Beszámoló jelentés
a Hubay Jenű Társaság Egyesület 2015 évi tevékenységéről.

Társaságunk igen gazdag programot valósított meg, amely részben az előző
közgyűlés során elhatározottakból, részben a 2015. év során született
ötletekből állt össze, az alábbiak szerint:
Január 31-én a Budapesti Bartók Konzervatóriumban köszöntöttük Devich
Sándor hegedűművész, professzor emeritust 80. születésnapja alkalmából. A
mini koncerttel együttes ünneplésen több tanítványa, volt kollegája és barátai
vettek részt.
Február 10-én a Brüsszeli Balassi Intézet a Brüsszeli Magyar Tudós Klub
segítségével és a Brüsszeli Állandó EU Képviselet, az NKA támogatásával
szervezetünk tudományos előadást és komolyzenei koncertet Hubay Jenő élete
és munkássága címmel.
Ez alkalommal megkoszorúztuk a Mester lakóhelyén lévő Emléktáblát is.
Február 20.-án Balassa Sándor szertői estje és köszöntése 80. születésnapja
alkalmából a Szegedi Tudományegyetemen.
Kovács Dénes hegedűművész születésének 85., halálának 10. évfordulója
alkalmából április 13.-án a Budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban, majd ezt
követően július 7.-én a XI. Szegedi Nyári Művészeti Akadémián a Társaság
elnöke Szecsődi Ferenc hegedű bemutatóval egybekötött előadást tartott a
művész életéről, munkásságáról, pedagógiájáról.
Május 15-én a szegedi Magdolna Koncertszalonban került sor Sztathatosz
Sebestyén hegedűestjére, ahol a Hubay Egyesület Zephír hegedűjén játszott.
Július 7 – 12 között a XI. Szegedi Művészeti Akadémián „Az ördög hegedűse”
címmel Dr. Zsigmond Zoltán tartott előadást Niccolo Paganini halálának 175.
évfordulója alkalmából.
Október 6-án „A Stradivari hegedűk titka.” Dr. Nagyváry József (USA) előadása
a SZTE Fricsay Teremben.

Október 16-án az „Évfordulók nyomában…” koncertsorozatunk keretében
nagysikerű Skandináv Estet szerveztünk az MMA, a Klebelsberg Kultúrkúria, a
Bp. II. kerületi Önkormányzat és a VÖK támogatásával.
Október 30-án a Bartók Béla Konzervatóriumban mini koncerttel köszöntöttük
Dénes Lászlót és Komlós Pétert 80. születésnapjuk alkalmából.
November 5-én „Az ördög hegedűse” ’75 éve halt meg Niccolo Pagabnini –
Szecsődi Ferenc és tanítványai emlékkoncertje.
November 13-án a Klebelsberg Kultúrkúriában az „Évfordulók nyomában.”
koncertsorozat második hangversenyére a Klebelsberg-díj átadását követően
„A zene hű tolmácsolója Kovács Dénes „címmel nagysikerű komolyzenei
koncertet rendezett a Társaság a Klebelsberg Kultúrkúria Nagytermében.
Társaságunk ezúttal is pódiumot biztosított fiatal tehetségek számára. Bartók
Béla - Zathureczky Ede Gyermekeknek című darabját adta elő öt tehetséges kis
növendék: a Tóth Aladár AMI (korábban Fodor Zeneiskola), a Szent István AMI
és a Pesthidegkúti Kiss Zenede AMI kis hegedűseinek közreműködésével.
Támogatóink: MMA, a Budapest II. kerületi Önkormányzat és a VÖK, valamint a
Klebelsberg Kultúrkúria.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a rendezvények mindegyike jelentős közönséget
vonzott mind a budapesti, mind a szegedi helyszíneken, ami azt jelenti, hogy a
kisebb termekben mintegy 100-120 főben, a nagyobbakban mintegy 300-400
főben jelölhetjük meg a közvetlen résztvevők létszámát.
Együttműködő partnereinkkel együtt jelentős médiahatást is sikerült
megvalósítanunk az írott és az elektronikus sajtó, reklám-és
propagandaanyagok útján, amelyből kiemeljük a Klebelsberg Kultúrkúria
közreműködésével megjelenteket éppúgy, mint a Szegedi Tudományegyetem
médiatevékenységét. Társaságunk honlapja, valamint facebook oldala
valamennyi programunkat elvitte az ország minden tájára is.
November 27-én, a szerbiai Bácskatopolyán, December 12.-én Fiatal verseny
győztes hegedűsök adtak hangversenyt a SZTE ZMK Liszt Kamarateremben.
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