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A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
2018-2019. ÉVAD
A Kodály Filharmónia Debrecen 2018/19-es évadtervének összeállításakor a közszolgáltatási szerződésben
és a fenntartói megállapodásban rögzített feladatok és kötelezettségek mellett figyelembe vettük a zenekar
és a kórus hosszú távú céljait, erősségeit, lehetőségeit, az intézmény kapcsolati hálóját és ezek tudatos
fejlesztését is.
A Kodály Filharmónia Debrecen ars poeticája az „itt” és „most” jelentkező kihívásokra reflektál. Az „itt” kihívása a lokális, a nemzeti és az európai értékek összekapcsolása – a zene révén. A „most”, vagyis a jelen kor
kihívása a klasszikus zene hozzáférhetővé tétele – nem csak fizikai, de szellemi értelemben is – a modern
társadalom tagjai számára.
Az első kihívásra a Kodály Filharmónia Debrecen két irányba ható, egymást kölcsönösen erősítő, kapcsolatokra és együttműködésre építő tevékenysége révén ad választ. Helyi szinten a nemzetközi zenei élvonal
prezentálására, a nemzetközi porondon pedig a helyi értékek felmutatására törekszik. Az intézményt 2011
óta igazgató Somogyi-Tóth Dániel művészeti vezetésével, a Kodály Filharmonikusok „intenzív”, vagyis a
zenészek szakmai fejlődését többféleképpen segítő, és „extenzív” (új tagok felvétele, tárgyi feltételek, hangszerállomány stb. folyamatos javítása) fejlesztésének köszönhetően az együttes mára nemcsak a hazai, de
a nemzetközi porondon is megállja a helyét. Ennek köszönhetően egyfelől számos külföldi felkérésnek teszünk eleget, másfelől szívesen lépnek fel Debrecenben az általunk meghívott világhírű szólisták is.
A klasszikus zene közvetítése, újrapozícionálása a popkultúra modern társadalmában kreatív, a társművészetek felé is nyitott és az ifjúság zenei nevelésére nagy hangsúlyt fektető műsorpolitikát igényel.

AZ ÉVAD KÜLFÖLDI ÉS HAZAI SZÓLISTÁI, KARMESTEREI
A 2018/2019-es évadban a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus kiváló vendégművészekkel és együttesekkel léptek fel. A nemzetközi hírű, a zenei élet élvonalát prezentáló művészekkel a közös munka nem
csak a közönség örömére, a Kodály Filharmonikusok szakmai fejlődésére is szolgált. Elfogadta felkérésünket – többek közt – Kelemen Barnabás hegedűművész, Erica Picotti gordonkaművész, Szabó Marcell zongoraművész, Lakatos György fagottművész, Jávorkai Sándor hegedűművész, Miklósa Erika, Rost Andrea,
Szabóki Tünde, Bódi Marianna, Nyári Zoltán, Bretz Gábor operaénekesek, Vásáry Tamás, Kovács János,
Kollár Imre karmesterek, Vajda Gergely zeneszerző és karmester, Szulák Andrea, Rudolf Péter, Kautzky
Armand színművészek, Peter Broadbent angol karnagy, Réz András filmesztéta és Péter Bence zongorista,
zeneszerző. Vendégünk volt a Budapesti Fesztiválzenekar kamarazenekara , a Nagyváradi Állami Filharmónia és a Miskolci Szimfonikus Zenekar is.
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ERICA PICCOTTI

BRETZ GÁBOR

DEBRECEN VÁROS SZÜLÖTTÉT VÁSÁRY TAMÁS KOSSUTH-DÍJAS ZONGORAMŰVÉSZT
ÉS KARMESTERT KÖSZÖNTÖTTÜK 85. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL.
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VAJDA GERGELY

BALÁZS JÁNOS
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BÉRLETES KONCERTEK
A koncertprogram összeállításakor szem előtt tartjuk közönségünk sokrétű zenei igényeit. A 2018/19-es
évadban olyan népszerű klasszikusok műveit tűztük műsorra, mint Mozart, Beethoven, Haydn, Vivaldi, Csajkovszkij, Brahms, Schubert, és így tovább. Mellettük kiváló, ám kevésbé ismert darabokat is bemutattunk
Holst, Poulenc, Cesar Fanck munkásságából. Kiemelt feladatunk a magyar illetve a kortárs zeneművek
megszólaltatása. Idén Liszt Ferenc, Kodály és Bartók mellett több kortárs magyar darabot is bemutattunk:
Kovács Zoltán Adagiettoját, Vajda Gergely Szomorú vasárnapját és Oláh Kálmán Concerto for Symphony
Orchestra and Jazz Band című alkotását, mindhárom esetben a komponista közreműködésével vagy jelenlétében. A jazz mellett a filmzenék könnyedebb dallamai is helyet kaptak idei műsorunkban.

BÉRLETES KONCERTJEINK:

2018. szeptember 11.
Kölcsey Központ, Nagyterem

VÁSÁRY 85
Ünnepi keretek között indítottuk el a Kodály Filharmónia Debrecen 2018/20. évadát. A város szülöttét, a
Kossuth-díjas zongoraművészt és karmestert Vásáry Tamást köszöntöttük 85. születésnapja alkalmából.
Kiváló énekes szólistáink Hintalan-Mondok Yvette, Gál Erika, Biri Gergely és Kovács István voltak. Beethoven IX. szimfóniája után a közönség bevonásával a 329. zsoltárral köszöntöttük a Maestrot.
Műsor: Beethoven: Coriolan nyitány, Op. 62.; Ah! Perfido – koncertária Op. 65.; IX. Szimfónia Op. 125.Közreműködött: Kodály Filharmonikusok Debrecen, Kodály Kórus Debrecen
Vezényelt: Vásáry Tamás
Szabó Sipos Máté, Biri Gergely, Gál Erika, Vásáry Tamás, Mondok Yvette, Kovács István

2018. szeptember 18.
Kölcsey Központ, Nagyterem

KINCSEINK
Anya és lánya, Rost Andrea és Harazdy Eszter első közös koncertje. Izgalmas elképzelés volt a zenetörténet
legismertebb operaáriáit ötvözni az elektronikus zenével. A koncertet megelőzően a Café Kodály keretin
belül a közönség személyesen is találkozhatott a művésznőkkel. Közreműködött: Kodály Filharmonikusok
Debrecen, Kodály Kórus Debrecen. Vezényelt: Kovács János
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2018. szeptember 29.
Református Nagytemplom

RACHMANINOV HITE
Rachmaninov: Vesperás
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen. Karnagy: Szabó Sipos Máté

2018. október 9.
Kölcsey Központ, Nagyterem

MUSICA D’EUROPA
Schubert: Nyitány olasz stílusban D.590 / Schumann: a-moll gordonkaverseny, Op. 129.
Mendelssohn: III., a-moll „Skót” szimfónia Op. 56
Közreműködött: Erica Piccotti – gordonka (Olaszország)
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel

2018. október 25.
Debrecen, Pásti utcai Zsinagóga

ESTI ÉBERSÉG – HAMVAS 50
Közreműködött: Rudolf Péter, Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté

2018. november 14.
Kölcsey Központ, Nagyterem

BIHAR & BIHOR – A TESTVÉRVÁROSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JEGYÉBEN
Mozart: A színházigazgató – Nyitány, K. 486
Haydn: C-dúr oboaverseny
Csajkovszkij: IV. Szimfónia, Op. 36.
Közreműködött: Gáti Zoltán – oboa, a Nagyváradi Állami Filharmónia
Vezényel: Mark Kadin (Oroszországból)
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2018. november 20.
Kölcsey Központ, Nagyterem

ROSSINI 150
Rossini: Petite Messe Solennelle
Közreműködött: Egri Mónika – zongora, Pertis Attila – zongora
(Bösendorfer és Bogányi zongorán) Kodály Kórus Debrecen
Vezényelt: Szabó Sipos Máté

2018. november 27.
Kölcsey Központ, Nagyterem

FAGOTT LÉGYOTT
Weber: Oberon-nyitány op. 62.
Vivaldi: e-moll fagott verseny / c-moll fagott verseny
Csajkovszkij: V. (e-moll) Szimfónia Op. 64.
Közreműködött: Lakatos György – fagott / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Kovács László

2018. december 4.
Kölcsey Központ, Nagyterem

A TELJESSÉG FELÉ
Mozart: Esz-dúr sinfonia concertante, K.V. 297/b
César Franck: d-moll szimfónia
Közreműködött:Bicskey Gábor – oboa, Csonka László – klarinét, Héra András – kürt, Vitányi József – fagott,
Kodály Filharmonikusok Debrecen művészei
Vezényelt: Kovács László
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2018. december 18.
Kölcsey Központ, Nagyterem

KARÁCSONYI KONCERT
Michael Haydn: Te Deum MH 28. / d-moll szimfónia MH 393
Joseph Haydn: Nelson-mise, Hob. XXII/11
Közreműködött: Jónás Krisztina – szoprán, Bakos Kornélia – alt, Szerekován János – tenor
Jekl László – basszus, Kodály Kórus Debrecen, Savaria Barokk Zenekar korhű hangszereken
Vezényelt: Németh Pál

