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Magyarok az Európai Unió 
Ifjúsági Zenekarában 

 



Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara és a magyar részvétel 

 

 

Az EUYO (European Youth Orchestra – az Európai Unió Ifjúsági Zenekara) 2007. április végén 
tartotta idei közgyűlését, ahol közzétették a 2007/2008-as zenekar névsorát is. Ebben az évadban 
összesen öt magyar fiatal kap lehetőséget, hogy részt vegyen a zenekar munkájában. A zenekar 
magyarországi meghallgatásait a KultúrPont Iroda szervezi. 

 

Mi is az EUYO? 

A zenekart 1978-ban alapította Joy és Lionel Bryer az Egyesült Királyságban. Céljuk egy 
zenekarba gyűjteni az Európai Unió legtehetségesebb fiatal zenészeit. 

A zenekar minden évben új összetételben turnézik, egy koncertkörutat szerveznek nyáron és 
egyet a következő év tavaszán. A meghallgatásokra (melyeket országonként külön-külön 
szerveznek) 14 és 24 év közötti fiatalok jelentkezését várják az Európai Unió tagállamaiból. A 
zenekarba beválogatott legfeljebb 140 fiatal aztán világhírű karmesterekkel és szólistákkal léphet 
fel a világ nagy koncerttermeiben. Minél több tehetséges fiatalnak igyekeznek bemutatkozási 
lehetőséget adni, ezért a viszonylag nagy zenekari létszám (a nagy szimfonikus zenekarok 
általában 95-110 fővel lépnek fel, míg az EUYO nyári nyitókoncertjein a rendes tagokon túl a 
nyári iskolások is ott zenélnek) – azonban ekkora zenekarnak nem könnyű nagyságú 
koncertszínpadot találni. 

A tagság egy szezonra szól – minden évben minden zenekari helyre felvételit tartanak, melyen a 
már bekerülteknek is részt kell venniük. 

Az EUYO Magyarországon 

A zenekar eddig egyetlen alkalommal lépett fel Magyarországon: 2003-ban, 25 éves fennállásukat 
ünneplő turnéjukon látogattak el Budapestre; a Tavaszi Fesztivál záró koncertjét adták a 
Budapest Kongresszusi Központban. Az idei közgyűlésen bejelentették: a jövőben igyekeznek 
több koncertet adni Közép- és Kelet-Európában, és az elkövetkező 2-3 évben valószínűleg újra 
fellépnek hazánkban. 

Az EUYO magyarországi fővédnökei Sólyom László köztársasági elnök és Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök. A tiszteletbeli bizottság magyar tagjai dr. Hiller István oktatási és kulturális 
miniszter és Göncz Kinga külügyminiszter. 

Felvételi Magyarországon – szervezi a KultúrPont Iroda 

A zenekar tagjait az Európai Unió tagállamaiból válogatják. Az első „szabályos” meghallgatás 
Magyarországon a 2004/05-ös évadra szóló válogatás volt, azóta minden ősszel nyitva áll a 
lehetőség a jelentkezésre. A magyarországi tagtoborzást és meghallgatásokat a KultúrPont Iroda 
szervezi. 

Meghallgatásra az Unió tagállamának fiatal zenészei jelentkezhetnek, méghozzá bármelyik 
tagállamban. Jelenleg tagállamonként egy-egy meghallgatást tartanak minden évad előtt, a 
jelentkezők létszámától függően akár több napon át. 



Magyarországon az első meghallgatást a 2004/2005-ös évadra szerveztük és azóta is minden 
évben várjuk a jelentkezőket. Általában ősszel zajlik az információs kampány, decemberig várjuk 
a jelentkezéseket, majd a létszámtól függően rendezünk egy- illetve többkörös meghallgatásokat. 
Az évenkénti 80-100 jelentkező miatt általában indokolt egy első kör megrendezése is, ezen a 
hazai zenei élet jeles képviselői (karmesterek, a zenei felsőoktatásban dolgozó hangszeres 
előadóművészek) alkotják a zsűrit. A második körben az EUYO szakemberei (általában az 
oktatási igazgató illetve az egyes szólamvezető tanárok) előtt zajlik a megmérettetés. 

A 2007/2008-as évad első körében, 2007 februárjában Héja Domonkos karmester, Horváth Bence 
(trombita) és Vajda József (fagott) alkották a zsűrit, a második körben Lutz Köhler karmester, az 
EUYO oktatási igazgatója hallgatta meg a jelentkezőket. A meghallgatás második körében idén 
professzionális technikával filmfelvételeket is készítettünk, részben saját archívumunk, részben a 
hazai audiovizuális médiumok számára. 

A 2008/2009-es évad meghallgatásainak kampányát 2007 őszén kezdjük el. 

Eredmények - tagság 

A sikeres felvételi többféle eredménnyel zárulhat: 

• Felvétel a tagok sorába: a zenekar tagjai részt vesznek a nyári és tavaszi 
próbafolyamban és a turnékon. 

