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Tizennegyedik alkalommal rendeztek Ajándékkoncertet szerda este a Dóm téren. A 

csillagfödeles színházban bemutatkozott Bogányi Gergely zongoraművész és saját fejlesztésű 

hangszere, a magyar csodazongora. A zsúfolásig megtelt nézőtéren ülőket Botka László 

polgármester köszöntötte. 

 

A városvezető szólt arról, hogy másfél évtizede azért keltették életre az Ajándékkoncertet, 

hogy ezzel is erősítsék a szegediek kötődését a Dóm téri játékokhoz. Elmondta, Szeged 

büszke lehet zászlóshajójára, az idén 85. születésnapját ünneplő szabadtéri játékokra, az 

ország legnépszerűbb és legnagyobb csillagfödelű színházára. Felelevenítette a szabadtéri 84 

évének históriáját is: a nyolc és fél évtized alatt 425 produkció 1295 előadását közel 4 millió 

néző látta – mondta a városvezető, majd jó időt és kellemes szórakozást kívánt a nézőtéren 

helyet foglaló négyezer szegedinek. 

http://szeged.hu/hirek/31161-dom-teri-ajandekkoncert-csodazongoraval.html?pdf
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Az Ajándékkoncertet 2003-ban rendezte meg először a szabadtéri, akkori igazgatója, 

Székhelyi József ötlete alapján. Azóta a Szegedi Szabadtéri Játékok minden évben igyekszik 

vizuális különlegességgel vagy ünnepelt, nemzetközi sztárvendéggel a Dóm térre csábítani a 

széles közönséget. 

Az idei koncert műsorát is úgy állították össze, hogy az mindenkihez szóljon: így két 

Csajkovszkij-mű és Rimszkij-Korszakov egy darabja hangzott el a kétórás koncerten. A 

szegedi szimfonikusokat Pál Tamás vezényelte. 

 

Az est szólistája Bogányi Gergely volt, aki Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét játszotta el 

zenekari kísérettel, a szimfonikusok e mellé választották a komponista egy másik darabját, a 

Rómeó és Júlia nyitányát, illetve Rimszkij-Korszakov Spanyol capriccioját. 

A koncerten a zongoraművész ötletéből és közreműködésével hét évig fejlesztett Bogányi-

zongorát is megismerhette a szegedi közönség. 
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Sétáló jegyet lehet kapni az Ajándék-koncertre 

SZEGED. Azoknak sem kell kihagyniuk a Szegedi Szabadtéri Játékok idei komolyzenei hangversenyét,  

akiknek már nem jutott ülőhely a 4000 fős nézőtéren a szerda esti Ajándékkoncertre. 

Limitált számban sétálójegyeket ad ki a fesztivál, amelyekkel szintén élvezhető a Pál Tamás karmester és  

Bogányi Gergely zongoraművész nevével fémjelzett est. A korlátozott számban rendelkezésre álló belépőket  

a REÖK-ben található Fesztivál Jegyirodában lehet igényelni 10-18 óráig és a Dóm téri jegypavilonban 17-

21 óráig. 

Az est show jellegét erősíti majd, hogy a látványnak is lenyűgöző, szinte képzőművészeti jelentőségű új  

magyar csodazongorát is bemutatja Bogányi Gergely a közönségnek. 

A Szegedi Szimfonikus Zenekart Pál Tamás dirigálja. 

A koncerten elhangzik majd Csajkovszkij b-moll zongoraversenye, Rómeó és Júlia nyitánya, valamint 

Rimszkij-Korszakov Spanyol capricciója. 

Hegedűszólót játszik Kosztándi István koncertmester. 
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Sétálójeggyel is az Ajándékkoncerten  

Azoknak sem kell kihagyniuk a Szegedi Szabadtéri idei szimfonikus eseményét, akiknek már 

nem jutott ülőhely a 4000 fős nézőtéren. Limitált számban sétálójegyeket ad ki a fesztivál, 

melyekkel szintén élvez-hető a Pál Tamás karmester és Bogányi Gergely zongoraművész 

nevével fémjelzett est. 

 

Az új magyar csodazongora is felcsendül a Szegedi Szabadtéri Játékok idei 

Ajándékkoncertjén, melyre azok a nézők kaptak jegyet, akik korábban belépőt váltottak a 

fesztivál ez évi operaprodukciójára, A bolygó hollandira. Most azok számára is lehetőség 

nyílik a különleges zenei élmény befogádására, akik korábban lemaradtak erről az akcióról. 

A Dóm téri nézőtér ugyan megtelt az augusztus 17-i koncertre, a Szabadtéri kivételesen - a 

hatalmas érdeklődésre tekintettel - sétálójegyekkel igyekszik csillapítani a komolyzenére 

vágyók “kulturális éhségét”. A korlátozott számban rendelkezésre álló belépőket hétfőtől 

lehet igényelni a  REÖK-ben található Fesztivál Jegyirodában (10-18 óráig) és a Dóm téri 

jegypavilonban (17-21 óráig). Tegyen egy esti sétát a Dóm téren, és részesüljön ebben a nem 

mindennapi zenei élményben. 



Az Ajándékkoncerten fellép Bogányi Gergely Liszt Ferenc-díjas és Kossuth-díjas 

zongoraművész. Az est show-jellegét emeli majd, hogy a látványnak is lenyűgöző, szinte 

képzőművészeti jelentőségű új magyar csodazongorát is bemutatja a közönségnek. A Szegedi 

Szimfonikus Zenekart Pál Tamás Liszt Ferenc-díjas karmester dirigálja. A koncerten 

elhangzik majd Csajkovszkij b-moll zongoraversenye, a Rómeó és Júlia nyitánya valamint 

Rimszkij-Korszakov Spanyol capriccio-ja. Hegedűszólót játszik Kosztándi István. 

A koncert megvalósulását az NKA támogatja. 

Forrás: Fábián Barbara 
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