Koncertek keddi napokon, 19 órától, a Debreceni Egyetem központi épületének aulájában (Egyetem tér 1.)
és az új Kölcsey Központban (Hunyadi u.)

Új évadunkat a megújulás jegyében hirdetjük meg. A Debreceni Filharmonikus Zenekar-ral közösen szervezett tematikus koncertjeink fő jellemzője
az élő zenei élmény teljesebbé tétele a társművészetek bevonásával, egy zenemű átváltozásainak, továbbélésének megidézésével.

A zene és a mozgás, a zene és a film együttlélegzése, egy mű többféle változatának megszólalása jelenti majd a nem mindennapi többletét
négy zenekari hangversenyünknek. Két koncert további újdonsággal szolgál, az új koncerthelyszín varázsával:

márciusban és áprilisban az új Kölcsey Központban „vendégeskedik” az Universitas sorozat. A rendhagyó hangversenyek
közvetlen légkörének megteremtéséről avatott házigazda gondoskodik majd Duffek Mihály, a DE Konzervatóriumának igazgatója személyében.

Ötödik koncertünk kamarazenei csemégét ígér zárásképpen, a szólistákkal kibővített miskolci Anima vonósnégyes
a mai muzsika klasszikusainak ritkán játszott műveiből összeállított műsorával érkezik egyetemünkre.

1. Mű és változatai
a zeneirodalomban
2005. december 13., DE aula

Műsor: 
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei -
az eredeti zongoradarab
Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás 
képei - nagyzenekari változat,
M. Kecskés András
pantomimművésszel

Előadja: Debreceni Filharmonikus
Zenekar

Igazgató: Kocsár Balázs
Szólista: Grünwald Béla - zongora
Közreműködik: M. Kecskés András -

pantomim
Vezényel: Kocsár Balázs

Muszorgszkij talán legismertebb, 
számos feldolgozást megért darabja, 
az Egy kiállítás képei először eredeti 
formában, zongorán, majd Ravel 
zenekari feldolgozásában hangzik el,  
M. Kecskés András pantomim-
játékával.

2. „Klasszikus” mű, mint ihlető forrás
2006. február 7., DE aula

Műsor: 
A. Vivaldi: Négy évszak
Astor Piazzola: Négy évszak
Buenos Airesben

Előadja: Debreceni Filharmonikus
Zenekar
A második hangversenyen Vivaldi 
népszerű barokk örökzöldje, a Négy 
évszak hangzik el elsőként. Az ere- 
 

deti zenekari kamaramű után Astor  
Piazzola (1921–1992) Négy évszak 
Buenos Airesben c. argentin tangó-
alapú, a latin dzsessz és kortárs zene 
elemeit izgalmasan ötvöző darabja 
csendül fel.

3. Film és zene
2006. március 21., új Kölcsey Köz-
pont

Műsor:
Eizenstein-Prokofjev: Jégmezők 
lovagja - hangverseny
filmvetítéssel

Előadja: Debreceni Filharmonikus
Zenekar

Közreműködik: Mester Viktória 
Vezényel: Kocsár Balázs

A harmadik est a film és a zene kap-
csolatát mutatja be egy klasszikus  
filmzenei példa alapján. A közönség 
Szergej Eizenstein halhatatlanná 
vált alkotását, a Jégmezők lovagjá-t  
láthatja, Prokofjev filmzenéjének 
élő, nagyzenekari megszólaltatásával,  
ezúttal nem a megszokott koncert-
helyszínen, hanem az új Kölcsey 
Központ legkorszerűbb technikával 
felszerelt hangversenytermében.

4. Zene és szentség
2006. április 4., új Kölcsey Központ

Műsor: 
J. S. Bach: János-passió

Előadják: 
Debreceni Filharmonikus Zenekar, 
Debreceni Kodály Kórus, szólisták

Vezényel: Erdei Péter
A negyedik koncert a zene legfőbb 
feladatát, a lélek megemelkedésének 
segítését hangsúlyozza. Az egyház-
zenei irodalom monumentális alko-
tásainak sorából Bach nagyszabású 
János-passió-ja szólal meg a Kodály 
Kórus közreműködésével. A zené-
ben kibontakozó szenvedéstörténe-
tet M. Kecskés András pantomim-
je teszi még inkább megélhetővé.

