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e s e m É n Y n a P t á R

Június 22. 21.00
sZEnT isTVÁn TÉR

Június 23. 18.00
sZEnT isTVÁn TÉR

D Í J M E n T E s !

Pellegrinos 
de Dalabai
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Június 24. 21.00
PÉCs – EXPo CEnTER

Június 25. 18.00
KoDÁly KöZPonT

G. VERDI

oPERa Két fElVonáSban

csak egy előadás

a Prima Donna  
az utóbbi évek egyik 
legzajosabb nemzetközi 
sikerét arató operája
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Plácido Domingo tiszteletére Pécs 
Megyei Jogú Város és a Guliand 
Menedzsment évente megvaló-
suló, nemzetközi fesztivált hozott 
létre, mely első alkalommal 2017. 
június 22. és 25. között kerül be-
mutatásra.

az alapítók tisztelegve a spanyol 
származású, világhírű Művész több 
évtizedes, kimagasló, határokon át-
ívelő művészi munkája, és humani-
tárius tevékenységei előtt, egyben 
kifejezve Pécs Megyei Jogú Város 
köszönetét az elmúlt években 
megvalósult közös produkciókért, 
az új eseményt PéCS – PláCIDo 
DoMInGo ClaSSICS névvel hir-
dették meg.
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F l o R e n t i n o  P e R e z

Querido Plácido:

Me sumo a este merecido reco-
nocimiento a toda una carrera 
de éxitos. Eres una figura uni-
versal gracias a tu talento, a tu 
trabajo, a toda una vida dedi-
cada a superarte cada día. los 
que tenemos la fortuna de ser 
tu amigo estamos muy orgullo-
sos de lo que representas en el 
mundo. Eres uno de los grandes 
embajadores de nuestro país y 
gracias a los valores con los que 
has guiado toda tu carrera. No 
solamente tienes la admiración 
de todos, tienes también el ca-
rino de millones de personas a 
los que has llegado con el co-
razón.

Quiero por último desearte lo 
mejor en ese maravilloso país, 
como es Hungría, que vió nacer 
a uno de nuestros grandes mi-
tos, como es Ferenc Puskás.

Nos une nuestra gran pasión 
por el Real Madrid. Es un orgu-
llo tenerte como socio de honor 
de este club, pero sobre todo es 
un orgullo tenerte como amigo.

Un fuerte abrazo, Plácido.
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Florentino Perez, a Real Madrid elnöke
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Plácido Domingo első alkalommal,  

2008-ban adott óriási sikerű  

koncertet Pécs városában.
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Kedves Plácido!

Csatlakozom ennek a sikerekkel 
teli életpályának a megérdemelt 
elismeréséhez. Nemzetközi sze-
mélyiség vagy, hála tehetséged-
nek, munkádnak és annak az 
egész életre szóló elhivatottság-
nak, hogy minden nap felülmúl-
jad önmagadat. Azok a szeren-
csések, akik a barátaid lehetünk, 
büszkék vagyunk arra, amit a 
világban képviselsz. Egyike vagy 
hazánk kiemelkedő nagykövete-
inek, aki ezekkel az értékekkel 
irányította egész pályáját. Nem-
csak mindannyiunk csodálatát 
érdemled ki, de milliók szerete-
te is övez téged, akiknek eljutot-
tál a szívükig.

Végül a legjobbakat szeretném 
neked kívánni ebben a csodá-
latos országban, Magyarorszá-
gon, ahol egyik nagy mítoszunk 
Puskás Ferenc született.

Összeköt bennünket a Real 
Madrid iránti nagy szenvedély. 
Büszkék vagyunk rá, hogy en-
nek a klubnak tiszteletbeli tagjai 
között tudhatunk, de mindenek- 
előtt büszkeség számomra, 
hogy a barátod lehetek.

Nagy ölelés, Plácido.

Madrid, 2017. június 14.

fEsZTiVÁl MagaZin – PÉCs, 2017



2Ph
ot

o 
©

 K
ao

ri 
Su

zu
ki



fesztivál magazin – Pécs, 2017

a zene reneszánsz alakja napjaink legkiemelke-
dőbb opera művésze, akinek a repertoárja több 
mint 140 szerepet, 150 felvételt – beleértve 99 tel-
jes operaelőadást – tartalmaz.
 