2019. január 10.
Kölcsey Központ, Bálterem

MAGYAR KOMÉDIA OLASZ MÓDRA
Közreműködött: A Vojtina Bábszínház művészei, Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté

A Vojtina Bábszínház művészei
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2019. január 22.
Kölcsey Központ, Nagyterem

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Bartók: Hegedűverseny Nr.2.
Kodály: Felszállott a páva – variációk egy magyar népdalra
Közreműködött: Kelemen Barnabás – Kossuth-díjas hegedűművész, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel

Dr. Papp László DMJV polgármestere köszönti a meghívott vendégeket és a közönséget a Magyar Kultúra
napja alkalmából a Kodály Filharmonikusok koncertjén.
2019. január 29.
Kölcsey Központ, Nagyterem

A FESZTIVÁLZENEKAR KAMARAESTJE

– A Filharmónia Magyarország Kft.-vel való együttműködés jegyében
Wolfgang Amadeus Mozart: D-dúr divertimento, K. 136. / Oboaverseny, K. 314
Johann Georg Albrechtsberger: Concerto altharsonára / Edvard Grieg: Holberg-szvit
Közreműködött: Budapesti Fesztiválzenekar (kamara) / Philippe Tondre – oboa / Szakszon Balázs – harsona
koncertmester: Pilz János
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2019. február 19.
Kölcsey Központ, Nagyterem

VILÁGOK ARCA
Kovács Zoltán: Adagietto / Ravel: Couperin sírja / Wagner: Walkür I. felvonás
Közreműködött: Szabóki Tünde – szoprán, Kovácsházi István – tenor, Gábor Géza – basszus
Kodály Kórus Debrecen, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Kovács László

2019. február 21.
Kölcsey Központ, Bálterem

ENNIVALÓ MUZSIKA
Énekelt receptek és egyéb nyalánkságok
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté
IKON Debrecen

Az IKON bártendere készíti a krampampulit.
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2019. március 12.
Kölcsey Központ, Nagyterem

SUR LES CHAMPS-ELYSÉES
Ravel: Pavan/ Poulanc: d-moll versenymű két zongorára és zenekarra/ Berlioz: Fantasztikus szimfónia op.
14.
Közreműködött: Mogyorósi Éva, Boda Balázs, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Kollár Imre

2019. március 26.
Kölcsey Központ Nagyterem

„S HATÁRTALAN AZ ÉLET”
Brahms: 1. (d-moll) zongoraverseny, op. 15. / Stravinsky: Tavaszi áldozat
Közreműködött: Balog József – zongora, Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényelt: Vajda Gergely

2019. április 2.
Kölcsey Központ Nagyterem

A ZENE UNIVERZUMA
Mozart: A- dúr hegedűverseny / Holst: Bolygók, Op. 32.
Közreműködött: Jávorkai Sándor – hegedű, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Kovács László

2019. április 9.
Kölcsey Központ Nagyterem

MÉLYLÉLEKTAN
Schubert: V.(B-dúr) szimfónia, D 485. / Bartók: A Kékszakállú herceg vára
Közreműködött: Bódi Marianna – mezzoszoprán, Bretz Gábor – basszbariton, Kodály Filharmonikusok
Debrecen
Vezényelt: Kollár Imre
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2019. április 16.
Debrecen, Szent Anna templom

„VIA CRUCIS” – NAGYHETI HANGVERSENY
Liszt: Via crucis
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Karnagy: Szabó Sipos Máté

A Kodály Kórus Debrecen hangversenye a Nagyhét alkalmából.

2019. április 23.
Kölcsey Központ Nagyterem

ROMANTIKUS PORTRÉK
Vajda Gergely: Szomorú vasárnap
Liszt: A-dúr Zongoraverseny Nr. 2., Liszt: Von der Wiege bis zum Grabe
Mendelssohn: V. (D-dúr) „Reformáció” Szimfónia Op. 107.
Közreműködött: Kiss Péter – zongora, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Vajda Gergely				
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2019. május 7.
Kölcsey Központ Nagyterem

MODERN MÁJUS
Oláh Kálmán: Concerto for Symphony Orchestra and Jazz Band
Webber: Requiem
Közreműködött: Miklósa Erika – szoprán, László Boldizsár – tenor
Oláh Kálmán – zongora, Balázs Elemér – dob, Barcza Horváth József – bőgő, Bacsó Kristóf – szaxofon, Dés
András – ütőhangszer, Kodály Filharmonikusok Debrecen, Kodály Kórus Debrecen, a Lautitia Gyermekkar
tagjai. Vezényelt: Kovács László

Kovács László, Miklósa Erika, Gulyás Botond, László Boldizsár
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2019. május 9.
Debrecen, Pásti utcai Zsinagóga

ORPHEUS BRITANNICUS M
Angol zenei ritkaságok
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Vezényelt: Peter Broadbent vendégkarnagy

Peter Broadbent a Pásti utcai zsinagógában

2019. május 14.
Kölcsey Központ Nagyterem

B-BETŰS ÓRIÁSOK
Bartók: Román népi táncok
Bach: V. (D-dúr) Brandenburgi verseny, BWV 1050
Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia, Op. 92.
Közreműködött: Alexáné Kardos Ildikó – hegedű, Köcsky Balázs – fuvola
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Csembalón közreműködik és vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
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2019. május 30 - 31.
Kölcsey Központ Nagyterem

HOLLYWOOD ÉS A MAGYAROK
Évadzáró koncertünkön a magyar származású hollywood-i filmalkotók előtt tisztelegtünk. Az alábbi művészek nevével fémjelzett filmalkotások zenéiből válogattunk:
George Zukor filmrendező – My fair lady / Rózsa Miklós zeneszerző – Ben Hur/ Adrien Broady színész – A
zongorista / Andy Vajna producer – Evita / Paul Simon – Diploma után; The sound of scilence / Kertész Mihály filmrendező – Casablanca / Szabó István – Mephisto, Liszt: Mephisto Waltz No.I. /
Közreműködött: Péter Bence – zongora, Kodály Kórus Debrecen , Kodály Filharmonikusok Debrecen, Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel.

A Kodály Filharmónia Debrecen Rózsa Miklós Oscar-díjas zeneszerzőre emlékezik
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BELFÖLDI FELKÉRÉSEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
2018. augusztus 18.
Debrecen, Nagyerdei Szabadtéri Színpad – A Főnix Rendezvényszervező Kft. felkérése, DMJV intézményeinek együttműködése jegyében

BERNSTEIN 100
100 éve született az amerikai zeneszerző, karmester, zongoraművész Leonard Bernstein. Ez alkalomból
egy sokszínű, a világkarnevál fesztiválhangulatához illő könnyed nyáresti programot válogattunk össze a
legendás művész életművéhez kapcsolódóan. A Juhász Előd által vezetett rendhagyó „Zenebutik” vendégei
voltak: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész és Varnus Xaver orgonaművész. Részletek csendültek
fel a Candide – nyitányából, valamint a West Side Storyból. Ezeken túl, a Bernsteinre nagy hatást gyakorló
művészek műveiből is hallhatott néhányat a közönség. Gershwin: Kék rapszódia, Beethoven: C-dúr zongoraverseny, Stravinsky: Firebird, Saint Seans: Orgonaszimfónia.
Közreműködött: Balázs János - zongora, Varnus Xaver – orgona, Juhász Előd, Kodály Filharmonikusok
Debrecen, a Kodály Kórus Debrecen tagjai. Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel.

2018. szeptember 25.
Debrecen, Csokonai Színház

MEDICINAE CENTENARIUM – ÜNNEPI GÁLA
A debreceni orvosképzés 100. évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetem Orvostudományi Kara ünnepi
gálát szervezett. Dr. Németh Norbert orvos-zeneszerző műveit mutattuk be a meghívott közönség előtt.
Facultas Medicinae 1918-2018 / Te Deum című műveket a Kodály Filharmonikusok Debrecen és a Kodály
Kórus Debrecen közreműködésével mutattuk be. Szólistáink voltak: Bódi Marianna, Rendes Ágnes, Biri Gergely, Wagner Lajos
Vezényelt: Bartal László

2018. szeptember 29 – október 6.