5. Új idők új zenéje
2006. április 25., DE aula

Műsor: 
Messiaen: Kvartett az idők 
végezetére
Webern: Lassú tétel vonósnégyesre
Kerek István: I. vonósnégyes, op. 
120

Előadja: Anima vonósnégyes - Miskolc
Soós Gábor - I. hegedű; Bekes Anna
- hegedű; Krajnik Ágoston -
brácsa; Lipták Zsuzsanna - cselló

Közreműködik:
Novák András - klarinét
Soós Orsolya - zongora

Köszönet a hangversenysorozat támogatóinak:
A Debreceni Egyetem és Debrecen M. J. V. Művészeti és
Közművelődési Vegyes Bizottsága,
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Bérletek és jegyek elővételben a Debreceni Egyetem Művelődési 
Irodájában (DE központi épület, IV. emelet 436., tel.: 512-917),
a Tourinform Irodában (Debrecen, Piac u. 20. tel.: 412-250)
és a koncertek előtt a helyszínen kaphatók.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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A sorozat 2006/2007-es 
évadából  

fennmaradt plakátok
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A sorozat 2007/2008-as évadából fennmaradt plakátok
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A sorozat 2009/2010-es évadából fennmaradt plakátok (folytatás a következő oldalon)
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Plakátok 
a Hang-Játék-zene ifJúSági 
élménykoncertek történetéből

A hangversenyekről a kezdetekben még nem készült plakát, így a tematikus összeállításokat 
itt mutatjuk be.

2001/2002 
Rézmacskák parádéja
A Debreceni Egyetem Konzervatóriuma Rézfúvós kvintett hangversenye. 
Művészeti vezető: Kammerer András, moderátor: Sárvári József, hallgató.

Népszerű dallamok zenekarra – Saint-Saëns: Az állatok farsangja
Előadta a Kar hallgatóiból alakult kamarazenekar, vezényelt Kováts Zoltán. 
Műsorvezető: Duffek Mihály.

Ütőhangszerek farsangja
Az intézmény ütőegyüttesének hangversenye. Művészeti vezető: Szabó István.

2002/2003
Kacsóh Pongrác–Petőfi Sándor: János vitéz
A Debreceni Egyetem Konzervatórium ének tanszékének hallgatói Mohos Nagy Éva opera-
énekes vezetésével a darab keresztmetszetét mutatták be kosztümös előadásban, Miske  
László színművész rendezésében.

Feketén-fehéren
A zongora, a csembaló és az orgona működését mutatta be Duffek Mihály. 

Táncok, korok, hangulatok – Tánctételek a reneszánsztól napjainkig
A Debreceni Egyetem Konzervatórium fúvós- és vonós kamaraegyüttesei mellett a Simon ffy  
Emil Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet balett tagozata is közre működött.  
Az előadás koreográfusa Poroszlay Éva balettművész, zenei vezetője Kováts Zoltán karmester.  
A korszakok változásait Szabó István mutatta be a közönségnek.
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Plakátok a Hang-Játék-Zene ifjúsági élménykoncertek történetéből

A Muzsikás együttes és Sebestyén Márta koncertjének kuriózuma, hogy egymás után hang-
zott el a műzenei darab és az eredeti népzenei gyűjtés, a hangversenyen a Debreceni Egye-
tem Konzervatóriumának tanárai, diákjai és kórusai is felléptek. 

2003/2004
A reneszánsztól a Verdi operákig
A Debreceni Egyetem Konzervatóriuma ének tanszékének hallgatói előadásában, művésze-
ti vezető: Mohos Nagy Éva. 
Zongorán közreműködött: Böszörményi Judit. A kosztümös előadást Miske László szín-
művész rendezte.

Prokofjev: Péter és a farkas
A Debreceni Egyetem Konzervatóriuma kamaraegyüttesének művészeti vezetője Kováts Zoltán  
karmester. A történetet Korcsmárszki Luca hegedű szakos hallgató mesélte el a gyerme keknek.
A februárban megrendezett Farsang van… című előadás az intézmény ütőegyüttesének 
hangversenye volt, művészeti vezető: Szabó István.

2004/2005
Az ütőhangszerek sokszínű világa 
A Debreceni Egyetem Konzervatóriuma ütőhangszeres tanszakának bemutatóját Szabó István  
állította össze.

Kodály Zoltán: Háry János
A Debreceni Egyetem Konzervatóriuma ének tanszékének hangversenye. Mohos Nagy Éva 
főiskolai docens, operaénekes munkáját Nagy Gábor zongoraművész és Miske László szín-
művész, rendező segítették.

A természet hangjai című előadás során a Debreceni Egyetem Konzervatóriumának kamara-
együttesei és vonószenekara zenei természetábrázolásokra mutattak be példákat, amelyeket 
a vonós hangszerek ismertetőjével kötött össze a műsorvezető, Váradi Judit. Az előadás 
karmestere és művészeti vezetője Kováts Zoltán volt.

