europa
cantat
EUROPA CANTAT XIX
Hungary, Pécs 2015
július 24 – augusztus 2.

Online
jelentkezés
www.ecpecs2015.hu

nemzetközi

2014. augusztus

15-től!

kórusfesztivál
program
kórusénekesek, karnagyok, zeneszerzők és kórusszervezők számára
+ hasznos információk

Kedves Kórusénekes

Barátaink!
Kodály Zoltán így vallott a zenéről:
„A zene rendeltetése: belső világunk
jobb megismerése, felvirágozása és
kiterjedése.” Pécs, a kultúra városa
büszkén őrzi a kodályi örökséget: a
művészeti ágak közül kiemelkedik a
kórusmozgalom.
Büszkék vagyunk kórusainkra, amelyek
évtizedek óta hazai és nemzetközi
sikereket aratva működnek magas
színvonalon, közösséget építve. Méltán
mondhatjuk: Pécs a kórusok fellegvára.
A város 1988-ban már házigazdája volt
az EUROPA CANTAT-nak, 2010-ben
az Európa Kulturális Fővárosa évben
óriási siker volt a Pécs Cantat 2010
kórusfesztivál.
Pécs városa örömmel várja, hogy az
énekesek 2015-ben ismét muzsikával
töltsék meg a várost!

2015 ünnepi év. Három esztendő
után ismét legnagyobb ünnepét üli
a kórusmuzsika. Újra itt az EUROPA
CANTAT! A világ kulturális közvéleménye
Európára,
Magyarországra,
Pécsre
figyel. Mi magyarok boldogan látjuk
vendégül a hozzánk érkező kórusokat,
hiszen Kodály és Bartók országa, s
benne Pécs gazdag kórushagyományai
köteleznek
is
bennünket
erre.
Magyarország Kormánya és a kétezer
éves világörökségi helyszín, Pécs
minden feltételt biztosít a fesztivál
számára. Az Európai Kórusszövetség –
Europa Cantat munkatársai, önkéntesei
pedig évek óta dolgoznak azért, hogy
egy felejthetetlen kulturális kavalkád
jöhessen létre Pécsett. Ehhez már
csak Önökre van szükség! Legyenek a
vendégeink!

Dr. Páva Zsolt

Dr. Hoppál Péter

Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

karnagy,
kultúráért felelős államtitkár

Az EUROPA CANTAT egy igazi, európai
értékeket
hordozó
rendezvény,
amelynek egyedülállóan színes és
gazdag programkínálatával szeretnénk
megszólítani mindenkit, akik kiváló
szakemberektől és a többi résztvevőtől
szeretnének tanulni és más kultúrák
kincseivel megismerkedni.
A fesztivál óriási kihívás és lehetőség is
egyben, hogy megmutassuk, mennyire
tudjuk a közösségi énekléssel átszőni
és jobbá tenni a világot. Csatlakozzanak
hozzánk ezen a kalandos úton, Pécs és
Magyarország igazi inspiráló hangulattal
készül!

Szeretettel köszöntjük Európa küszöbön
álló legizgalmasabb kóruseseményén!
A 2015-ös EUROPA CANTAT fesztivál
várja Önt!
Érdeklődik az éneklés, karvezetés,
zeneszerzés
iránt?
Szeretné
megmutatni magát, mint előadó?
Érdeklik a kórusvilág új irányzatai,
megismerkedne és megosztaná tudását
a világ minden tájáról érkező kollégákkal?
Ez a megfelelő hely és alkalom az Ön
számára!
Műhelyprogramjaink célja, hogy az
érdeklődők a kóruszene minden műfajába
betekintést nyerjenek. Fedezze fel
velünk Magyarország, szomszédaink
és Európa kóruskultúrájának színes
palettáját.
Hangoljunk együtt, ossza meg velünk
hangját, örömét, de legfőképp a ZENÉT!
Viszontlátásra Pécsett!

Móczár Gábor
az Európai Kórusszövetség Europa Cantat elnöke,
az EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója

Jan Schumacher Dr. Lakner
Tamás
az Európai
Kórusszövetség –
Europa Cantat Zenei
Bizottságának elnöke

a Regionális
Művészeti
Tanács elnöke
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2015 nyarán több ezer énekes érkezik a pécsi EUROPA CANTATra Európa minden pontjáról, és reményeink szerint minél
többen Magyarországról is. Talán még soha ilyen nagyszabású
kórusrendezvény nem jöhetett létre hazánkban. Óriási lehetőség ez,
nemcsak az énekeseknek és karnagyoknak, de mindenkinek, aki értékeli
a kórusmuzsikát, a közös éneklést és az együttesen létrehozott
művészi tevékenység átéléséből származó felemelő érzést. Egyre
inkább elidegenedő, konfliktusokkal teli világunkban a zene, az
éneklés lehetőséget ad újabb kapcsolatok kialakítására és a meglévők
elmélyítésére. A zene áthidalja a nyelvi akadályokat, a kommunikációs
nehézségeket: szívtől szívig hatol. Szívből remélem, hogy a 2015-ös
EUROPA CANTAT Fesztivál minden résztvevő számára életre szóló
közösségi élmény lesz!
A KÓTA nevében szeretettel köszöntöm, hívom és várom tehát a
magyar kórusokat, énekeseket, karnagyokat és zeneszerzőket erre a
különleges alkalomra!

Dr. Mindszenty Zsuzsánna
karnagy, a KÓTA elnöke

A KÓTA fontos feladatának tekinti a magyar kóruszene értékeinek
elismertetését, a kórusélet lehetőségeinek javítását. Kapcsolatot
tart állami, egyházi és társadalmi, valamint hazai és külföldi zenei
szervezetekkel egyaránt, folyamatosan küzd az iskolai énektanítás
helyzetének javításáért. Fellépési, továbbképzési lehetőségeket
kínál, énekkari, népzenei találkozókat, koncerteket, minősítőket,
fesztiválokat, versenyeket, szakmai műhelyeket és továbbképzéseket
szervez és támogat. Szakmai, gazdasági, jogi segítséget nyújt
tagjainak. Kiadványaival értékes repertoárt kínál az énekeseknek.
Tagja vagy a KÓTA-nak? Ha még nem, szeretettel várunk Téged és
Együttesedet.
A KÓTA MINDENKIÉ, csatlakozz Te is!
www.kota.hu
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EUROPA

CANTAT

nyitott,

mindenféle

versengést nélkülöző fesztivál, amely remek
programokat

kínál

zeneszerzők,

énekkarok,

karnagyok,

kórustitkárok-szervezők-

menedzserek

és

egyénileg

résztvevő

karénekesek számára, műfaj, kor és kórus
típusra való tekintet nélkül.
Az

EUROPA

színvonala

és

CANTAT
inspiráló

méltán

világhírű,

hangulata

miatt

egyaránt. A háromévente, más-más országban
megrendezésre kerülő eseményen változatos
programok színes kavalkádjából választhatnak
a

résztvevők.

Minden

fesztivál

sajátos

élményekben gazdag – minden EUROPA CANTAT
egyedi és megismételhetetlen!
Amikor 1988 után a fesztivál most visszatér
Pécsre, bizonyosan lesznek köztünk olyanok,
akik 27 évvel ezelőtt is velünk – és egymással –
énekeltek, felejthetetlen élményeket szerezve.
Őket különösen nagy szeretettel várjuk. És
bizonyosan lesznek dalos vendégeink között
olyanok is, akik a híres 1988-as EUROPA CANTAT
után születtek – nekik az újszerű, vonzó, az
ifjúság hangján szóló programokat, műhelyeket
ajánlunk. A felnőtt kórusénekesek számára
üzenetünk: Pécsre jön a világ! Ennyi pompás
művet,

ilyen

nagyszerű

műhelyvezetőkkel

másutt nem találhat. Ide el kell jönni!
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MIKÉNT
VEHET RÉSZT
FESZTIVÁLUNKON?
Műhelyek
Énekesként (egyénileg, baráti társasággal, vagy kórussal/együttessel
érkezők számára) különleges műfajok, művek, feldolgozások
megismerésére, éneklési technikák felfedezésére nyílik lehetősége a
4,5,6,7 vagy 8 napos műhelyek munkája során, amelyek színvonalát a
világ minden tájáról érkező, az adott műfaj kiváló ismerőiként hírnevet
szerzett karnagyok garantálják. A műhelyek munkáját nyilvános
hangverseny zárja. (lásd 11-29. oldalak)
Felfedező műhelyek
Amennyiben Ön csak egy vagy néhány napra tud hozzánk csatlakozni,
vagy a fesztivál alatti szabadnapját is kóruszenével kívánja eltölteni,
akkor az Ön számára a felfedező műhely a megoldás. Kevéssé ismert,
esetleg szokatlan műfajokat és technikákat fedezhet fel, amely csupán
egy délelőttjét foglalja le – záróhangverseny nélkül. (lásd 30. oldal)
Fellépne kórusával?
A résztvevő együttesek számára, igény szerint, a délutáni koncerteken
biztosítunk fellépési lehetőséget. Amennyiben élni kívánnak e
lehetőséggel, kérjük, azt már az online jelentkezés folyamán jelezzék!
(lásd 33. oldal)
Programok karnagyok és zeneszerzők számára
Ön bármely műhely munkájához csatlakozhat karnagyként vagy
zeneszerzőként is, viszont az EUROPA CANTAT különleges programot
ajánl Önnek, amely párhuzamosan zajlik az énekeseknek szóló
műhelymunkával. A világ különböző pontjairól érkező kollégákkal
együtt a mai kóruséletet érintő legújabb témákba nyerhet bepillantást,
részt vehet műhelyszerű előadásokon, illetve az énekkari műhelyeket
végiglátogató tanulmányúton. (lásd 30. oldal)
Fiatal rendezvényszervezők programja (YEMP)
Ez a program – amely egyedi, munkával egybekötött képzést ajánl –
harmadik alkalommal kerül megrendezésre fiatal, tehetséges kórus- és
fesztiválszervezők számára. (lásd 31. oldal)
Családok
Hozza el gyermekeit is! Szakemberek felügyeletét és gondoskodását
ajánljuk 0-10 éves korú gyermekek számára, különleges baba- és
gyermekprogramokkal. (lásd 29. oldal)
Ismerje meg a fesztivál programját, a részvételi feltételeket és
jelentkezzen online augusztus 15-től!
Részletes információért látogasson honlapunkra:
www.ecpecs2015.hu
A jelen füzetben feltüntetett kedvezményes részvételi díjak csak azon
magyar állampolgársággal rendelkező jelentkezőkre érvényesek, akik
Magyarországon vagy a Kárpát-medence következő országaiban laknak:
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország vagy Szlovénia.

Nota Bene – Kérjük, ne felejtse el: a műhelyek, csakúgy, mint a
karnagyok és zeneszerzők számára meghirdetett programok hivatalos
nyelve az angol. Az ettől eltérő információt az adott műhelynél külön
jelezzük.
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Délutáni és esti

programok
Minden nap a délelőtti próbák, műhelyek és előadások után,
programjaink széles skálájából választhat.
Délutáni programok
Koncertek – ellátogathat a résztvevő énekkarok, vendégkórusok és a műhelyek munkáját záró hangversenyekre.
Zenei EXPO – tudjon meg többet arról, mit ajánlanak a zeneműkiadók, tájékozódjon más fesztiválokról!
Városnézés – fedezze fel a várost; a múzeumokat, templomokat, kiállításokat és Pécs rejtett szépségeit!
Gasztronómia – kóstolja meg a helyi különlegességeket, borokat a kirakodóvásáron!
Kirándulás – látogasson el egy koncertre a közeli városokban, falvakban!

SZO júl. 25.

V júl. 26.

H júl. 27.

K júl. 28.