2003–2011 között a Washington Nemzeti Opera, 
jelenleg pedig a los angeles opera vezérigaz-
gatója. az Europa nostra, valamint az Internatio-
nal federation of the Phonographic elnöke és a  
national Young arts foundation tagja.

Plácido Domingo munkásságát számos jelentős 
kitüntetéssel, díjjal is elismerték, többek között:

Presidential Medal of freedom
Kennedy Centre Honoree   
Commandant of the legion of Honor
Honorary Knight of the british Empire.

A legrangosabb felsőoktatási intézmények, így az 
oxford valamint a new York Egyetemek is Doctor 
Honoris Causa címet adományoztak a Művésznek. 
Károly Gusztáv svéd király a birgit nilsson-díjat el-
sőként a tenor sztárnak adta át az opera világában 
elért sikereiért.

11
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m a g Y a R o R s z á g  b a R á t j a

Pécs Város és a Guliand menedzs-
ment 2007-ben megalapozott 
együttműködésének köszönhető-
en, Plácido Domingo közreműkö-
désével  az elmúlt években több 
nagysikerű produkció jött létre  
Baranya megye székhelyén. 2009-
ben, a PÉCS2010 Európa Kulturális 

Fővárosa programsorozat része-
ként óriási sikerrel került megren-
dezésre az 1993-ban, Párizsban 
alapított Plácido Domingo’s ope-
ralia Opera Világverseny. A döntőt 
követően, a világsztár és az Opera-
lia 2009 meghívott díjnyertes éne-
kesei a Dóm téren, közel 18 ezer 
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néző előtt adtak fergeteges sikerű 
koncertet. 

A PÉCS2010 Európa Kulturális  
Fővárosa programsorozat Plácido 
Domingo fővédnökségével  való-
sult meg.

a Pécsi tudományegyetem Szená-
tusa 2016. február 7-én tiszteletbeli  
doktorrá avatta a világhírű opera-
énekest.

13
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a n g e l  b l u e

Zarzuela-díjas, Operalia 2009 Pécs–Budapest.

Napjaink egyik legkiemelkeőbb szoprándívája Pécs vá-
rosát tarja európai „szülővárosának”, mivel ez az a város, 
ahol Európában, az Operalia apropóján első alkalommal 
járt.

Angel Blue kaliforniai szoprán hangjának ismertetője-
gyei a csillogó és agilis felső tartomány, a „füstös” közép-
tartomány és a szép hangszín.

Angel a 2008–2009-es szezonban a San Francisco Ope-
rában debütált. A 2010–2011-es évadban egyebek 
mellett a valenciai Művészetek Palotájában és a Bécsi 
Színházban lépett fel. Valenciában a Carmen Michela 
szerepében debütált Marcelo Alvarez és Elina Garanca 
partnereként Zubin Mehta vezényletével.

A világszerte fellépő művész Plácido Domingo kon-
certjeinek is egyik leggyakoribb vendége. Különleges 
tehetségének köszönhetően nem csak az opera világá-
ban, hanem a populáris zenében is otthon van. olyan 
művészekkel lépett már fel, mint Brian McKnight, a késői  
Donna Summer, Ruben Studdard, Chaka Khan, Jewel, és 
a Grammy-díjas „slágergyáros” David Foster.

A 2014–2015-ös évadban egyebek mellett a Bohém- 
élet Mimi szerepében énekelt az angol nemzeti opera 
színpadán. Óriási sikerrel énekel a bécsi Staatsoper, a 
milánói Scala operaprodukcióiban. az elmúlt években 
több mint 30 országban mutatkozott be, a BBC PROM 
társ- műsorvezetője és sztárvendége. 2017-ben  Mimi 
szerepét énekli a Metropolitan operában,

Mindezek mellett a Miss Hollywood 2005 és a Miss Southern  
California 2006 szépségversenyek büszke győztese is.
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Az új operasztár 
nemzedék 
Pécs városában
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Az 1883-ban, a New Yorkban meg-
nyílt Metropolitan Opera 1966. 
szeptember 16-án költözött új  
helyére, a new York-i lincoln  
Centerbe.

a világ egyik legnevesebb opera-
házában, népszerű nevén a MET-
ben fellépni azóta is rang, ezért a 
világsztárok sora megy a dalszín-
házba.

