
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Szakmai beszámoló 

Az Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft. 20 15-évi közhasznúsági jelentéséhez 
 
 

 
Az Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évtől kezdődően, mint az Interkultur Hungaria 
Kht. jogutódja, folytatja közhasznú tevékenységét. 
Alapító okiratába a következők szerint lett rögzítve a tevékenység: 
 

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: 
- kulturális tevékenység (Kszt. 26. § c./ 5. pont) 
 
A társaság közhasznú  szolgáltatásait bárki igénybe veheti.  
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet, vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, a 
közhasznú céljainak  megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a közhasznú tevékenysége 
elősegítése érdekében folytat. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A Kft. tevékenységét a fentiek messzemenő figyelembe vételével látta el a 2015. évben. 
 
A tárgyévben a Kft. több, eseti megrendelésre végzett kulturális szervező tevékenység mellett az alábbi 
kiemelkedő jelentőségű, nagyszabású kulturális programsorozatokat szervezete meg, ill. bonyolította le 
sikeresen: 
  

- Budapesti Nemzetközi Kórusverseny, 2015. március 29- április 2. 
-  Énekel az Ország – országos zenei tábor és koncert, tábor: 2015. május 15-17.,  

Budapesti Nemzetközi Kórusünnep 2015. május 23-25. MÜPA 
- XXIV. Zempléni Fesztivál, 2015. augusztus 13-23. 

 
Budapesti Nemzetközi Kórusverseny 
 

Az Interkultur Hungaria Nonprofit Kft. 2015. március 29. és április 2. között tizenötödik alkalommal 
rendezte meg a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyt és Fesztivált. A rendezvény több mint 
negyedszázados hagyománnyal rendelkezik, hiszen 1988 óta csábítja Budapestre a hazai és nemzetközi 
kórusvilág énekkarait. Az utóbbi években megtartott versenyeket a Művészetek Palotájával és a 
Budapest Music Centerrel való együttműködés jellemezte. Az idei találkozón 16 ország 60 kórusa, közel 
kétezer énekessel vett részt. A hazai énekkarok mellett 30 külföldi együttes, akik számos európai és 
Európán kívüli országból – az Egyesült Államokból és távol-keleti országokból érkeztek. 
Az idei évben a "Musica Sacra" kategóriával gazdagodott a rendezvény. 
 

A Budapesti Nemzetközi Kórusverseny tiszteletbeli elnöke ismét Kodály Zoltánné Péczely Sarolta volt. 
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Az énekkarok értékelését a hazai és nemzetközi zenei élet kiválóságait felvonultató zsűri végezte. Az új 
InChoral minősítési rendszer 30 éves tapasztalaton, számos nemzetközi kóruszenei szakember 
véleményén és tanácsain alapul, és az ismert Interkultur értékelési szisztémát dolgozta át. Célja, hogy a 
kórusoknak még áttekinthetőbb, részletesebb visszajelzést adjon, amely segíti őket további 
munkájukban, fejlődésükben. 
 

A rendezvény a magyarországi énekkarok számára kiemelkedő lehetőség volt a nemzetközi élvonallal 
való találkozásra. A hazai karvezetés hallgatók számára is egyedülálló alkalmat nyújtott a 
műhelymunkába való betekintésre, a nemzetközi kórusvilág megismerésére. 
 

Az ünnepélyes megnyitó és Nyitóhangverseny március 29-én, a Művészetek Palotája Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenytermében került megrendezésre. A koncerten a Budapesti Akadémiai 
Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba), a Budapesti Ifjúsági Kórus (karigazgató: Gerenday Ágnes), a 
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma), 
a MGV Harmonie Lindenholzhausen (karigazgató: Martin Winkler) és a Budafoki Dohnányi Ernő 
Szimfonikus Zenekar közreműködésével Mendelssohn II. szimfóniáját (Lobgesang) adták elő Hollerung 
Gábor vezényletével. Szólót énekelt Miksch Adrienn, Megyesi Schwartz Lúcia és Varga Donát. 
 

