
 
 



 



 
 
Tata Város Önkormányzatának támogatásával a Concerto Nonprofit Kft 

2017-ben 11. alkalommal szervezi meg a Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi zenei 
mesterkurzust neves külföldi és magyar professzorok irányításával. 

 
A kurzus művészeti vezetői a megalakulástól kezdve a magyar származású 
művészházaspár: Kati Sebestyén hegedűművész, a Brüsszeli Királyi 
Zeneakadémia tanszakvezető egyetemi tanára és Ervin Schiffer brácsaművész, 
az amszterdami Sweelinck Conservatorium, és Groningeni Conservatorium 
tanára, aki korábban a brüsszeli Conservatoir Royal de Musique és a tekintélyes 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth "professor extraordinaire" kitüntetettje volt. 
Sajnos 2014 nyarán Schiffer professzor úr elhunyt, munkáját neves 
művésztanítványa, Sander Geerts brácsaművész, a Flamand Királyi 
Filharmónia Zenekar és a Brüsszeli Filharmonikusok első brácsa 
szólamvezetője, nemzetközi versenyek díjazottja viszi tovább. A zongora 
tanszak munkáját Lucas Blondeel zongoraművész, a Darmstadt-i “Academie 
für Tonkunst” főiskola tanára látja el, aki szintén több nemzetközi verseny 
nyertese.  
 
A kurzus munkájában a kezdetektől részt vesz a Budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem neves tanára is: Botvay Károly Kossuth díjas 

gordonkaművész. A korrepeticiót ellátó művésztanárok Yumiko Sakai és 
Kálvin Balázs zongoraművészek. A Tatai Nemzetközi Mesterkurzus 2014-ben 
vette fel Schiffer Ervin professzor nevét. 
 

Az elmúlt évtizedben évenként átlag 45-50, a visszatérő növendékeket 
nem számítva összesen kb. 300 növendék vett részt kurzusaink munkájában. A 
Tatára érkező növendékek 22 országot képviseltek: Európából: Spanyolország, 
Izland, Luxemburg, Belgium, Lengyelország, Hollandia, Görögország, Szerbia, 
Franciaország, Svájc, Szlovénia, Lettország, Anglia, Svédország, Románia, 
Németország, Dánia, Szlovákia, Olaszország és Magyarország növendékei, 
Európán kívülről: Japán, Mexikó, Brazília, Argentína, Chile és az Amerikai 
Egyesült Államokból is érkezett diákokat köszönthettünk Tatán. Felemelő érzés 
látni, hogy egy – egy kurzus után az internet világhálója megtelt tatai képekkel 
és örömteli beszélgetésekkel a kurzus munkájáról, barátságokról, melyek itt 
alakultak ki a diákok között. 

 
A Nemzetközi kurzus munkájában egyre több magyar diák is részt 

vesz, ami óriási szakmai lehetőségeket, tapasztalatokat, kapcsolatokat jelent 

számukra további zenei pályafutásukban. Az elmúlt 10 évben többen felvételt 
nyertek külföldi és itthoni zeneművészeti egyetemekre és sikeresen 
beilleszkedtek a nemzetközi zenei élet vérkeringésébe. 



 
A szakmai oktató munkához szorosan hozzátartoznak a kurzuson 

résztvevő fiatal művészjelöltek hangversenyei, melyek szorosan kapcsolódnak a 
Tatai Barokk Fesztivál programjaihoz is. Kiemelkednek a hangversenyek 
sorából a kurzusokat záró Gála koncertek, ahol minden alkalommal 
világszínvonalú produkciók szólalnak meg a növendékek előadásában. 

 
Tata Város Önkormányzata, Michl József Polgármester úr a kezdetektől 

segítette és támogatta a kurzus szervezését. Az elmúlt évek eredményeinek 
figyelembe vételével, a kurzus sikeres szakmai programjainak elismeréseként 
2011-ben Sebestyén Katalin és Schiffer Ervin művész házaspár megkapták Tata 

Város Díszpolgárai kitüntetését. 2012 novemberében lakóhelyükön, 
Antwerpenben is magas elismerésben részesültek, a város Kultúra Díjával. A 
Nemzetközi Kurzus magas színvonalú munkája is hozzájárult ahhoz, hogy Tata 
Városa elnyerte az Európa díjat. 

 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2017. augusztus 15-26 között megrendezendő 
11. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus koncertjeire. Információ: 
http://www.concertotata.hu 
 
Tata, 2017. 05.25.        
 
Dezső Marianna kurzus igazgató 


