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Műsor a koreai koncerten

HERENCSÁR VIKTÓRIA
Arirang 

SANJO VARIÁCIÓK
Herencsár Viktória – cimbalom, An Jin -janggue

KÉZIMALOM – KOREAI NÉPDAL
(Kovács Mátyás feldolgozása, Fodor András szövege)
Galda Levente – ének, Herencsár Viktória – cimbalom

D. N. JO
Madárdal

BARTÓK BÉLA
Máramarosi tánc, Erdélyi tánc, Szól a duda változata a 44 Hegedű Duóból

HOLLÓS MÁTÉ: PASTORALE
Son Serin – hegedű,  Herencsár Viktória – cimbalom

YUN EUNHWA: YANGGEUM SANJO
Yun Eunhwa – yanggeum , An Ji – dob

 
GURACHEOLSAGEUM SEONG

Yun Eunhwa – yanggeum

BLACK DESERT
Yun Eunhwa – yanggeum , An Ji – dob

 
DASEUREUM YANGGEUM TRIÓ  

                          
SWAYNING FOREST

Yun Eunhwa, Im Eun Byeol – yanggeum, An Jin – dob 
                         

YANGGEUM SINAWI
Yun Eunhwa, Im Eun Byeol – yanggeum, An Jin – dob

ALLAGA GÉZA: A VIHAR

Herencsár Viktória – cimbalom, Yanggeum trio
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Műsor Gödöllőn
HERENCSÁR VIKTÓRIA – CIMBALOM

Herencsár Viktória: Magyarosan
A hattyú

                         
PAÁR JULCSI QUARTET

Pacsirta 
Ha megunom
Vadgalamb

Ne csicseréssz!

BALOGH KÁLMÁN ÉS BARÁTAI 
Balogh Kálmán – cimbalom, György Mihály – gitár, Novák Csaba – bőgő 

Balkáni dallamok

– SZÜNET –

FLAIR ENSEMBLE (CZ)
A FLAIR együttes műsorán keresztül megismerkedhetünk szülőhazájuk, Morvaország, majd Szlo-
vákián át a Fekete-tenger román partjáig terjedő területek zenei világát. Zenei stílusuk a tiszta 
népdal formájától az etno-jazzig és a népi motívumok klasszikus feldolgozásáig terjed a neves 
cseh énekesnő, Klára Blažková meggyőző énekével, valamint Jan Rokyta és az együttes többi 
tagjának hangszeres játékával.

Čendeš band (SK)
Kolomyjka 1,2

Tumba
Horila sosna 

A čija to chyža
Jichav kozak za dunaj

– SZÜNET –

CIMBALIBAND
Szabadon ősbemutató -  megjelenés előtt álló lemezünkről játszunk dalokat:

1. Arass Rózsám! 
2. Pacsirtás

3. Erre gyere!
4. Vándor
5. Pince

A kiállításon részt vesznek cimbalmon tanuló fiatalok, valamint hangszerkészítő mesterek.

Kovács Balázs cimbalom készítő mester 1991-ben került a Kozmosz Ipari Szövetkezetbe mint cim-
balomkészítő ipari tanuló, Jancsó István mester mellé.1995-ben készítettem az első önálló hang-
szeremet, azóta önállóan dolgozik.  Jancsó István nyugdíjba vonulása után átvette mestere tevé-
kenységét.  2007-ben mestervizsgát tett. Jelenleg egyéni VÁLLALkozóként új cimbalmok készítésével, 
javításával, hangolásával foglalkozik.