A Muzsikás együttes és Sebestyén Márta népdalénekes ismét rendhagyó együttműködésre 
vállal kozott a Debreceni Egyetem Konzervatóriumának tanáraival és diákjaival. A felhang-
zó népzenei és műzenei darabokat Farkas Zoltán és Tóth Ildikó autentikus népi tánca tette 
még inkább élményszerűvé.
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Plakátok a Hang-Játék-Zene ifjúsági élménykoncertek történetéből

2005/2006
Dalol az egész világ címmel a Debreceni Egyetem Konzervatóriuma ének szakos hallgatói 
mutatták be repertoárjukat. Rendező: Miske László Jászai-díjas színművész. A kosztümös 
előadást Dr. Mohos Nagy Éva zenei magyarázatai színesítették.

Rézmacskák címmel a Debreceni Egyetem Konzervatórium Lituus Quintetje adott koncer-
tet. Művészeti vezető Kammerer András, a műsort Kerekes József trombita szakos hallgató 
vezette.

Üssed, üssed botocskám
A SONUS ütőhangszeres együttes tagjainak zenés mesefeldolgozása. 
Művészeti vezető: Szabó István, moderátor: Holló Miklós ütőhangszeres egyetemi hallgató.

2006/2007
Bartók
Az előadás során közreműködött Pál Eszter népdalénekes, zongora szakos hallgató, vala-
mint Tóth József furulyán, Csonka László klarinéton és Váradi Judit zongorán. Vendégként 
felléptek Yaski Anett és Yaski Benjamin általános iskolai tanulók, a Debreceni Népi Együt-
tes tagjai.

W. A. Mozart: A varázsfuvola
A Debreceni Egyetem Konzervatóriumának ének szakos hallgatói előadását Miske László 
rendezte. Zongorán közreműködött Anducska Katalin, a műsort betanította és vezet te  
Dr. Mohos Nagy Éva.

Vers és zene
A Debreceni Egyetem Konzervatóriuma fafúvós kvintettjének műsorát Tóth József állította 
össze, a műsort Váradi Judit vezette.

2007/2008
Saint-Saëns: Az állatok farsangja című műve nem véletlenül került ismét műsorra, a darab  
mindig nagy élményt okoz az ifjú hallgatóságnak. A Kar hallgatóiból alakult kamara-
zenekart Kováts Zoltán vezényelte, a műsort Pless Attila vezette.

Játékos ritmusok
A SONUS ütőhangszeres együttes koncertje, művészeti vezetője Szabó István.
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Plakátok a Hang-Játék-Zene ifjúsági élménykoncertek történetéből

Donizetti: Szerelmi bájital
Az ének tanszék előadása, művészeti vezető Dr. Mohos Nagy Éva, rendezője Miske László, 
zongorán közreműködött Anducska Katalin.

2008/2009
Áttetsző hangulatok
A SONUS ütőhangszeres együttes koncertje. Zongorán közreműködött Dr. Duffek Mihály.  
Művészeti vezető és a műsort vezette Szabó István. 

Tánc a zenében címmel a különböző művészeti ágakat kapcsolta össze az előadás, amely 
a zeneirodalom barokk tánctételeiből válogatott kosztümös táncbemutatóval egybekötve.  
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatói mellett a Cívis Táncstúdió tagjai közre-
működtek a műsor létrehozásában. Az előadás koreográfiáját Nagy Olivér táncművész ké-
szítette, a zenei betanításban Kováts Zoltán közreműködött, moderátor: Váradi Judit.

Hangom a hangszerem
A Canticum Novum Kamarakórus rendhagyó énekórája, az előadás művészeti vezetője 
Török Ágnes.

2009/2010
Muzsikáló ritmusok
A SONUS ütőhangszeres együttes hangversenye, művészeti vezető és műsorvezető: Szabó  
István.

Kacsóh Pongrácz–Petőfi Sándor: János vitéz
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar ének tanszék hallgatóinak előadása, rendező 
Miske László, az előadás művészeti vezetője Dr. Mohos Nagy Éva.

Spanyol fantázia – részletek Bizet: Carmen című operájából. A Debreceni Egyetem Zene-
művészeti Kar hallgatói mellett közreműködtek a Cívis Táncstúdió tagjai. A zenét Kováts 
Zoltán karmester szerkesztette, a koreográfiát Nagy Olivér készítette. Műsorvezető: Váradi 
Judit.

2010/2011
Feketén-fehéren – Ismerkedés a billentyűs hangszerekkel
A zongora, orgona és csembaló bemutatása. Közreműködtek az orgonista hallgatók, vala-
mint Dr. Duffek Mihály.
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W. A. Mozart: A varázsfuvola
Az opera rövidített változata kosztümös előadásban zenei magyarázattal. Előadták a Deb-
receni Egyetem Konzervatóriumának ének szakos hallgatói. Művészeti vezető: Dr. Mohos 
Nagy Éva, Massányi Viktor. Rendező: Miske László.