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja, felfedező
műhelyek

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja,
felfedező
műhelyek

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja, felfedező
műhelyek

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja, felfedező
műhelyek

Érkezés,
regisztráció,
szállások elfoglalása
17:30 vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei
17:30-20:00
vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei
17:30-20:00
vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei
17:30-20:00
vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei és a
4 napos műhelyek
záróhangversenyei
17:30-20:00
vacsora

19:30 Közös Éneklés
21:00 Pécsi
köszöntő

19:30 Közös Éneklés
21:00
Nyitóünnepség

19:30 Közös
Éneklés
21:00 esti
koncertek

19:30 Közös Éneklés
21:00 esti koncertek

19:30 Közös Éneklés
21:00
a 4 napos műhelyek
záróhangversenyei,
további esti
koncertek

ESTE

DÉLUTÁN

DÉLELŐTT

P júl. 24.
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Esti programok
Közös Éneklés – programunk minden este közös énekléssel kezdődik a Dóm téri nagyszínpadon. A mindenkit
megmozgató eseményt a svájci Michael Gohl vezeti, a Pécsi Egyetemi Kórus közreműködésével.
Sok szeretettel várunk minden fesztivál résztvevőt, érdeklődő vendéget és Pécs zenekedvelő közönségét, hogy
valóban közös lehessen az ének!
Esti koncertek – meghívott együttesek fellépései, valamint a műhelyek záróhangversenyei, a város különböző
helyszínein.
Táncházak – igazi hungarikumként, az esti programok szabadtéri táncházakkal zárulnak a régióra jellemző
hagyományos néptáncokkal. Az esetleg bátortalan lépéseket hivatásos tánctanárok, néptáncosok és népzenészek
segítik. Mindenkit táncba hívunk, Pécs terein és utcáin átívelő közös táncba.
Kórusok Éjszakája – „Éneklő utcák és udvarok” éjszakája, célunk hogy együtt megtöltsük énekkel és zeneszóval a
belvárost.
Magyar, Horvát, Szerb és Szlovén Napok – egy-egy napot szentelünk a régió környező országainak, központi
szerepet szánva a magyar, horvát, szerb és szlovén muzsikának, táncnak, kultúrának és konyhaművészetnek.

SZE júl. 29.

CS júl. 30.

P júl. 31.

SZO aug. 1.

V aug. 2.

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja,
felfedező
műhelyek

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja, felfedező
műhelyek

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja,
felfedező
műhelyek

09:30-12:30
műhelypróbák,
karnagyok és
zeneszerzők
programja, felfedező
műhelyek

Elutazás

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei és
az 5 napos műhelyek
záróhangversenyei
17:30-20:00
vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertje és
a 6 napos műhelyek
záróhangversenyei
17:30-20:00
vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei és
a 7 napos műhelyek
záróhangversenyei
17:30-20:00
vacsora

13:00 ebéd
15:00-17:45
résztvevő kórusok
koncertjei és
a 8 napos műhelyek
záróhangversenyei
17:30-20:00
vacsora

19:30 Közös Éneklés
21:00
az 5 napos műhelyek
záróhangversenyei
és további esti
koncertek

19:30 Közös Éneklés
21:00
a 6 napos műhelyek
záróhangversenyei
és további esti
koncertek

19:30 Közös Éneklés
21:00
a 7 napos műhelyek
záróhangversenyei
és további esti
koncertek

19:30 Közös Éneklés
21:00
Záró Ünnepség
és a 8 napos
műhelyek
záróhangversenyei
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PÉCS
Pécs pezsgő kulturális életéről, ezen belül is
kiváló kóruséletéről híres.
1988-ban már otthont adott egy EUROPA
CANTAT fesztiválnak, amely történelmi
pillanat volt mind a város, az ország
és az akkori Európai Ifjúsági Kórusok
Szövetsége számára: ez volt az első, s
egyben utolsó alkalom, hogy a „Vasfüggöny”
mögött, Európa keleti részén kerülhetett
megrendezésre egy ilyen esemény.
2010-ben jelentős változásokat hozott
a város életében az, hogy elnyerte az
Európa Kulturális Fővárosa címet. Tereit
felújították, új koncertteremmel, a Kodály
Központtal bővült, valamint létrejött a régi
Zsolnay porcelángyár területén a Zsolnay
Kulturális Negyed.
Lehetőség nyílik majd felfedezni és
megismerni mindezen helyszíneket a
fesztivál ideje alatt, hiszen programjaink a
város egészét érintik.
Az EUROPA CANTAT XIX Pécs 2015
fesztivál a zenei programot illetően három
fő irányvonalat tart szem előtt, kiemelve
a vendéglátó város egyedi jellemzőit, és
különleges hangulatát:
KERESZTUTAK – kultúrák, vallások és
kóruszenei identitások találkozása
GYÖKEREKTŐL A GYÜMÖLCSIG – örökség
és újítások, a népi hagyományoktól az új
zenei műfajokig
NYITOTT KAPUK – nyiss új barátságok és
új, még felfedezetlen, gazdag kóruszenék felé
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MŰHELYEK
(ATELIER-K)
A fesztivál énekes résztvevőit 57 műhely várja,
hosszuk 4-től 8 napig tart. A műhelymunkát
záróhangverseny koronázza meg. Lehetőség
van egymást követő, két 4 napos műhelyen való
részvételre is, illetve arra, hogy a már befejeződött
műhelyek után felfedező workshopokon vagy a
karnagyi és zeneszerző-program eseményein
vegyen részt a látogató. A műhelyeknél
feltüntetett +1 jelzés egy szabadnapot jelöl,
amelyet vendégeink a környék felfedezésére
használhatnak fel záróhangversenyük előtt.
Énekkarok dönthetnek úgy is, hogy tagjaik
különböző atelier-k munkájában vesznek részt.
Adja le jelentkezését 2014. november 30-ig,
jelölje meg azt a három műhelyt, amelyben
legszívesebben énekelne – mi pedig garantáljuk
helyét az Ön által kiválasztott műhelyek egyikében
a fesztiválon (hacsak a műhely a jelentkezők
hiánya miatt nem indul).
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műhelyáttekintő
A műhelyeket érintő további és aktuális információért keresse fel honlapunkat:
www.ecpecs2015.hu
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B KOTTÁT JÓL OLVASÓ,

FELKÉSZÜLTEN ÉRKEZŐ
ÉNEKESEK SZÁMÁRA

GYERMEKKÓRUSOK
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LEÁNYKAROK
B3 Kísérletezz a zenével!
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B4 Arany Jeruzsálem
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B6 Titkok, rejtélyek
IFJÚSÁGI VEGYESKAROK
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B8 Benned van a ritmus –
használd a tested és a hangod!
B9 CHOREGIE – egy progresszív és
újító kórusműfaj
B10 Latin Jazz Mise
VEGYESKAROK
B11 Gyökerektől a gyümölcsig –
A népzene múltja és jövője
B12 Középkori egyházi énekes dallamok
B13 Utak Flandriától Velencéig
B14 Mesterek és tanítványok
B15 Egy romantikus kaland:
kórusszimfóniák hangjai
B16 Vesperae Russica
B17 Bartók és Mokranjac
B18 Gallus és mai, kortárs követői
B19 Észak zenéje
B20 Grotescus Musicus
B21 Buchenberg: Mise big band
kísérettel
B22 Egy fülledt éjszaka...
B23 Öt nap, amely megváltoztatta a
világot
B24 Latin szenvedély

C BEKÜLDÖTT

HANGANYAG
ALAPJÁN
KIVÁLASZTOTT,
ELŐZETESEN
FELKÉSZÜLT
ÉNEKKAROK SZÁMÁRA

GYERMEKKÓRUSOK
C1 Britten: A kis kéményseprő
LEÁNYKAROK
C2 Orbán: 6. mise
NŐIKAROK
C3 Szerelem emléke
FÉRFIKAROK
C4 Kizárólag férfiaknak...
VEGYESKAROK
C5 Kodály: Missa brevis
C6 Bernstein és Farkas
C7 20. századi imádságok –
napjaink imái
C8 Ritmus. Energia. Optimizmus.
C9 Cool Notes – jazz, pop, ritmus és
improvizáció
ÉNEKEGYÜTTESEK
C10 Mesterkurzus énekegyüttesek
számára a finn Rajaton
énekegyüttessel (jazz repertoár)
C11 Mesterkurzus énekegyüttesek
számára a finn Rajaton
énekegyüttessel (népzenei
repertoár)

C12 Mesterkurzus énekegyüttesek
számára a német Singer Pur
énekegyüttessel

D NEMZETI ÉS

REGIONÁLIS IFJÚSÁGI
KÓRUSOK SZÁMÁRA

D1 Bach: h-moll mise
D2 Kétkórusos mesterművek
D3 Kórusátiratok és feldolgozások
D4 Shakespeare a zenében

E KÜLÖNLEGES

PROGRAMOK

E1 Babazene 0-3 éves korúak számára
E2 Zeneóvoda 3-6 éves gyermekek
számára
E3 Műhely kisiskolások számára
(6-10 éves korú énekeseknek)

F

FELFEDEZŐ MŰHELYEK

G PROGRAMOK

KARNAGYOK ÉS
ZENESZERZŐK
SZÁMÁRA

A program változtatásának lehetősége
fennáll.

Műhelyek leírásánál használt
szimbólumok jelentése:
a műhely több művészeti ág
közös megjelenítését tűzi ki
céljául
a műhely műsorán egy
kifejezetten a fesztivál számára
írt, új kortárs darab is szerepel
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A

MINDENKI SZÁMÁRA

GYERMEKKÓRUSOK
A1 Énekelj, táncolj és játssz
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

5+1

8-12

2015. 07. 30.

Népzenei hagyományokon és gyermekjátékokon
alapuló Kodály mesterművek – eredeti népi
játékokból vett mozgással és tánccal.

DURÁNYIK László (HU) a kecskeméti
Kodály Intézet tanára. Szolfézs tanár
és kórusvezető. Vendégkarnagyként és
előadóként is számos Kodály szeminárium
vezetője
volt
Magyarországon
és
világszerte.

Tánc és mozgás

A2 Oroszlánkirály – Állati zenék
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7+1

8-12

2015. 08. 01.

Az állatokról azóta énekel a földkerekség minden
népe, amióta világ a világ. Vannak róluk népdalok,
filmzenék, pop-melódiák és klasszikus darabok.
Fedezzük fel együtt ezt a hihetetlenül gazdag
repertoárt és találkozzunk az Oroszlánkirály
„udvartartásával”!
Cyrill SCHÜRCH (CH)

Mozgás

Luigi LEO (IT) gyermekkórust, ifjúsági
kórust és egy énekegyüttest vezet,
továbbá az iskolától a tanárképzésig
minden szinten oktat. Együtteseivel
számos kórusversenyt nyert. Nemzetközi
fesztiválok műhelyeinek vezetője.

Anne-Marie CABUT (FR)
a zene
és
kóruséneklés
tanítása
mellett
rendszeresen szerepel vendégkarnagyként
vagy
műhelyvezetőként
nemzetközi
eseményeken. Az ‘A Coeur Joie France’
kórusszövetségben a gyermekkari terület
felelőse.

NŐIKAROK
A3 Mare nostrum
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

5

korhatár
nélkül

2015. 07. 29.

Izgalmas Földközi-tengeri utazásra invitáljuk a
dalolni vágyó hölgyeket: Észak-Afrikától Katalónián
keresztül egészen Velencéig. Ismerkedjen meg az
egyes régiók költőivel és zeneszerzőivel ebben a
napfényes műhelyben.
Edward TORIKIAN (LE)
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Daniel MESTRE (Katalónia, ES) egyike
a vezető fiatal katalán karnagyoknak.
Tanulmányait az Escolania de Monserrat
mellett a barcelonai és a bécsi
konzervatóriumban végezte. Karnagyként
dolgozott Forkvárosban, Granadában és
Barcelonában.

A4 Vagány hölgyek
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Ebben a műhelyben modern köntösbe öltözött,
jazz-felrakásos örökzöld pop-dalok várják a
gyönyörű hölgyeket...
Line Groth RIIS (DK)

Line Groth RIIS (DK) maga is énekes, a
világhírű dán Vocal Line énekegyüttes társkarnagya. A Dán Királyi Zeneakadémián
szerzett mesterdiplomát. A díjnyertes
Postyr együttes tagja és Európaszerte keresett zenei műhelyvezető,
feldolgozásait rendszeresen éneklik.