A kategóriaversenyeknek a Művészetek Palotáján kívül a BMC Zenepalota adott otthont. Ezen kívül a 
résztvevő kórusok minősítő hangversenyre és nemzetközi szaktekintély vezette próbára is jelentkeztek, 
valamint a versenyen kívül Barátság-koncerteken is felléptek a MOM kupolatermében és a Kékgolyó 
utcai evangélikus templomban.  
  

A Nagydíjas versenyre és a díjkiosztó gálára április 1-jén került sor, ismét a Művészetek Palotájában. 
A nemzetközi zsűri döntése alapján a verseny nagydíjas kórusa a japán „Hikarigaoka Nőikar”  lett 
Kiyoko Shiratori vezetésével. Óriási siker, hogy számos magyar együttes ért el kiváló eredményt. 
Kategóriagyőztes lett a Kodály Iskola Aurin Leánykara (karnagy: Durányik László), a Vasas 
Művészegyüttes Vass Lajos Kórusa (karnagy: Fügedi-Bárd Judit), a Care Voci Kamarakórus (karnagy: 
Király Gabriella), a Lautitia Kamarakórus és a Lautitia Gyermekkar (karnagy: Nemes József) és az Ady 
Endre Gimnázium Leánykara (karnagy: Kerekes Rita).  
 

A versenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményért különdíjakat adtunk ki. 
 

A Lantos Rezső Alapítvány különdíjat ajánlott fel kiemelkedően tehetséges fiatal magyar karnagy 
számára. A zsűri döntése alapján a Díjat Gyombolai Bálint, a Vörösmarty Leánykar karnagya kapta.  
Karnagyi különdíjat kimagasló művészi teljesítményért Mario del Campo, a Coro de Gospel Good News 
(Spanyolország) kórus vezetője kapott. A díjakat Pribay Borbála és Légrádi Ferenc, az alapítvány 
képviselői adták át. 
 

Az Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Zempléni Fesztivál szervezője kiemelkedő 
művészi teljesítményéért különdíjban részesített egy énekkart. A díj: hangversenymeghívás a 2016. 
augusztusában zajló XXV. Zempléni Fesztiválra. A díjat a Kft. ügyvezető igazgatója, Turjányi Miklós 
adta át a Lautitia Kamarakórusnak. 
  

A verseny 1.200.000 Ft-os nagydíját az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Interkultur Hungaria 
Közhasznú Nkft. közösen ajánlotta föl. A nagydíjat átadó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kultúrpolitikáért felelős Államtitkára Hoppál Péter zárszavában kiemelte, hogy a magyar zene, a magyar 
kóruskultúra vonzereje ma is ilyen elevenen hat itthon és szerte a világban. A verseny különös értékének 
nevezte, hogy mindenki nyertesnek tekintheti magát, vesztesként senki sem távozik a rendezvényről. 
 
A XV. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és a résztvevők hozzájárulásával valósult meg. 
 
 
 
 



„Énekel az ország” – országos zenei tábor és I. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep  
 

Az „Énekel az ország” elnevezésű projekt 2006-ban indult útjára a Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
és a Budafoki Dohnányi Zenekar kezdeményezésére. A rendezvény az 1985-ben indult Fővárosi 
Középiskolások közös hangversenye projektből nőtte ki magát országos rendezvénnyé. Az országos 
kezdeményezés sikerét előrevetítette, hogy már az első előadásra több mint 300 énekes gyűlt össze, és ez 
a szám évről-évre gyarapodott, 2011-ben pedig már megközelítette az 500 főt. Az idei rendezvényen 
közel 40 énekkar mintegy 800 énekese vett részt. 
 