Muzsikáló ritmusok
Bemutatták a SONUS ütőhangszeres együttes tagjai, művészeti vezető: Szabó István.

2011/2012
Szaxofónia
A klasszikus hangszerek legifjabb tagjainak, a dzsessz világából jól ismert szaxofon- család 
bemutatója. Művészeti vezető: Puskás Levente, közreműködött: Dr. Váradi Judit és a Deb-
recen Szaxofonegyüttes.

A Rézmacskák visszatérnek
Népszerű filmzenék a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar rézfúvós és ütős együttesének 
(Nagyparti) előadásában. Művészeti vezető: Kovács János.
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Farkas Ferenc: A bűvös szekrény
Előadták a Debreceni Egyetem Konzervatóriumának ének szakos hallgatói. Művészeti ve-
zető: Dr. Mohos Nagy Éva, Massányi Viktor, rendező: Miske László.

2013/2014
Kacsóh Pongrácz–Petőfi Sándor: János Vitéz
Előadták a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar ének tanszékének hallgatói, művé-
szeti vezető: Dr. Mohos Nagy Éva. Rendező: Miske László, közreműködött: Anducska  
Katalin. A műsort ismertetette: Dr. Mohos Nagy Éva.

Rímes bál a zenekarban – Benjamin Britten: Az ifjúság zenekari kalauza című műve ver-
ses köntösbe bújtatva. Előadta a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának Szimfonikus  
Zenekara, közreműködött: Donkó Imre,vezényelt: Kováts Zoltán.

A Gyermekkuckó titkai
A SONUS ütőhangszeres együttes hangversenye. Mesezenék dallamhangszereken, a ma-
rimba, vibrafon, és xilorimba bemutatása, művészeti vezető: Dr. Szabó István.

2014/2015 
Szaxofónia
A klasszikus hangszerek legifjabb tagjainak, a szaxofon-családnak a bemutatója. Előadta a 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Szaxofon együttese, közreműködött: Dr. Váradi 
Judit – zongora, művészeti vezető: Dr. Puskás Levente.

Dobszerda – Az ütőhangszerek titokzatos világa
Az ütőhangszerek sokfélesége minden egyes alkalommal különleges meglepetést tartogat a 
közönségnek. Ezt szerette volna a gyermekeknek szóló hangverseny megmutatni, amikor  
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a különböző hangszereken más és más stílusú zenéket szólaltatnak meg az ütőegyüttes  
tagjai. Előadta a SONUS ütőhangszeres együttes, művészeti vezető: Dr. Szabó István.

Vidám Petőfi – Vers és Zene – Bolond Istók és megzenésített Petőfi versek. Az előadásban 
közreműködtek: Miske László – Jászai-díjas színművész, a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Kar ének tanszékének hallgatói. Művészeti vezető: Dr. Mohos Nagy Éva. A műsort 
ismertette: Dr. Váradi Judit.

2015/2016
Zenevonat – Zenés száguldás a SONUS ütőhangszeres együttessel
Mozdonyvezető: Dr. Szabó István, utasok: a közönség. A zenevonatra felszállva különböző 
tájak, különböző hangszerek bemutatása mellett különböző stílusú zenéket szólaltatnak 
meg az ütőegyüttes tagjai. A világkörüli út látványát fokozta az utazásról, tájakról vetített 
képek, jellegzetes látnivalók megjelenítése.
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A lúd család meséi
Maurice Ravel: Lúdanyó meséi négykezes zongora, Ránki György: Lúdapó meséi réz fúvós 
együttes előadásában hangzott el, mesés magyarázattal. Előadták: Szabó Eszter, Ugrin Bálint,  
Horváth Marcell, Staber Patrick – zongora, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
rézfúvós együttese. Vezényelt: Bognár Péter. Mesélő: Dr. Váradi Judit. A hangverseny a 
hangszerek bemutatása mellett a zene kifejezőerejét, egy történet megjelenítését kívánta a 
gyermekek számára érthető és élményszerű módon megmutatni. A mű a gyermekeknek 
íródott klasszikus zeneirodalom varázslatos gyöngyszeme, melyet a mesék ismeretében ké-
pek segítségével mutattunk meg az ifjúságnak.

Szárnyaló népdalok
A népdalok autentikus megszólaltatása után a klasszikus zenei feldolgozások hangoztak 
el. A népi énekes segítségével a gyermekek hallás utáni tanulás útján a kórus tagjaival 
adták elő Kodály Zoltán Köszöntő című művét, hozzájárulva a magyar népi hagyo-
mányhoz hű születésnapi köszöntés népszerűsítéséhez. Közreműködött: Bánszky János 
– zongora, a Canticum Novum Kamarakórus. Művészeti vezető és a műsort vezette:  
Dr. Török Ágnes.
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