Mozgás

FÉRFIKAROK
A5 Éneklő sommelier-k, egészségünkre!
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

18+

2015. 07. 28.

Énekeljék a világ néhány legjobb, férfihangokra írt
bordalait, miközben a hegy levét kortyolgatják…

Ivars CINKUSS (LV) az amerikai
Westminster Kórusegyetemen végzett.
A legjelentősebb lett professzionális
ének- és zenekarokkal dolgozott együtt és
jelenleg a Gaudeamus vezető lett férfikar
művészeti vezetője.

Gasztronómia – borkultúra

IFJÚSÁGI VEGYESKAROK
A6 Hagyományos, populáris és kortárs afrikai zene
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

16-27

2015. 08. 01.

Tapasztalja meg a hagyományos és kortárs afrikai
zenében fellelhető sokféle zenei színt és hangzást,
minden egyszerűségével és varázslatával együtt.
Fantasztikus utazásra hívjuk térben és időben
a fekete kontinensen. A műhely az Africa Cantat
kórusfesztivál együttműködésével valósul meg.

Ambroise Kua-Nzambi TOKO (CG) a
Kongói Afrikai Kóruszenei Akadémia
igazgatója, zeneszerző, karnagy, oktató
és művészeti igazgató. Kóruszenei
mesterkurzusokat és továbbképzéseket
tart. Nemzetközi események szervezője,
maga is sikerrel vett részt számos
kórusfesztiválon, versenyen.

A7 Filmzenék! És … tessék!
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

16-27

2015. 07. 28.

Gyakran a zenének köszönhetően válik egy film
egyszerű celluloid-történetből briliáns alkotássá.
Csatlakozzon
a
filmrészletekkel
tarkított,
izgalmas műhelyhez, amelyben a filmzene-irodalom
kiemelkedő darabjaival foglalkozunk!
Markus DETTERBECK (DE)

Markus DETTERBECK (DE) zenetanár,
karnagy, zeneszerző és író. Számos
európai országban dolgozott szakértőként
és vendégkarnagyként.

Mozgás, film
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A8 Zenélő számítógépek
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

16-27

2015. 08. 01.

Új hangzások izgalmas világát fedezi fel ez a műhely:
a számítógépek, okostelefonok, számítógépes
játékok hangjait. Kütyük és alkalmazások
emblematikus hangjaiba, melódiáiba merülhetnek
el a résztvevők – a cél újrateremteni ezeket a
dallamokat élő emberi hanggal. Váltsunk digitálisra!

Markus DETTERBECK (DE)

Markus DETTERBECK (DE) zenetanár,
karnagy, zeneszerző és író. Számos
európai országban dolgozott szakértőként
és vendég karnagyként.

Mozgás, multimédia

VEGYESKAROK
A9 Gulyásparti
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

Fedezze fel az ételhez-italhoz kapcsolódó dalokat
– műfaji tekintet nélkül – a világ négy sarkának
virtuális konyháiból. Elképzelhető, hogy néhány
zenéhez kóstolót is biztosítunk a régió különleges
ízeit bemutatva. Most nem kell döntenie: énekeljen
és egyen egyszerre!
Alessandra VREBALOV (RS)

Robert HOMEN (HR/MN) a Horvát
Nemzeti Színház, Rádió és Televízió
Kórusának karnagya. Nemzeti, nemzetközi
versenyeken számos díjat nyert és
megannyi turnén vett részt. Gyakran
tart karnagyi szemináriumokat. A Zágrábi
Zeneakadémia professzora.

Gasztronómia – ételek és italok

A10 Pompás barokk – barokkos pompa
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

A 17-18. század rejtett kóruszenei kincseivel
ismerkedhetnek meg azok, akik ezt a műhelyt
választják. A kontinenseken átívelő utazáson a
dél-amerikai barokk világát fedezhetik fel, benne
a nyugat-európai reneszánsz és barokk zene
jellegzetességei és a latin népzene motívumai.
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Adrián RODRÍGUEZ VAN der SPOEL (NL)
holland és argentin származású karnagy
a spanyol és latin-amerikai gyarmatok
korai zenéjét választotta tanulmányai
és előadásai tárgyának. Együttesével, a
Música Temprana-val számos felvételt
készített a spanyol amerikai archívumok
anyagaiból.

A11 Azok a boldog békeidők… Operettek a K.u.K Monarchia idejéből
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny

4a

korhatár
nélkül

2015. 07. 28.

A műhely témája az Osztrák–Magyar Monarchia
púder- és pezsgőillatú „császári és királyi”
zenéje, amely a 100-120 évvel ezelőtti Bécsbe és
Budapestre repíti a résztvevőt. Ragyogó és virágzó
korba érkezünk a fülbemászó, népszerű és kedvelt
melódiákkal: a csárdás, keringő – és az operett
világába. Csatlakozzunk és sétáljunk – zenekari
kísérettel – az elegáns hölgyek és a gavallér urak
társaságában!

Simon KREČIČ (SI) a Berni Művészeti
Egyetemen és a Ljubljanai Zeneakadémián
tanult karvezetést. Szlovén zenekarok
állandó vendégkarnagyaként 15 éve
működik közre. Az SNG Maribor Operaház
művészeti vezetője 2013 decembere óta.

Színpadi előadás és tánc

A12 Musical-klasszikusok
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

korhatár
nélkül

2015. 08 .01.

Fedezze fel a mai népszerű musicalek gyökereit
feldolgozásokon és eredeti darabrészleteken
keresztül. A műhely az amerikai zenés színház
klasszikusait
vonultatja
fel:
Rodgers
és
Hammersteintől kezdve, George Gershwinen át
a modernebb, ám még mindig klasszikus Leonard
Bernsteinig és másokig.

Andreas FELBER (CH) a svájci Molto
Cantabile együttes zenei vezetője, több
díjat nyert nemzetközi kórusversenyeken.
2010 óta Dominique Tille-el közösen
vezeti a Svájci Nemzeti Ifjúsági Kórust.
Számos operát és musicalt vezényelt.

A13 Slágerek! A reneszánsztól a rockig
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Híres slágerek, halhatatlan örökzöldek friss
feldolgozásai, a régitől az újig, a reneszánsztól
a rockig. Garantáltan mindenki talál számára
kedvencet! A kórust hangszeres együttes kíséri,
nem lesz csoda, ha a közönség is dalra fakad és
táncra perdül!
Alessandro CADARIO (IT)

Alessandro CADARIO (IT) olasz karnagy,
zeneszerző, a kóruszene fáradhatatlan
népszerűsítője. Szerzeményit világszerte
játsszák. Rangos zenekarokat és kórusokat
vezényelt, mint amilyen az EuroChoir és a
Török Nemzeti Ifjúsági Kórus.

Mozgás

A14 Közvetlenül a mennyből: Spirituálék
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

E műhely a spirituálék útját követi nyomon afrikai
gyökereitől, a munkadaloktól kezdve a menekülő
rabszolgák figyelmeztető hívójelén át egészen a
mai, jól megérdemelt helyükig a koncerttermekben.

Avis Denise GRAVES (US) a Houstoni
Church Without Walls lelkésze, művészeti
vezetője, aki Dr Ralph Douglas West
lelkipásztor vezetésével végzi munkáját.
Elhivatott gospel zenész, aki folyamatosan
keresi a fejlődés lehetőségeit, hogy
eredményesebben szolgálhassa az Urat.

17

KOTTÁT JÓL OLVASÓ,
FELKÉSZÜLTEN ÉRKEZŐ
ÉNEKESEK SZÁMÁRA

B

GYERMEKKÓRUSOK
B1 Engedd hozzám a gyermekeket
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

10-14

2015. 07. 28.

A gyermekhangokra komponált Musica Sacrairodalom legmegindítóbb és legszebb szerzeményei
csendülnek fel különböző nyelveken, köztük egy
vadonatúj kompozíció, melyet kifejezetten a
műhely résztvevői számára komponált a szerző.

Josep VILA JOVER (Katalónia, ES) a kiváló
katalán kórusiskola, az Amics de la Unió
művészeti vezetője. Az iskolában 500 diák
tanul és 7 kórus működik. Vila Jover a Cor
Infantil Amics de la Unió, Európa egyik
legjobb gyermekkórusának a karnagya.

Kurt BIKKEMBERGS (BE)

B2 Északi-balti örökség
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

10-14

2015. 08 .01.

Az északi-balti országok híresek érzelemdús, tiszta
szépségű népzenéjükről és népi hagyományaikról.
A műhely egy olyan repertoárt mutat be, melyet
bizonyára mindenki szívesen énekel majd később a
saját kórusával!
Egyeztetés alatt

Kadri HUNT (EE) énekes, karnagy,
zeneszerző. Az Észt Rádió Gyermek- és
Leánykarának, valamint a Szent Mihály
Fiúkar vezető karnagya. A Vox Clamantis
Gregorián
Énekegyüttes
illetve
a
Heinavanker egyházzenei együttes tagja.

Mozgás

LEÁNYKAROK
B3 Kísérletezz a zenével!
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

12-20

2015. 07. 30.

Az éneket modern tánccal ötvözzük, így mesélünk
el történeteket – egyfajta táncos-zenés színház
keretein belül. Egy nagy kísérletben vehetünk
részt, s bár a zenei részt jól előkészítjük, mégis
sok meglepetésben lesz részünk. Az ihlet és az
ösztönzés fontos szerepet játszik majd a műhely
munkájában. Lelkesedésre fel!
Mozgás
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Yoshihisa Matthias KINOSHITA (JP/
DE) a Wolfratshauser Gyermekkórus
zenei vezetője, ahová a gyermekek
előzetes meghallgatás nélkül kerülnek
be. Előadásokat és műhelyeket tart
gyermekkórusok vezetésével kapcsolatos
témákban. Ebben a műhelyben Josef Eder
koreográfussal dolgozik majd együtt.

NŐIKAROK
B4 Arany Jeruzsálem
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

korhatár
nélkül

2015. 07. 28.

Naomi FARAN (IL) a Moran Kórusok
alapítója és karvezetője. Rendszeresen
tart karvezető mesterkurzusokat és
számos rangos versenyen zsűrizett. Az
1. Izraeli Nemzetközi Kórusversenyen
elnyerte a Kiváló Karnagy díjat.

A Biblia földjének zenéje, amely magába foglal
bármilyen Izraelhez köthető népzenét, világi és
egyházi zenét.
Egyeztetés alatt

B5 Zsoltárok Könyve
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

Cecilia
MARTIN-LÖF
(SE)
színes,
élénk, kreatív kórus miliőt hozott
létre a Lunds Akademiska Kör és a
Palaestra Vokalensemble vezetőjeként.
Munkamódszere ötvözi az irodalmat,
költészetet a kóruszene gazdag színeivel
és legmagasabb technikai precizitásával.

Hogyan hangzanak a zsoltáros Dávid király szavai
az egyes zeneszerzők fejében? Megtapasztalhatja,
ha részt vesz e zsoltár-megzenésítéseket
felvonultató műhely munkájában.
Ivo ANTOGNINI (CH)

B6 Titkok, rejtélyek
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7+1

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

A varázslat mindig is közöttünk élt. A természethez
fordulunk válaszokért. A legbensőbb lényünk tele
van rituálékkal, szertartásokkal és babonákkal.
Ez a műhely igyekszik olyan szerzők – így
például Mellnäs, Rautavaara, Tormis – műveit
megszólaltatni, akiket elért a varázslat, és akik
ablakot nyitnak erre a nyugtalanító, ismeretlen
világra.

