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Pécsett tartja éves közgyűlését az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat 

 

 

 
Idén a 2015-ös EUROPA CANTAT fesztivál városa, Pécs ad otthont az Európai Kórusszövetség – 

Europa Cantat éves közgyűlésének november 8-tól 10-ig. A rendezvényre 120 vendéget várnak 24 

országból, akiknek most lehetőségük lesz az összeállított komplex programsorozaton keresztül egy 

kis ízelítőt kapni a város hangulatából, infrastruktúrájából.  

Az eseményt az EUROPA CANTAT XIX Pécs 2015 szervezői készítették elő együttműködésben a 

kórusszövetség kollégáival, azzal a nem titkolt „hátsó szándékkal”, hogy megnyerjék az ideutazók 

bizalmát, hogy minél több résztvevőt toborozzanak majd a 2015.évi fesztiválra. 

 

A közgyűlés hivatalos programja mellett érdekes, interaktív szakmai előadások és koncertek 

tarkítják a programot, melyek során bemutatkoznak a pécsi kórusélet különböző szereplői. A 

közgyűlés szerepelőit az 1988. évi EUROPA CANTAT szellemi vezetője, prof.hon, Tillai Aurél 

köszönti. A Havasi Gábor karnagy által vezetett Ciszterci Rend Laudate Ifjúsági Kórusa különleges 

karnagycsere programban vesz részt Carlo Pavese, a torinói EUROPA CANTAT 2012 Fesztivál 

művészeti vezetőjének együttműködésével. A TVT Gyermekkara Taschnerné Sértő Ágnes, 

valamint a Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mátyás kórusa Kunváriné Okos Ilona vezetésével 

magyar gyermekkari műveket mutatnak be a közgyűlés nemzetközi résztvevőinek. Szombat este a 

Pécsi Egyetemi Kórus és Zenekar ad koncertet Kamp Salamon vezényletével és Szamosi Szabolcs 

közreműködésével orgonán a Pécsi Székesegyházban, valamint Dr.Lakner Tamás ismét Közös 

Éneklésre invitálja a koncert közönségét az „Énekel a város” kezdeményezés újabb felvonásaként. 

 

A közgyűlés másik fontos témája a nemzetközi együttműködés lesz, bemutatásra kerülnek a 

kórusszövetség VOICE  - Vision On Innovation for Choral music in Europe európai uniós 

projektjének eddigi eredményei, sikerei.  A VOICE az európai kórusszakma összefogásából 

született és nyert el jelentős uniós támogatást 14 partner részvételével 11 országból.  

Pécsett ennek az együttműködésnek keretében valósult meg augusztusban a EuroChoir –Európai 

Ifjúsági Kórus rendezvény a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft szervezésében. A rendezvényt 

bemutató kisfilm már megtekinthető a Youtube-on: 

http://www.youtube.com/watch?v=SPueIyGTcIw 

  

A közgyűlés egy kiemelkedően fontos része a pécsi EUROPA CANTAT előkészületeinek:  

találkozik a nemzetközi és a hazai kórusszakma és a programokon keresztül közvetlenül kerül 

bemutatásra a 2015.évi fesztivál koncepciója és sokszínű programja. 

A fesztivált szervező csapat folyamatosan bővül, immár a nyáron alapított EUROPA CANTAT 

Pécs 2015 Nonprofit Kft keretében. Elkészült a fesztivált hirdető angol nyelvű promóciós film is, 

mely ugyancsak megtekinthető a Youtube-on az alábbi címen: http://youtu.be/dnOSTsTo-5Q 

 

A közgyűlés programjai a sajtó képviselői számára nyitott, de regisztrációhoz kötött, kérjük, hogy a 

communication@ecpecs2015.hu címen jelezzék részvételi szándékukat.  

A nagyobb közönség számára csak a szombat esti koncert a Pécsi Székesegyházban nyitott, előzetes 

regisztrációval a kozgyules@ecpecs2015.hu címen. 
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A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS, SZAKMAI PROGRAMJA 

 

2013. november 8. - péntek 

18:00 Rövid köszöntők és vitaindító előadás 

dr. Páva Zsolt Pécs MJV polgármestere és Márta István, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének köszöntője 

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed, PTE- Zeneművészeti Intézet - Liszt terem 

„Hol tart majd a kulturális világ 2020-ban?”  

Előadó: Ferdinand Richard 

19:00 Unicum Laude koncert 

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed, PTE- Zeneművészeti Intézet - Liszt terem  

 

2013. november 9. - szombat 

9:00 Az Európai Kórusszövetség - Europa Cantat közgyűlése 

Helyszín: Kodály Központ 

10:30 Kávészünet  

12:00 Aperitif  

dr. Hoppál Péter, Pécs MJV Kulturális Bizottságának elnöke köszönti az 50 éves Európai 

Kórusszövetséget 

Helyszín: Kodály Központ 

 

„Inspiráljunk együttműködéseket a VOICE projekt által” konferencia 

Helyszín: Kodály Központ 

15:00 Konferencia – 1. rész: 

Plenáris ülés: a VOICE projekt bemutatása 

16:00 Kávészünet 

6:30 Konferencia – 2. rész (3 párhuzamos szekcióban) 
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 Szervezési szekció: VOICE felmérés és adatgyűjtés az európai kóruséletről 

 Inspiráló szekció: Példák európai együttműködésre a zenei világ más területeiről 

 Zenei szekció: Karnagy-cserekapcsolat – külföldi karnaggyal dolgozó pécsi kórus 

példájával 

17:15 Konferencia – 3. rész 3 párhuzamos szekcióban 

 Szervezési/inspiráló szekció: példamutató kezdeményezések arról, hogyan vegyen részt 

egy kórusszervezet tagsága nemzetközi tevékenységekben 

 Inspiráló szekció: Modellértékű példák két- és háromoldalú együttműködésre az ECA-

EC tagszervezeti között 

 Zenei szekció: Reading session gyermekkórusok repertoárjával 

20:00 Koncert a Pécsi Székesegyházban 

Műsoron: 

J.S. Bach: Singet dem Herrn BWV 225  

J.S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61  

Liszt Ferenc: Ave Maria  

Liszt Ferenc: Pater Noster  

„Énekel a város” - közös éneklés Lakner Tamás vezényletével 

Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis  

Jenei Zoltán: Gyászénekek  

Koloss István: Canticum Carmeli  

Közreműködnek: Pécsi Tudományegyetem Kórus és Zenekara - karnagy: Kamp Salamon  

Orgona: Szamosi Szabolcs 

 

2013. november 10. - vasárnap 

08:00 Mise a Pécsi Székesegyház Bárdos Lajos Kórusával 

Karnagy: Pécsi Rita – Pécsi Székesegyház 

09:00 Mise a Pécsi Evangélikus Közösség kórusával 
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Karnagy: Lovász Péterné Balázs Magdolna – Pécsi Evangélikus templom (Dischka Győző u. 4-6) 

9:30 Konferencia – 4 párhuzamos szekcióban 

 Szervezési szekciók: nem hivatalos munkacsoportok megbeszélései  

o „nemzeti ifjúsági kórusok”,  

o „ének- és zeneoktatás” 

o „Hearts in Harmony” fogyatékosokat integráló rendezvények témakörében 

 Zenei szekció: vokális ébresztő módszerek / beéneklő technikák 

 

 

 

 

 