Nagy Ákos Jancsó István növendéke volt. 1980-ban kezdte el tanulni a cimbalomkészítés szak-
máját. 1984-től 1990-ig mesterével együtt dolgozott a Kozmosz Ipari Szövetkezetben.  1990-ben 
átvette Báder András műhelyét és azóta saját műhelyében, saját néven jegyzett hangszereket 
készít. Mestervizsgáját a Budapesti Kézműves és Ipar Kamarától szerezte. Sokféle méretű súlyú cim-
balmokat készít kívánság szerint egyedi kivitelben igény szerint. 2012- óta tanít a hangszerkészítő 
iskolában.
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prof. HERENCSÁR  VIKTÓRIA, ArtD. a Besz-
tercebányai Művészeti Akadémia professzora, 
a Cimbalom Világszövetség elnöke Budapesten 
született. Három és fél éves korában kezdett cim-
balmon játszani. 1974-ben kitüntetéses diplomát 
szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Bu-
dapesti Tanárképző Tagozatán cimbalom- szol-
fézs-ének szakon. Cimbalom tanára Tarjáni Tóth Ida 
volt. 2004-ben művelődési és felnőttképzési mene-
dzseri diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyete-
men. 2011-ben doktori fokozatot (ArtD), 2012-ben 
docensi (Doc.) rangot szerzett a Besztercebányai 
Művészeti Akadémián. 2019-ben professzori vizs-
gát tett, 2020-ban vette át professzori diplomáját. 
1973-tól a Magyar Rádió szólistája, 1975-tõl 2020-ig 

a Magyar Állami Operaház zenekarának tagja. 1997-től a Besztercebányai 
Művészeti Akadémia vendég docense, 2012-től kinevezett docense, 2020-tól 
kinevezett professzora. 2005-ben a Pekingi Kínai Zeneakadémia vendégpro-
fesszorának nyilvánította. Klasszikus és népzenét egyaránt játszik. Világszerte 
vendégszerepel szólistaként, zenekari tagként és kamarazenei partnerként. 
Számos híres karmesterrel és művésszel dolgozott együtt. Népi együttesek ze-
nekarának gyakori meghívott szólistája volt. Több ország TV és Rádiótársasága 
készített vele felvételeket, riportokat. Zeneszerzők írtak és ajánlottak számára 
szóló és kamarazenei műveket, melyek ősbemutatói nevéhez fűződnek. Nem-
zetközi fesztiválokhoz és versenyekhez hívták számos alkalommal zsűritagnak. 
A koncertek mellett cimbalomtörténeti előadásokat és hangszerbemutató-
kat tart német, angol, szlovák és magyar nyelven, szemináriumokat szervezett 
külföldön és Magyarországon. Növendékei közül többen nyertek nemzetközi 
versenyeket. Átiratokat készít, saját műveket komponál. 1991-ben a szervezője 
és házigazdája volt az első Cimbalom Világkongresszusnak, ahol megalakult 
a Cimbalom Világszövetség, melynek elnökéül választották. Azóta elnöke a 
Cimbalom Világszövetségnek (www.cimbalom.org).
Számos kitüntetés birtokosa, Budapest főváros 17. kerületének, Rákosmente 
díszpolgára. Hangfelvételek őrzik szóló, kamarazenei és zenekari játékát.
www.viktoriaherencsar.com

RUŽENA DECKA Holešovban (CZ) szüle-
tett, zenész családban. Születésétől fogva 
Valašské Meziříčíben nőtt fel, ahol a ze-
neiskolában zongorát és klarinétot tanult. 
1961-1967 között az ostravai konzervatóri-
um növendéke volt Jiřina Liebermanová és 
Zdeněk Horák professzoroknál. Cimbalom 
és klarinét szakon szerzett diplomát. Tanul-
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Mgr. Art ANDREA STRAČINOVÁ cimba-
lom és hackbett művész nagy művészi te-
hetségű családból származik, ami kiskorától 
a zene iránti szeretetig vezette. Első tanára 
Mgr. Art Martin Budinský ArtD. volt. A J. L. Bel-
la Konzervatórium (Besztercebánya, Szlová-
kia) befejezése után Besztercebányai Művé-
szeti Akadémián folytatta tanulmányait, ahol  
prof. Herencsár Viktória, ArtD. volt a cimba-
lom tanára. Tanulmányai során egy éves ösz-
töndíjat kapott Linzben, az Anton Bruckner 
Privatuniverzitätben, ahol hackbrettet és sal-
terio-t tanult Liudmila Beladzed osztályában. 
Jelenleg a Besztercebányai Művészeti Aka-
démia doktorandusz hallgatója, ahol doktori 
munkájának témájához az ázsiai és az euró-
pai cimbalom technikák összehasonlításának 