Basilio
ASTULEZ
(Baszkföld,
ES)
frissességet és eredetiséget hozott
a vokális zenébe, új tereket nyitva a
kifejezésnek, nagy hangsúlyt fektetve a
kommunikációra. Rendszeres művészeti
tanácsadója
és
vendégkarnagya
fesztiváloknak
és
versenyeknek
világszerte.
David AZURZA (Baszkföld, ES)
Mozgás, vizuális elemek

IFJÚSÁGI VEGYESKAROK
B7 Alkoss – és énekelj!
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

16-27

2015. 07. 30.

Repertoárunk nagy része a műhelymunka során jön
majd létre – az énekesek ötletei alapján formálódik
az általuk előadott zene, Jonathan Rathbone,
számtalan
vokális
feldolgozás
szülőatyja,
irányítása alatt. Előzetes tapasztalatokra nem
lesz szükség!

Jonathan RATHBONE (UK) nyolc éves
kora óta énekel rangos hivatásos
együttesekben. Kezdőktől a legjobbakig,
világszerte számos kórussal dolgozott
együtt, csaknem egy évtizedig volt
a Swingle Singers vezetője. Jelenleg
két amatőr énekkar karnagya, illetve
a Middlesex Egyetemi Kórus zenei
igazgatója.
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B8 Benned van a ritmus! – Használd a tested és a hangod!
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

8

16-27

2015. 08. 01.

Merüljünk el az „ütős” kórusmuzsika különleges
világában: a beszéd mint zene, az emberi hang és
test mint ütőhangszer. Lesz énekelt és beszélt
repertoár – s mindez rengeteg mozgással! Eljött
az ütősök ideje!
Franziska GOHL (CH)

Mozgás

Marleen ANNEMANS (Flandria, BE) a
belgiumi Művészeti Akadémia tanára és
karnagya, középiskolai tanár. A Flamand
Ifjúsági
Kórusszövetség
choir&voice
vezetőtestületének tagja és rengeteg
tapasztalatot szerzett az EC éneklő
hetein. A Laidos és a Sjaloom kórusok
karnagya.
Richard FILZ (AT) zenészként és
tanárként is rendkívül aktív. Európai
hírű dobos, szólista és ritmus-tréner.
Tankönyvek írásával és zeneszerzéssel is
foglalkozik, fő témája, hogy miként vegyük
rá kórusunkat a beszédre és a mozgásra.

B9 CHOREGIE – egy progresszív és újító kórusműfaj
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

16-27

2015. 07. 31.

A vokális zene kreatív szabadsága! A Choregie
módszer 5 alkotóeleme: Mozgás (mozdulatok,
tánc), Hang-felfedezés (kiterjedt vokális technikák
alkalmazása), Szobrászat (a test és elme képzése),
Képzelőerő
(a
kreativitás
fejlesztéseként
improvizáción
és
tapasztalaton
alapuló
kísérletezés), valamint Rituálék.

Karmina ŠILEC (SI) frissességet és
eredetiséget hozott a vokális zene
világába. A „Choregie – Vokális Színház”
módszerét alkalmazva szélesebb művészi
teret nyitott és új irányvonalat indított el
az összetettebb multimédiás események
irányába. A Carmina Slovenica művészeti
igazgatója.

Színpadi elemek

B10 Latin Jazz Mise
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

16-27

2015. 07. 31.

Latin jazz ritmusok ötvözete liturgikus latin
szöveggel: ez a fiatal német zeneszerző, Martin
Völlinger műve, melyet egy jazz band és egy
szaxofon kísér.
Tánc

20

Oskar EGLE (AT) a dornbirni zeneiskola
tanára és zenei koordinátora. A vorarlbergi
kórusszövetség
zenei
bizottságának
elnöke. Rendszeres előadó karvezetési- és
énekkurzusokon, valamint hazájában és
külföldön is zsűrizik.

VEGYESKAROK
B11 Gyökerektől a gyümölcsig – A népzene múltja és jövője
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

Népzene által ihletett kórusmuzsika: ősi, népies
dallamok hagyományos és új feldolgozásban,
valamint olyan kórusművek, melyek alapjául
népzenei jellegzetességek szolgálnak, ám nem
tartalmaznak létező népdalokat. Szívből eredő
népzenei gyökerek és az ebből gyümölcsöző
gondolatok.

SZABÓ Soma (HU) a Cantemus Vegyeskar
karnagyaként és a Banchieri Énekegyüttes
művészeti vezetőjeként nagy nemzetközi
elismertségre
tett
szert.
Számos
nemzetközi sikert ért el két együttesével
zenei fesztiválokon, koncertturnékon
világszerte.

Elena CAMOLETTO (IT), Gustavo TRUJILLO (ES/NL)

B12 Középkori egyházi énekes dallamok
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Íme a lehetőség felfedezni a középkori egyházi
énekek sokszínűségét és megismerkedni a bizánci
hagyományokkal – szerb és görög középkori
liturgiai zene egy műhelyen belül.

Predrag DJOKOVIĆ (RS) zenetudós, fő
kutatási területe az ortodox egyházi zene.
Énekesként a régi zene elkötelezett előadója.
A Kelet-Szarajevóban lévő Zeneakadémia
egyházzenei és gregorián tanszékének
adjunktusa.

Achilleas G. CHALDAEAKES (GR) a
Bizánci Zenetudományok docense az
NKUA Zenetudományi Tanszékén. A
Masters of Psaltic Art művészeti csoport
vezetője, akikkel számos koncertet
adott világszerte, valamint rádió- és TV
bemutatókon is részt vettek.

B13 Utak Flandriától Velencéig
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

korhatár
nélkül

2015. 07. 28.

Kalandozzunk a reneszánsz madrigálok világában,
és fedezzük fel a flamand és a velencei iskola
zeneszerzőinek egymásra tett hatását. Fogjuk meg
például Cipriano de Rore kezét és karonöltve vele:
irány dél!

Dario TABBIA (IT) a régi zene elkötelezett
kutatója. Együtteseivel fontos díjakat
gyűjtött be, és rangos nemzeti és
nemzetközi kórusversenyek zsűrijének
tagja. Kórusszövetségek – többek között
a Feniarco – rendszeresen kérik fel
karnagyi kurzusok vezetésére.
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B14 Mesterek és tanítványok
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

Két mester és tanítvány-párost vesz górcső alá
ez a műhely: Joseph Haydn – Johann Georg Lickl és
Antonio Salieri – Liszt Ferenc munkái szolgálnak
alapjául egy új kórusmise megalkotásának. Lickl
nevét leginkább a pécsiek ismerhetik – itt az idő,
hogy kilépjen az ismeretlenség homályából. A többi
mestert, akárcsak világhírű tanítványaikat, nem
kell bemutatni.

Tomislav FAČINI (HR) a Zágrábi
Zeneakadémia előadója 1998 óta. Számos
horvát együttessel dolgozott együtt,
így a Horvát, valamint a Szlovén Rádió
és Televízió Szimfonikus Zenekarával. A
Horvát Katonazenekar és a Dubrovniki
Szimfonikus Zenekar vezető karnagyaként
szerzett nemzetközi hírnevet magának.

B15 Egy romantikus kaland: kórusszimfóniák hangjai
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Két csodálatos romantikus kórusmű, Dvořák:
Hymna českého rolnictva (Cseh parasztok
himnusza) és Brahms: Schicksalslied (A végzet
dala) várja előadóit. A művek szimfonikus zenekari
kísérettel csendülnek fel.

Johannes
HIEMETSBERGER
(AT)
világszintű hírnévre tett szert karnagyként
és az alábbi három együttesének
művészeti vezetőjeként: Chorus sine
nomine, Company of Music és a Webern
Kamarakórus. Rendszeresen szólaltat meg
újító jellegű kórusprogramokat különleges
helyszíneken.

B16 Vesperae Russica
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

Ez a műhely Rahmanyinov gyönyörű Éjszakai
áhítat (Op.37) című művének részleteit, valamint
további orosz–ukrán szerzők, mint G. Szviridov,
M. Berezovszki spirituális ihletettségű darabjait
ismerteti meg a résztvevőkkel és a műhelyt záró
koncert hallgatóságával.

B17 Bartók és Mokranjac
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Két fantasztikus 20. századi zeneszerzőt mutat
be ez a műhely: a magyar Bartók Bélát és a szerb
Stevan Stojanović Mokranjacot. Vegyeskari
kompozícióikon kívül külön nőikarra és férfikarra
komponált műveik is műsoron lesznek, úgyhogy
hölgyeim és uraim: készüljenek a nagy kihívásra!
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Alexey PETROV (RU) a Moszkvai
Kórusvezetők Egyesületének vezetője, a
Kórusművészeti Akadémia énekkarának
dirigense. Számos orosz és nemzetközi
fesztiválon vett részt. 2010 óta a
legrangosabb orosz szimfonikus zenekarok
vendégkarnagya.

KERTÉSZ Attila (HU) a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Tanszékének
tanára, Liszt-díjas karnagy. Tagja a
Magyar Kodály Egyesületnek, a KÓTA
Művészeti
Bizottságának.
Kórusaival
számos díjat nyert nemzeti és nemzetközi
kórusversenyeken.
Bojan SUĐIĆ (RS) az RTV Szerb Zenei
Társaság művészeti igazgatója, valamint
az RTV Szerb Szimfonikus Zenekar
és Kórus vezető karnagya. A Belgrádi
Egyetem Zenei Tanszékének tanára, jeles
opera- és koncert-dirigens.

B18 Gallus és mai, kortárs követői
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

A műhely célja, hogy a szlovén kóruszene
rejtelmeibe vezesse be az érdeklődőt: a reneszánsz
zeneszerzőtől, Jacobus Handl Gallustól a kortárs
szlovén szerzőkig, mint Nana Forte és még sokan
mások.

Martina BATIČ (SI) a Ljubljanai Operakórus
karnagya volt öt éven keresztül. 2006-ban
a fiatal karnagyok versenyén Eric Ericsondíjat nyert. A Szlovén Kamarakórus
művészeti igazgatója.

B19 Észak zenéje
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Világi és népzenei ihletésű darabok északi
zeneszerzők tollából. Felcsendülnek többek
között Leevi Madetoja, Nils-Eric Fougstedt,
David Wikander és Selim Palmgren művei – hűs
fuvallatként a forró pécsi nyárban.

Dani JURIS (FI) Helsinkiben él és dolgozik.
A Kamoos Kamarikuoro, a Helsinki
Filharmonikus Énekkar és a SOL Diákkar
karnagya. A Szlovén Rádiókórus és a
Torino Énekegyüttes vendégkarnagyaként
is dolgozott.

Jaakko MÄNTYJÄRVI (FI)

B20 Grotescus Musicus
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

8

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

Groteszk, abszurd és nevetséges kórusművek
a világ minden tájáról! Ízlelje meg a nemzetközi
repertoár – benne Petrassi, Mäntyjärvi és magyar
szerzők – fanyar ízeit, legyen az beszélő kar vagy
más ritka zenei csemege.
SZTOJANOV Georgi (BG/HU)

SZABÓ SIPOS Máté (HU) a Magyar
Állami Operaház Kórusának karvezetője,
az Egri Szimfonikus Zenekar vezetője.
Különböző
művészetek
ötvözésére
létrehozott
egy
rendkívüli
színházi,
opera- és koncerttársaságot. Az Egri
Kamara Operafesztivál megálmodója és
megvalósítója.
Hans-Joachim LUSTIG (DE) szabadúszó
karnagy. Számos rangos díj kitüntetettje,
és számos együttes, köztük a Chorknaben
Uetersen,
Sonux
Énekegyüttes
és
Kammerchor
I
Vocalisti
dirigense.
Kórusszemináriumokat vezet, zsűritag és
keresett vendégkarnagyként is dolgozik.

B21 Buchenberg: Mise big band kísérettel
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

A műhely Wolfram Buchenberg izgalmas és egyedi
hangszerelésű miséjét hivatott bemutatni (Missa ad
maiorem Dei gloriam 4-8 szólamú vegyeskarra, big
band-re és baritonra). A műhely bizonyos részei alatt
jelen lesz maga a zeneszerző is!

