Orgyán Csanád karrierje igen dinamikusan alakult, meglehetősen rövid idő
alatt jelentős sikereket ért el
A most tizennyolc éves tehetség nyolc évesen kezdett el harmonikán játszani, négy évvel később
jelentkezett a „Virtuózok” című komolyzenei tehetségkutató műsor első szériájába, ahol a televízión
keresztül országos ismertségre tett szert.
A korai évekről
Baranya megye déli részéről, egy kis faluból, Nagynyárádról származik. Nagycsaládban él, két
fiatalabb lánytestvére van. A Bólyi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola második osztályában
kezdett harmonikát tanulni. Nagyon gyorsan fejlődött, ezért 9 évesen már országos versenyeken is
eredményesen vett részt. Tizenkét évesen a „Virtuózok” című komolyzenei tehetségkutató műsornak
köszönhetően az egész ország megismerhette őt.
2015-ben a szülők a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bólyi Tagintézményében kérelmezték
gyermekük tehetségazonosítását. Tehetséggondozó koordinátora Dr. Mangelné Balassa Márta volt. Az
elkövetkező években Csanád számos szakmai sikert ért el: regionális és országos harmonikaversenyek
első helyezettjeként, valamint zenei nívódíjak és különdíjak elnyerését követően, Csanád külföldi
versenyekre és zenei fesztiválokra szeretett volna eljutni.
Útvonal Nagynyárádról az orosz fővárosba
2017 szeptemberében Pécsett, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tehetség – Szakmai
napján lehetőséget kapott a bemutatkozásra, ahol megismerkedett Bajor Péterrel, a Matehetsz
ügyvezető elnökével. A Matehetsz támogatásának köszönhetően, 2018 márciusában Csanád
lehetőséget kapott, hogy egy egyhetes tanulmányi útra Moszkvába utazhasson. Az orosz fővárosban
egy zenei fesztiválon, valamint egy rádiófelvételen is szereplési lehetőséget kapott, ezen kívül
meghívásos alapon, a világhírű Moszkvai Gnyesszin Zeneakadémia harmonikazenekarának próbáján
is részt vehetett.
A neves intézményben tanít az elismert zeneszerző és harmonikaművész, Wjacseszlav Szemjonov
professzor, aki 2020 májusában mesterkurzust tart majd Magyarországon. Csanád a legfiatalabbként
vehet részt az egyetemistáknak tartott szakmai továbbképzésen.
A sikerek külföldön is folytatódnak
2018 szeptemberében a Matehetsz támogatásával, Csanád és felkészítő tanára részt vehettek a
legrangosabb harmonika világversenyen, a Coup Mondiálon, amit az adott évben Litvániában
rendeztek. A tehetséges zenészt büszkeséggel töltötte el, hogy egyedüliként képviselhette
Magyarországot a világ legjobb harmonikásai között.

Merre tovább?
Csanád jelenleg a Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanul, ahol
a 2018 és 2020-ban rendezett tanulmányi versenyeket megnyerte.
Jövőbeli célja, hogy tanulmányait zeneművészeti egyetemen folytassa és a későbbiekben művésztanár
váljék majd belőle.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
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