OROSZ ZENEI FESZTIVÁL 2018 - BUDAPEST / DEBRECEN
Budapest és Debrecen adott otthont az első alkalommal megrendezett Orosz Zenei Fesztiválnak. A kezdeményezés egyedülálló módon lehetőséget kínál arra, hogy a közönség alaposan megismerje egy-egy orosz
zeneszerző életét és munkásságát. A 2018-ban első alkalommal megrendezett fesztivál, a zongoraművész,
zeneszerző és karmester Sergey Rachmaninov előtt tisztelgett. Debrecenben több helyszínen és több alkalommal is felcsendültek a XX. század meghatározó erejű zeneszerzőjének művei. A Kölcsey Központban
megrendezett fotókiállítás megnyitóját megtisztelte jelenlétével Baranov Dmitrij az Oroszországi Föderáció
Debreceni Főkonzulja.
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A Kodály Filharmónia Debrecen programjai az OZF 2018-as rendezvényen:
2018. szeptember 29. / Református Nagytemplom

RACHMANINOV HITE - Orosz Zenei Fesztivál keretein belül
Rachmaninov: Vesperás. Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Karnagy: Szabó Sipos Máté
2018. október 1.
Kölcsey Központ, Nagyterem
A zene világnapja az Orosz Zenei Fesztivál keretein belül

RACHMANIOV ZENEKARA
Rachmaninov: A holtak szigete op.29. / Rapszódia egy Paganini témára op.43.
I. szimfónia op.13.
Közreműködött: Szabó Marcell – zongora / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel
2018. október 2.
Budapest, Zeneakadémia - az Orosz Zenei Fesztivál keretein belül

RACHMANINOV ZENEKARA
Rachmaninov : A holtak szigete op.29. / Rapszódia egy Paganini témára op.43.
I. szimfónia op.13.
Közreműködött: Szabó Marcell – zongora / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel
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2018. október 6.
Budapest, Szent István-bazilika – az Orosz Zenei Fesztivál keretein belül

RACHMANINOV HITE MÉLYLÉLEKTAN
Rachmaninov: Vesperás
Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen
Karnagy: Szabó Sipos Máté

2018. november 2. / Budapest, Zeneakadémia

BRAHMS: NÉMET MISE
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen, MÁV Szimfonikus Zenekar

2018. november 8. / Budapest, MÜPA

BERLIOZ: TE DEUM
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen, Magyar Rádió Zenekara
2018. november
Hajdú-Bihar megyei ifjúsági turné a Filharmónia Magyarország Kft.-vel való együttműködésben
A Filharmónia Magyarországgal évek óta fennálló szoros együttműködésnek köszönhetően idei évadunkban
összesen 16 ifjúsági koncertet adhattunk Hajdú-Bihar megye halmozottan hátrányos helyzetű településein
(Hajdúdorog, Hajdúnánás, Nyíracsád, Hajdúhadház, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu). Emellett több általuk ajánlott együttes produkcióját szerepeltettük évadunkban, pl. a Budapesti Fesztiválzenekar Kamarazenekara, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, és felkérésükre
koncertet adtunk Pécsett, a Kodály Központban.

2019. január 1. / Debrecen, Református Nagytemplom

ÚJÉVI KONCERT – DMJV felkérése
Az évtizedes hagyományt folytatva az év első napján a Kodály Kórus kocnertjével köszöntötte Debrecen
városa az Újévet.
Közreműködött: Somogyi-Tóth Dániel – orgona, Julien Fouré – hegedű,
Kodály Kórus Debrecen
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2019. január 19.
Kölcsey Központ, Nagyterem

DEBRECEN VÁROS BÁLJA MÉLYLÉLEKTAN
A Kodály Filharmónia Debrecen és a Csokonai Színház közös produkciója - A Főnix Rendezvényszervező Kft.
felkérése, DMJV intézményeinek együttműködése jegyében
Közreműködött: Nagy Kíra, Donkó Imre, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel

2019. február 26.
Budapest, Zeneakadémia

HÄNDEL: JOSHUA – Oratórium HWV 64.
Szigetvári Dávid, Jónás Krisztina, Bakos Kornélia, Jekl László, Ducza Nóra – ének
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen, Savaria Barokk Zenekar korhű hangszereken
Vezényel: Németh Pál

2019. március 31. Budapest, Művészetek Palotája – a MÜPA felkérése
2019. április 2. Pécs, Kodály Központ

PUCCINI: LE VILLI
Közreműködött: Olga Busuioc, Carlo Ventre, Roman Burdenko, Kodály Kórus Debrecen
Rendező: Káel Csaba
Vezényelt: Alberto Veronesi

2019. április 11.
Vojtina Bábszínház

MAGYAR KOMÉDIA OLASZ MÓDRA
A Kodály Kórus Debrecen és a Vojtina Bábszínház közös produkciója Debrecen város napja alkalmából.
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2019. április 12.
Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér, I. Terminál

TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ - Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül
Debussy: Az elsüllyedt katedrális, Strawinskij: Firebird, Vivaldi: Négy évszak
Közreműködött: Baráti Kristóf, Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel

2019. június 28.

MÜPA, JENKINS-EST
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Vezényelt: Dénes István

2019. július 23.24.

MÓRICZ-MIKLÓS-KOCSÁR: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG!
– Szimfonikus koncertszínház

A Főnix Rendezvényszervező Kft. felkérése, DMJV intézményeinek együttműködése jegyében
Debrecen, Nagyerdei Szabadtéri Színpad
Csokonai Nemzeti Színház, Kodály Filharmonikusok Debrecen, Lautitia Gyermekkar
Vezényelt: Bókai Zoltán

2019. július 26.
Tiszafüred

TISZA-TAVI OPERAFESZTIVÁL – Felkérés a testvérvárosi együttműködés jegyében
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Somogyi-Dániel – orgona
Karnagy: Szabó Sipos Máté

KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
ÉVADBESZÁMOLÓ / 2018-2019

2018. augusztus / 2019.Július

ORGONAPONT KONCERTEK

– a Filharmónia Magyarország Kft.-vel való együttműködésbenKecskemét, Eger, Békéscsaba, Szeged
G. F. Händel: F-dúr orgonaverseny Op 4. No. 4.
J. S. Bach: d-moll toccata és fúga BWV565
G. Ph. Telemann: Hősi indulók – részletek
G. F. Händel: Vízizene, Tűzijáték-szvit – részletek / F-dúr orgonaverseny Op 4. No. 5.
Közreműködött: Kodály Filharmonikusok Debrecen kamarazenekara
Csősz János – trombita / Somogyi-Tóth Dániel – művészeti vezető, orgona
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Rangos külföldi turnék:
2018. október 15 - 24.

MUSICA D’EUROPA TURNÉ – Olaszország
A Kodály Filharmonikusok Debrecen 9 koncertből álló olaszországi turnéval kezdte az évadot, a koncertsorozat állomásai Arona, Milano, Sondrio, Avezzano, Pescara, Campobasso, L’Aquilla, Bari és Teramo voltak.
A körút kiemelt eseménye volt az együttes koncertje Milánóban, október 14-én a Conservatorio di Musica G.
Verdi koncerttermében. A
szólista a fiatal olasz tehetség, Erica Piccotti gordonkaművész, a karmester Somogyi-Tóth Dániel volt.

2019. január 16-26.

MORRICONE – TURNÉ 2019
- Krakkó, Berlin, Budapest, Prága

A Kodály Kórus Debrecen ismét meghívást kapott a Maestro 90. születésnapja alkalmából szervezett európai turnéra. Ezúttal négy nagyváros arénájában állhatott színpadra a kórus világsztárokkal (pl.: Dulce Pontes) és a Maestroval együtt.
Vezényelt: Ennio Morricone
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2018. december 2. - 2019. január 7.

KONCERTEK EURÓPÁN KÍVÜL A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
TERÜLETÉN
Több mint két hetes kínai turnénkon 12 koncertet adtunk az ázsiai országban, 2018. december 22. és 2019.
január 7-e között (Dalian, Jinan, Tongxiang, Nantong, Nanchag, Shaoxing, Wuhan, Kunming, Dongxing,
Liuzhou, Nanning, Shanghai városokban). A koncertsorozatot Kovács László, a Kodály Filharmonikusok
vezető karmestere dirigálta.
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KONCERTEK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS SZOLGÁLATÁBAN
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Hajdú-Bihar és a romániai Bihor közötti együttműködés a nemzeti összetartozás erősítése, és a román-magyar kapcsolatok tekintetében is pozitív példa. A Kodály Filharmónia Debrecen a két megye, illetve Debrecen
és Nagyvárad kulturális kapcsolatainak ápolásában évek óta aktív szerepet vállal. A 2018/19-es évadban
megvalósult kölcsönös vendégszereplések közül az első a Nagyváradi Állami Filharmónia debreceni vendégszereplése volt, az oroszországi Mark Kadin vezényletével. (2018. november 14. Bihar & Bihor).
2019. május 13-14.
Nagyvárad – Festum Varadinum – Felkérés a testvérvárosi együttműködés jegyében

MAGYAR KOMÉDIA OLASZ MÓDRA / ENNIVALÓ MUZSIKA
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Karnagy: Szabó Sipos Máté

2019. június 26.
Nagyvárad, Vár színpad – Felkérés a testvérvárosi együttműködés jegyében

A KODÁLY FILHARMONIKUSOK DEBRECEN KONCERTJE A SZENT
LÁSZLÓ NAP ALKALMÁBÓL
Mozart: Figaro házassága – részletek, Mendelssohn: V. (Skót) szimfónia
Közreműködött: Rendes Ágnes, Donkó Imre, a Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényelt: Kovács László
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Ifjúsági előadások és zenés családi foglalkozások több korosztály számára

Az „Ez klassz!” címet viselő gyerekeknek szóló sorozatunkban a hagyományos ifjúsági hangversenyek és
turnék mellett a 2018/2019-es évadban új programsorozatot indítottunk a legkisebbek zenei nevelésére és
szórakoztatására. A házi gyerekkoncertek a 3-6 éves gyermekek és családjaik igényeire hangszerelt kötetlen, oldott hangulatú, zenés, interaktív játszóházak kamarazenekar közreműködésével, énekes és mozgásos játékokkal, óvodapedagógus és zenepedagógus vezetésével. A hét alkalommal játszott házi gyerekkoncertek tematikája az évszakok és ünnepkörök változásait követte (szüret, karácsonyi készülődés, farsang,
tavaszi hangulatok). A házi gyerekkoncerteket izgalmassá teszi annak helyszíne, a Kodály Filharmonikusok
próbaterme is, a gyerekek így bepillanthatnak a kulisszák mögé, a koncertek előtt és után néhány hangszer
kipróbálására is lehetőségük van.