Matthias BECKERT (DE) a Würzburgi
Zeneművészeti Egyetem karvezetést
tanító professzora, valamint a Hannoveri
és a Krakówi Zeneművészeti Egyetemek
vendégprofesszora.
A
Cantabile
Regensburg és a Monteverdi-Choir
Würzburg együttesek vezetője, aki
számos alkalommal dolgozott együtt
Wolfram Buchenberggel.
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B22 Egy fülledt éjszaka...
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

5

18+

2015. 07. 29.

A komponista is ember, szerelmes, a vágyak
követe... A zenetörténet erotikus dalai hangzanak
el – a reneszánsztól a pop műfajáig – egy éjszakába
nyúló, fülledt zárókoncerten a műhely végén.

Dominique TILLE (CH) az éneklés és
dirigálás elkötelezettje, zenei műfajtól
függetlenül. Nagy klasszikus oratóriumok,
jódli, jazz, musicalek vagy éppen a poprock is megtalálható a kedvencei között.
Svájcban többek között a díjnyertes Svájci
Ifjúsági Kórus vezetője.

Bob CHILCOTT (UK)

B23 Öt nap, amely megváltoztatta a világot
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Bob Chilcott azonos című darabja öt jelentős
dátumot emel ki, melyek jelentős hatással voltak
mai életünkre. A műhelyen további történelmi
ihletettségű darabokkal is megismerkedhetünk:
Tormis Tabu-ja az elnyomás ellen tiltakozik,
míg Górecki Totus Tuus-a II. János Pál pápa
lengyelországi zarándokútjának állít emléket.

Bob CHILCOTT (UK), a „brit kóruszene
kortárs hőseként” emlegetett művész,
a világ egyik leggyakrabban előadott
kórusműveinek szerzője. Kiadott művei
zenei stílusok széles spektrumát fedi.
Az énekelhető és kommunikatív zene
elhivatott alkotója.

B24 Latin szenvedély
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

5

korhatár
nélkül

2015. 07. 29.

Latin és dél-amerikai utazásra hívjuk Önöket: a
táncok, ritmusok, nyelvek, tájak, ízek, érzelmek és
az élet szeretete – ezek a legegyedibb jellemzői a
kontinensnek. Mindezt pedig Argentína, Brazília és
más országok népzenéjén, továbbá népszerű városi
zenéjén keresztül tapasztalhatjuk meg. A műhely az
Amerika Cantat kórusfesztivál együttműködésével
valósul meg.
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Virginia
BONO
(AR)
karnagy
és
zenepedagógus,
Argentínában
és
Németországban végezte tanulmányait.
Az Estudio Coral Meridies zenei igazgatója.
Gyakran dolgozik vendégkarnagyként,
mesterkurzusok
tanáraként
és
nemzetközi versenyek zsűritagjaként.
Kórusával számos díjat nyert.

BEKÜLDÖTT HANGANYAG ALAPJÁN
KIVÁLASZTOTT, ELŐZETESEN
FELKÉSZÜLT ÉNEKKAROK SZÁMÁRA

C

GYERMEKKÓRUSOK
C1 Britten: A kis kéményseprő
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7+1

12-18

2015. 08 .01.

Két tapasztalt karnagy és egy színházi
rendező segítségével mutatjuk be Benjamin
Britten varázslatos gyermekoperáját, „A kis
kéményseprőt”. Nem lehet elég fiatalon fejest
ugrani az opera világába!
Színpadi elemek

Edle
STRAY-PEDERSEN
(NO)
történelem, média és zenei diplomával
rendelkezik. 2002 óta a Norvég Nemzeti
Gyerek Operakórus közigazgatási és zenei
igazgatója.

Wilma ten WOLDE (NL) a gyermek
és
ifjúsági
éneklés
szakembere.
Mesterkurzusok vezetője, Európa-szerte.
A Holland Gyermekkórus és a Holland
Ifjúsági Kórus vezető karnagya, valamint
a
Holland
Vokális
Tehetségkutató
Alapítvány művészeti igazgatója.

LEÁNYKAROK
C2 Orbán: 6. mise
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

12-20

2015. 07. 30.

Méltán világhíres zeneszerzőnk, Orbán György
2-6 hangra írt, zongorakíséretes miséje.
Kihagyhatatlan lehetőség leánykarok, vagy fiatal
nőikarok számára!

GRÁF Zsuzsanna (HU) a Liszt Ferenc
Zeneakadémia tanára, a Magyar Kodály
Társaság tagja. Neve 30 ősbemutatóhoz
kötődik. A YUNA Egyetem vendégtanára
Buenos Airesben. Az Angelica Leánykar
alapító karnagya, munkáját itthon és
külföldön számos díjjal ismerték el.

NŐIKAROK
C3 A szerelem emléke…
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

A kóruspaletta egyik gyönyörű darabja Kocsár
Miklós tollából, a háromtételes, nőikarra írt ciklus,
melyet Nagy László versei ihlettek. A magyar
művön kívül romantikus német zeneszerzők
darabjai kerülnek műsorra.

SZIRÁNYI Borbála (HU) a Magyar
Állami
Operaház
zeneiskolájának
tanára, karnagya. Oktatóként gyakran
vendégeskedik Kínában és Kaliforniában.
A Liszt Ferenc Zeneakadémia Kodály
Intézetének tanára.
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FÉRFIKAROK
C4 Kizárólag férfiaknak...
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

6

korhatár
nélkül

2015. 07. 30.

Hagyományos és új zene igazi férfiak számára!
Ebben a műhelyben a férfikarokra írt legizgalmasabb
darabok
kerülnek
elő.
Hangszerekkel
megtámogatva olyan hangzás elérését célozzuk
meg, amelyre csak egy férfikar képes.

Hirvo SURVA (EE) az Észt Nemzeti Opera
Fiúkarának és a Revalia Kamarakórus
karvezetője. Férfikarok vezetését tartja
élethivatásának, számos versenyen vett
részt együtteseivel, és 2003-ban az Év
Észt Karnagyának jelölték.

VAJDA János (HU)

VEGYESKAROK
C5 Kodály: Missa brevis
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

A műhely Kodály Zoltán egyik mesterművét, a Missa
Brevist adja elő, orgonával, amelynek ősbemutatója,
1955-ben, pontosan 60 évvel ezelőtt Pécsen volt.

C6 Bernstein és Farkas
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

8

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

A műhely két különleges kórusművet ad elő zenekari
kísérettel: Bernstein – szokatlan karakterű,
szövegű és hangulatú – miséjét és a nagyszerű
magyar zeneszerző, Farkas Ferenc által írt
Cantus Pannonicus-t, amely Janus Pannonius öt
költeményét fogalmazza zenébe, a szerzőre jellemző
nemes ízléssel, a magyar és klasszikus hagyományok
ötvözésével, a kifejezés választékosságával.

ERDEI Péter (HU) a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémia karvezető professzora, a
Magyar Rádiókórus, a Debreceni Kodály
Kórus, az új Liszt Ferenc Kamarakórus
karnagya, valamint a kecskeméti Kodály
Intézet alapító igazgatója. Az Ifjúsági
Világkórus dirigense volt 2000-ben.

SOMOS Csaba (HU) egyaránt nagy
hangsúlyt fektet a vokális és a hangszeres
zenére: mindkettőből ihletet merítve próbál
az emberi hang és a nyelvek által felfedezni
minél több mesterművet, ám sajátos,
egyedi stílusban. Miután két színház zenei
igazgatójaként dolgozott, a Magyar Rádió
Énekkarának karvezetője lett.
Philippe FORGET (FR) a Lyoni Nemzeti Opera
vendégkarnagya, aki többször vezényelte a
francia Nemzeti Opera zenekarát is. A régi és
új francia zene elkötelezett népszerűsítője.
Számos nemzetközi fesztiválon vett részt.

C7 20. századi imádságok – napjaink imái
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

Emlékezzünk
a
legfontosabb
20.
századi
kórusszerzőkre (Henryk Mikolaj Górecki, Paul
Hindemith, Vic Nees, Arvo Pärt, Francis Poulenc,
John Tavener) és ünnepeljünk néhány magyar kortárs
szerzőt (Csemiczky Miklóst, Orbán Györgyöt és
Gyöngyösi Leventét) zenei imáikon keresztül.

KOLLÁR Éva (HU) a budapesti Liszt
Ferenc Zeneakadémia Karvezető Doktori
Programjának igazgatója, vezetője. A
budapesti Monteverdi Kórus alapítója,
nemzetközi versenyek gyakori zsűritagja.
Rendszeresen tart előadásokat a magyar
kortárs zenéről, és karvezetői kurzusokon
oktat.

C8 Ritmus. Energia. Optimizmus.
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

Kortól függetlenül, ebben a műhelyben – a
zene segítségével – mindenki fiatal, játékos és
energiadús lehet! Izgalmas, élettel teli, mindenféle
műfajú kortárs zene vár a jól képzett énekesekre.

Robert SUND (SE) énekel, feldolgozásokat
ír, zenét szerez és vezényel. Sokszínűsége
és tehetsége méltán lett elismert
Svédországban és az egész világon is.
Hosszú évekig vezette az Allmänna
Sången vegyeskart, Eric Ericsont követte
az Orphei Drängar férfikar élén, alapított
kamarakórust, nőikart és ifjúsági kórust
is.

Ambrož ČOPI (SI)

C9 Cool Notes – jazz, pop, ritmus és improvizáció
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

7

korhatár
nélkül

2015. 07. 31.

Különleges, laza, szving- és ritmus-alapú projektet
kínál ez a műhely, pop és jazz sztenderdekkel,
valamint a műhelyvezetők feldolgozásaival, jazztrió kísérettel. A cél a különböző stílusokban való
jártasság elérése, ritmikai és vokális fejlesztés,
lehetőség szerint szólókkal és improvizációkkal.

Thierry LALO (FR) az egyik legelismertebb
francia együttes, a Les Voice Messengers
vezetője. Nem kevesebb, mint öt jazzoperát írt, melyeket számos díjjal ismertek
el. Európa-szerte jazz-műhelyeket tart
kórusok és zeneszerzők számára.
Johan ROOZE (NL) jazz-zongora tanár, a
Daegui Yeongnam Egyetemen. Az egyetem
jazz együttesének, kórusának és a J-Cloud
vokális vezetője. Nemzetközi versenyeken
zsűritag, szemináriumokat, műhelyeket tart.

ÉNEKEGYÜTTESEK
C10 Mesterkurzus énekegyüttesek számára a finn Rajaton
énekegyüttessel (jazz repertoár)
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

korhatár
nélkül

2015. 07. 28.

A Rajaton énekegyüttes tagjai egy olyan jazz zenére
épülő műhelyt terveznek, amelyben azon kívül, hogy
mindenki hozhatja a saját repertoárját, új zenék
felfedezését is célként tűzték ki. Ezek a darabok
előzetes felkészülést igényelnek. Amire a résztvevők
számíthatnak: csoportos oktatás, próbatechnikák,
megfigyelési, zenehallgatási élmények és még sok
minden más!

RAJATON (FI) – hattagú énekegyüttes,
amely minden zenei műfajt ugyanazzal
a magas szintű elkötelezettséggel és
tisztelettel közelít meg. Óriási hatással
vannak bármilyen közönségre, és minden
zenei műfajt a sajátjuknak éreznek.
Szórakoztató képességük és energiájuk
lenyűgöző,
hangbéli
kapacitásuk
határtalan!

C11 Mesterkurzus énekegyüttesek számára a finn Rajaton
énekegyüttessel (népzenei repertoár)
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4b

korhatár
nélkül

2015. 08. 01.

A Rajaton énekegyüttes tagjai egy olyan népzenére épülő műhelyt terveznek, amelyben azon
kívül, hogy mindenki hozhatja a saját repertoárját,
új zenék felfedezését is célként tűzték ki.

Ezek a darabok előzetes felkészülést igényelnek.
Amire a résztvevők számíthatnak: csoportos
oktatás, próbatechnikák, megfigyelési, zenehallgatási élmények és még sok minden más!
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C12 Mesterkurzus énekegyüttesek számára a német Singer Pur
énekegyüttes közreműködésével
Időtartam:

Kor:

Záróhangverseny:

4a

korhatár
nélkül

2015. 07. 28.