A 2015. május 13-25-én megrendezett hangversenyekre a felkészülés már márciusban megkezdődött, 
melyet egy háromnapos zenei tábor zárt le május második hétvégéjén, Egerben.  
Ez az amatőr művészeti, zenei tábor egy újfajta közművelődési kezdeményezés, melyben az ország 
énekelni szerető fiataljai gyűlnek össze közös éneklésre, egyéb programokkal, zenei ismeretterjesztéssel 
egybekötve.  
A kórusmozgalomban a legfontosabb az együtténeklés élménye, amely az amatőr énekesek számára 
lendületet ad, ebben a vállalkozásban pedig az a vonzó számukra, hogy egy olyan produkciókban 
vehetnek részt, amelyeknek létrehozására egyébként saját, kisebb közösségükben nem adódna 
lehetőségük.  
Az évente megrendezett hangversenynek a kórustábor a legfontosabb eleme – mind szakmailag, mind 
pedig a közösség szempontjából -, amely azzal az élménnyel ajándékozza meg az amatőr énekeseket, 
hogy a koncentrált és intenzív munkával hihetetlen eredményeket érhetnek el. Egy másik fontos 
tapasztalata a táboroknak, hogy minél komplexebb és minél sokoldalúbb egy új munka, annál 
eredményesebb és annál nagyobb a transzfer-hatása. (nem kevés olyan énekes vesz részt ebben a 
projektben már több mint egy évtizede, aki egyébként rendszeresen nem énekelne kórusban, és nem 
rendelkezik semmilyen zenei előképzettséggel, de ennek az évente megrendezett közös éneklésnek 
köszönhetően rutinos énekessé vált).  

A kórustábor programjában központi szerepet kap a zenei ismeretterjesztés – nem csupán hangok 
megtanulásáról szólnak a próbák, hanem műértelmezésről, stílusról, zenei nyelvről, élet és művészet 
viszonyáról is.  A résztvevők számára ez egy különleges alkalom lehet, hogy mélyebb, intenzívebb 
bepillantást nyerhessenek egy zeneműbe. A kórusok emellett egy-egy önálló műsorral is készülnek a 
táborra, egy esti koncert keretében meghallgatják egymás produkcióit - az elmúlt évben hatalmas sikert 
aratott ez a zenei „ki mit tud”.  

A háromnapos kórustábor az évek folyamán igazi családi programmá vált; az énekesek családostól 
érkeznek, ahol a kicsik számára a próbák alatt szakképzett óvónők tartanak zenei foglalkozást. A próbák 
nyilvánosak, bárki beülhet meghallgatni – ezt a lehetőséget a tavalyi évben sokan ki is használták, sokan 
vettek részt érdeklődőként, „passzív” résztvevőként a próbákon.  
A tábor szakmai bázisát a Budapesti Akadémiai Kórustársaság adta, a tábort lezáró hangversenyek 
közreműködője a Budafoki Dohnányi Zenekar volt. 
 

Az „Énekel az ország“ elnevezésű rendezvénysorozat történetének három évtizedét koronázta meg a 
Budapesti Nemzetközi Kórusünnep, amelyen számos ország képviseltette magát a kóruséneklés 
minden műfajában. A triótól a vegyes karokig, Finnországtól Kongóig, az Amerikai Egyesült Államoktól 
Kazahsztánig érkeztek a különböző stílusban éneklő együttesek. Egyházi és világi darabok, különböző 
népek folklórja, jazz- és popdallamok tették változatossá a koncerteket. A programok egy része a 
közönség számára is lehetőséget adott arra, hogy bekapcsolódjon egy-egy produkcióba. A rendezvény 
megálmodói azt szerették volna megmutatni, hogy szemben a hazai kórusmuzsika időnkénti befelé 
fordultságával, akadémikusságával létezik olyan repertoár, olyan előadásmód, amely képes 
megmozgatni, lelkesíteni a hallgatóságot. 
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben megrendezett gálakoncertek mellett számos egyéb 
eseményen – workshop, közös éneklés - szerepeltek a kórusok. Volt éjszakai „ereszd el a hajamat”, 
vagyis vidám kavalkád, melynek keretében az esti Carmina Burana és Szentpáli: Magnificat koncert 
után a résztvevők az Előcsarnokban közösen énekeltek, majd bementek a Hangversenyterembe egy 
interaktív, játékokkal színesített koncertre. 