2018. október 27.
Simonffy utcai próbaterem
Gesztenyegyerek és avarkupac
Közreműködött: a Kodály Filharmonikusok művészei

2018. december 8.
Simonffy utcai próbaterem
Lisztes kötény, fahéjillat
Közreműködött: a Kodály Filharmonikusok művészei
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2019. február 2.
Simonffy utcai próbaterem

FARSANGI KONCERT
Közreműködött: a Kodály Filharmonikusok művészei

2019. március 30.
Simonffy utcai próbaterem

KANKALIN ÉS HARMATCSEPP
Közreműködött: a Kodály Filharmonikusok művészei

A kisiskolás korosztály számára adott hangversenyeken a kiemelt cél – az élményadás, a klasszikus zene
iránti érdeklődés és a zeneszeretet felkeltése – mellett, az egyes műsorokhoz didaktikai célokat is megfogalmaztunk, mint pl. különböző műfajok megismerése, a zenei kifejezések nyelvének megértése, hangszerek vagy hangszercsaládok bemutatása. A szimfonikus zenekari koncerteken e fejlesztési célok elérését a
rövid műsorszámok között játékok és feladatok, a figyelmet irányító magyarázatok segítik.
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2018. november 29-30.
DMK, Pódiumterem

Balladák – Ifjúsági koncertsorozat

BALLADÁK ÉNEKBEN ÉS SZÓBAN
Közreműködött: Kodály Kórus Debrecen
Vezényelt: Szabó Sipos Máté

2018. november 15-16.
DMK, Pódiumterem

ZENÉS TÍZÓRAI –mesekoncertek óvodásoknak és kisiskolásoknak (összesem 6 koncert)
Közreműködött a Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
Vezényelt: Kiss Boldizsár

2018. november 17.
DMK, Pódiumterem

ZENÉS TÍZÓRAI – családi mesekoncert
Közreműködött a Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
Vezényelt: Kiss Boldizsár

2019. március 7-8.
DMK, Pódiumterem

KÉT BORS ÖKRÖCSKE – mesekoncertek óvodásoknak és kisiskolásoknak (összesen: 6 koncert)
Közreműködött: Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
Vezényelt: Kiss Boldizsár

KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
ÉVADBESZÁMOLÓ / 2018-2019

2019. március 9.
DMK, Pódiumterem

KÉT BORS ÖKRÖCSKE – családi mesekoncert
Közreműködött: Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
Vezényelt: Kiss Boldizsár

2019. március 30.
DMK, Pódiumterem

ÁLLATI ZENÉK - mesekoncertek óvodásoknak és kisiskolásoknak (összesen: 6 koncert)
Közreműködött: Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
Vezényelt: Kiss Boldizsár
A felső tagozatos és középiskolás diákokat már a „felnőtt” koncertélményre készítjük fel. A bérletes előadások közül azok műsorából adunk válogatást, melyek a korosztály érdeklődéséhez és a tantervi követelményekhez is illeszkednek.

2019. május 14.
Kölcsey Központ, Nagyterem

B-BETŰS ÓRIÁSOK (összesen: 2 koncert)
Bartók: Román népi táncok / Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia – részletek

2019. május 31.
Kölcsey Központ, Nagyterem

HOLLYWOOD ÉS A MAGYAROK
Közreműködött: Péter Bence – zongoraművész
Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel
A vidéki koncerthelyszínek feltérképezésében segítségünkre volt a Filharmónia Magyarország debreceni
képviselője, általa ismét eljutottunk olyan településekre, ahol koncertjeinken kívül nem adódik lehetőség a
hangversenyélmény megtapasztalására. Ennek köszönhetően ebben az évadban 11 környező, esetlegesen
hátrányos helyzetű településre sikerült eljutnunk és elvinnünk az ott lakó gyermekeknek – közel 3000 főnek– a klasszikus zene élményét.
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KÖZREMŰKÖDÉS A CSOKONAI SZÍNHÁZ BEMUTATÓIN
A lengyelországi Rzeszów-ban az I. TRANSZ/MISSZIÓK Nemzetközi Művészeti Fesztiválon a Csokonai Színház Händel: Acis és Galatea produkciójával vett részt a zenekar 2018. augusztus 26-án.

A Kodály Filharmonikusok a zenekari árokban,
Rzeszów, I. TRANSZ/MISSZIÓK Nemzetközi Művészeti Fesztivál
2018. szeptember 1.

SZÍNHÁZI ÉVADNYITÓ GÁLA
2018.december 14.

MOZART: FIGARO HÁZASSÁGA - BEMUTATÓ
2019. február 16.

ROSSINI: ORY GRÓFJA - BEMUTATÓ
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Rendhagyó, kreatív programok és helyszínek, fesztivál-jelenlét

Szokatlan és inspiráló jelenlétével a klasszikus zene modern környezetben olyan rétegeket is elér, akiket a
hangversenyterembe nehéz becsábítani. A fesztiválok, a rendhagyó koncerthelyszínek és a kreatív előadások (pl. a flashmob) így válnak a klasszikus zenei kultúra terjesztésének innovatív színtereivé.
A Kodály Filharmonikusok a 2018/2019-es évadot is a Debreceni Virágkarneválon adott szabadtéri koncerttel kezdte meg (Bernstein 100), majd fellépett a Nyírbátori Zenei Napokon. Az első alkalommal megrendezett Orosz Zenei Fesztivál, - melynek a Kodály Filharmónia Debrecen társszervezője is - 2018 októberében
Rachmaninov életművét számos különböző perspektívából mutatta be: nagyzenekari koncert, kórushangverseny, dalest, ismeretterjesztő előadás, kiállítás is segített megismerni a sokoldalú komponista életművét
a Debrecenben és Budapesten párhuzamosan zajló rendezvényeken.
A Kodály Filharmónia Debrecen különleges rendezvénye volt 2019 februárjában első báli koncertje, melyen
a résztvevők élő szimfonikus zenekari muzsikára lejthettek klasszikus táncokat. Az est műsora a századforduló debreceni báljait idézte meg, a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus mellett Miklósa Erika,
Szulák Andrea és Kautzky Armand közreműködésével.
A 2018/2019-es évadban a Bach in the Subways fesztivál keretében a Kodály Filharmonikusok a Debreceni
Egyetem Díszudvarán adott ingyenes koncertet.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljának utascsarnokában Tűz, víz, föld, levegő címmel,
Baráti Kristóf közreműködésével és Somogyi-Tóth Dániel vezényletével a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében adott koncert-különlegesség igazi közönségsiker volt.
A nyári fesztiválszezonban a Kodály Filharmonikusok, illetve annak kisebb kamarazenekari formációi, felléptek a nagyváradi Szent László Napokon, a tiszafüredi Operafesztiválon, a debreceni Campus Fesztiválon,
több koncertet adtak a Filharmónia Magyarország Kht. Orgonapont rendezvényein. Intézményünk önálló
standdal települt ki a Campus Art Fesztiválra.

A Valcer Táncstúdió táncosai színesítették az I. Kodály Bál műsorát
Miklósa Erika a „Ma éjjel táncolnék” báli koncertünkön
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Koncert a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. Terminál műemlék utascsarnokában

Baráti Kristóf és Somogyi-Tóth Dániel
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. Terminál műemlék utascsarnokában
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CAFÉ KODÁLY
A 2017/18. évadban elindított közönségtalálkozót az elmúlt szezonban is folytattuk. Új helyszíneink: a Libri
Könyvesbolt, a Bényi Árpád terem , valamint az Apolló mozi voltak.
A hangversenyek kísérő programja a komolyzene világát és a művészeket hétköznapi közelségbe hozó beszélgetés-sorozat Café Kodály néven. Az évadban többek között Rost Andrea, Harazdy Eszter, Szabóki Tünde, Bretz Gábor operaénekesek, Kovács Zoltán zeneszerző, Kollár Imre és Somogyi-Tóth Dániel karmesterek, Péter Bence zongoraművész-zeneszerző voltak a közönségtalálkozók vendégei.