területén végez kutatásokat. Andrea Stračinová a legnagyobb nemzet-
közi cimbalomverseny „Nemzetközi cimbalomfesztivál Valašské Meziříčí” 
díjazottja. Rendszeresen részt vesz nemzetközi szemináriumokon és work-
shopokon, különböző kongresszusokon és zenei fesztiválokon. Tanárként 
dolgozik egy általános művészeti iskolában, tanfolyamokat és szeminári-
umokat tart, koncertezik itthon és külföldön. Nagy szenvedélye az eredeti 
cimbalom irodalom tolmácsolása. Koncertezik szólóban, kamarazeneka-
rokkal, például a cseh barokk együttessel (Musica Florea), és szimfonikus 
zenekarokkal (Besztercebányai Állami Operaház, Győri Némzeti Színház, 
Szláv Zenekar).

mányai kezdetétől állandóan játszott népzenei együttesekben Orlovában a 
Doubravan együttesben, Frýdek -Místekben az Ostravice együttesben, Český 
Těšínben a Slezan együttesben és Karolinkában Portášban. 1976 óta a Vse-
tín-i Jasénka dal- és táncegyüttes cimbalomjátékosa. 1965 és 1974 között a 
Frýdlant nad Ostravicí Művészeti Iskolában tanított, közreműködött a Janáček 
Kórusban és az Ostroj Fúvószenekarban. tanított a Tanított a Vsetín-i Művészeti 
Iskolában,  1975-től a Valašské Meziříčí Művészeti Iskolábantanít.
Gyakran lép fel szólóban és kamaraduóban, kiállításokon és ünnepi alkalma-
kon. Játékát a televízió és rádió felvételek rögzítették. Gyakran hívják verse-
nyek zsűrijébe és oktatási tanfolyamok vezetéséhez. 1990 óta tanítja a cim-
balmot a P.J. Konzervatóriumban Vejvanovský Kroměřížben és 2006 óta az 
ostravai Janáček Konzervatóriumban is. 1995 megalapította a Cseh Cimba-
lom Szövetséget, melynek azóta is elnöke.
1995 óta Nemzetközi Cimbalomfesztivált szervez kétévente. Vezetőségi tagja 
a Cimbalom Világszövetségnek. 1995 óta a Hedvika női kórus kórusmestere. 
2007-ben Valašské Meziříčí városi tanácsa „Valašsské Meziříčí városi díjjal” tün-
tette ki.
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Mgr. Art ZUZANA STRAČINOVÁ lánykori 
nevén Holíková Közép - Szlovákiából származik.
A 2009-2015-ös években cimbalom-tanulmá-
nyokat végzett Mgr.Art Martin Budinský, ArtD. 
tanárnál a Besztercebányai J. L. Bella Kon-
zervatóriumban. Tanulmányait prof. Viktóriai 
Herencsár, ArtD. irányításával folytatta a Besz-
tercebányai Előadóművészeti Akadémián. 
Tanulmányai során számos koncerten és több 
hazai és nemzetközi versenyen vett részt, ahol 
különböző díjakat nyert, többek között: 2011 
-es díjazott a Nemzetközi Cimbalomversenyen 
Valašské Meziříčíben, 2011 Második hely a duó 
játékában a Nemzetközi Cimbalomversenyen 
Valašské Meziříčíben.
2013 -as díjazott a Nemzetközi Cimbalomver-
senyen Valašské Meziříčíben. 2015-ben külön 
díj Nemzetközi Cimbalomversenyen Valašské 
Meziříčíben. 2012 abszolút győztese a Cimba-
lomversenynek Besztercebányán. 2015-ben 
Második hely a konzervatóriumi növendékek 

országos versenyén Besztercebányán.
A Čendeš „világzene” csoport tagja, és cimbalmot tanít a breznói és a nova 
banai Alapfokú Művészeti Iskolákban.

