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Zombola Péter 1983. március 2-án született Budapesten. Zeneszerzői tanulmányait a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte Kocsár Miklós és Csemiczky Miklós növendékeként,
majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés szakán Jeney Zoltán és Orbán György
tanítványa volt. 2006-ban kapta meg kitüntetéses zeneszerző diplomáját, egy évvel később pedig
ugyancsak kitüntetéssel a zeneelmélet tanári oklevelet. 2006 és 2009 között a Zeneakadémia Dokto-
riskolájának doktorandusz hallgatója, doktori fokozatát 2010-ben szerezte meg. Habilitációját is itt
szerzi meg 2018-ban.

Számos művét  mutatták  be a  legrangosabb magyar  és  nemetközi  fesztiválokon,  kortárszenei  és
kortárs művészeti kurzusok állandó résztvevője, filmzenéket ír magyar és külföldi filmekhez, eme-
lett színházi zenét, reklámzenét és egyéb alkalmazott zenéket is komponál, valamint szakmai szer-
vezetek aktív tagja.

2003 nyarán II.  zeneszerzői  díjat  nyert  a  Semmeringi  Nemzetközi  Nyári  Akadémián,  2004-ben
ugyancsak II.  díjat  a  Zeneakadémia  Zeneszerző  versenyén,  a  2004 őszén  megrendezett  Vántus
István Zeneszerzőversenyen II. díjjal jutalmazták. Három ízben is megkapta az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Kodály Zoltán Alkotóművészeti Ösztöndíját, 2009-ben az UMZF zeneszerző ver-
senyének III.  díját  és két különdíját,  2011-ben pedig a Vántus István Zeneszerzőverseny I. díját
nyerte el. 2012-ben Junior Prima díjjal tüntették ki. 2013-ban Requiem c. oratóriumáért megkapta
az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Év Zeneműve díját. 2015-ben megkapta az
Erkel Ferenc-díjat, 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia MAB díját. 2020-ban az EKE Tu-
dományos Publikációs díját kapta meg, valamint zeneszerzői munkásságáért Bartók-Pásztory díjban
részesült.

2004-2013  között  a  Színház-  és  Filmművészeti  Egyetem  Készségfejlesztő  tanszékének  tanára,
2012-2017 között a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek művészeti vezetője és irodavezetője. 2009-
től az Eszterházi Károly Egyetem Ének-zene tanszékének egyetemi docense, 2018-tól pedig a De-
breceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyetemi docense.

Mind alkotói, mind pedagógiai munkássága során különösen fontosnak tartja a fiatalabb generáció
érdekeltté tételét s nemcsak értelmi, de érzelmi bevonását a zeneirodalom kincseinek megismeré-
sébe, interdiszciplináris egyetemi előadások meghirdetésével a zene és társművészetek közötti hí-
dépítést. Alkotói munkássága fókuszpontjában a kórusművek, zenekari művek és oratórikus/színpa-
di művek állnak. Utóbbiak közül kiemelkedik a 2012-ben bemutatott Requiem, a 2015-ös Passio,
valamint a 2019-es Echo opera.