A Budapesti Nemzetközi Kórusünnep kimondott célja volt, hogy a Müpa épületének minden zugában 
három napon át szóljon az ének, beleértve a Ludwig Múzeumot és a vasárnapi, kórusprogramokkal 
„feldúsított” Cifra Palotát is. Aki eljött a fesztiválra, minden bizonnyal énekelni is akart, amikor és 
amennyit csak lehet. Itt és most megtehette! 
 

Az Énekel az Ország-ban résztvevő énekkarok: 
 

Aedificantes Kórus, Budapest – Karnagy: Petróczki Edit 
Alborada, Gárdony – Karnagy: Oláh-Nagy Éva 
Annamatia Nőikar, Dunaföldvár – Karnagy: Kun Erika 
Baba Jaga Leánykar, Komádi – Karnagy: Debreczeni Mária 
Bella Musica Nőikar, Budapest – Karnagy: LestáknéCzeróczki Judit 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság – Karnagy: Hollerung Gábor 
CantemusVegyeskar, Dunaföldvár – Karnagy: Albu Erzsébet 
Choeur de l’UQAM, Montreal – Karnagy: Takács Miklós 
Dunaújvárosi BonaVox Női Kar – Karnagy: Könyves Ágnes 
Egressy Kamarakórus, Tata – Karnagy: RoboznéSchönfeld Zsuzsanna 
Ez Jazz, Budapest – Karnagy: Budányi György 
FamilySingers Énekegyüttes, Eger – Karnagy: Tóth Vilmos 
Festetics Kastély Helikon Kórusa, Keszthely – Karnagy: Farkas Berta 
Fővárosi Fiatalok Egyesített Kórusa, Budapest – Karnagy: Tőri Csaba 
Gagliarda Kamarakórus, Szekszárd – Karnagy: Dr. Szabó Szabolcs 
Grassalkovich Énekegyüttes, Hatvan – Karnagy:Karnagy: Milnár Tamás 
Guido Kamarakórus, Budapest – Karnagy: Király Miklós 
Halleluja Kamarakórus, Dorog – Karnagy: Farkas Rose-Marie 
Harmónia Vegyeskar, Érd – Karnagy: Végh Katalin 
Karcag Város Vegyeskara – Karnagy:Lór-Kerekes Ágnes 
Kisvárdai Református Gimnázium Kórusa – Karnagy:Iklódi Boglárka 
Kórus Spontánusz, Sopron – Karnagy:Kocsis-Holper Zoltán 
Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar, Sopron – Karnagy: Makkos Ágnes 
Maróthi György Pedagógus Kórus, Debrecen – Karnagy: Dobos Gyöngyi 
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, Budapest – Karnagy:Pálffi Krisztina 
Sonore Kamarakórus, Budapest – Karnagy: Mohai Tibor 
Tatbánya Város Vegyeskara – Karnagy:Saltzer Géza 