GABRIELA KRCHŇÁČKOVÁ cseh-spanyol 
származású cimbalomművész. Tanulmánya-
it a Kroměříži P. J. Vejvanovský Konzervatóri-
umban Růžena Děcká osztályában, majd az 
ostravai Janáček Konzervatóriumban Daniel 
Skála vezetésével végezte. Közreműködött a 
Cseh Rádióval, a TV Noe -val, az Ostravai Új 
Zene Központtal, a Brnoi Rádió Népi Zeneka-
rával és a Prágai Iparművészeti Múzeummal. 
2020 novemberében mutatta be Daniel Skála 

Concerto cimbalomra és zenekarra című kompozícióját, ahol az Ostravai Ja-
náček Filharmonikus Zenekarral debütált a Fiatal Szólisták koncertciklus kereté-
ben, Stanislav Vavřínek vezényletével. Kamarazene díjazottja a Valašské Me-
ziříčí Nemzetközi Cimbalom Fesztiválnak 2017 -ben. Képviselte Csehországot 
a Nagy-Britanniában és Szlovákiában megrendezett Cimbalom Világkong-
resszuson. Rendszeresen részt vesz a Cseh Cimbalom Szövetség által szerve-
zett nyári cimbalom tanfolyamok szervezésében, amelynek tagja. Ötödik éve 
foglalkozik pedagógiai tevékenységgel. 2019 óta az Ostrava Center for New 
Music producere.
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Mgr. Art VLADIMÍR HOMOLA 1983-ban született 
Besztercebányán (Szlovákia). Cimbalomtanulmányait 
a Besztercebányai  Művészeti Iskolában kezdte Margita 
Chupáčová osztályában (1989-1998), majd a Beszter-
cebányai J.L. Bella Konzervatóriumban folytatta (1998-
2002). Részt vett nemzetközi cimbalom tanfolyamokon 
is Balassagyarmaton (1999-2001 Magyarország). 2002 
és 2007 között a Besztercebányai Művészeti Akadémia 
hallgatóka volt, prof. Viktória Herencsár, ArtD. növendé-
keként. Tanárként dolgozott a Sliaci Művészeti iskolában 
(2003-2004) és adjunktusként a Besztercebányai Művé-
szeti Akadémián (2007-2008). Tanulmányai során számos 

díjat nyert nemzetközi versenyeken (Valašské Meziříčí: 1999 - 3. hely, 2001 - 1. 
hely, 2003 - 2. hely, 2005 - 1. hely, Minszk: 2007 - 3. hely). Közreműködött zene-
karokban a Besztercebányai Állami Operaházban, Györi Nemzeti Színházban 
(Erkel Ferenc: Bánk Bán), Budapesti Állami Operaházban (Igor Stravinsky: Re-
nard) a Szegedi Nemzeti Színházban (Erkel Ferenc: Bánk Bán). 2007 -ben a 
Besztercebányai Művészeti Akadémia kitüntette a tanulmányai során elért si-
keres iskolai képviseletéért. Tanulmányai befejezése után cimbalmosként dol-
gozott a pozsonyi Lúčnicában és az Aranyhegedű zenekarban (2008-2016). 
A 2013-2019-es években zeneszerzést tanult a Besztercebányai Művészeti 
Akadémián prof. PhDr. Krák Egon, ArtD. vezetésével.  2018 márciusa óta a 
pozsonyi SĽUK (Szlovák Népművészeti Együttes) tagja. 2018 óta cimbalmot és 
zeneszerzést tanít a nyitrai Művészeti Iskolában, 2019 óta pedig Pozsonyban. 
Számos szóló- és kamarakompozíció szerzője, folklór együttesek és zenekarok 
számára komponál és hangszerel zeneműveket.

Mgr. Art MARCEL COMENDANT 1980-ban szü-
letett Kisinyovban, Moldáviában. 1987-től 1998-ig 
a „Ciprian Porumbescu” Gimnázium cimbalom 
szakon tanult Varnavi Comendant és Valeriu Luta 
tanároknál. 2000-től tanulmányait a Besztercebá-
nyai Művészeti Akadémián folytatta prof Herencsár 
Viktória, ArtD. tanárnőnél. 2005-ben szerzett cimba-
lomművészi diplomát. Számos nemzetközi cimba-
lomverseny helyezettje volt. Szólistaként, kamaraze-
nekarokkal és szimfonikus zenekarokkal egyaránt 
koncertezik világszerte. Számos formációban tag, 
például PaCoRa jazz trió, Bashavel Együttes, Donau 
Swing Együttes, Grzech Piotrowski World Orchest-
ra, Capella Gabetta barokk együttes. Több projekt 
meghívott művésze (Milokraj, Miruša, Puščana), szó-