 

Plácido Domingo 18 alkalommal 
nyitotta meg a Metropolitan opera 
évadát, mellyel túlszárnyalta Enrico 
Caruso addigi rekordját. 
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Az Opera News 2015 októberi kiadásának cím-
lapján a legjelentősebb fiatal operasztárok kö-
zött említi a kínai születésű baritont, Yunpeng  
Wangot. Az énekes mind az operaházi, mind 
koncert sikereivel hamar nemzetközi elismerést 
szerzett. A 2012-ben megrendezett OPERALIA 
Közönség- és Zarzuela díjai mellett az opera Ka-
tegória második helyét is elnyerte. a kivételes 
hangszínnel és tehetséggel rendelkező énekes 
a 2014–15-ös szezonban debütált a Metropolitan 
opera színpadán.

19
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o P e R a l i a  P É c s - b u d a P e s t

2009-ben PÉCS2010 programja-
ként került bemutatásra a  Plácido 
Domingo’s operalia Világverseny.
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a basszista hangját a The New York Times „csengő 
hangú”  The Denver Post „emberfeletti ” és a The 
Guardian „dicsőséges” jelzőkkel illeti. 

A Metropolita Opera 2016/17. évadjában Marco 
armiliato dirigálásával kirobbanó sikerrel énekli 
G. Verdi aida Király szerepét. Rendszeresen fellép 
a Simón bolívar Szimfonikusok koncertjein.

A kirobbanó hangú fiatal művészt az elmúlt  
évtizedek egyik legjelentősebb basszistájaként 
jegyzik, aki gyakran fellép az Egyesült Államokban  
és Európa legrangosabb operaházaiban, valamint  
koncerttermeiben, így bécsben, Hamburgban és 
barcelonában.

23
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KÖSSÖN UTASBIZTOSÍTÁST PERCEK ALATT, 
AKÁR AZ UTAZÁSA MEGKEZDÉSE ELŐTT IS!

 UTASBIZTOSÍTÁS

BIZTONSÁG 
ÉS SEGÍTSÉG
KÜLFÖLDÖN

A promóció időtartama: 2017. június 19. - 2017. szeptember 15. A promócióban 
kizárólag a GB661 módozatkodú www. GroupamaDirekt.hu weboldalon vagy 
a Groupama ÜgyfélZóna mobilalkalmazáson kötött online utasbiztosítási 
szerződések vesznek részt. Hirdetésünk tájékoztató jellegû, nem tartalmazza a 
termékkel kapcsolatos valamennyi információt és nem minôsül ajánlattételnek.  
A biztosító szolgáltatásait a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nyújtja.  
A teljes körû tájékozódás érdekében kérjük, olvassa el a vonatkozó 
biztosítási feltételeket a Groupama Biztosító Zrt. “Válassz úticélt!” 
elvnevezésű ajándéksorsolásának részvételi és játékszabályzatát, amelyek a  
www.groupama.hu weboldalon is megtalálhatók. Az ügyfelek biztosítási 
panaszaikkal személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó 
munkatársaihoz fordulhatnak, telefonon keresztül ezt a biztosító TeleCenter  
+36 1 467 3500 telefonszámán, elektronikus levélben a www.groupama.hu  
weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában, írásban az 1380 Budapest, Pf. 1049 
levélcímen tehetik meg. A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar 
Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) látja el. A Groupama  
Biztosító Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

www.groupama.hu

KÖSSÖN ONLINE 
UTASBIZTOSÍTÁST 
2017. SZEPTEMBER 15-IG, 
ÉS NYERJE MEG
A 300 000 FORINTOS 
OTP TRAVEL UTAZÁSI 
UTALVÁNYT!
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 1. franz von suppé Könnyűlovasság – Nyitány

 2. giuseppe Verdi Macbeth
  banco áriája (Come dal ciel precipita) / soloman Howard

 3. giuseppe Verdi Ernani
  Elvira áriája és cabalettája / angel Blue

 4. giuseppe Verdi Rigoletto
  Mantuai herceg áriája a III. felvonásból (la donna e mobile) / Joshua guerrero

 5. umberto giordano andrea Chénier
  Gérard monológja (nemico della Patria) / yunpeng Wang