 
XXIV. Zempléni Fesztivál 
 

A Zempléni Fesztivál sikere már több mint két évtizede a szervezők és a helyi civil szervezetek, 
művelődési házak, önkormányzatok, turisztikai szolgáltatók térségi összefogásának köszönhető.  
A régióbeli önkormányzatok támogató hozzáállása töretlen, de ez főképp nem az anyagiakban, hanem 
infrastruktúrában, szellemi és emberi erőforrásban mutatkozik meg. 
A rendezvény egyéb támogatói körét a XXIV. fesztiválévben sikerült kissé tovább bővíteni, a 
szponzoráció mely a főtámogató Antenna Hungária Nyrt távozásával évekre megszűnt, elmozdult a 
holtpontról, két cég is 1-1 millió forintos összeggel járult hozzá a fesztivál rendezvénysorozatához. 
Emellett a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt „Garantált Fesztiválok” 
pályázaton nyert 20 milliós támogatás egy nem túl bőkezű, de biztos alapot jelentett. Ehhez a Kollégium 
rendes pályázatán - mint kiegészítő támogatás – sajnos a tavalyi összegnek csak a felét, 5 millió forintos 
összeget és a július elejére átcsúszott és ezért igen késői miniszteri döntés értelmében plusz 20 millió 
forintot kaptunk, mely összességében nem érte el az eddigi években a központi forrásokból elnyert 
támogatásokat. Így bizonytalanabb anyagi alapokkal, több mint 15 millió forintos hiánnyal álltunk július 
közepén. Ekkor Balog Zoltán Miniszter Úr – megtudva a költségvetés hiányát – a rendkívüli keretéből a 
hiányzó összeget kipótolva, még 15 millió forint támogatáshoz juttatta rendezvényünket, így 
végeredményét tekintve már biztonságos költségvetéssel sikerült megrendezni a 2009-óta „Kiváló 
Minősítésű Művészeti Fesztivál” kategóriába sorolt XXIV. Zempléni Fesztivált.  



 

A finanszírozás bizonytalansága mellett az előkészítés folyamatát olyan problémák is nehezítették, mint 
a sárospataki Rákóczi-várban a korábbi években minden fesztiválra felépített színpad engedélyezési 
eljárásának a jogszabályváltozások miatti ellehetetlenülése. Ennek okán egy majd egy évig tartó 
hosszadalmas és bonyolult – és anyagilag a korábbi évek költségének a háromszorosára rúgó – eljárás és 
munkafolyamat után sikerült egy sajnos a korábbi években használt színpadhoz képest jóval kisebb 
alapterületű és más helyzetű, de végre minden szükséges engedéllyel rendelkező mobilszínpadot 
létrehoznunk. A másik költségnövelő probléma a Tokaji Fesztiválkatlan esetében jelentkezett: a Katlant a 
teljes szezonban üzemeltető Kft., még önköltségi áron is, de a Zempléni Fesztivál keretében 
megrendezésre került két produkció kapcsán milliós nagyságrendű bérleti díjat számított fel. Mindezen 
negatívumok mellett azonban örömteli fejlemény volt Sátoraljaújhely újbóli, hangsúlyos részvétele a 
programsorozatban, az „Egy nap Mádon” és az „Egy nap Tolcsván” kisfesztiválok sikere és a sárospataki 
borászok kezdeményezésére tavaly megnyílt „Borterasz” jelentősen megnövekedett látogatottsága. 
Három új helyszín is bekapcsolódott: Sárospatakon a Cuvée Rendezvényház és a Singer 
Rendezvényközpont, Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeum. Az augusztus 13-23. között 
megrendezett Fesztivál a megszokottak mellett így újonnan felfedezett helyszínekkel, érdekes és 
izgalmas programokkal invitálta a kultúrabarátokat Zemplénbe. A térség legrangosabb kulturális 
eseményének ezévben 12 zempléni település 28 helyszíne adott otthont. 
  