ló projektje „Reflectare” (moldáviai zeneszerzők cimbalom kompozíciói). A Po-
zsonyi Állami Konzervatórium tanára. 
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Mgr. Art MYKHAYLO ZAKHARIYA, 
ArtD.  1987-ben született egy profi ze-
nész családban Moldovában. A család 
hamarosan Ukrajnába költözött. Mykhay-
lo kétéves korában kezdett el cimbal-
mon játszani. Három éves korában fel-
vették a Dolyn (UA) Alapfokú Művészeti 
Iskolába, apja osztályába. Négy éves 
korában fejezte be első nyilvános szerep-
lését. 5 éves korában első helyezést ért el 
a regionális versenyen. Tízéves korában 

szólókoncerteket adott Ukrajna-szerte és első rádiófelvételét (Kijev), valamint 
elismerést kapott az elnöktől, egy évvel később pedig a Kulturális Minisztérium-
tól is művészi érdemeiért. 2002-ben a Besztercebányai J. L. Bella Konzervatóri-
umban kezdett tanulni, Herencsár Viktória osztályában. További tanulmányait 
az Ivano-Frankivszki (UA) „Vaszilij Stefanik of the Karpathians” Állami Főiskolán 
folytatta apja osztályában, és párhuzamosan a Besztercebányai Művészeti 
Akadémián, Herencsár Viktória vezetésével. 2021-ben doktori tanulmányait 
a Besztercebányai Művészeti Akadémián végezte szintén Herencsár Viktória 
vezetésével. Mykhaylo Besztercebánya polgármestere kitüntetését kapta a 
besztercebányai régió (SK) sikeres képviseletéért, valamint oklevelet kapott 
az ukrán kultúra népszerűsítéséért és a nemzeti hagyományok megőrzéséért. 
Dolyna (UA) város díszpolgára.  Számos nemzetközi verseny győztese. Jelenleg 
a Jozefa Adamoviča Konzervatórium tanára Kassán. Előadásokat, kurzusokat 
tartott Pekingben, Mexikóban, Ukrajnában, Szlovákiában. Világszerte koncer-
tezik szólistaként, közreműködik zenekarokná. A Cimbalom Világszövetség 
kongresszuasainak gyakori résztvevője. Több CD felvétel őrzi játékát.

ROOZBEH NAFISI (Jutta Fischel fotó) 1979-
ben született. Santur művész és zeneszerző, de 
szerteágazó érdeklődése miatt több tantárgy-
ból is szerzett diplomát. Például Matematika és 
Pszichológia tudományból szerzett diplomát Ka-
liforniában, bachelor diplomát zeneszerzésből 
és zenetudományból szintén Kaliforniában, ze-
neszerzést tanult Németországban, Japánban, 
majd zeneszerzésből mesteri diplomát szerzett 
Linzben a Bruckner Privát Egyetemen. Santur 
tanulmányait hazájában, Iránban kezdte. Az-

óta számos kompozíciót készített hangszerére, melyeknek előadója is. Előa-
dásokat tartott az iráni zenéről és hangszeréről számos országban meghívott 
előadóként. Szólóban és zenekarokkal egyaránt koncertezik. Kompozícióiban 
újszerűen használja a santur játékának lehetőségeit.
1999-től zeneszerzés és santurt tanít. Jelenleg doktori tanulmányait végzi zene-
tudományból a Zene és Előadóművészeti Egyetemen Bécsben, Ausztriában.
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FEKETE KRISZTIÁN énekesként, majd citerásként 
találkozott először a népzenével. Székesfehérvá-
ron a szakiskolás évek alatt Petrovits Tamástól ta-
nult cimbalmozni. 2010-ben a Nyíregyházi Főiskolán 
szerzett diplomát ének-zene, népzene tanári sza-
kon. 2012-ben a Parapács Zenekarral a „Fölszállott 
a páva” verseny győztese volt népzenei, televíziós 
tehetségkutató verseny zenekari kategóriáját. 2014-
2019 cimbalom és citera tanárként oktatott Nyír-
egyházán a Vikár Sándor Zeneiskolában és a Nyír-
egyházi Művészeti Szakközépiskolában. 2014-ben a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, népi cimba-

