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Balogh Ádám zongorista

Tinédzser a zongoránál
Ádám hétéves kora óta él az elegáns
fekete-fehér billentyűk bűvöletében.
Azóta egy sor rangos verseny első helyét
hódította meg, járt a világ leghíresebb
koncerttermeiben, játszott Fischer Iván
vezényletével – és még nincs 18 éves!
Szerencsés gyerek, hiszen szinte a levegővel együtt szívta
magába a zenét: édesanyja csellista, édesapja az ütőhangszereket bűvöli. Nem is volt kérdés, hogy Ádám hétéves korában
a zeneiskolába vezetett útjuk, ahol a kisfiúra bízták, milyen
hangszert választ magának. Ő a tekintélyt parancsoló zongora mellett cövekelt le, majd az események hirtelen felgyorsultak. Ádám csupán fél évvel az első próbálkozásokat követően versenyezni kezdett – persze először csak „kicsiben”,
majd évről évre nőtt a tét. Olyannyira, hogy már ötödikes korában világossá vált: tehetsége a maximumot követeli tőle,
ezért inkább magántanuló lett. Ádámot 13 évesen felvették a
Zeneakadémia Előkészítő Tagozatára, ahol jelenleg is tanul,
Eckhardt Gábor és Némethy Attila vezénylete alatt. „Rengeteg
ismerősre, barátra tettem szert a zenének köszönhetően,
sosem voltam magányos” – meséli a tehetséges tinédzser.

Ha egy karrier beindul…
Fiatal kora ellenére nemzetközi közegben éli életét: összeszámolni is nehéz,
hány ország koncerttermében „koptatta” már a billentyűket egy-egy fellépés vagy verseny során, amihez jól
jött a segítség az Új Európa Alapítvány
Tehetségtámogató Programjától.
Sorra jöttek is a jobbnál jobb eredmények: több országos verseny első

Balogh Ádám
Ádám hétéves kora óta zongorázik, első tanára a MOL
Tehetséggondozásért Díjjal kitüntetett Megyimóreczné
Schmidt Ildikó volt. Azóta a Zeneakadémia Előkészítő
Tagozatára jár, tehetségének és szorgalmának
köszönhetően már bejárta a világot, és számos koncertteremben fellépett. Legutóbb Amerikában, a Cliburg
Junior Nemzetközi Zongoraversenyen kapott különdíjat,
a Hágai nemzetközi zongoraversenyen pedig második
helyezést ért el.
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Rengeteg ismerősre, barátra tettem
szert a zenének köszönhetően, sosem
voltam magányos.

helye van már a zsebében, de például 2013-ban, a milánói Piano Talentsen is ő diadalmaskodott, tavaly a budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen különdíjas
lett, s idén az USA-ban megrendezett Cliburg Nemzetközi
Zongoraverseny döntőjébe is bekerült. Több önálló koncertet adott már Pécsett és többször fellépett a Pannon
Filharmonikusokkal. 2010-ben a „Fesztiválzenekar a zeneiskolásokért” verseny egyik nyerteseként a Budapesti
Fesztiválzenekarral játszhatott Fischer Iván vezényletével,
akivel később Dortmundban és Berlinben is közösen állt
színpadra a Konzerthausorchester szólistájaként. A jövőről ugyanakkor egy tinédzser könnyedségével beszél: „Még
néhány évig biztosan itthon tanulok, de azért külföldön is szeretném kipróbálni magam, utána pedig koncertzongoristaként képzelem az életemet. És ki tudja… egyszer talán majd
tanítani is szeretnék.”