Ez a műhely a 3-12 tagú, karnagy nélküli
énekegyüttesek kihagyhatatlan lehetősége. A
Singer Pur tagjai külön foglalkoznak majd az
együttesekkel, akiktől saját repertoárjukat kérik.
Elképesztő tudományos élményben lesz részük!

SINGER
PUR
(DE)
–
Szokatlan
összetételű szextett, melynek tagjai
között egy szoprán, három tenor, egy
bariton és egy basszus található. Műfaji
határok nélkül, bármilyen előadható
zenei műfajt kedvelnek, repertoárjukon
megtalálható a középkori zenétől kezdve
az avantgárdig, új kompozíciókig, pop-jazz
feldolgozásokig és improvizációig minden!

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS IFJÚSÁGI
KÓRUSOK SZÁMÁRA

D

D1 Bach: h-moll mise
Időtartam:

Záróhangverseny:

7

2015. 07. 31.

A műhely a zenetörténet egyik legkiemelkedőbb
mesterművéhez nyúl, Bach h-moll miséjéhez. Ez
alkalommal vizuális hatások színesítik majd az
előadást, a különböző művészeti ágakat összekötő
elemekkel.

Georg GRÜN (DE) vendégkarnagyként,
zsűritagként Európa-szerte jól ismert.
Nemzeti és nemzetközi mesterképzéseket
tart karvezetésből. A német karnagyok
fórumának mentora.

Vizuláis hatások

D2 Kétkórusos mesterművek
Időtartam:

Záróhangverseny:

6

2015. 07. 30.

Két kórusra íródott különleges kóruscsemegék
csendülnek fel ebben a műhelyben a 19. és 20.
századból. Műsorra kerül többek között Frank
Martin: Mise Két Kórusra, Poulenc: Figure Humaine
és Brahms: Fest- und Gedenksprüche.
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Daniel REUSS (NL/DE) a Cappella
Amsterdam
művészeti
vezetője,
valamint a Rias Kammerchor és az Észt
Filharmonikus Kamarakórus volt vezetője.
Számos különböző kamaraegyüttessel,
zenekarral dolgozott együtt, így az
Akademie für Alte Musik Berlin-nel és a
kölni MusikFabrik-kal.

D3 Kórusátiratok és feldolgozások
Időtartam:

Záróhangverseny:

4a

2015. 07. 28.

Az átiratok, feldolgozások készítésének régi
és gazdag hagyománya van, nem új találmány.
Gyönyörűen kidolgozott, hangszerről kórusra
készült átiratokat fedezünk fel együtt, ám jut idő –
elsősorban Clytus Gottwald mesteri átiratai révén
– szólódarabok énekkari verziójára is. Szerzőink
többek között Samuel Barber, Gustav Mahler, Hugo
Wolf.

Brady ALLRED (US) a Salt Lake Vocal
Artists karnagya, aki rendszeresen
vesz részt fesztiválokon, versenyeken
az Egyesült Államokban, Európában,
Ázsiában és Izraelben vendégkarnagyként
és zsűritagként. Művészi munkáját számos
nemzetközi díjjal, diplomával honorálták.

D4 Shakespeare a zenében
Időtartam:

Záróhangverseny:

4b

2015. 08. 01.

Shakespeare géniusza prózáján és versein keresztül
örökéletű. Számos zeneszerzőt ihletett meg
műveinek drámaisága, szépsége, humora, varázsa.
Különböző korú és nemzetiségű szerzők kompozícióit
szeretnénk bemutatni, akiknek múzsája a drámaíró,
többek között Mäntyjärvi és Vaughan Williams
darabjait.
GYÖNGYÖSI Levente (HU)

E

Brady ALLRED (US) a Salt Lake Vocal
Artists karnagya, aki rendszeresen
vesz részt fesztiválokon versenyeken
az Egyesült Államokban, Európában,
Ázsiában és Izraelben vendégkarnagyként
és zsűritagként. Művészi munkáját számos
nemzetközi díjjal, diplomával honorálták.

Irodalom és film

KÜLÖNLEGES PROGRAMOK

E1 Babazene 0-3 éves korú gyerekek számára (családtag
kíséretével) és E2 Zeneóvoda 3-6 éves korú gyerekek számára
Dalok, táncok, bábozás, zenei játékok, feladatok, egészséges tízórai és egy kis szundi lehetősége jelenti a
délelőtti programot, amíg Ön műhelymunkában vesz részt. Szakértő, több nyelven beszélő személyzet vigyáz
majd a gyermekeire és rendelkezésükre áll később is, hogy a délutáni koncerteken is részt tudjon venni a
zenebarát anyuka és/vagy apuka.

E3 Műhely 6-10 éves kisiskolásoknak
A műhely lehetőséget biztosít a gyermekek számára, hogy első nemzetközi énekkari- és fesztiváltapasztalataikat kötetlen formában megszerezzék. Szakértő tanárok és pedagógusok irányításával formálódik
majd a különböző országokból érkező kisfiúk-kislányok laza csoportja egyfajta „kicsinyek kórusává”. A legalább
négy napig tartózkodó gyermekek számára lehetőség nyílik szüleiknek is megmutatni mindazt, amit tanultak.
A műhely minden kisgyermek számára nyitott, akár van már tapasztalata a kóruséneklésben, akár nincs.
Figyelembe vesszük e különbségeket, és aszerint döntjük el, mi legyen a műhely konkrét programja.
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F

FELFEDEZŐ MŰHELYEK

Csak néhány napra tud csatlakozni a fesztiváli forgataghoz? Vagy minden napra valami mást,
újat szeretne? Várjuk hát egy-délelőttös felfedező műhelyeinkbe, ahol ízelítőt kaphat a vokális és
kórusmuzsika különféle megközelítéseiből, típusaiból, stílusaiból, repertoárjából. Ha éppen szabadnapja
van a műhelyfoglalkozások során, és máshogy, ám kórus-közelben kívánja eltölteni, az ajtónk nyitva áll.
Látogasson el honlapunkra 2015 februárjában a részletekért.

G

PROGRAMOK KARNAGYOK
ÉS ZENESZERZŐK SZÁMÁRA

Az előző fesztiválok hasonló programjainak kedvező fogadtatásán felbuzdulva, az EUROPA CANTAT XIX
Pécs 2015 szintén szeretne az énekes műhelyekkel párhuzamosan, a fesztivál teljes idejére képzési
programot ajánlani karnagyok és zeneszerzők számára. A részletes program a fesztivál honlapján 2014
novemberétől található majd meg. Regisztráljon annyi napra, amennyire csak szeretne, és minden
délelőtt különféle, párhuzamosan zajló tevékenységi formák közül választhat. Amennyiben csak
megízlelni szeretné a fesztivál hangulatát, napijegy is rendelkezésére áll majd, sőt, akár az adott nap
reggelén is jelentkezhet a fesztiválirodában.

Karnagyok

Zeneszerzők

Szemináriumok,
blattoló-repertoárbővítő
(ún. reading session) foglalkozások, műhelyek,
előadások, a világ különböző részeiről érkező
kollégák bemutatói egyrészről… Másrészről
pedig ott lesz az ún. „tanulmányút”, Lorenzo
DONATI (IT) vezetésével, aki a műhelyeken
kalauzolja végig az érdeklődőket. A jelentkező
minden nap eldöntheti, mit szeretne csinálni.
A karnagyok programja magában foglal egy
4 napos mesterkurzust is, Michael GOHL-lal
(július 25-28.) a közös éneklés technikájáról,
amelyre jelentkezés alapján választjuk majd
ki a résztvevőket. A mesterkurzus részletei
2014 szeptemberétől találhatóak majd meg
honlapunkon.

Azon vagyunk, hogy a jelentkező zeneszerzők
mindegyike számára lehetőséget biztosítsunk a
bemutatkozásra, azaz műveiből rövid bemutatót
tartson a szakmának: karnagyoknak, kiadóknak,
szervezőknek és további zeneszerzőkből álló
közönségnek. A résztvevők kompozíciói közül
néhány kiválasztásra kerül, ezeket hivatásos
együttesek szólaltatják meg az új művekkel
foglalkozó ún. reading session-ök keretében.
A programot mesterkurzusok teszik teljessé,
fókuszban a feldolgozás művészete, valamint
egy kerekasztal beszélgetés a szerzői jogok
kezeléséről, illetve arról, mire kell figyelni, ha egy
énekkar új darabot rendel.

Karnagyok és Zeneszerzők Kávéháza
A Kávéház kiváló körülményeket teremt a zenei és szakmai kapcsolatok elmélyítéséhez. Egy zenesarkot
is létrehozunk, ahol a résztvevő zeneszerzők munkáiba hallgathatnak bele az érdeklődők.
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YEMP3 – FIATAL RENDEZVÉNYSZERVEZŐK
PROGRAMJA
Miből áll egy több ezer énekest mozgató fesztivált megszervezni?
Hogy
érhetünk
el
jelentős
előrelépést
kórusszervezőként vagy fesztiválszervezőként?

karrierünkben

2009 és 2012 sikerei után, az EUROPA CANTAT fesztivál ismét
útjára indítja e programját fiatal, aktív és ügyes, a kórusok világában
tevékenykedő szervezők számára.

“E g y
s z ó l ó é é l et r e
l
t apaszmény és
t a l at ! ”
K at a M
a g y aro
r sz
Y E MP 2
ré s z t v e
vő

á gról,

A YEMP voltaképp egy kéthetes kurzus, amely az előadásokon kívül a
munkafolyamatok végzése során, a helyszínen, „élesben” tanít. A jelentkezők
közül 25 fiatalt választunk ki, akiket végül meghívunk a programba – beleolvadnak
fesztiválszervező csapatunkba, felelősségteljes megbízatásokkal tesztelhetik majd
képességeiket a fesztivál különböző részlegeiben. A fiatal szervezők munkáját két
mentor kíséri majd figyelemmel.
A kurzus programterve:
•

Érkezés Pécsre 2015. július 17-én

•

Július 18.-19.: előadások és műhelymunka egy nemzetközi fesztivál
megszervezésének alapjairól

•

Július 20.-augusztus 1.: helyszíni munka, az EUROPA CANTAT fesztivál szervezésének
végső fázisában és a lebonyolításban való részvétel, mentori segédlettel, az alábbiak
szerint:
•

Július 20.-23.: felkészülés

•

Július 24.-augusztus 1.: EUROPA CANTAT XIX Pécs 2015 Fesztivál.
A képzés résztvevői a fesztivál egyik részlegében kapnak feladatokat, mint
például koncertszervezés, zenei tervezés, információs feladatok, kommunikáció,
kivitelezés, stb.

•

Augusztus 2.: értékelés, tapasztalatok kiértékelése, információk cseréje, a
legfontosabb tanulságok levonása

•

Augusztus 3.: távozás

A kiválasztásra kerülő fiatal szervezők részvételi ösztöndíjat és ingyenes ellátást
kapnak, így csupán az utazási költségeikről kell gondoskodniuk.
2014 októberétől további információért keresse honlapunkat:
www.ecpecs2015.hu.
Jelentkezni 2014 novemberétől lehet, jelentkezési határidő: 2015. január 31.
A YEMP-pel kapcsolatos kérdéseivel erre a címre írjon: yemp@ecpecs2015.hu.
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KÖZÖS ÉNEKLÉS
A fesztivál ideje alatt, esténként megtelik énekszóval a Dóm tér.
Énekelnivaló bőven lesz: külön erre az alkalomra adjuk ki a fesztivál daloskönyvét.
Michael GOHL (CH) – aki e sajátos műfaj nemzetközileg elismert szaktekintélye – a
Pécsi Egyetemi Kórus segítségével, valamint további meghívott együttesekkel és
karvezetőkkel szerez majd nekünk felejthetetlen pillanatokat. Ha ismerős a vezetéknév
az idősebb generáció előtt, nem véletlen! Michael Gohl az 1988-as pécsi EUROPA
CANTAT közös énekléseit vezető Willi
Gohl fia, temperamentuma ugyanolyan
lenyűgöző, mint amivel édesapja egykor
elvarázsolt minket.