 6. Wolfgang amadeus Mozart Don Giovanni
  Zerlina és Don Giovanni kettőse (La ci darem la mano) 
  / angel Blue, yunpeng Wang

 7. Wolfgang amadeus Mozart Varázsfuvola
  Sarastro f-dúr áriája (o Isis und osiris) / soloman Howard

 8. georges Bizet Gyöngyhalászok
  Zurga és Nadir kettőse (au fond du temple Saint...) 
  / yunpeng Wang, Joshua guerrero

 9. astor Piazzolla libertango / solymosi Péter trombitaművész

 10. Ruperto Chapí
  las Hijas del Zebedeo / angel Blue

 11. Pablo sorozábal
  no puede ser / Joshua guerrero

 12. Jerome Kern Show boat
  ol’ Man River / soloman Howard

 13. frederick lowe My fair lady
  Ma éjjel táncolnék / angel Blue

 14. Charles gounod faust
  Valentin imája (avant de quitter ces lieux) / yunpeng Wang

 15. giacomo Puccini Gianni Schicchi
  lauretta áriája (o Mio babbino Caro) / angel Blue

 16. giacomo Puccini bohémélet
  Mimi és Rodolphe kettőse az I. felvonából (O Soave fanciulla) 
  / angel Blue, Joshua guerrero

M E T  M Ű S O R
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SolYMoSI PétER 
trombitaművész a Fesztivál 
nyitókoncertjének 
vendégművésze.

Június 22. 
Szent István tér

26

P a n n o n 
F i l H a R m o n i k u s o k
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a Pécs-Plácido Domingo Classics 
rendezvényeinek állandó közremű-
ködője a Pannon Filharmonikusok, 
akik folyamatosan jelen vannak a 
hazai és nemzetközi zenei életben. 
Több mint egy évtizede nagysikerű 
bérletsorozatot tartanak fent a bu-
dapesti MÜPa bartók béla nemzeti 
Hangversenytermében. 

Rendszeresen fellépnek Európa 
nagyvárosaiban, például bécsben, 
Grazban, Essenben, Rouenban 
és a Déli Kulturális Övezetben.  
Az együttes az egyik alapítója a 
széleskörű nemzetközi együttmű-
ködésen alapuló armel opera- 
fesztiválnak.

27
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e u g e n e  k o H n

Eugene Kohn napjaink egyik legnépszerűbb  
karmestere számos világsztár így andrea bocelli,  
Plácido Domingo brynn terfel, anna netrebko, 
Angela Georhgiu koncertjeinek művészeti vezetője. 

Pályafutásának elején többek között Renata  
tebaldi, Giuseppe Di Stefano, franco Corelli,  
Maria Callas, és a fiatal  Luciano Pavarotti  
állandó zongorakísérőjeként rövid időn belül 
nemzetközi ismertséget és népszerűséget szerzett.

Eugene Kohn a nyolcvanas évek közepén de-
bütált a Metropolitan Operában. Óriási sikerrel 
dirigál bécs, Hamburg, berlin, barcelona, Roma, 
Párizs és buenos aires dalszínházaiban.

Zeffirelli Callas „Forever” filmjében Jerermy 
Irons és fanny ardant oldalán, mint Maria Callas  
zongorakísérője, önmagát alakította.
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sándor Zoltánszüts apor

Demeniv Mihály
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Kökény Tamás
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fréderic Chopin: Barcarolle
boatEnG KáRMEn StEPHanY – zongora

Manuel de falla: spanyol tánc 
SánDoR Zoltán – hegedű, közreműködik: SZÜtS aPoR

astor Piazzolla: oblivion 
KÖKénY taMáS – nagybőgő, közreműködik: SZÜtS aPoR

Edvard grieg: i Dovregubbens hall 
SZÜtS aPoR – zongora

Manuel de falla: Danza ritual del fuego 
SánDoR Zoltán – hegedű, KÖKénY taMáS – nagybőgő,  
boatEnG KáRMEn StEPHanY, SZÜtS aPoR – zongora

Edvard grieg: Erotik 
SZÜtS aPoR – zongora

astor Piazzolla: libertango 
SánDoR Zoltán – hegedű, KÖKénY taMáS – nagybőgő,  
boatEnG KáRMEn StEPHanY, SZÜtS aPoR – zongora