A rendezvénysorozat nyitókoncertjén újra az alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar játszott, 
vendégművészük Pasztircsák Polina kiváló fiatal szopránénekesnőnk közreműködésével. A 
nyitókoncertet személyes jelenlétével megtisztelte Balog Zoltán Miniszter Úr, aki megnyitó beszédében 
kihangsúlyozta a Zempléni Fesztivál jelentőségét és kimagasló kultúraközvetítő szerepét. 
A második fesztivál-napon került sor a Bekecset és Monokot érintő kirándulásra, melyen egy kiváló 
énekegyüttest és egy barokk kamarakoncertet hallhattak az érdeklődők, majd este Sátoraljaújhely főterén 
a Frank Sinatra születésének 100. évfordulójára rendezett emlékkoncertet rendeztük meg, minden 
korábbi alkalmat messze meghaladó érdeklődés mellett. 
A fesztivál további programjai közül kiemelkedett az izraeli Moran Singers kamarakórus 
vendégszereplése, mely koncertek – főképp a mádi zsinagóga autentikus körülményei között tartott héber 
liturgikus műsor – emlékezetes percekkel ajándékozták meg a fesztivál közönségét. Erre a koncertre az 
idén másodszor megrendezett „Egy nap Mádon” sorozat keretében került sor. A sorozatban fellépett még 
a Vox Arborum és elhangzott Tompos Kátya: Keresztül Európán című estje is.  
Az izraeli kamaraegyüttes a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretével, a sárospataki Vártemplomban adott 
koncertjén pedig azt is bemutatta, hogy az európai zene területén is kiemelkedő jártassággal 
rendelkeznek: J.S. Bach és Schubert műveket énekeltek. A koncertet megtisztelte jelenlétével Ilan Mor, 
Izrael Állam magyarországi nagykövete és Juraj Chmiel, Csehország nagykövete is.  
Az irodalom, a pódiumműfajok kedvelői sem lehettek csalódottak, hiszen mind a Szent Efrém Férfikar és 
Lackfi János programját a Magyar Nyelv Múzeumában, mind Udvaross Dorottya önálló estjét a 
Művelődés Házában Sárospatakon kiemelt érdeklődés és nagy siker kísérte.  
A térségben zajló más rendezvényekkel való együttműködést ez évben is tovább folytattuk: ennek 
keretében került sor, a Zemplén Néptáncfesztivál megnyitójaként, az Állami Népi Együttes – A 
Megidézett Kárpátalja című előadására.  
A kamaraprogramok sorozatából külön említést érdemel a „La siesta” című, ritkán hallható  duettekből 
készült összeállítás az Oremus szalonban, illetve a „felújított” Barokk kávéuzsonna keretében a 
sátoraljaújhelyi Városháza barokk dísztermében rendezett koncert.  
Óriási érdeklődés kísérte a Virtuózok versenyen országos ismertséget szerzett Gyöngyösi Ivett Chopin 
estjét is. A volt tokaji zsinagógában, a terem befogadóképességét messze meghaladó számú közönség 
hallgatta mély átéléssel adott szólóestjét. 
A fesztivál tavalyi kezdeményezése, a Dohnányi Nyári Zenekari Akadémia sikere tovább folytatódott: a 
kurzus befejezéseként a közel húsz résztvevővel kiegészült zenekar Haydn: G-dúr és Mozart D-dúr 
szimfóniáját adta elő óriási sikerrel Pálházán.  
A fesztivál változatos jazzprogramjaiban többek mellett helyet kapott a Kozma Orsi Quartet, a Vörös 
Janka e-Series, a Budapest Jazz Orchestra László Attilával, a Szakcsi Quartet, valamint a Jazzical Trió 
fellépése is.  