Mi is az a közös éneklés?
A közös éneklés az együtt-muzsikálás
olyan formája, amelyben mindenkit, de
tényleg MINDENKIT éneklésre invitálunk.
Nem próba, nem koncert, hanem egy
végtelenül nyitott esemény, amelyen bárki
csak úgy, csupán a közös éneklés öröme
kedvéért vehet részt.
Ugyanakkor felfoghatjuk a közös éneklést
sajátos
próbaként
vagy
koncertízelítőként, hiszen új zenei világokat
fedezhetünk fel általa, ráadásul a
zenei élmény aktív részesei lehetünk.
Szakemberek vezetésével, intenzív zenei
élményt és személyes zenei sikerélményt szeretnénk biztosítani mindenki számára.*
A karnagyok ‘G’ programja magában foglal egy 4 napos mesterkurzust Michael Gohllal
(július 25-28.) a közös éneklés technikájáról, mint sajátos műfajról, amelyre jelentkezés
alapján választjuk ki a résztvevőket. A mesterkurzus részletei 2014 szeptemberétől
találhatóak majd meg honlapunkon.
* Michael Gohl: „Sing along - Sing mit! Das Chor und Liederbuch zum Offenen Singen” az
Edition C.F. Peters kiadásában
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Nyerjen INGYENES
részvételt
SORSOLÁSSAL!

TIPPEK FELLÉPŐ
EGYÜTTESEK
SZÁMÁRA

Támogassa az „Európai Kóruszene
Barátai” szervezetet és nyerjen
ingyenes részvételt!

Kedves résztvevő kórusok!

Az „Európai Kóruszene Barátai” két
ingyenes helyet szponzorál a 2015-ös
EUROPA CANTAT fesztiválon. Bárki,
aki velünk lottózik, ugyanannyi eséllyel
indul, hogy nyerjen!
Az ajánlat tartalmazza:
•

a részvételi díjat

•

a szállás költségeit (kollégiumi
kétágyas szobában)

maximum 8 napra (kevesebb ideig való
tartózkodás esetén visszatérítés nem
jár)
Sorsolás
A sorsolásban való részvételhez
vásároljon online regisztrációja során
10 euróért egy sorsolási szelvényt.
Ez az összeg, amely az előleggel egy
időben esedékes, egyenesen az Európai
Kóruszene Barátai számlájára érkezik
meg
(www.eca-ec.org/friends-ofchoral-music). Több jegy vásárlására is
van lehetőség, amennyiben jegyenként
10 eurót kifizet értük.
A nyertesek sorsolása 2015. március
1-jén lesz, a szerencséseket azonnal
értesítjük.

FREUNDE DER
EUROPÄISCHEN
CHORMUSIK E.V.

„Osszák meg velünk hangjukat, örömüket, de legfőképpen muzsikálásukat!”
Amennyiben úgy döntöttek, hogy a
fesztivál ideje alatt saját koncerten
kívánnak ízelítőt adni repertoárjukból
a többi résztvevő és a közönség
számára, műsorukkal kapcsolatban
kérjük, gondolják végig a következőket:

Az EUROPA CANTAT fesztivál
Pécsett az a hely és alkalom,
ahol országunk kóruskultúrája
láthatóvá válhat, ahol
megmutathatjuk azt a világnak!
Önök
Magyarország
„zenei
nagykövetei”.
Hadd
szólaljon
meg néhány mű erejéig nemzeti
repertoárunk java, amelyet szeretnek,
vállalnak, és meg kívánnak ismertetni
a világgal!

Mutassák be és terjesszék
új ötleteiket szerte a
kórusvilágban!
Mi számít ma újdonságnak a magyar
kóruszenében? Tud-e az Ön kórusa
olyat, amely inspirálóan hathat más
együttesek számára? Szeretne-e
valamilyen újdonsággal hozzájárulni
a sokarcú énekkari társadalom
fejlődéséhez?

Hadd hallja a világ az Ön
kórusának új hangjait!
FREUNDE DER
EUROPÄISCHEN
CHORMUSIK E.V.

FREUNDE DER
EUROPÄISCHEN
CHORMUSIK E.V.

Ezen a fesztiválon sok-sok új zene
megismerése,
megismertetése
a
célunk! Van-e együttesének saját,
„házi”
zeneszerzője,
valaki,
aki
feldolgozásokat készít? Énekeltek-e
valaha egy darabot először a világon?
Hozzák el és meséljenek róla!
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MÁSODIK EURÓPAI KÓRUSVIDEÓ VERSENY
Készítsék kameráikat!
A legjobb videót díjazzuk és természetesen bemutatjuk az EUROPA CANTAT
XIX Pécs 2015 fesztivál ideje alatt.
Részletes információk 2014 őszétől várhatók, a következő honlapokon:
www.EuropeanChoralAssociation.org illetve
www.ecpecs2015.hu.

KÓRUSSZERZŐK EURÓPAI DÍJA
A Kórusszerzők Európai Díja az AGEC „Arany Hangvillájának” folytatása,
amelyet az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat a 2011/2012-es
évadban rendezett meg először. A díj célja, hogy ismeretlen vagy kevésbé
ismert kórusműveket fedezzen fel, amelyek egy jó/ átlagos együttessel is
nagy örömmel előadhatók. A nyertes műveket 2014 októberében hozzuk
nyilvánosságra és természetesen az EUROPA CANTAT XIX Pécs 2015
fesztivál ideje alatt be is mutatjuk őket. További információ:
www. europeanchoralassociation.org -> Events -> Award for Composers.

ZENEI EXPO
Ismét lesz zenei vásár, ahol zeneműkiadók és fesztiválszervezők standjai között
barangolhatunk, nézelődhetünk. További információért, vagy ha szeretne kiállító
lenni, keresse a fesztivál honlapját, vagy írjon a következő címre:
musicexpo@ecpecs2015.hu.
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RUGALMAS RÉSZVÉTEL
Csomagajánlatok 4-től 8
napos tartózkodáshoz
Egy csomagban történő regisztráció
esetén 4,5, 6, 7 vagy 8 napig vehet részt
fesztiválunkon.
A regisztrációkor megadott részvételi
napok számának el kell érnie minimum az
Ön által kiválasztott leghosszabb műhely
hosszát. Amennyiben a szervezők által
biztosított műhely valamilyen oknál
fogva rövidebb lesz, tartózkodási
időtartamát 2015. március 31-ig meg
tudja változtatni.
•

A fesztivál 2015. július 24-én
kezdődik regisztrációval és a „Pécsi
köszöntővel”.

•

A teljes részvétel 8 napos, július
25-től augusztus 1-ig. Érkezés
lehetséges július 24-én, a legkésőbbi
távozási dátum pedig augusztus 2.,
vasárnap reggel.

•

Rövidebb csomagok foglalhatóak
4-től 7 napig, kizárólag július 25-i
vagy 29-i kezdéssel. Ebben az
esetben szállásra lesz szüksége
július 24-re vagy 28-ra. A távozás
dátuma is változó lehet, a legkorábbi
a záróhangverseny után azonnal, vagy
amennyiben foglalt szállást, az azt
követő reggelen.

•

Maradhat hosszabb ideig is, mint
amilyen hosszan a műhelye tart, és
így részt vehet felfedező műhelyekben
vagy más programokban!

Napi részvétel, egynapos
jeggyel
Ha csak megízlelné a fesztivál hangulatát,
jöjjön csak egy vagy csak néhány napra.
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Vegyen részt felfedező műhelyekben, a
karnagyok és zeneszerzők programjában,
a Közös Éneklésben és a fesztivál
koncertjein. Egynapos jegyek elővételben
vásárolhatók 2015 márciusától, vagy
közvetlenül az adott nap reggelén a
fesztiválirodában, Pécsett. Egynapos
jegyet vásárló résztvevők számára nem
tudunk szállást és étkezést biztosítani.

Részvételi feltételek
Részvételi díjak és kedvezmények
4-től 8 napos részvétel esetén
részvételi díjat kell fizetnie, amely
magában
foglalja
a
délelőtti
programokat
(műhelyek,
felfedező
műhelyek, különleges programok), az
esténként megtartott Közös Éneklést,
szabad belépést a fesztivál legtöbb
koncertjére, és kedvezményes jegyárat
a belépőköteles koncertekre, csakúgy,
mint a daloskönyvet és a fesztivál
programkönyvét.
Az Ön részvételi díja függ attól,
hogy mennyi ideig tartózkodik itt,
mely országból érkezik, és hogy hány
esztendős. Kedvezményeket kaphat attól
függően, hogy közvetlen vagy közvetett
tagja-e az Európai Kórusszövetség –
Europa Cantat-nak.
A kórusszervezeti tagságról és a
csatlakozás módjáról az alábbi oldalon
talál bővebb információt: www.eca-ec.
org -> Members -> How to Join

A teljes részvételi díjat a nálunk eltöltött
egész napok alapján kalkuláljuk, amely
a délelőtti foglalkozással kezdődik, s az
adott nap esti koncertjével ér véget.
Akik az előző napon érkeznek (július 24én vagy 28-án), azok számára az aznapi
délutáni és esti programok díjmentesek.
A részvételi díjakat a 40. oldalon
tekintheti meg.
A
jelen
füzetben
feltüntetett
kedvezményes részvételi díjak csak azon
magyar állampolgársággal rendelkező
jelentkezőkre érvényesek, akik Magyarországon vagy a Kárpát-medence
következő országaiban laknak: Szlovákia,
Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország
vagy Szlovénia.
Az
állampolgárságot
az
online
regisztrációkor
igazolni
kell
a
lakcímkártya
másolatának
feltöltésével.
A díjak vonatkoznak a karnagyokra,
zeneszerzőkre,
zongorakísérőkre,
kísérő zenészekre, buszsofőrökre és
minden más kísérőre is, amennyiben
igénybe szeretnék venni a biztosított
szolgáltatásokat (szállás, étkezés, a
nyilvánosság számára ingyenesen nem
látogatható helyszínek megtekintése),
ezért nekik is viselniük kell a fesztivál
résztvevőinek azonosítóját. A 11 éves

kor alatti gyermekekért (akik 2004.
augusztus 2. után születtek), nem kell
részvételi díjat fizetni, amennyiben
nem vesznek részt műhelymunkában,
és más „Különleges Programban” sem.
A szállásukért és étkezésükért viszont
díjat számolunk fel.
6 év alatti gyermekek számára Babazene
és Zeneovi áll majd rendelkezésére,
amelynek
díja
€10/nap
(ECA-EC
tagságtól függetlenül).
Napijegy: €20
Az egynapos jegy az adott nap felfedező
műhelyeinek látogatására, a karnagyok
és zeneszerzők programjain és az esti
Közös Énekléseken való részvételre
jogosít. A jeggyel továbbá ingyenes
belépést is biztosítunk a fesztivál legtöbb
koncertjére,
illetve
kedvezményes
jegyárat
a
belépődíj
köteles
koncertekre. A fesztivál daloskönyvét és
programkönyvét a részvétel első napján
adjuk át a fesztivál résztvevői számára.

Szállás

Étkezések

A
fesztivál
résztvevői
számára
kedvezményes
szállást
tudunk
biztosítani, amennyiben július 24én érkeznek és legalább 5 éjszakát
maradnak, illetve ha július 28-i
érkezéssel a fesztivál második felében
vesznek részt és szintén minimum 5
éjszakát maradnak.

Reggeli a szálláshelyeken biztosított,
igény szerint ebédet és vacsorát is
rendelhet minden napra. Az ebédet
a műhelyek közelében, az egyetemi
menzán biztosítjuk, a vacsorát pedig a
központi étkező sátorban, a belvárosban
fogyaszthatja el, hogy kényelmesen
odaérjen az esti programokra.