Vladimir Zubitzky: omaggio ad astor Piazzolla 
DEMEnIV MIHálY – harmonika

leonard Bernstein: Mambo 
boatEnG KáRMEn StEPHanY, SZÜtS aPoR – zongora

szüts apor: Tango á la grotesque 
SánDoR Zoltán – hegedű, KÖKénY taMáS – nagybőgő,  
DEMEnIV MIHálY – harmonika, SZÜtS aPoR - zongora

34

V i R T u ó z O k  M Ű S O R A

FELLÉPőK:
sándor Zoltán 
Kökény Tamás 
Demeniv Mihály 
Boateng Kármen stephany 
szüts apor A 
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Boateng Kármen stephany
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“A lovely woman with a striking 
stage presence Ms. Rebeka has 
a big, bright voice, her sound, 
overall, is plush and full.”
The New York Times
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Karmester EugEnE KoHn

Violetta Valéry  MaRina REBEKa
Giorgio Germont  PlÁCiDo DoMingo
alfredo Germont JosHua guERRERo
flora brevoix lÁZin BEaTRiX
Gastone IgOR ksIONŽIk
Douphol báró NeBOJŠa BaBIĆ
D’obigny márki soloMan HoWaRD
Grenvil doktor ClEMEnTis TaMÁs
annina aMER lEMJa
Giuseppe sZEgEDi BEnJaMin
flóra szolgája BagDi ZolTÁn
Küldönc PEKÁRDy TaMÁs

Közreműködik 
győR És PÉcs VáROsOk  kÓRUsa
PÉCsi BalETT 
Pannon filHaRMoniKusoK

Szöveg MaRia PiaVE  
Rendező nagy ViKToR
látvány CsÍK gyöRgy
Hangmérnök JEREMy EaDE
Karigazgató CsÁnyi ValÉRia
Koreográfus VinCZE BalÁZs

giusEPPE VERDi

oPERa Két fElVonáSban
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Ifj. Alexandre Dumas 1848-ban 
adta ki La dame aux camélias  
(A kaméliás hölgy) című regényét, 
melynek főszereplőjét, Marguérite  
Gautiert az 1847-ben elhunyt  
Marie Duplessis-ről (eredetileg  
alphonsine Plessis) mintázta.  
Dumas közel egy évig folytatott 
viszonyt Marie-val húsz éves koruk-
ban. Saját regényéből színdarabot 
is írt, ennek a Vaudeville théâtre 
beli premierjét látta Verdi Párizs-
ban. 1852 végén a zeneszerző 
megkérte Piavét, készítsen a da-
rab alapján librettót, mert operát 
akar írni belőle. A bemutató bukást 
hozott, mert a közönség számára 
szokatlan volt a kortárs környe-
zetbe helyezett cselekmény, s az 
énekesek is hagytak kívánnivalót 
maguk után. A következő évben a 
szintén velencei teatro Gallóban 
már az 1700-as évekbe helyezték 
a darabot, s Verdi néhány számot 
korrigált.

A Traviata ezután a 
világ operaházainak 
egyik legjátszottabb 
műve lett.
Magyarországon 1857. november 
10-én mutatták be először a Nem-
zeti Színházban.

Marie Duplessis valóban mindig 
egy szál kaméliával vagy kamélia-
csokorral a kezében jelent meg a 
párizsi szalonokban, bálokon. 

A „Traviata” szó jelentése: útról 
letért. Verdi operájában Violetta 
Valery néven szerepel.

(operakalauz)
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A let születésű Marina Rebeka napjaink egyik 
legkiválóbb és legkeresettebb szopránénekese.  
Az „elmúlt 50 éve legjobb Violettája” címmel  
illeti őt a nemzetközi sajtó és kritika. 2009-ben a 
Salzburgi fesztiválon Riccardo Muti vezénylése 
alatt nyújtott meghatározó fellépése óta, Marina 
Rebeka  állandó vendége a világ legrangosabb 
operaházainak. Estéről estére meghódítja a Met-
ropolitan opera, Carnegie Hall, teatro alla Scala, 
a londoni Királyi opera, Vienna Staatsoper és a 
Zürich Opera közönségét. Olyan neves karmes-
terekkel dolgozik együtt, mint  Riccardo Muti,  
Zubin Mehta, antonio Pappano, fabbio luisi, vagy   
Marco armiliato,  

A magyar közönség elsőként Pécsett, a Traviata 
Violetta szerepében hallhatja a dívát.
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a világsztár énekes, Plácido Domingo a SonY 
CLASSICAL az elmúlt években számos nagysikerű 
CD-t és DVD-t jelentetett meg.  

