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Gyerekkora első mondatai közé tartozott, hogy csellóművész akar lenni. 

Határozott jövőkép után tökéletes életpálya: 44 év zenekarunk művészeként, 

odaadó ragaszkodással és hűséggel. Zenekaralapító édesapja utáni örökségként 

tekintett együttesünkre, a nemzetközi sikerekhez nemcsak zenei tudását, 

szervező képességét, nyelvismeretét is hozzáadta. Abban az időszakban, amikor 

minden zenekari tagnak megvolt a maga művészi munkán túli feladatköre is, 

nem látványos, mégis nagyon fontos „csavar” volt a gépezetben. 

Volt egy időszak, amikor a tagságon belül egyedüliként képviselte a női 

érzékenységet, felkarolta és segítette a csatlakozó új művésztársakat. Voltak 

köztük olyanok, akik életre szóló barátságot köszönhettek neki. 

Nyugdíjba vonulása után is ott volt minden koncertünkön, együtt izgult a 

sikerért, és tudtuk, az ő dicsérő szavai minden kritikánál többet érnek. Súlyos 

betegségével szemben évek óta kemény csatát vívott, de nekünk mindig az 

életkedvét, az erős oldalát mutatta. Váratlan és mély fájdalomként éljük meg 

elvesztését. 

 



Az alábbi YouTube felvételeken a csellószólam I., pultjánál játszik Sándor 

Anna: 

Liszt Ferenc Kamarazenekar - II. Magyar Rapszódia (1998) (5:54) (1998 

Hungarian Rhapsody No.2 - Franz Liszt Chamber Orchestra.mp4 (9:50) 

Liszt Ferenc Kamarazenekar - Liszt Ferenc - Wolf Péter: II. Magyar Rapszódia 

(kamarazenekari átirat) (2000) 

 

Grieg: Holberg Suite I. Prelude, II. Sarabande - Performed by the Franz Liszt Chamber 

Orchestra (6:34) 

 

Grieg: Holberg Suite I. Prelude, II. Sarabande - Performed by the Franz Liszt Chamber 

Orchestra (6:34) 

 

Grieg: Holberg Suite V. Rigaudon - Performed by the Franz Liszt Chamber Orchestra. 

 (4:18) 

 

Liszt Ferenc Kamarazenekar az A38 Hajó kiállítóterében 2012. 11. 27. (5:37) 

 

Plein Air koncertek a Liszt Ferenc Kamarazenekarral 2012 (6:32) 

 

Véget ért a 19. Zempléni Fesztivál (4:52) 

 

 

Sándor Anna és Frideczky Katalin zongoraművéz egy 2019-es kamarakoncert után 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IbZxuCfsDFM
https://www.youtube.com/watch?v=MGJieKIQfZg
https://www.youtube.com/watch?v=1J_U1TeYpYQ
https://www.youtube.com/watch?v=1J_U1TeYpYQ
https://www.youtube.com/watch?v=1J_U1TeYpYQ
https://www.youtube.com/watch?v=1J_U1TeYpYQ
https://www.youtube.com/watch?v=CijcB2zw3bo
https://www.youtube.com/watch?v=nILLRJt0gGc
https://www.youtube.com/watch?v=6_86593jRoQ
https://www.youtube.com/watch?v=rZpKgqmzjx8&t=21s


 

Sándor Anna 
(obudaianziksz.hu) 

 

 

 

 

 

 

Sándor Anna halvány lila színű ruhában a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeivel az első 

sor közepén  

 

 