• Tartalékos státusz: ha a felvett tagok közül valaki megbetegszik vagy más okból 
lemondja a turnét, akkor helyére a meghallgatást vezetők a tartaléklistáról javasolnak 
hasonló képességű zenészt. 

• Nyári iskola: ide minden évben meghívnak néhány ígéretes tehetséget (5-10 fiatalt), akik 
a nyári turné előtti próbafolyamban a zenekarral együtt vesznek részt és felléphetnek a 
zenekarral együtt a turné nyitókoncertjén is (tehát ők nem lesznek a zenekar tagjai). 

• Bátorítás: a tehetséges, de be nem kerülő fiatalokat a további jelentkezésre bátorítják 
(minden évben van néhány ilyen fiatal, őket név szerint is megemlíti a 
meghallgatásokról kiadott EUYO-összefoglaló). 

  

Magyar sikerek 

A 2007/2008-as évadban a zenekar rendes tagja lesz: 

− Gáblik Judit (hegedű), 
− Zámbó Kristóf Attila (nagybőgő) – őt emellett a 2007-es tavaszi turnéra is 

meghívták. 

Tartaléklistára került:  

− Győri Noémi (fuvola), 
− Vanyó Gábor (trombita). 

Meghívást kapott a nyári iskolába: 

− Mohai Bálint Döme (fagott). 

A 2006/2007-es évadra három magyar fiatalt vettek fel  

− Loboczky Balázs (hegedű),  
− Páll Levente (brácsa),  
− Spáth Viktor (trombita) 
− Káli Gábor (zongora – külön meghívás alapján). 



Továbbá a tartaléklistáról a 2007-es tavaszi turnén Dömötör Johanna és Zétényi Tamás vehetett 
részt. 

Tartaléklistára került:  

− Balla Tamás (oboa),  
− Baráth István (trombita),  
− Farkas Ágnes (oboa),  
− Győri Noémi (fuvola),  
− Rumy Balázs (klarinét),  
− Tigyi Judit (kürt),  
− Varga Mónika (fuvola),  

Nyári iskolás volt: 

− Vanyó Gábor (trombita).  

Kalmár Gergely Józsefet (tuba), Mohai Bálint Dömét (fagott) és Papp Viktóriát (fuvola) a zsűri a 
következő évben való jelentkezésre bátorította. 

A 2005/2006-os zenekar tagja lett Loboczky Balázs (hegedű). 

A tartaléklistáról Csap Melinda és Farkas Ágnes bekerült a 2006. tavaszi turné zenekarába. 

Tartaléklistára került: 

− Balla Tamás (oboa), 
− Helecz Dániel (cselló),  
− Joó Réka (fuvola),  
− Kórodi Júlia (hegedű), 
− Tigyi Judit (kürt).  

Könczei Áron (kürt) bátorítást kapott. 

A 2004/2005-ös zenekar magyar tagjai voltak:  

− Kelemen Anna (hegedű), 
− Pfaff Rita (brácsa). 

Várólistára került:  

− Balla Tamás (oboa), 
− Bicsák Mátyás (fuvola), 
− Marschall Tamás (klarinét). 

Nyári iskolán részt vehetett: Somogyi Júlia (fuvola). 

A 2003/2004-es zenekar magyar tagjai voltak: 

− Berán Gábor (hegedű), 
− Jobbágy Szemőke (hegedű). 

Mindketten meghívás útján kerültek be a zenekarba, tekintettel Magyarország csatlakozó állami 
státuszára. 

Fellépések 2007-ben 

A 2007 tavaszi turné március 13-tól április 7-ig tartott. Az első 10 napban Garmisch-
Partenkirchenben próbáltak, ezután itt két koncert következett, majd a következő állomások 
Bolzano, Wiesbaden, Zürich, Genova, Bologna, illetve Kazahsztánban Astana és Almaty városa 



voltak. A kazahsztáni fellépés okán idén négy kazah tagja is volt a zenekarnak. A karmester újra 
Vladimir Ashkenazy volt, a szólisták pedig Sir James Galway (fuvola) és Janine Jansen (hegedű). 

A 2007-es nyári turné első felében Sir Colin Davis vezényli a zenekart, a második felében pedig 
Herbert Blomstedt. A szólista Leonidas Kavakos hegedűművész lesz. A turné eleji kéthetes 
próbaidőszak Luxemburgban zajlik majd (2007-ben Európa egyik Kulturális Fővárosa), a további 
állomások Rostock, London, Bolzano, Amszterdam, Berlin és Gdansk. A londoni fellépést 
közvetíti a BBC, és az Eurovízió is átveszi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ: 

KultúrPont Iroda: 

www.kulturpont.hu/euyo 

 

EUYO: 

www.euyo.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A KultúrPont Iroda működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága 

 és az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 


