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2014 novemberében lehetőségem adódott 
eljutni Barcelonába.  Az Európai Kórusszövetség 
- Európa Cantat éves közgyűlését ebben az 
évben itt tartotta, a VOICE konferenciával 
együtt november 21 és 23 között. Az 
EUROPA CANTAT nemzetközi kórusfesztivál 
szervezőcsapatának tagjaként vettem részt 
ezen a találkozón, ami hatalmas lehetőség 
volt számomra. 

Ez az utazás hatással volt az idén meg-
rendezésre került EUROPA CANTAT 
kórusfesztivál lebonyolítására, hiszen 
megismertem azokat az embereket, akik 
szintén a fesztivál sikeréért dolgoztak.

A konferencia alatt megismerhettük mi is 
a VOICE projekt, mik a rövid és hosszú távú 
céljaik, milyen eredményeket értek el az elmúlt 
két és fél évben és milyen jövőbeli elképzelésük 
van a további innovációk eléréséhez. A VOICE 
program az európai kóruszene innovációjának 
víziója, ennek keretében rendezték meg 
Barcelonában a „Reaching out” konferenciát. 

A konferencia alatt az egyik legmeghatározóbb 
élményem a Koenraad De Meulder által tartott  
„Launching an Inclusion strategy” című 
workshop volt, ahol megtudtam, hogy milyen 
fontos a fogyatékkal élők számára a zene, a 
közösségi éneklés. 



A hétvége alatt lehetőségünk volt bemutatni 
a kórusfesztivál előkészületeit, a csapatunk 
tagjait, az addig megtett lépéseket, a jelenlegi 
helyzetet és jövőbeli céljainkat. Minden 
irodarészleg képviseltette magát a művészeti 
vezetőkön át a kommunikációért felelős 
csapat tagjaiig. 
A hazai kórusfesztivál sikeres megrendezé-
séhez nagyban hozzájárult a Reaching out 
konferencia alatt megismert kollégák, még a 
fesztivál megrendezése előtt adott szakmai 
és emocionális tanácsaik, hiszen ezeknek az 
útmutatásoknak köszönhetően fel tudtunk 
készülni az előttünk álló feladatra. Ezek 
mellett a csapatkohéziót emelte az együtt 
töltött közös percek és élmények, amelyek 
jóvoltából a hétköznapok során elő nem kerülő 
eseményekről és problémákról belsőségesen 
tudtunk beszélni. Ez az élmény a későbbiek 
során a közös munkában konstruktív módon 
megmutatkozott.

A szakmai programok mellett a helyi kultúra 
és gasztronómia megismerésére is volt 
lehetőségünk, így egy kis időre a Katalán 
életérzést is megtapasztalhattuk. Egyedülálló 
élmény volt a Sagrada Familia látványa 
testközelből vagy megérezni a Palau de la 
Música koncerttermének akusztikáját.

Összegezve elmondhatom, hogy a közgyűlés 
és konferencia páratlan lehetőséget bizto-
sított nemzetközi és szakmai tapasztalatok 
cseréjére, kapcsoltok kialakítására. Az 
itt megszerzett tájékozottság növelte 
szakképzettségem és kompetenciám.