Szállásra a műhelymunkát lezáró
hangverseny utáni éjjelig lesz szüksége.
Ne felejtse el, hogy műhelyének
hosszúságát meg kell feleltetnie a foglalt
éjszakák számának (ld. fent, pl. egy 4
napos részvétel 5 foglalt éjjelt jelent, egy
5 napos részvétel 6 foglalt éjjelt, stb.)

Az
étkezéseket
a
regisztrációkor
kell megrendelni. Kérjük, figyeljen
arra, hogy a rendelés 2015. május
15. után már nem módosítható.
Amennyiben fenti ajánlatunkkal nem
kíván élni, természetesen saját maga is
gondoskodhat étkezéséről.

A fesztivál a következő
szálláslehetőségeket tudja biztosítani:

Kották

•

Kollégiumi szoba reggelivel
felújított egyetemi kollégium,
elhelyezés 2 vagy 3 ágyas szobákban,
2 szobánként közös fürdőszobával

•

Szállodai szoba reggelivel
3 csillagos szállodák és jó minőségű
2 csillagos hotelek a város
központjában, elhelyezés 2 ágyas
szobákban

Bizonyos mennyiségű egyágyas szoba
külön díj ellenében foglalható.
A szállást a regisztráció során kell
megrendelni, amennyiben viszont más
elhelyezést szeretne, természetesen azt
egyénileg is elintézheti és lefoglalhatja
magának.
Amennyiben apartmant szeretne
bérelni (reggeli nélkül), akkor
kérjük, keresse fel honlapunkat,
ahol az általunk ellenőrzött
szálláshelyek
listáját
és
elérhetőségeit is megtalálhatja
és így a szállást könnyedén
lefoglalhatja magának.
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A műhelyekhez szükséges kották árait a
részvételi díj NEM tartalmazza.
A kották egyénileg megvásárolhatóak
vagy a fesztivál zeneműkiadó partnerén
keresztül
beszerezhetőek.
Bővebb
információ 2015. január 1-től olvasható
honlapunkon.
Kérjük, semmiképp ne vásároljon kottát,
mielőtt (2015. február végéig) biztossá
válik, hogy az Ön által
választott műhely
elindul!

Jelentkezés

Fizetési feltételek

Regisztrációját kórusként, csoportként
vagy egyénileg is leadhatja a 4-8 napos
csomagokra 2014. augusztus 15-től
honlapunkon.

Az Ön regisztrációja csak abban az
esetben érvényes, amennyiben kifizeti
a személyenként €40 előleget 2014.
november 30-ig.

www.ecpecs2015.hu
Az egynapos részvételi lehetőségek
foglalására 2015 márciusától nyílik
lehetőség.
A 2014. november 30. előtt regisztrálók
számára garantálni tudjuk, hogy a
megjelölt három műhely valamelyikébe
mindenképpen bekerül (hacsak a műhely,
elegendő számú jelentkező híján nem
indul). A műhelyekbe való felvétel
nem függ a regisztráció időpontjától,
befolyásolja viszont például a kívánatos
szólamarány.
2015
februárjában
kihirdetjük
megrendezésre kerülő műhelyeket.

a

Természetesen
regisztrálhat
2014.
november 30. után is, de ebben az
esetben €20 felárat számolunk fel és
nem tudjuk garantálni, hogy biztosan
bekerül az Ön által választott műhelyek
egyikébe, valamint elképzelhető, hogy
már szálláslehetőséget sem tudunk
biztosítani Önnek a fesztivál idejére.
Amennyiben
gondja
van
az
online regisztrációs felület
használatával,
e-mailen
is felveheti velünk a
kapcsolatot,
vagy
hívja telefonon a
fesztiválirodát
(elérhetőségek a
hátsó borítón).

A befizetés második ütemében a teljes
részvételi díj 50%-ára (amely magában
foglalja az étkezéseket és a szállást
is) kell az előleget kiegészíteni. Ennek
az összegnek 2015. március 31-ig kell
megérkeznie.
A fennmaradó 50%-ot 2015. május 31-ig
kell befizetni.
On-line, bankkártyás fizetés is lehetséges
(2%-os kezelési költséggel), illetve banki
átutalással vagy PayPal-lal is ki lehet
egyenlíteni az összegeket.

Lemondási feltételek
Amennyiben 2015. március 31. előtt
mondja le részvételét, a már előlegként
befizetett összeget nem áll módunkban
visszafizetni.
Ha 2015. március 31. és május 31.
között mondja le részvételét, akkor a
már kifizetett teljes díjnak csak az 50%át áll módunkban visszafizetni.
Ha 2015. május 31. után mondja le
részvételét, a teljes díj minket illet.
Ezen
feltételek
minden
esetre
vonatkoznak, függetlenül a visszavonás
okától. Javasoljuk, kössön kockázati
biztosítást a veszteség minimalizálására.

Koncertek
A hangversenyek túlnyomó többsége
ingyenes. Néhány koncertre belépőjegyet
kell majd váltani, de ehhez kedvezményt
biztosítunk
fesztiválunk
minden
résztvevője számára.
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Részvételi díjak
Nézze meg és próbálja ki részvételi díj kalkulátorunkat a honlapunkon: www.ecpecs2015.hu!
Nyerjen ingyenes részvételt sorsoláson, az Európai Kóruszene Barátai jóvoltából. Ld. 33. oldal.
Az alább feltüntetett kedvezményes részvételi díjak csak azon magyar állampolgársággal
rendelkező jelentkezőkre érvényesek, akik Magyarországon vagy a Kárpát-medence következő
országaiban laknak: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország vagy Szlovénia.
Az állampolgárságot az online regisztrációkor igazolni kell a lakcímkártya másolatának
feltöltésével.

8 nap

7 nap

6 nap

5 nap

4 nap

Közvetlen tag *

€ 80

€ 70

€ 60

€ 50

€ 40

Közvetett tag *

€ 100

€ 90

€ 80

€ 70

€ 60

Nem tag *

€ 120

€ 110

€ 100

€ 90

€ 80

Minden összeg Euróban értendő
* Közvetlen tag – azt jelenti, hogy egy kórus, vagy egy egyén közvetlenül tagja a bonni székhelyű
Európai Kórusszövetség – Europa Cantatnak (ECA-EC). Kérjük, jelölje tagságának számát a jelentkezés
folyamán, hogy ellenőrizni tudják jogosultságát. A kedvezményes részvételi díj csak akkor érvényes,
amennyiben az éves tagsági díj 2015. március 31-ig befizetésre került.
* Közvetett tagok – azon egyének vagy kórusok, akik tagjai a Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetségének (KÓTA), amely teljes díjat fizető tagja az ECA-EC-nek (teljes tagszervezeti listát lásd:
www.eca-ec.org).
* Nem tagok – mindenki más ebbe a kategóriába esik.
(Ha szeretne tag lenni keresse: www.eca-ec.org >>> Membership >>> How to join)
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Szállás
Éjszaka/személy
Kollégium
Két- és háromágyas szoba

€ 10

Egyágyas szoba

€ 20

Hotel
Két- és háromágyas szoba

€ 25

Egyágyas szoba

€ 40

IFA**

€ 1,35

** Minden 18 év feletti résztvevő, aki szállást foglal, 1,35Euro/személy/éjszaka idegenforgalmi adót köteles fizetni. Ez az összeg a Pécsi Városi Önkormányzat döntésétől függően
változhat.

Étkezések
Étkezés/személy
Ebéd

€4

Vacsora

€5

Minden összeg Euróban értendő. A magyarországi illetőségű résztvevők számára a költségek
befizetése az aktuális árfolyamon, forintban történik majd.
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SZERVEZŐK
Európai Kórusszövetség
– Europa Cantat

EUROPA CANTAT Pécs
2015 Nonprofit Kft.

Az Európai Kórusszövetség – Europa
Cantat különböző nemzeti, regionális
és/vagy
szakmai
szervezetekből,
kórusokból és egyéni tagokból álló
hálózat, amely nemcsak információkat
és szolgáltatásokat biztosít tagjainak,
hanem európai kóruseseményeket is
szervez. Az Europa Cantat – Ifjúsági
Kórusok Európai Szövetsége és az AGEC
összeolvadásából alakult 2011-ben.

A fesztivált az EUROPA CANTAT
Pécs 2015 Nonprofit Kft. bonyolítja
le, amelyet Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetsége - KÓTA és
az Európai Kórusszövetség – Europa

Új ötleteket keres, vagy szeretne kortól
függetlenül énekesekkel, karnagyokkal,
zeneszerzőkkel és kórusszervezőkkel
találkozni? Komoly hangsúlyt fektetünk
a lehetőségek feltérképezésére, a
képzésekre és továbbképzések, a
különböző
nemzetiségű
énekesek
találkozási
lehetőségeinek
biztosításában, fel kívánjuk hívni a figyelmet az
éneklés jótékony hatásaira, és számos
lehetőséget nyújtunk azoknak, akik
szeretnek énekelni és másoktól tanulni.
További információ:
www.EuropeanChoralAssociation.org

Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége –
KÓTA
Magyar
Kórusok
és
Zenekarok
Szövetsége - KÓTA az ország legnagyobb
létszámú, határokon is átnyúló hatókörű
művészeti
szakmai
szövetsége.
Feladata a tagság - az énekkarok,
népdalkörök, hangszeres együttesek
és magánszemélyek - közösségi és
egyéni érdekképviselete, érdekvédelme,
tevékenységük erkölcsi és anyagi
támogatása.
www.kota.hu

Cantat alapítottak.

Akik a zenei programért
felelnek
Az EUROPA CANTAT XIX teljes
zenei
programja
két
testület
együttműködésének
és
közös
munkájának eredménye: az Európai
Kórusszövetség – Europa Cantat
Zenei Bizottsága felel a többnapos
műhelyprogram megalkotásáért, számos
nemzetközi karnagyot és szakembert
felkérve. A másik, jelentős szereppel bíró
testület a Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége (KÓTA) szakembereinek
közreműködésével létrejött Regionális
Művészeti Tanács, amelynek feladata,
hogy megmutassa Magyarország és a
szomszédos déli régió művészi értékeit,
a magyar, szerb, horvát és szlovén
kórus- és népzenei hagyományait.

Segítők, önkéntesek
A fesztivált megelőző időszakban és a
fesztivál idejére is sok önkéntesre van
szükségünk, a fesztivál zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében. Ön is lehet
segítőnk! Te is lehetsz önkéntes! Kortól
függetlenül, nagy szeretettel várunk!
További információ a későbbiekben kerül
majd honlapunkra, de jelentkezését már
most elküldheti ide:
volunteer@ecpecs2015.hu

Kiadja az EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft. – 2014
Köszönet Szabó Helgának és C. Szalai Ágnesnek a fordítói munkáért!
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A MŰVÉSZETI
CSAPAT
Az Európai Kórusszövetség –
Europa Cantat Zenei Bizottsága
Jan Schumacher (DE), elnök
Inessa Bodyako (BY)
Nicola Campogrande (IT)
Elisenda Carrasco (ES)
Maud Hammon-Loisance (FR)
Rainer Held (CH)
Lakner Tamás (HU)
Maria van Nieukerken (NL)
Kaie Tanner (EE)

Regionális Művészeti Bizottság
Lakner Tamás (HU), elnök
C. Szalai Ágnes (HU)
Bogdan Djaković (RS)
Erdélyi Ágnes (HU)
Helena Fojkar Zupančič (SI)
Hartyányi Judit (HU)
Mihela Jagodic (SI)
Mindszenty Zsuzsánna (HU)
Tamara Petijević (RS)
Sándor Bence (HU)
Tamási László (HU)
Srdjana Vrsalović (HR)
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Fesztiváliroda:
Email: info@ecpecs2015.hu

Zenei iroda:

Telefonszám: +36 72 223 003
Fax szám: +36 21 233 3213
www.facebook.com/ecpecs2015
EC Pecs
twitter.com/EUROPACANTATXIX
www.youtube.com/europacantatpecs2015

PÉC S
THE CITY OF
CU LT UR E