SZABÓ DÁNIEL cimbalomművész, népdalé-
nekes, zenetanár, a Népművészet Ifjú Mestere. 
1982-ben született Székesfehérváron. Zenei ta-
nulmányait 1989-ben kezdte a székesfehérvá-
ri Hermann László Zeneiskolában. Első tanára 
Petrovics Tamás volt, aki a klasszikus zenei elő-
tanulmányokat követően a magyar népzene 
alapjaival is megismertette. 1990-től zongorát, 
1993-tól pedig népdaléneket tanult Vakler An-
nától. Az 1996-ban és 1999-ben megrendezett 
I. és II. Országos Népzenei Versenyen, Gödöllőn 
kiemelt nívó díjban részesült. 2001-2004 között 
tanulmányait a váci Pikéthy Tibor Zenekonzer-
vatóriumban folytatta, melynek cimbalom, 
népdal és magánének kurzusait dicsérettel vé-
gezte el. Váci cimbalomtanárai közül Balogh 
Kálmán egyedi oktatói technikájával egy szá-
mára merőben új, az eddigieknél sokkal széle-

sebb spektrumú látásmóddal gazdagította, csiszolta hangszertudását, Farkas 
Rózsa pedig nagyban hozzájárult klasszikus zenei műveltségének fejlődéséhez. 
Váci tanulóévei alatt népdaltanára Papp Ágnes, magánének tanára Rácz 
Éva voltak, így több énektanártól tanulva a hangképzésnek, énektechnikának 
több formája is nyitottá vált számára. 2009-ben okleveles etnográfus képesí-
tést szerzett az ELTE BTK néprajz szakán. Szakdolgozata a székelyföldi Küsmöd 
mente népzenéjének történeti, cigányzenészeinek szociológiai jellegű vizs-
gálata, saját gyűjtései alapján. 2007 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen újonnan induló népzene tanszak cimbalom szakos hallgatója, tanára 
továbbra is Balogh Kálmán. Az alapképzés befejezése után 2010-ben népi 
cimbalom előadóművész diplomát szerzett, 2012 - ben a zenetanári  szakké-
pesítést kapott. 16 éves kora óta állandó szereplője a népzenei mozgalomnak, 
számos népzenei kiadvány közreműködője. Számos formációban koncertezik 
Magyarországon és külföldön.
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lom tanári szak mesterképzésén szerzett diplomát Balogh Kálmán növendé-
keként. 2016. január 20.-án a MÜPA Bartók Nemzeti Hangverseny termében a 
Parapács Zenekar és Nemzeti Filharmonikusok a „Csak Tiszta forrásból” című 
közös koncertjén közreműködött. Vezényelt Kocsis Zoltán. Az egy évtizede 
tartó pedagógia munkája során a cimbalmos és citerás növendékei számos 
hangszeres országos és térségi versenyen, minősítőn kiemelkedő eredménye-
ket értek el. 2017-től 2020-ig a Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor 
Programjának ösztöndíjasa volt Kárpátalján, utolsó évben pedig Kelet-Felvidé-
ken. 2020-ban zenekart alapított Három Vidék Zenekar néven (Kelet -Felvidék) 
2021-ben az Eszterhéj Program zenei rendezője, hangszeres előadója. Jelen-
leg a Bodrog Tanoda citera és népi cimbalom gyermek és felnőtt oktatója. 
Feleségével, Karát Eszter énekesnő-pedagógussal összeállított programjukkal 
népszerűsítik a  népzenei kultúrát Kelet-Szlovákiában.

BALOGH KÁLMÁN cimbalommű-
vész Miskolcon született 1959-ben 
híres cigányzenész családban. Tizen-
egy éves korában kezdte cimbalom 
tanulmányait nagybátyánál, Balogh 
Elemérnél. Később Szöllős Beatrix, 
majd a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán Gerencsér 
Ferenc növendékeként folytatta ta-
nulmányait. Diplomáját 1980-ban sze-
rezte meg cimbalom-szolfézs-énekta-

