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Akcióban egy titokzatos alapítvány 

Az év egyik legizgalmasabb klasszikus gitáros fejleményét az a 6 Sakurai mesterhangszer 

ígéri, amely a cikk olvasása pillanatában talán már egy repülőgépen tart a világ egy távoli 

pontja felől hazánkba. A gitárok egy újonnan létrehozott, egyelőre nem publikus alapítvány 

tulajdonában lesznek és az alapító szándéka szerint azok a fiatal tehetségek kaphatják meg 

használatra, akik vállalják, hogy évente legalább 10 koncerten fellépnek vele. Ha jól 

számolunk, akkor csak ez 60 gitárkoncerttel többet ad majd hozzá a kulturális élethez, ami a 

közönségnek kétségtelenül nagyobb haszon, mint amekkora egy pénzdíjjal elérhető lehet. 

Végre tehát egy verseny, amivel a közönség is jól jár. (Az alapítványról és a részletes pályázati 

feltételekről hamarosan több információ is nyilvánosságra kerül.)  

2013. 08.09. 

Megkezdi működését az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány 

Hat darab, egyenként 12.000 Euro értékű japán Kohno mesterhangszer birtokba vételével 

megkezdi működését az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány. 

Az utóbbi hónapokban élénken foglalkoztatta a klasszikus gitárosokat és környezetüket egy 

felröppent hír, miszerint a tehetséges fiatal zenészeknek lehetőségük nyílik, arra hogy 

támogatásként kölcsön-mesterhangszerhez juthassanak. 

A találgatásoknak vége, immár bizonyossá vált, hogy hat darab, egyenként 12.000 Euro 

értékű japán Kohno mesterhangszer birtokba vételével megkezdi működését az Eötvös 

Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány. A mesterhangszereket a világhírű japán 

gitárkészítő mester, Masaki Sakurai Eötvös József Liszt-díjas gitárművésznek adományozta, 

hogy rajta keresztül a magyarországi fiatal gitárosokat támogassa. A különleges 

mestergitárok Magyarországra szállítását a Suzuki Hungaria Zrt. támogatta. A cég évtizedek 

óta töretlen támogatója a klasszikus gitározás világának. Az Eötvös Zeneművészeti 

Tehetségsegítő Alapítványt Eötvös József alapította a tehetséges fiatalok támogatásának 

érdekében. A hat darab mesterhangszer ennek az alapítványnak a tulajdonába került. A 

gitárokat egy éves megújítható használatra adja az alapítvány azoknak a közép- és 

felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatóknak, akik anyagilag nem engedhetik meg 

maguknak, hogy mesterhangszert vásároljanak. Akik elnyerik a hangszerek használati jogát, 

azoknak évi 10 koncertet kell játszaniuk a hangszeren. Az alapító reméli, hogy a hangszerek 

segítségével a fiatalok további hazai és nemzetközi sikerekkel öregbítik a magyar gitározás jó 

hírnevét. A gitárokra 2013. szeptember 1.-től lehet pályázni. 



 


