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A Győri Filharmonikus Zenekar 2014. évben is meghatározóan jelen volt Győr és a régió kulturális 
életében. A Zenekar igényes szakmai munkájának eredményeként nem csak a város zenei 
programjaiban vesz részt, hanem egyre több meghívást kap az ország színvonalas zenei eseményeire 
és külföldi pódiumokon is nagy sikerrel szerepel.  
A mögöttünk álló évet a feladatok bővülése jellemezte. Az együttes határozott kampánnyal vágott bele 
az új évadba, új helyszíneken hirdettünk bérletsorozatokat. 
A Zenekar művészeti feladatainak alapját elsősorban a meghirdetett bérletes hangversenyek adják, 
ezáltal havonta több alkalommal komolyzenei hangversenyt tartunk koncerttermünkben és négy közeli 
városban (Sopron, Mosonmagyaróvár, Pápa, Tatabánya), valamint a határon túli Dunaszerdahelyen. 
A 2014-es év nagy előrelépés, hogy Sopronban a hagyományos Liszt Ferenc hangversenysorozat 
mellett elindítottuk a Kékfrankos koncertek elnevezésű sorozatunkat, amely a könnyedebb műfaj, 
igényes hangversenyeit kínálja soproni közönségünknek. 
Vidéki bérletsorozatunk új helyszíne Tatabánya, ahol A Vértes Agorájával együttműködve indítottuk 
el 5 előadásból álló hangversenysorozatunkat. 
Bár nem bérletes sorozatként hirdettük meg, de négy előadást tartalmazó sorozatot indítottunk el 
Veszprémben. 
Jegyértékesítő számítógépes rendszert üzemeltetünk, működik az online értékesítés is, ezzel az 
értékesítés hatékonyabbá, informatívabbá vált.  
 

2014/2015 évad bérletezésének mutatói  

Előadások 
száma Bérlet neve Eladott bérlet  

Változás 
előző 
évhez 

7 Nikisch 412 107 % 
5 Richter 332 123 % 
5 Varga 391 103% 
4 Sándor 330 180% 
5 Flesch 70 86% 
3 MÓVÁR 335 131% 
6 Sopron – Liszt bér. 259 114% 

 Sopron - 
Kékfrankos 85 ------- 

3 Pápa 141 152 % 
3 Dunaszerdahely 189 96 % 
5 Tatabánya 147 ------ 

 Ifjúsági 
bérletsorozat 5338 103% 

 Óvodások, 
kisiskolások 787 63% 

összes bérlet 8816 100,00% 103% 
 

A Nikisch bérlet a klasszikus komolyzenét kedvelő hallgatóság körében nagy népszerűségnek örvend, 
hiszen műsorkínálata hagyományosan a zeneirodalom klasszikus darabjaiból áll, az előadók rendre 
elismert művészek. 
A Richter bérletben kínálunk opera előadást, de ebben a sorozatban mutatkozhatnak be zenekari 
tagjaink szólistaként is. 



A Varga bérlet műsorkínálata a műfajok találkozására épül, népszerű operett melódiák, vagy jazz 
illetve a filmzenét kedvelő hallgatóság számára kínál előadásokat. 
A Győri Filharmonikus Zenekar legújabb bérletsorozata az együttes alapító karnagyáról, Sándor 
Jánosról kapta a nevét. Sándor János 1961-től 1975-ig zenekarunk első karmestere volt. A sorozatban 
négy hangverseny szerepel, amelyben népszerű, klasszikus darabokat kínálunk bérleteseinknek. 
A Flesch bérlet a kamarazene gyöngyszemeit kínálja a hallgatóságnak. A Zenekar az öt bérletes 
előadásra olyan műsort állított össze, amelyre minden ínyenc zenebarát felkapja a fejét. A 
hangversenyek során minden alkalommal felcsendül egy klasszikus darab, valamint egy 20. századi 
magyar komponista műve is. A koncerteket különlegessé teszi még, hogy vasárnaponként 16 órától 
csendülnek fel a muzsika hangjai, mintegy 1 óra időtartamban az Egyetemi Hangversenyterem (volt 
Zsinagóga) falai közt. 
 