Rendezvényeinken a következő albumokat ajánlják 
az Ön figyelmébe: 

tHE bESt of PláCIDo DoMInGo 
a legkedveltebb tenor áriák...

DoMInGo at tHE MEt 
legendás előadások részletei...

SonGS DoMInGo 
népszerű örökzöld slágerek...
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Plácido Domingo és Marina 
Rebeka Párizstól New Yorkig,  
a  világ legrangosabb opera-
házaiban lépnek színpadra  
Giuseppe Verdi egyik 
legnépszerűbb zeneművében,  
a Traviatában.
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A fiatal tenorista a Los  Angeles Opera egyik 
legnépszerűbb énekese, aki számos nagysikerű  
produkcióban vált a közönség egyik kedvelt éne-
kesévé. 

Plácido Domingo partnereként, legutóbb G. Verdi  
Machbet operájában Macduff szerepében lépett 
fel a dalszínházban. James Conlon dirigálásával 
bemutatott előadást a Sony társaság  DVD–n is 
kiadta.

Európában a Zürich Operában és az Angol  
nemzeti operában Mantovai herceget énekel 
és a neves karmester, Gustavo Dudamel  és a  
Simón bolivar Szimfonikus Zenekar koncertjeinek  
vendége.
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In 2017 the University of Pécs celebrates the 650th 
anniversary of the foundation of the fi rst Hungarian 
university. It is great pleasure to welcome the Pécs – 
Plácido Domingo Classics festival as part of the jubilee 
celebration. Enjoy your glorious experience!

A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli az első 
magyar egyetem alapításának 650. évfordulóját. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a Pécs – Plácido Domingo 
Classics fesztivál is része a jubileumi ünneplésnek! 
Ezúton is kívánunk kellemes időtöltést!

www.jubileum.pte.hu

Placido-Domingo-musorfuzet-0614.indd   1 2017.06.14.   13:27:55
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a Guliand menedzsment tagjai, 
Magony andreas Z. és Mesterházy  
Gyula  közel húsz éve, rendsze-
resen szerveznek eseményeket a  
világsztárral Magyarországon és 
külföldön egyaránt. A Pécs-Plácido  
Domingo Classics alapításában a 
Művész menedzsmentjének részé-
ről, Nicholas Marko vállalt megha-
tározó, aktív szerepet.

A new york-i iroda vezetője jelentős 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
Plácido Domingo az utóbbi évek-
ben több alkalommal is Magyar- 
országra látogatott.
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Produkció menedzser oberting Viktor
Technikai főnök Kirsching János
technikai menedzser Morber Szabolcs

Színpad fény és hang frenreisz Károly
omega trading Dr. frenreisz Zoltán
Hangmérnök Jeremy Eade

Pécs Expo Center 
Létesítményfelelős Pepich Mátyás
tax team Security Petricsevics István
Host ügynökség Jankó Gabriella

Engedélyeztetési ügyek Borbíró Vilmos
Produkció asszisztens Zvara attila

Grafika Kőfaragó Gyula
Nyomdai munkálatok PrintWorks

Jegyértékesítés Jegymester.hu

KÖSZÖNJüK AZ EGYüTTMűKÖDÉST

Pécs Város Polgármesteri Hivatalának 
kabinetfőnöke  Dr. Partos János

Ste-Ba Kft., ügyvezető igazgató Bánkúti István

PéCS Holding Zrt., vezérigazgató Szentgyörgyi Dávid

Pécs Város Polgármesterének 
személyi munkatársa barta Zsolt

Hotel Palatinus Pécs, igazgató Danka andrás

PÉCS Holding Zrt. osztályvezető  Telegdi Csaba

Zsolnay Örökségkezelő 
igazgató-helyettes  Rózsa Zoltán

Zsolnay Örökségkezelő 
műszaki osztályvezető Hauer János 
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