nári szakon. 1985-ben megkapta a Népművészet Ifjú Mestere kitüntetést, majd 
két évvel később második helyet szerzett a Rácz Aladár cimbalomversenyen. 
Azóta is számos kitüntetés és díj birtokosa. Pályafutásának kezdetén főleg nép-
zenével foglalkozott. Szinte valamennyi magyar autentikus zenét játszó együt-
tessel muzsikált már. A kortárs zene is hatással volt rá, többször koncertezett a 
Miskolci Új Zenei Műhellyel, a 180-as csoporttal és Márta Istvánnal.  Fellépett 
különböző jazz formációkkal és szimfonikus zenekarokkal is. A Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Népzene Tanszékén 2007 óta tanít. Világszerte vendégsze-
repelt különböző formációkkal. Rádió, Tv és CD felvételek őrzik játékát.

SOLYMOSI VINCE a cimbalommal 5 éves 
korom óta foglalkozom. Elsőként Unger Ba-
lázs tanítványaként népzenét tanult, majd 
középfokú tanulmányait klasszikus cimba-
lom szakon végezte el Lukács Miklós vezeté-
sével. A klasszikus zenei képzés alatt kezdett 
el foglalkozni a dzsessz alapjaival és az imp-
rovizációval. Jelenleg Balogh Kálmán tanít-
ványa a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem Népzene Tanszékén.
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FLAIR ENSEMBLE
A FLAIR együttes 2014-ben alakult. Zenei nyelve a népzene és a klasszikus 
zene szimbiózisán alapul. Az együttes dramaturgiájának forrásai klasszikus 
zeneszerzők-neofolkloristák (Leoš Janáček, Bartók Béla és mások) szerzemé-
nyei, Petr Bezruč, Josef Kainar vagy Josef Kalus költészetéből, és nem szabad 
elfelejteni Blažková Klára, a FLAIR énekesnője és Jan alkotásait. Jan Rokyta 
a FLAIR művészeti vezetője. Az együttessel felvételeket készültek rádió és TV 
csatornák. Számos fesztiválon közreműködtek, a Musica Pura Nemzetközi Ze-
nei Fesztivál állandó együttese, és kétszer nyerték meg a Svetozára Stračinu 
Grand Prix nemzetközi versenyt 2015 -ben és 2021 -ben. A FLAIR együttes öt 
CD készítésében vett részt, amelyek közül kettő a FLAIR profil albuma - Od 
pramenů k moři (A forrástól a tengerig) és a Kapka ke kapce (Cseppről csep-
pre). Az évek során együttműködtek híres előadóművészekkel, kamaraze-
nekarokkal, híres cseh színészekkel is, mint Alfred Strejček és Tomáš Jirman, 
valamint népszerű énekesnőkkel, például Ewa Farná és Radek Pastrňák. 2021 
-ben a FLAIR kulcsszerepet játszik a morva népballadák és a Velké Karlovice 
és Nový Hrozenkov falvaiból származó dalok rögzítésében. Az összes többi 
albumhoz hasonlóan ezeket a felvételeket is közzéteszik az Indies Happy Tra-
ils oldalon. A „Kapka ke kapce” legutóbbi CD albumukat különböző zenei 
listákon helyezték el, például a World Music Charts Europe, az Ethno Cloud 
és a Radio Proglas listáin.
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ČENDEŠ BAND (korábban Rusin Čen-
desš Orchestra néven ismert) egy zenekar, 
amely egy cimbalom, hegedű, gitár, nagy-
bőgő, valamint férfi és női ének összeállí-
tására alakult. A fiatal hivatásos zenészek, 
akik komolyzenei oktatásban részesültek, 
és ruszin kisebbség népzenéjével vannak 
körülvéve, új, érdekes módon közelítenek 
a népzene értelmezéséhez, amely a klasz-
szikus zene, a jazz, a balkáni ritmusok és a 
szláv dallamok elegyítésén alapul. A kritika-
ilag jól fogadott 2015-ös debütáló album 
csak kissé paradox módon a „Best Of” cí-
met kapta, és jelölték a Radio Head Award 

