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Karmester, karnagy. 1964-ben született Budapesten. 
Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
végezte kitüntetéssel. Jelenleg a Kodály Kórus Deb-
recen vezető karnagya, a Debreceni Csokonai Színház 
zenei vezetője, az Egri Szimfonikus Zenekar vezető 
karmestere. Több mint egy évtizedig a Magyar Állami 
Operaház karigazgatója és karmestere volt. Alapítója és 
művészeti vezetője az Egri Kamaraopera Fesztiválnak.
Széles körű szimfonikus, opera és kórus repertoárja 
mellett számos olyan koncert ill. színpadi produkció 
létrehozója, ami a különböző művészeti ágak fúzióján 
alapul. Fontos feladatának tartja a kortárs zene népsze-
rűsítését, amit a nevéhez fűződő számtalan ősbemutató 
is bizonyít. Oktatói tevékenysége is sokszínű. Több mint 
tíz évig a Liszt Ferenc Zeneakadémia karvezetés tanára 
volt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
karán tanit, ifjúsági zenekart vezet a budapesi Dohná-
nyi E. Zeneiskolában és rendszeresen tart nemzetközi 
kurzusokat. A fiatalok zenei ismeretterjesztésére is 
nagy hangsúlyt fektet, de mentálisan sérült gyerekek-
kel is hozott már létre speciális előadásokat. Vendég 
karmesterként, együttesei élén, nemzetközi versenyek 
zsűritagjaként a világ számos országában lépett fel. 
Előadói tevékenysége mellett a Bartók Béla Nemzet-
közi Kórusverseny művészeti bizottságának tagja, a 
Regionális Zenekarok Szövettségének elnöke. Opera 
rendezőként és zeneszerzőként is bemutatkozott már. 
Sokrétű munkáját több díjjal jutalmazták.

The noted choral and orchestral conductor was born in 
Budapest in 1964, graduated in Ferenc Liszt Academy 
of Music Budapest. He is presently the chorusmaster 
of Kodály Choir Debrecen,  the chef conductor of Eger 
Simphony Orchestra since 1995, the musical director 
of opera department in Csokonai Theatre Debrecen, 
artistic director of Chamber Opera Festival Eger. More 
than one decade he acted as conductor and choirmaster 
of Hungarian State Opera. Besides a wide range symp-
honic, choral and opera repertoire he produces special 
concert, theatre and opera productions combining 
different genres of arts. He is devoted to popularizing 
contemporary music  as well so several firs performan-
ces are linked to his name and his ensembles. He was 
professor of choral conducting department of Ferenc 
Liszt University of Music Budapest for many years 
but his teaching activities are still rich leading a youth 
orchestra in Budapest and teaching in music faculty of 
University of Debrecen. He puts a great emphasis on 
musical education of youngsters creating and leading 
special performances to them including workshops for 
mental disable or socially wounded children too. Mate 
Szabo Sipos is in demand as conductor and adjudicator 
throughout the world and often gives master-classes 
of conducting as well. His versatile activity is extended 
with composing and stage directing too.
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