Mindezek mellett a magyar zenei élet számos kiváló személyisége, együttese lépett fel kamarakoncertek, 
kiránduló koncertek szereplőjeként. 
Folytatódott a „Megérthető Zene” családi programsorozat, melynek keretében Hollerung Gábor idén 
Rossini Stabat Mater-ének elemzésével hozta közelebb e remekművet a érdeklődő közönséghez.  
A Brass in Five: Mese a rézhegyen túlról című műsorát Sárospatakon és Tokajban is élvezhette a felnőtt 
és a nagyszámú gyermekközönség. A gyerekprogramok sorát Bognár Szilvia Csintekerintő-jének két 
előadása zárta. 
A Tokaji Fesztiválkatlan – némileg a fesztivál eddigi dimenzióin túlmutató lehetőségeit, technikai 
adottságait – két  kiemelkedő produkció megrendezésével kívántuk a Zempléni Fesztivál 
programsorozatába illeszteni. Elsőként a méltán nagy sikerű Budapesti Operettszínház társulatát hívtuk 
meg a jubileumi „A Csárdáskirálynő 100” turnéjának egyik állomásaként. Az óriási közönségsikerrel 
lezajlott, valóban ünnepi előadás díszvendége Ivonne Kalman, Kálmán Imre leánya volt, aki mind a 
produkcióról, mind a fesztiválról igen elismerően nyilatkozott a sajtónak.  
A második estére újból grandiózus, a Katlan technikai adottságait mind vizuális, mind hangi 
szempontból teljesen kihasználó különleges, eredeti összeállítást hoztunk létre. A 60-as, 70-es és 80-as 
évek legnagyobb pop- és rockslágereinek kaleidoszkópját Wolf Kati, Homonnay Zsolt, a Budapesti 
Akadémiai Kórustársaság énekkara és a Budafoki Dohnányi Zenekar adta elő. Az est karmestere 
Hollerung Gábor volt.  
A zárókoncerten – a Rákóczi-vár udvarára újból különleges összművészeti élményt teremtve – Kodály 
Háry szvitje és Muszorgszkij Egy kiállítás képei c. műve csendült fel, Cakó Ferenc homokanimátor 
közreműködésével, valamint a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában. 
 

A jegyeladást tekintve sikeresnek ítéljük a 2015-ös Zempléni Fesztivált. A rendezvények látogatottsága 
átlagosan kilencven százalékos volt, s így összesen több, mint tizenkétezer látogató nézte meg az 
előadásokat. A belépőjegyes programok esetében is javult a látogatottság, míg az ingyenes programok 
kihasználtsága minden esetben meghaladta a 100%-ot. Ez köszönhető annak a helyi adottságnak is, hogy 
a zemplénben élő közönség, az országos átlaghoz képest igen szerény anyagi lehetőségei miatt, főképp 
az ingyenes programokat választja. 
A szervezési és előkészítő munka már a megelőző esztendőben elkezdődött, de a program csak a végső 
költségvetési összeg ismeretében – sajnálatosan csak nyár közepére konkretizálódott.  
A fesztivál aktualizált honlapja május közepétől vált elérhetővé, már mind a fellépőkkel, mind a 
fokozatosan feltöltött részletes programmal. Ekkortól indult az évek óta megszokott – és a törzsközönség 
által igen kedvelt – jegyelővételi akció is, melynek keretében június végéig 20% engedménnyel lehetett a 
fesztivál programjaira jegyet váltani. 
Július hó közepén tartottuk a sajtótájékoztatót, melyet követően vehették kezükbe az érdeklődők a 
fesztivál részletes programfüzetét, mely 8.000 pld.-ban, két nyelven készült. 
Ekkortól, ill. július elejétől indult a reklámkampány, melyből – bár kisebb számban, de idén sem 
hiányoztak a fesztivál óriásplakátjai és Citylight poszterei, valamint a rádió és TV szpotok sem. Július 
végétől a részletes programfüzet a jegyértékesítő hálózaton és az országos és regionális turisztikai 
csatornákon keresztül, országosan is terjesztésre került, és a fesztivál helyszíneire is eljutott. Ezzel egy 
időben terjesztésre és kihelyezésre kerültek az A2 méretű plakátok is. 
 
A XXIV. Zempléni Fesztivál 2015. augusztus 13-23., 12 zempléni település 28 helyszínén zajlott. 
Programok száma: 45 koncert, ill. előadás, 5 kiállítás, 2 társult program 
Fellépők: 575 fő (a zenekarok és kórusok tagjaival) 
Nézőszám: 12460 fő 
Összköltség: nettó 79,5 millió forint 
 
 
Budapest, 2016. május 28. 