Rost Andrea és lánya Harazdy Eszter a Café Kodályon / 2018. szeptember 17.

Szabó Sipos Máté, Rudolf Péter és Szirák Sára a Az esti éberséghez kapcsolódó Café Kodályon, a Bényi Árpád teremben / 2018. október 25.
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Kelemen Barnabás és Somogyi-Tóth Dániel beszéget Bartók Béláról a Magyar Kultúra napján a MODEM-ben.

Kollár Imre és Bretz Gábor a Café Kodályon 2019. április 4-én.
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Somogyi-Tóth Dániel, Péter Bence és Réz Andrása az Apolló moziban, 2019. május 29-én

Helyi partnereink
Helyi szinten továbbra is folyamatos a kapcsolat a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-vel,
mely együttműködés következtében a Kodály Filharmonikusok ebben az évadban fellépett a Virágkarneválhoz kapcsolódóan, koncertjeinket pedig továbbra is a kezelésükben lévő Kölcsey Központ Nagytermében
rendezzük.
Az aspirálás időszakában szoros együttműködésben álltunk az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Nonprofit
Kft.-vel, együtteseink rendelkezésre álltak minden hazai és nemzetközi fórumon a város kulturális potenciáljának prezentálásában.
A legszorosabb az együttműködés továbbra is a Csokonai Színházzal, hiszen a Kodály Filharmonikusok a
színház rezidens zenekaraként teljesít szolgálatot a zenés produkciókban.
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanárai és diákjai gyakori közreműködői koncertjeinknek,
együttesünk pedig szívesen ad szolgálatot diplomakoncerteken. Az egyetem koncerttermei alkalmanként
a Kodály Filharmonikusok hangversenyeinek is helyszínei. Folyamatos az együttműködés a Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskolával.
Rendszeres az együttműködés a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI Lautitia Kóruscsaládjával.
A Debrecenben jelenlévő egyházak közül, a már említett görög katolikus kapcsolaton túl, a református és
római katolikus püspökségekkel, illetve intézményeikkel (oktatási intézmények, gyülekezetek, plébániák)
állunk jó kapcsolatban, kölcsönösen segítve egymás szolgálatát.
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Közönségkapcsolat és jegyértékesítés
1. közönségszervezési munka bemutatása (az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük különösen a
módszerek, eszközök és eredményesség tekintetében)
A Kodály Filharmónia Debrecen új alapokra helyezett közönségszervezési, azaz jegyértékesítési és közönségkapcsolati gyakorlata a 2018/2019-es évadban is megőrizte az eddig elért eredményességét.
Az évad bérletes hangversenyei átlagban 99 %-os telítettségűek voltak, a cappella hangversenyeink - melyek ebben az évadban a nagy bérletek 11., választható hangversenyét is képezték – 97%-os telítettségűek.
Számos hangversenyünknél pótszékekkel kellett bővíteni a nézőteret.
A közönségbarát műsorpolitikának, a sikeres marketing cselekvési tervnek, valamint a jegy-és bérletértékesítési rendszernek köszönhetően, tovább növeltük a már az előző évadokban is folyamatosan növekedő
bérleteseink számát, ami ebben az évadban 990 fő bérletest jelentett.

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/17

571
663
713
838
3.sz. táblázat: Eladott bérletek darabszáma évadonként

2017/18
918

2018/2019
990

A Kodály Filharmónia továbbra is az Interticket országos jegyértékesítési rendszerét használja, melynek
köszönhetően az ország bármely pontjáról lehetséges belépőt vásárolni a Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok koncertjeire.Az online jegyvásárlás elérhető saját honlapunkon (www.kodalyfilharmonia.jegy.
hu), valamint az Interticket saját értékesítési felületén (www.jegy.hu).
A közönség nagy része mára már többnyire elővételben váltja meg jegyeit és az interneten jegyet vásárlók
száma is folyamatosan nő, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a helyszíni jegyárusítást. Az online vásárlási rendszernek hála sokan vidéken is megvásárolhatják koncert belépőiket, a keleti régióból pl.: Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben és Nyíregyházán vásárolnak sokan jegyeket koncertjeinkre, de a budapesti
jegyirodák is több nagy hangversenyünkre értékesítettek. A fesztiválirodákkal, a Papagenoval és az Intertickettel való együttműködés pedig újabb online felületeken tették elérhetővé hangversenyinket.
A hagyományos jegyvásárlás pedig országszerte több száz jegyirodában lehetséges. Ebben az évadban még
nem volt megoldott a SZÉP kártya elfogadása, mert saját jegyirodát továbbra sem tudtunk működtetni, de
a következő évadra már megoldott az OTP SZÉP kártya elfogadása. A közönségszervezői munka – a jegy
és bérletértékesítés - a Kodály Filharmónia szerződéses jegyirodájában, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett jegypénztárakban, azaz a Kölcsey Központ jegypénztárában (Debrecen, Hunyadi utca 1.) és a Karakter 1517 Kávézó és Turisztikai Információs Pontonműködő Visit Debrecen
nevű jegypénztárában (4026 Debrecen, Kálvin tér 8325 hrsz.) bonyolódott le. Az évad második felében a
Karakter Kávézóban működő jegypénztár levált a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-ről,
ezért egy darabig ebben a pénztárban szünetelt, majd a Debreceni Turisztikai Ügynökség néven megújult
céggel kötött szerződés alapján újra indult az értékesítés. A jegypénztárak a Kodály Filharmóniával, mint intézménnyel állnak szerződéses kapcsolatban hivatalos jegyirodaként. Budapesti hangversenyinkre a Zeneakadémia jegypénztárával illetve esetenként a Tavaszi Fesztivál jegyirodáival kötött szerződések lehetőséget
biztosítottak az online jegyvásárlás mellet a hagyományos jegyértékesítés megoldására is.
A közönségszervezés jegyértékesítési tevékenysége a 2011/2012-es évadtól tehát az Interticket által kifejlesztett és üzemeltetett jegyértékesítési programmal történik. Ezen keresztül zajlik a jegyiroda forgalma, a
Kodály Filharmónia értékesítési vezetőjének munkájával pedig esetlegesen a közönségszervezők jegyérté

KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
ÉVADBESZÁMOLÓ / 2018-2019

kesítése és a kitelepülések során történő jegyértékesítés, az interneten történő jegyértékesítés, valamint a
fent említett hálózatba csatlakozott irodák jegyértékesítése.
A programhoz csatlakozó nyomtatók végzik el a koncertjegyek előállítását, a program pedig a jegyek és
bérletek nyilvántartását, összesítését a koncertenkénti és havi raportok elkészítését, valamint a statisztikához szükséges adatok összegzését.
A program nyújtja az alapvető támogatást a közönségkapcsolati feladatok ellátásához is, úgy, mint a vevőadatok kezelése, az e-mailen történő jegyrendelések/foglalások bonyolítása. Az Intericket minden olyan
fejlesztést elvégzett, amelyeket a hatályos adóügyi és GDPR szabályzat elvár. A szervezés az elárusítóhelyeken túl egy kijelölt kolléga, az értékesítési vezető feladata, hogy a jegy- és bérletvásárlással kapcsolatban,
valamint a folyamatos szervezési tevékenységgel összefüggésben a jegypénztárak mellett közönségkapcsolati teendőket is ellásson.
A hírlevél rendszer tökéletesítése és címlistájának folyamatos bővítése lehetővé teszi a direct marketing
alkalmazását. A közönség így midig friss információkat kap hangversenyeinkről, egyéb programjainkról,
kedvezményeinkről illetve az esetleges változásokról. Nyomon követheti az együttesek egész éves munkáját, elolvashatják a Kodály Filharmónia vendégművészeivel, vendégkarmestereivel készült rövid interjúkat,
híreket. Ebben egyébként további együttműködésre törekszünk a debreceni Csokonai Nemzeti Színházzal,
hiszen a Kodály Filharmonikusok rendszeres közreműködője a színház zenés produkcióinak. A közös programok, illetve a színházi opera premierek, előadások is helyt kapnak a közös közönségtájékoztatási rendszerben.