2015 -re (szlovák „Grammy Award”). A második album „Cossack Attack!” Öt-
letes népi feldolgozás, gazdag hangzású vokális duettekkel és virtuóz hegedű-
szólókkal. Ez az album a 15. helyen végzett a World Music Chart Europe listáján 
(2019. június). A pozsonyi World Music Fesztivál közönsége vagy a Czech Music 
Crossroads szakemberei azonban megerősítik, hogy az élő előadások a leg-
hatékonyabb módja annak, hogy szenvedélytől és energiától telve élvezzék 
zenéjüket. Létezésük hét éve alatt lelkes közönséget gyűjtöttek össze Szlová-
kiában, Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon. A zenekar 
tagjai: ZUZANA STRAČINOVÁ – cimbalom, ének, ANDREJ TURČIN – hegedű, 
ének, RENÉ BOŠEĽA – brácsa, gitár, ének, JAKUB STRAČINA – nagybőgő, RÓ-
BERT BOŠEĽA – ütőhangszere, PETER ŠIPULA – hegedű, ének.

CIMBALIBAND
Unger Balázs – cimbalom, 
Varga Kornél – gitár, baglama
Solymosi Máté – hegedű
Tóth Gergely – nagybőgő, brá-
csa
Babos Lőrinc – dob, ütős hang-
szerek 

Az idén 14 éves Cimbaliband 
minden évben tud valami kü-

lönlegeset, frisset mutatni a magyar világzenei színpadán! A banda tíz nagy-
lemezének zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, és 
a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal, A banda tagjainak jelen-
tős népzenész múltja van, így a Cimbaliband “boszorkány konyhájában” a 
gyökerektől merített autentikus zenéből kiindulva készülnek a fogások. A zenei 
csemegéket pedig úgy tálalják elénk, hogy a dalok alapját egy igen különle-
ges hangszer, a cimbalom alkotja, megfűszerezve egy kis jazz-el, latin zenével, 
balkáni ritmusokkal. Nem véletlenül emlegetik a zenei szaklapok a gödöllői 
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születésű Unger Balázst a „cimbalom Chuck Berry-je” ként! Gyors ”riffjeivel” 
változatos stílusban mozgatja, irányítja a zenekart az igazi magyar akusztikus 
„keverőpult” mögül. A fentieket egyesítve válik teljessé a hallgató számára 
az eredeti kelet-európai cimbalom rock’n’roll! Mesterien gyúrja össze autenti-
kus népzenei gyűjtéseit és életigenlő szerzeményeit, melynek eredményeként 
születhetett meg az alábbi pár sor is a Magyar Nemzet hasábjain: a zenekar 
tagjai „bebizonyították, hogy az autentikus népzene is lehet trendi.”

A KOREAN YANGGEUM ASSOSICATION 2014-ben alakult fiatal zené-
szekből, akiknek célja a yanggeum (koreai cimbalom) kultúrájának népszerű-
sítése. Az általuk képviselt zene őrzi Korea tradicionális zenéjét, de azt tovább 
fejlesztve, a tradicionális hangszereken klasszikus, és világzenei populáris zenét 
is közvetítenek a fiatalság számára. A Szövetség tagja a Cimbalom Világszö-
vetségnek, melyen keresztül ma már világszerte nagy népszerűségre tett szert, 
példát mutatva az országoknak, hogyan lehet közvetíteni a tradicionális zenét 
a fiatalok számára, hogyan lehet bevonni a fiatalokat a nemzeti kultúra meg-
tartására.  A Koreai Yanggeum Szövetség elnöke  Yun Eunhwa, aki a Myong-
ji Egyetem Koreai Népzenei Tagozat professzora, a Chung-Ang Egyetemen 
doktori képzésben részesült, a Unification Ensemble igazgatója. A Szövetség-
ből a koncerten közreműködő An Jin egyben a Koreai Nemzeti Zenekar tagja 
is, Im Eunbyeol a Szövetségen belül alakult együttes tagja. A Szövetség tag-
jaiból álló együttes Ázsia több országában és Amerikában vendégszerepelt. 
Magyarországon először mutatkoznak be műsorukkal.

Son Serin fiatal hegedűmű-
vész a Sungshin Women’s Uni-
versity (Szöul, Dél-Korea) hall-
gatója az Erasmus program 
keretében a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem ösztöndíja-
sa.
A 11. Szöul Művészeti Verseny 
első helyezettje.

YUN EUNHWA AN JIN IM EUNBYEOL
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