A Duna-régió kiváló zenészei
Somorján adnak koncertet
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Katona Ágnes nyilatkozik (Fotó: http://kerekasztal.at)

Április 28-án Somorján ad hangversenyt a Duna Filharmónia
kamarazenekar, amelyet a Centrope-díjas Katona Ágnes alapított.
Katona Ágnes, a felvidéki születésű, 1987 óta Ausztriában élő zenész, a
Nemzetközi Duna Filharmónia Kulturális Platform alapítója sokat tesz a
határokon átnyúló együttműködés ösztönzéséért a közép-európai
régióban. Ezért a tevékenységéért 2014-ben átvehette a Centrope-díjat is.

Az általa alapított nemzetközi zenekarral egy szellemi és kulturális hálózatot
hozott létre. A nevéből eredően is, ahogyan a Dunába is sok kis folyó vezet,
ugyanúgy gyűjti össze a zenekar is a művészeket a környező országokból. A
Nemzetközi Duna Filharmónia koncepcióját 2000-ben, a többi között Göncz
Árpád köztársasági elnök és Rudolf Schuster szlovák államelnök
támogatásával dolgozta ki, és 2003-ban meg is alapította a zenekart. Az
egyesület célja, hogy egyesítse a Duna-régió legkiválóbb zenészeit, és a zene
nyelvén járuljanak hozzá a nemzetek közötti együttműködéshez a kultúra, a
társadalom és a gazdaság területén.
A “Centrope” térségben 6,5 millióan élnek. Két főváros – Bécs és Pozsony –
továbbá kulturális és turisztikai vonzerővel bíró városok, mint Győr, Sopron,
Mosonmagyaróvár, illetve történelmi jelentőségű területek, mint a Marchfeld
/Morvamező/ tartoznak a régióba. 2017-ben Magyarország vállalta a
Centrope elnökségét.

A 2016-os Centrope-gála közönség soraiban Katona Ágnes (Fotó: http://kerekasztal.at)

Az eddigi Centrope-elnökséget betöltő Csehország részéről Karl Hanzl, a
Komensky Iskolaegyesület elnöke adta át a stafétabotot Magyarországnak.
Az EU Európa legnagyobb fejlődési lehetőségekkel bíró régiójának nevezte a
Centrope-együtműködéshez csatlakozott területeket.

A Centrope-díjat az utóbbi három évben kétszer nyerték el magyarok. Katona
Ágnes a Duna Filharmónia megalapításáért 2014-ben, majd 2016-ban Smuk
András, a bécsi „Europa”-Club elnöke.
A magyar elnökség alatt az érintett országok közötti kulturális
együttműködésre szeretnének kiemelt figyelmet fordítani. Úgyszintén
odafigyelést élvez majd a magyar–osztrák tulajdonú vasúttársaság (GYSEV),
amely többek között arról gondoskodik majd, hogy a tervezett turisztikai és
kulturális rendezvényekre a régió minden részéről a lehető
legkényelmesebben érkezhessen a helyszínre a közönség.
Ennek az együttműködésnek köszönhetően április 28-án a Duna Filharmónia
kamarazenekara Somorjára látogat, 18.30-kor adnak hangversenyt a
művészeti iskola koncerttermében. Fellépnek: Yury Revich (Ausztria,
hegedű), Weber Irena (Délvidék/Szerbia, ének), Dorota Tóthová (Szlovákia,
ének), Miloš Bihary (Szlovákia, zongora), valamint a Jazz Funk Brothers
együttes és Sipos Dávid vendégművészek.
A hangversenyről az eseménynaptárunkban is olvashat ITT.
(Forrás: orf, http://volksgruppen.orf.at)