2. bérletek bemutatása (gyerek, ifjúsági bérlet, nyugdíjas bérlet, felnőtt bérlet száma, bérleteken belüli telítettség stb.
Az elmúlt évek koncepcióját megtartva két „nagy” és két „kis” bérletet alakítottunk ki. A „nagy” bérletek
Napló- illetve Korzó-bérlet néven 10-10 meghatározott koncertet tartalmaztak, mely 10 koncert mellé a
cappella sorozatunk 5 hangversenyéből választhatóan +1 hangversenyt kaptak bérleteseink, így gyakorlatilag 11 koncertet tartalmazott bérletük. Napló bérletünkből 372, Korzó bérletünkből pedig 431 db-ot értékesítettünk.
A két „kis” bérlet, a Kodály Kórus Gulyás bérlete és a Kodály Filharmonikusok Rubányi bérlete is nagyobb
számban fogyott: előbbiből 80, utóbbiból 66 db kelt el. Mindkét „kis” bérlet 4 koncertet tartalmazott, melyekből 2 a Korzó, 2 pedig a Napló bérlettel közös, a Kölcsey Központ Nagytermében megrendezett hangversenyt tartalmazott.
A négy bérlet az összesen 20 bérletes előadáson átlagosan 75,5%-os telítettséget eredményezett, a fennmaradó 25%-ot jegyértékesítéssel töltöttük fel.
Újdonság volt ebben az évadban Családi bérletünk, valamint bérleten kívüli, családoknak szóló házi gyerekkoncertjeink. A családi bérlet 3 előadásból álló, három mesei keretbe foglalt zenés kaland volt a 4-12 éves
korú gyermekek részére. A házi gyermekkoncertjeinken ünnepek témáihoz kapcsolódó interaktív zenés
programmal vártuk az óvodás korosztályt.
Ifjúsági koncertjeinket, a korábbi évek értékesítési tapasztalatai alapján, továbbra is bérleten kívül, kedvezményes áron kialakított jegyrendszerben értékesítettük, elsősorban iskoláknak, óvodáknak és gyermekotthonoknak.
A megújult bérletrendszer keretein belül továbbra is sikerült az együttműködést megtartani a Filharmónia
Kelet-Magyarország Nkft.-vel.
Művészeink, valamint társintézményeink számára kedvezményes árú szakmai bérlet, illetve szakmai jegy
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megvásárlását tettük lehetővé.
4. egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések (előadások akadálymentesítése)
A Kodály Filharmónia Debrecen együttesei jellemzően a Kölcsey Központ Nagytermében tartják koncertjeiket. Az akadálymentesített épület korszerű körülményeket biztosít, vezetősávval és figyelmeztetősávval
felszerelve. A járófelületen a burkolati anyag felületi, sűrűségbeli, színbeli, hangtani tulajdonságainak különbözőségével kialakított burkolati sáv, amely vak, gyengén látó, vagy felfogóképességükben korlátozott
emberek tájékozódását segíti. A földszint és az alagsorban található parkoló közötti közlekedést lift segíti. A
koncertek alkalmával a mozgásukban korlátozott vendégeink számára, a korábbi évekhez hasonlóan, diákmunkások nyújtanak segítséget az egész évad során.

3. karitatív tevékenyég bemutatása (hátrányos helyzetű csoportokkal történő együttműködések, kedvezményrendszer stb.)

Saját dolgozóink, valamint a zenei társintézmények (Csokonai Színház, DE Zeneművészeti Kara, Kodály
Zoltán Zeneművészet Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI) dolgozói részére kedvezményes jegyek és bérletek vásárlását tettük lehetővé. Intézményeink között meglévő megállapodásnak megfelelően a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar diákjai koncertlátogatás tantárgy keretében térítésmentesen látogathatják
hangversenyeinket. Továbbra is él a megállapodás a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolával, miszerint diákjaik részére belépési lehetőséget nyújtunk a Kodály Filharmónia által szervezett hangversenyek
főpróbáira. Ezek a kezdeményezések segítik a szakmai képzést, nevelik az ifjúságot az élő zenei koncert
látogatására, betekintési lehetőséget nyújtanak a zenekari- és kórusmunkába, ez által Intézményünk szakmai utánpótlását is hivatottak szolgálni.
Ifjúsági hangversenyeinket a lehető legjutányosabb, 400 Ft-os áron értékesítettük, megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy minél több hátrányos anyagi helyzetű diák számára elérhető legyen a minőségi klas�szikus zene.
Az idei évadban egyeztetéseket kezdtünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programjával, mely
a halmozottan hátrányos gyerekek fejlesztését a zeneoktatás és zenekari játék segítségével végzi. A formálódó együttműködés célja egyrészt a Szimfónia Program segítése tárgyi eszközökkel, másrészt keressük a
közös zenélés, közös fellépések lehetőségét is.

Marketing stratégia
Marketingstratégia bemutatása
A 2018 nyarától a Kodály Filharmónia Debrecen főállású, teljes munkaidejű marketinges státuszt hozott létre az értékesítői státusz mellett, ami nagyban növelte az intézmény lehetőségeit e téren. Ennek köszönhetően kerülhetett sor kommunikációs és médiakapcsolataink felfrissítésére és rendszeres, akár napi szintű
kihasználására. Komoly előrelépés a saját szerkesztésű programfüzet megjelentetése, mely évszakonként
jelenik meg, a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus koncertprogramja mellett információkat ad a
szólistákról, vendégkarmesterekről, a műsorra tűzött darabokról is.
Az előző évadokban megtörtént a marketing-eszközök és a saját online-felületek kialakítása (médiatámogatói kapcsolatok kiépítése, saját weboldal, Youtube, Facebook-oldalak), illetve azokon a folyamatos aktivitás megteremtése.
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Az új évad kommunikációs stratégiája egyrészt azt tűzte ki célul, hogy a bevezetett és már jól működő
marketing-kapcsolatokra épülve, a Kodály Filharmónia folyamatos és kiegyensúlyozott módon kommunikáljon az együttesek meglévő célcsoportjaival. Másrészt a külső koncerthelyszínek, fesztiválszereplések,
rendhagyó események szervezésével, a társművészetek bevonásával és a szélesebb közönséget is vonzó
vendégművészek felkérésével, továbbá az ifjúsági programkínálat színesítésével igyekszünk új csoportokat
is megszólítani.
A menedzsment által megfogalmazott előzetes elvárások a következők voltak:
A hirdetésekkel összefüggő, már meglévő kapcsolatrendszer fenntartása, hatékony működtetése, esetleges
bővítése
Rendszeres és gyors saját készítésű híradások a helyi sajtónak és az országos médiumoknak az együttesek
munkájáról
Szorosabb és gyorsabban reagáló kapcsolattartás a helyi médiumokkal, interjúigények kiszolgálása, témaajánlatok rendszeresítése
Új médiafelületek (főleg elektronikus és online) bekapcsolása a rendszeres híradásba
Sajtótájékoztatók szervezése, intézményi partnerkapcsolatok bővítése
A KFD zenei életet összefogó szerepét is megmutató, új tartalmak megjelenítése a médiumokban
A két együttes munkáját a célcsoportok felé prezentáló honlap folyamatos frissítése
A híradások szintén rendszeres közzététele a facebook-oldalakon, hangzó és videós anyagok készítése és
publikálása az együttesekről, youtube-csatornára videók feltöltése
a hangversenyek újabb célcsoport-szegmenseinek a feltárása (egyetemi hallgatók, üzleti útra Debrecenbe
érkező külföldiek)
Az ugyancsak az előző évadban elkezdett hosszú távú marketing stratégia másik fontos eleme a helyi médiaszolgáltatókkal és partnerekkel történt stratégiai kapcsolat és együttműködés további építése, médiatámogatói megállapodás keretében. Hosszú távú médiatámogatói kapcsolatunk van többek közt a Debrecen
Televízióval, a Dehir.hu és a Haon.hu, a civishir.hu internetes portálokkal, valamint a Hajdú-Bihari Napló,
a Korzó napi- és havilappal, a Cívis Café havonta megjelenő magazinnal a valamint aDKV-val, ugyanakkor
az országos médiumok közül leginkább a Papageno folyóirat kapott hangsúlyt a kommunikációban, de a
Bartók rádió hallgatói és az RTL klub kereskedelmi televízió nézői is találkozhattak a Kodály Filharmónia
programjaival.
Ezek a kapcsolatok a lehető legracionálisabban aknázzák ki a kölcsönös együttműködési lehetőségeket.
Ezek keretében a Kodály Filharmónia Debrecen együttesei kedvezményekhez és olyan mennyiségű kampányfelülethez jutnak, amelynek listaáron történő megvásárlására egyébként nem lenne lehetősége, és ezt
a médiatámogatóknak különböző módokon ellentételezi. Erre számos megoldás kínálkozik, elsősorban a
hirdetés kölcsönösség elve, vagyis hogy adott partner a legkülönbözőbb formákban jelenik meg a Kodály
Filharmónia Debrecen kiadványain (plakátok, szórólapok, weboldal), valamint megtartottuk két fontos partnerünk, a Napló c. napilap és a Korzó c. havilap nevét a kórus és a zenekar két nagy, 11-11 koncertből álló
bérletsorozatának.
Az intézmény, s együttesei marketing-stratégiájában a rövid távú elemek is rendkívül fontosak, hiszen ezek
„építőkockái” a hosszú távú stratégiának. Rövid távú elemnek számít az aktuális évad és a bérletezés kommunikációja, azon belül az egyes koncertekhez kapcsolódó kampányok lebonyolítása, az évad egyedi eseményeihez (bérleten kívüli rendkívüli koncertek, vendégjátékok, stb.) kötődő kommunikáció.
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A 2018/2019-es évadban is egységes arculatban kerültek kommunikálásra a koncertek, mind a Kodály
Filharmonikusok, mind a Kodály Kórus esetében, illetve a Kodály Filharmónia, valamint a Filharmónia Magyarország Kft. által közvetített zene- és énekkarok, szólisták esetében is.
A rövid távú stratégia hatékony eszköze még a törzs-koncertlátogatókkal, a bérletesekkel való folyamatos
kapcsolattartás, a rendszeres Facebook-aktivitások, a weboldal rendszeres frissítése és hatékony működtetése, a koncerteket látogató közönség napi tájékoztatása a helyi csatornákon keresztül.
Kiemelt szerepet kap a stratégiánkban a külföldiek felé irányított kommunikáció. Nagyobb teret szeretnénk
engedni az angol nyelvű kommunikációnak is.

