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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

EUROPA CANTAT Pécs 2015
Sajtónyilvános eseményen mutatták be Pécsett az EUROPA CANTAT 2015-ös nemzetközi kórusfesztivál 
programját. A tájékoztatón dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú 
Város polgármestere, Móczár Gábor, az EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
és az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat elnöke, valamint Prof. Dr. Lakner Tamás karnagy, az 
EUROPA CANTAT Regionális Művészeti Tanácsának vezetője, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 
dékánja ismertette a jövő évi program előkészületei munkálatait, programkínálatát, kulturális, turisztikai és 
gazdasági vonatkozásait. 

Móczár Gábor, a kórusfesztivál előkészítését és lebonyolítását végző társaság ügyvezetője bemutatta a 
szervező csapat eddigi munkáját és terveit. Az ügyvezető kiemelte, hogy az 1988 után Pécs városába 
visszatérő fesztivál előkészítésének anyagi fedezetét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Pécs MJV 
Önkormányzata biztosítja 150-150 millió forinttal. A fesztivál költségvetésének bevételi oldalát további 
támogatások, uniós pályázatok és a részvételi díjak alkotják. A színvonalas nemzetközi rendezvény, 
valamint a résztvevők előreláthatólag a támogatások közel kétszeresét költi majd el a városban. 

A kórusfesztivál idén augusztusban nyitotta meg képzeletbeli kapuit a nagyközönség előtt online 
regisztrációs rendszerével, amelyen keresztül énekesek, kórusok, karnagyok és zeneszerzők adhatják 
le jelentkezésüket a 4-8 napos zenei műhelyekre. Fontos kiemelni, hogy 2014. november 30-ig van 
lehetőség a meghirdetett árakon jelentkezni, de a rendelkezésre álló helyek függvényében a későbbiekben 
is lehet jelentkezni, bizonyos programokra egészen a fesztivál időpontjáig. A jelentkezés folyamatának 
bemutatására magyar és angol nyelvű bemutató videókkal is készültek a szervezők. 

Móczár Gábor és Prof. Dr. Lakner Tamás bemutatták a fesztivál szakmai programjait énekesek, karnagyok, 
zeneszerzők és kórusszervezők számára, köztük a Pécsett is bemutatkozó Kórusok Éjszakája különleges 
koncertsorozatot, a Zenei EXPO-t, a Nemzetek Napjainak rendszerét, amelyben a „Balkán kapuja” motívum 
keretében Horvátország, Szerbia és Szlovénia kóruszenei és más kulturális különlegességeit ismerheti meg 
a közönség. A fesztiválra számos hazai és külföldi meghívott fellépőt is várnak, köztük más kontinensek 
fesztiváljainak – mint az América Cantat és az Africa Cantat – egzotikus képviselőit. 
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A Pécs teljes belvárosát és távolabbi területeit is megtöltő több, mint 100 délutáni és esti koncert, számos 
bemutató, interaktív szabadtéri és beltéri rendezvény színes kínálata mellett a legnagyobb élményt az esti 
Közös Éneklések adják majd, amelyek során a résztvevők, a városlakók és turisták is együtt énekelhetnek 
a Dóm téren. Számos más helyszín is fontos szerephez jut majd a fesztivál ideje alatt, így a Széchenyi 
tér, a PTE Művészeti Kara és számos más létesítménye, a Püspökség intézményei és a Zsolnay Kulturális 
Negyed.
Prof. Dr. Lakner Tamás, a fesztivál Regionális Művészeti Tanácsának vezetője beszélt a pécsi kórusok 
és zeneművészek kapcsolódási pontjairól és közreműködési lehetőségeiről. A fesztivál szervezőinek 
határozott célja a hazai és helyi kórusok megszólítása és bevonása a fesztivál programjába, egyrészt a 
fesztivál alatt, másrészt pedig a megelőző időszak felvezető rendezvényei keretében.
A fesztivál a kórusélet szervezőinek következő generációjára is gondol, ezért speciális menedzsment 
tréninget tart majd 25 nemzetközi fiatal szervezőnek, akik bekapcsolódnak a rendezvény lebonyolítási 
munkálataiba.
A fesztivál ideje alatt önkéntesek munkájára is számítanak a szervezők. Az önkéntesek toborzásában 
a Civil Közösségek Házával és a Baranya Megyei Önkéntes Centrummal működnek együtt a szervezők, 
támaszkodva az EKF alatt kialakult, azóta is jól működő rendszerre a több száz önkéntes koordinálásában. 
Az előkészületekről, a programkínálatról folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők a fesztivál 
hírleveléből és weboldalán.

A sajtótájékoztatón mutatták be először azt a lendületes videoklipet, amely egy könnyen befogadható, 
érthető és énekelhető, ütemes dallamalapra épülve, pécsi művészek és közreműködők segítségével mutatja 
be a Közös Éneklés helyszínét. A klip célja, hogy tükrözze a mindenki számára elérhető kóruséneklés 
egyszerűségét és kreativitását, megmutassa a fesztivál, Pécs és Magyarország nyitottságát és 
sokszínűségét. A szervezők remélik, hogy a dal hallatán és a felvételek láttán sokakban megfogalmazódik 
a gondolat: ideje hangolni az EUROPA CANTAT-ra.

Are You Hung(a)ry for Singing?
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