A mosonmagyaróvári és pápai bérletünk ízelítőt kínál a Zenekar nagybérleteiből, így szeretnénk a 
város lakóinak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. A soproni bérleteink összesen 10 
előadást tartalmaznak, melyből kettőt csak az ottani közönségünknek kínáltunk. Régiós 
„terjeszkedésünk” új helyszíne Tatabánya, ahol a klasszikus zenei koncertek mellett könnyedebb 
hangvételű előadásokat is biztosítottunk új közönségünknek. Veszprémben pedig győri előadásainkat 
vittük el a Királynék Városának közönsége részére. 
Az évad összeállítása úgy tűnik sikeres volt, hiszen rendszeresen teltházasak a hangversenyeink, s 
olyan emberek is eljönnek, akik eddig nem voltak rendszeres koncertlátogatók. 
 
Igyekszünk a fiatalokat is megszólítani, szeretnénk a hangversenyre járók új nemzedékét a Richter 
Terembe szoktatni. 2014-ben is folytatódott sorozatunk az óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve a 
felső tagozatos általános iskolásoknak és a középiskolai tanulóknak szóló hangversenysorozatunk. 
 

Bérlet neve Előadások 
száma Látogatószám Átlagos 

nézőszám/előadás 
Összes előadás: 53 22018 fő  

Ifjúsági koncertek 45 19546 fő 434.5 fő 
Zenebirodalom 8 2472 fő 309 fő 

 
 

2014. év előadásainak megoszlása 
 

Megnevezés Győr Vidék Külföld 
Előadások 

száma 
Hangversenyek 58 30 21 109 

Felnőtt 30 30 21 81 
Ifjúsági 28   28 

Befogadott/kamara 
produkciók 40   40 

Ebből befogadott felnőtt 6   6 
Ebből befogadott 

ifjúsági 26   26 

Ebből kamara 8   8 
Saját+befogadott 

előadás 98 30 21 149 
Összesen 

Felnőtt+kamara 95 
Összesen ifjúsági 54 
Fizető nézőszám 54161 

nézőszámból bérlet 32905 
nézőszámból jegy 21256 



 
 
A 2014. évben a Győri Filharmonikus Zenekar által szervezett összes produkció 149 volt, ebből 
székhelyen szervezett produkció 98 volt. A zenekar saját előadása 109, ebből székhelyén tartott saját 
előadása 58 volt. 
Az évet Illényi Katicával kezdtük egy teltházas koncerten a MÜPA-ban. A városunk hagyományos 
rendezvénye a Médiabál, ahol Rácz Márton vezényletével szerepeltünk, az est szólistájaként Miklósa 
Erikát hallhatta a közönség.  
A zenei sokszínűségünket tudtuk megmutatni a The King’s Singers-val tartott közös koncertjeinken 
Győrben két alkalommal, míg a Zeneakadémián egy alkalommal. A világhírű énekegyüttes ezenkívül 
fellépett Sopronban is az Evangélikus Templomban, ahol a capella műsort adtak soproni 
közönségünknek.  
Az év művészi sokszínűségét jól mutatja, hogy milyen sok neves zenész tett eleget felkérésünknek, 
hogy fellépésükkel gazdagítsák előadásainkat. Vendégünk volt többek közt Ligeti András, Rácz 
Márton, Komlósi Ildikó Hámori Máté, Alexander Markovic, Alastier Willis, Kobayashi Ken-Ichiro, 
Budapesti Fesztiválzenekar, Cyprien Katsaris, Jandó Jenő, Michalis Economou, Hollerung Gábor, 
Claudio Cohen, Bényi Tibor, Banda Ádám, Jean-Pierre Faber, Várjon Dénes, Szekeres Adrien, Arnie 
Roth, Szulák Andrea. 
Korábbi hagyományokat folytatva a Richter bérletben koncertszerű operaelőadást tartottunk, 
novemberben Rossini A sevillai bordély című operáját adtuk elő nagy sikerrel teltházas előadáson. 
Novemberben a Pannon Filharmonikusok bérletes sorozatában léptünk fel a Kodály Központban,  
Természetesen itt nem tudom felsorolni az összes hangversenyt, a zenekar egyéb programjait, de 
összegzésképpen megállapítható, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar az elmúlt évben is magas 
művészi színvonalon valósította meg kitűzött feladatait. 
A visszajelzések azt mutatják, hogy az a fajta minőségi munka, amit zászlajára tűzött a zenekar 
eredményes, ezt a koncertek visszhangja és a felkérések egyre nagyobb száma is jól mutatja. Éves 
kitűzött feladatainkat a közönség bizalmát élvezve teljesítettük, mind az előadások száma, mind a 
színvonala tekintetében. Ehhez a forrásokat a 2014. évi költségvetésben rendelkezésünkre bocsátott 
felügyeleti szervi támogatási előirányzatok, illetve pótelőirányzatok, valamint saját bevételeink, átvett 
pénzeszközök biztosították. 
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