2. A marketing stratégia módszerei, eszközei (hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák)
A tájékoztatás alapelemei a hangversenyszervezői kommunikáció szokásos eszközei.
A meglévő és új közönségrétegek elérését célzottan szolgálják a havonta, illetve előre megtervezett időpontokban lebonyolított ATL kampányok:
- a Kodály Filharmónia Debrecen designjában bevont villamos közlekedik az 1-es vonalon Debrecenben,
melyeken 4 panelt időről időre cserélünk, azokon a soron következő koncerteket hirdeti a Kodály Filharmónia, rendkívül kedvezményes áron a DKV-val történt partneri megállapodásnak köszönhetően.
- havonta kerül ki CityLight plakát Debrecenben, a Nagyállomás egy frekventált területén, az adott hónap
koncertjeit hirdetve.
- a hangversenyeket hirdető plakátok (kisebb és nagyobb méretek) elhelyezésre kerülnek Debrecen számos
Intézményében, a Kölcsey Központban, a Karakter Kávézóban, a Csokonai Színházban, a Vojtina Bábszínházban, művelődési házakban, iskolákban, az egyetemen és Debrecen fő terén található saját hirdetőtáblán
és egyéb intézményekben is.
- A korábbi marketing-megállapodásoknak megfelelő kapcsolatok ebben az évadban is hatékonyan működtek tovább: a médiatámogatói kapcsolat folytatódott többek közt a Debrecen Televízióval, a Dehir.hu és
a Haon.hu internetes portálokkal, valamint a Hajdú-Bihari Napló és a Korzó napi- és havilappal, valamint a
DKV-val, ugyanakkor az országos médiumok közül leginkább a Papageno újság kapott hangsúlyt a kommunikációban.
- Új média kapcsolatot jelent a BDR Media Kft-vel kötött megállapodásunk, mely havi megjelenést biztosít a
Cívis Café havonta megjelenő ingyenes debreceni magazinújságban, illetve cikkeink helyet kapnak a Civishír
online felületén is, mely jelenleg Hajdú-Bihar megye egyik leggyakrabban látogatott online hírportálja. Az
újság profilját kihasználva új szegmenseket célozhattunk meg. A felületet főleg koncertjeinkhez kapcsolódó
érdekes interjúk megjelenésére használjuk.
A fent leírt megjelenések elsősorban Debrecenre és környékére korlátozódnak, az országos print megjelenésre a Papageno újság nyújt 1/1 oldalas havi megjelenési lehetőséget. A Papageno weboldalán kialakított
„Debrecen” elnevezésű felület, valamint a Papageno facebook oldala állandó országos online megjelenést
biztosít számunkra. Emellett továbbiakban is fontos eleme a marketing-stratégiának a jó és tartalmas kapcsolat kiépítése az országos print és online sajtóval, hiszen ez teljes megjelenést is biztosít.
Szintén az országos szintű tájékoztatást szolgálják az online kommunikációs lehetőségek, melyre, és ezen
belül a saját weboldal működtetésére intézményünk különös hangsúlyt fektet. Ennek segítségével képes a
zenekar és a kórus is leggyorsabban, s legrészletesebben tájékoztatni közönségét, különösen a törzs-koncertlátogatókat. A megjelenő tartalmakat videó- és fotógaléria egészíti ki. Az együtteseknek a jelenlegi
évadban megújult a saját Facebook oldala – a professzionális tevékenységnek köszönhetően jelenleg közel
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7000 a „like”-olók száma, és a tagok aktivitása is egyre nő.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a Facebook lehetőségeit erőteljesebben használva hirdetéseink több
százezer embert értek el.
Az előző évadban beszerzett kamerák lehetőséget biztosítanak képi rögzítésre, mely a rendszeres hangrögzítés mellett új távlatokat nyitott meg úgy a koncertek promotálása, mint archiválása szempontjából. Koncertfilmek, koncertajánló videók készültek, melyek a facebookon, honlapunkon is megjelentek, valamint a
helyi és az országos médiumok által is leadásra kerültek. Ezeket a jövőben szeretnénk továbbfejleszteni.
- A közösségi oldalon való megjelenés és az állandóan frissülő honlapunk mellett fontos megemlíteni a
hírlevél küldő rendszerünket (Mailchimp), mely gyakorlatilag egy KFD újságként, mindig hírt ad aktuális
Debrecenben és országszerte megrendezésre kerülő hangversenyeinkről, valamint a honlapunkon megjelenő cikkekre, interjúkra irányítja az olvasók figyelmét. A statisztikai adatok szerint egyre nagyobb számban
olvassák hírlevelünket.
A saját készítésű híradások ebben az évadban is folyamatosan, rendszeresen jutottak el a sajtóhoz. Az
online sajtóból a következőkön szerepelnek a híradásaink: a legnagyobb helyi hírportál, a Dehir.hu mellett
most már rendszeresen és azonnal közli híradásainkat a haon.hu, a civishir.hu. A Debrecen Tv rendszeresen
szerepelteti hírműsoraiban a Kodály Filharmónia Debrecen eseményeit.
Kommunikációnkban a helyi rádió csatornákat is használtuk: a Campus Rádió, a Rádió 1, valamint a Best
Fm rádió csatornák is több alkalommal adtak hírt programjainkról, hirdették pl. Karácsonyi bérletünket,
vagy sugározták a koncertjeinket reklámozó saját készítésű beharangozóinkat.
A helyi médiumokkal ápolt személyes kapcsolatoknak köszönhetően gyorsabbá vált az interjúigények
kiszolgálása, és többször keressük meg témaajánlatokkal is a szerkesztőségeket. Ezek elsősorban a televíziókkal és rádiókkal való kapcsolattartásban hasznosak. Az előbbiekben már részletezett saját híradásainknak, és a folyamatosan növekvő közönségszámnak is köszönhető, hogy nőtt a sajtóérdeklődés eseményeink iránt.

Nézőszám növelésének gyakorlata

1. gyermek- és ifjúsági korosztály megszólítása (eszközök, eredmények)
A 2018/2019-es évadban a Kodály Filharmónia Debrecen együttesei összesen 61 ifjúsági koncertet adtak.
A Kodály Filharmónia Debrecen ifjúsági programjainak megvalósítását a megfelelő koncerthelyszín hiánya
nehezíti. Saját hangversenyterem hiányában elsődleges feladatunk a megfelelő koncerthelyszínek felkutatása, melyek alkalmasak az előadói apparátus és a közönség befogadására, elfogadható terembérleti díjak
mellett. Az az elv továbbra sem sérülhet, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára is hozzáférhető áron
kell kínálnunk az ifjúsági hangversenyeinket. Mivel a debreceni iskoláknak csak kis része tudta biztosítani,
hogy a tornatermükben külön koncerteket rendezzünk számukra, így koncertjeink egy részét felnőtt hangversenyeink napjához igazítottuk, vállalva főpróbáink „megcsonkítását”. Ezekre a koncertekre szervezett
csoportokban érkeztek az általános iskola felső tagozatosai és a középiskolás korosztály tanulói.
Új kezdeményezés a legkisebbek (bölcsődés és óvódás korosztály) megszólítása érdekében a Kodály Filharmonikusok próbatermében megtartott interaktív, játékos, házi kamarakoncert sorozat. A négyféle műsort
összesen 7 alkalommal adtuk elő, 488 csöppségnek, ami 117%-os telítettséget jelent, jelezve az új kezde
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ményezés sikerét. Az új program a hagyományos gyerekkoncertekkel együtt új brandként jelent meg műsorkínálatunkban illetve marketingtevékenységünkben „Ez klassz” néven.
Az „Ez klassz” c. programsorozat ovisoknak és kisiskolásoknak szóló nagyzenekari koncertjeihez a debreceni Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermét béreltük.A családi bérletünkben is szereplő három műsor-ös�szeállításból összesen 23 koncertet adtunk, melyre szervezett csoportokban is érkeztek óvodások és az
általános iskola alsó tagozatos diákjai egyaránt, összesen 2982 fő. A felső tagozatosok és középiskolások
számára a Kodály Filharmonikusok 3, a Kodály Kórus 5 ifjúsági előadást kínált, melyekre összesen 2376
jegyet értékesítettünk. (A kétféle ifjúsági koncertek telítettsége együtt átlagosan 91%-os volt.)A Csokonai
Színházban 7 ifjúsági előadáson teljesítettünk szolgálatot.
2. akciók, kedvezmények rendszere és eredményei
Alapvető fontosságú, ugyanakkor már önmagában kedvezménynek tekinthető maga a bérlet, hiszen a vásárló előre, lényegesen olcsóbban jut hozzá a belépőkhöz. A 10+1 – 10+1 koncertre szóló Korzó- és Napló
bérletek ára a jelenlegi évadban kétféle helyárként megállapítottan, 19.700 és 16.400 forint volt, igazodva a
koncerthelyszín adottságaihoz. Ez a bérletár gyakorlatilag a 3900/2900 forintos, illetve a 2900/2100 forintos
jegy-átlagárakat tekintve igen jelentőskedvezményt jelentett. A Gulyás bérlettel és a Rubányi bérlettel, azok
4 hangversenyére a jegyárakhoz viszonyítva is közel jelentős kedvezménnyel látogathattak el bérleteseink. Fontos a Kodály Filharmónia számára a szakmai közönség megszólítása is, ezért a Csokonai Nemzeti
Színház, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és
AMI dolgozói, valamint a Kodály Filharmónia Debrecen dolgozói számára bármely bérletünk megvásárlását
50%-os kedvezménnyel tettük lehetővé.
Azon kollégák sem maradtak kedvezmények nélkül, akik nem akarták magukat 10 koncertre előre elkötelezni, s inkább egy-egy nagyobb szabású hangversenyre váltottak szakmai jegyet. Ők az eredeti jegyár 50
százalékáért juthattak szakmai belépőkhöz.
A gyermekek egy jelképes, mindössze 400 Ft-os áron látogathatták a nekik meghirdetett zártkörű hangversenyeket, ezzel is megalapozva a jövőbeni igényes, értő zenehallgatói közeget. További kedvezményt jelentett Karácsonyi bérletünk, mely gyakorlatilag 3 meghatározott hangversenyre kiadott 50 %-os jegyet foglalt
magában,ára 3150 Ft volt. Az érdeklődés a kedvezményes jegyek iránt magas, melyek segítséget jelentenek
abban, hogy új nézőket csábítsunk be a koncertekre, s azok is eljöhessenek, akik esetleg anyagi okok miatt
nem engedhetik meg maguknak a jegy- és bérletvásárlást.

Médiakapcsolati tevékenység bemutatása

1. helyi, regionális és országos hatókör, illetve médiumok/felületek szerinti bemutatás
A Kodály Filharmónia Debrecen kiemelt figyelmet fordít együttesei – a Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok – médiában való folyamatos jelenlétére. A Kodály Filharmónia Debrecen mint koncertszervező,
Debrecen város komolyzenei életének fő meghatározója, koordinálója, és marketing tevékenységében is
fontos feladatának tartja, hogy ne csak saját közönsége, hanem a város teljes lakossága értesülhessen eseményeiről, s több platformon is szóba hozza a komolyzenét.
Mivel a közönségfejlesztés folyamatos feladat, ezért igyekszünk újabb- és újabb rétegeket megszólítani –
különböző fórumokon:
Hajdú-bihari Napló – a megyei napilap továbbra is kiemelt partnere a zenekarnak és kórusnak. Egyik bérletsorozatunk névadója (Napló bérlet). Rendszeresen helyezünk el hirdetéseket a napilapban, melyekhez
online grátisz megjelenések tartoznak. A kiadvány témába vágó (turisztika, oktatás, gyermekek, kultúra)

KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
ÉVADBESZÁMOLÓ / 2018-2019

magazinjaiban is rendszeresen megjelenünk PR-cikkekkel.
Sajnálatos és évről-évre fokozódó jelenség a kultúra iránti érdektelenség, mely a napilap ilyen témájú oldalszám-csökkenésében drámaian tetten érhető. Ezt ellensúlyozandó könnyebb témák felvetésével igyekszünk
rendezvényeinkre felhívni a figyelmet.
Haon.hu – a Naplóhoz tartozó hírportál rendszeresen hírt ad hangversenyeinkről, közöl fotókat, rövid cikkeket művészeti munkánkról.
Médiacentrum Debrecen– Debrecen Televízió, Dehir.hu, Korzó Debrecen
A DTV rendszeresen érkezik hangversenyeinkre és hívja művészeti munkatársainkat, vendégművészeinket
stúdióbeszélgetésekre. Több imázsfilmben voltunk együttműködő partnereik. A Dehir.hu rendszeresen hírt
ad eseményeinkről, beharangozó cikk formájában, esetleg kritikát készít produkcióinkról. A Debreceni Korzó másik nagy bérletsorozatunk névadója (Korzó bérlet). A havi programajánló magazin egyik legfontosabb
partnerünk rendezvényeink promotálásában. A nagy példányszámban megjelenő kiadvány mindegyik számában kiemelt hirdetési felülettel rendelkezünk, és szintén minden számban megjelenünk szöveges tartalmakkal is.
Partnerünk a BDR Media Kft., mely havi megjelenést biztosít a Cívis Café havonta megjelenő magazinújságban, s programjaink időnként helyet kapnak a civishir.hu online felületen is. Az újság profilját kihasználva új
szegmenseket céloztunk meg –jellemzően könnyebb szöveges tartalmakat (interjúk, ajánlók, PR-cikkek)
teszünk közzé.
Országos partnereink továbbra is a Papageno, a Fidelio, továbbá ez évad végétől a Revizor Online. Utóbbi
felülettel a kritikaírást szeretnénk felfrissíteni együtteseink produkcióiról. Az M5 is gyakori vendége volt
évadunk programjainak. Rendszeresen készítettek riportokat, élő bejelentkezéseket és stúdióbeszélgetéseket rendezvényeinkről.
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások (ezen belül különösen kritikai visszhang és saját anyag megjelentetése)
Minden hangversenyünkről és egyéb rendezvényünkről sajtóközleményt adunk ki, melyben a médiaképviselői meghívót is kapnak az eseményekre. A kiemelt hangversenyeket külön sajtótájékoztató segíti. Lehetőséget biztosítunk interjúk készítésére a közreműködőkkel, valamint a kritikusoknak is a koncertek meghallgatására, és fontos visszajelzésként értékeljük a produkciókról megjelenő kritikákat, melyet közösségi média
felületeinken közzé is teszünk.Pl.:
https://fidelio.hu/klasszikus/ilyen-volt-barati-kristoffal-zenelt-a-kodaly-filharmonikusok-a-repteren-145303.html?fbclid=IwAR3ED881JaFzku6tCKQCefAHHwsnozkQfKNbw1Zd6XTJ66oP2BQFgwTsxW0
https://www.dehir.hu/kritika/az-esemenyeket-a-szerelem-iranyitotta-egy-oran-at-debrecenben/2019/01/11/
A hangversenyekről képanyagot késztünk, melyet szintén közzé teszünk Facebook-oldalunkon:
https://www.facebook.com/pg/kodalyfilharmonia/photos/?tab=albums&ref=page_internal

3. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása
A 2018/2019-es évadban komoly előrelépést jelentett a Kodály Filharmónia Debrecen saját szerkesztésű programfüzetének megjelentetése, mely a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus koncertprogramjai mellett információkat ad a szólistákról, vendégkarmesterekről, a műsorra tűzött darabokról is. A
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2018/2019-es évad őszi, téli és tavaszi programfüzetét ld. a 3. mellékletben, illetve az alábbi linkeken:
https://issuu.com/kodalyfilharmonia/docs/2019_kodaly_tavasz_issuu
https://issuu.com/kodalyfilharmonia/docs/kodaly_tel_issue
https://issuu.com/kodalyfilharmonia/docs/kodaly_osz_2018_issue_kicsi
A Kodály Filharmónia ezen kívül sajátplakátokat, szóróanyagokat, teljes évadunkat bemutató leporellót ad
ki. Ugyancsak saját gyártású anyag a Debrecen városában nap mint nap látható, a Kodály Kórus és a Kodály
Filharmonikusok dizájnjába öltöztetett villamos, mely az együtteseket és a koncerteket egyaránt népszerűsíti. A vasúton városunkba érkezők nagyméretű CityLight plakátról tájékozódhatnak aktuális programjainkról.
Fontos saját gyártású felület weboldalunk, mely rendszeresen frissül információkkal, az előadókkal, szólistákkal, karmesterekkel készített interjúkkal, fotóanyagokkal, hangfelvételekkel. A Facebookon rendszeresen közzéteszünk a koncertekhez kapcsolódóan eseményeket, posztokat. A hírlevélküldő rendszerünkben
hírleveleinket és meghívóinkat szintén egységes arculatban küldjük címlistánkra saját fotóanyagaink felhasználásával.
Ebben az évadban is kifejezetten nagy hangsúly helyeztünk a saját gyártású videoanyagok készítésére és
megjelentetésére.
Koncertfilmek, koncertajánló videók készültek, melyek a facebookon, honlapunkon is megjelentek, valamint a helyi és az országos médiumok által is leadásra kerültek. Ezeket a jövőben szeretnénk még tovább
fejleszteni.

