2019.

júl. 6.

2019.

14.00- 19.00
Vác, Duna-part, Zenepavilon környéke

20:00 Vác, Székesegyház

Barokk forgatag
11:00 Vezetett séta a Püspöki palotában
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a
budapest@filharmonia.hu e-mail címen.

14:00 Szóljanak a fanfárok!
14:00 - 19:00 Csipke és posztó - Viseletbemutató

júl. 6.
Zárókoncert

Capella Savaria és
a Purcell Kórus
Bernhard Forck - hegedű
Kalló Zsolt - hegedű
vezényel: Szokos Augustin

(Mare Temporis – Történelmi Hagyományokért Alapítvány)
Az előkelők túldíszített öltözéke mellett az érdeklődők megismerhetik a
polgári szolgáló rétegek – egyszerűbb, ámde kényelmesebb – divatját,
az öltözetek készítésének módját, és az öltözködés során használt
praktikákat is.

Vivaldi: d-moll Concerto, op. 3, No. 11, RV 565
Bach: d-moll Kettősverseny, BWV 1043
Bach: Es erhub sich ein Streit, BWV 19
Bach: D-dúr Magnificat, BWV 243

14:00 - 19:00 Játék a parton

Antonio Vivaldi (1678-1741) hatalmas hangszeres és vokális
életművének egyik gyöngyszeme a d-moll Concerto. A
háromtételes mű megidézi egyben az olasz virtuozitást, és a
keserédes múltba révedést. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
d-moll Kettősversenye a versenymű és kamarazene műfajának
ötvözete, ahol az együttes és a két szólóhangszer áll szemben
egymással.

Kosaras körhinta és ügyességi fajátékok kicsiknek és nagyoknak

14:00 - 19:00 Nosztalgiafotózás

Öltse magára a korhű ruhákat és megörökítjük!

16:00 – 18:00 Históriás Történeti Kalandozás – Barokk
vigasság
Egy barokk vigasságra vagyunk hivatalosak Esterházy herceg
kastélyába. A pompás kertet közösen díszítjük fel, antik szobrokat állítunk
és felkészülünk a hercegi pár fogadására. Választható foglalkozások:
barokk női és férfi paróka, legyező és árnykép készítése. Társasági
játékokkal szórakoztatjuk egymást, használjuk a titkos legyező-nyelvet és
közös tánccal zárjuk a mulatságot. A Históriás Kalandozás programja bő
két óra időtartamú, amelyet valamennyi résztvevővel egyszerre kezdünk,
s egyszerre fejezünk be, hogy mindannyian a történet részesei legyünk.
Ajánlott korosztály: 5-13 éves korig.
A programokon való részvétel ingyenes.

A koncerten ezt követően Bach egyházi kantátái közül csendül fel
az Es erhub sich ein Streit kantáta. 1723 karácsonyán mutatták
be az Esz-dúr Magnificatot, amely a későbbi D-dúr eredetije. A
nagy apparátusra írt mű színes hangulati palettája és ünnepélyes
hangvétele által vált Bach egyik legnépszerűbb darabjává.

Jegyinformáció
Jegyárak: 2 400 Ft-tól 4 900 Ft-ig
A mesterkurzusok napijegy megvásárlása mellett nyitottak minden
kedves érdeklődő számára.

Jegyár: 2 400 Ft
A koncertek árából a váci lakosok akár 50%-os kedvezményt is
kaphatnak, lakcímkártyájuk felmutatásával.
Jegyek válthatók Vácott a Tourinform-irodában, a programok előtt
a helyszíneken, online a www.jegymester.hu oldalon, az ismert
jegyirodákban, valamint a Filharmónia Magyarország budapesti
irodájában (1094 Budapest, Páva utca 10–12., +36 1 302 4961).
További információ a www.filharmonia.hu weboldalon.
A műsor-, időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk,
melynek függvényében a jegyár is változhat.

Fesztiváltitkárság
Althann Vendégház és Konferencia Központ
2600 Vác, Budapesti főút 5.

Orgonák
éjszakája
Egy éjszaka
a hangszerek
királynőjével
országszerte!

A borítóképen látható csembaló Petr Sefl hangszerkészítő műhelyének
egyik darabja. A Régi Zenei Napok több hangszerét is ő biztosítja.

akár 50%
kedvezmény

Budapest

júl. 20.
20:00

Gál Bernadett
régióvezető
+ 36 30 677 9527
bernadett.gal@filharmonia.hu
Viszkeleti Júlia
fesztiváltitkár
+36 30 381 3214
julia.viszkeleti@filharmonia.hu

Váciaknak

Mátyás-templom

filharmonia.hu

Régi Zenei
Napok
Programfüzet 2019

2019.

jún.29.- júl.6.
Vác

www.filharmonia.hu

Váciaknak

akár 50%
kedvezmény

Régi
Zenei
Napok
Vác 2019

2019.

jún. 29.

2019.

júl. 1.

2019.

20:00 Vác, Fehérek Temploma

19:00 Vác, Adullám Kávézó

20:00 Esztergom, (Ferences) Szent Anna-templom

Nyitókoncert

„Zenés irodalmi szurkapiszka”

Professzorok koncertje

Orfeo Zenekar és
a Purcell Kórus
vezényel: Vashegyi György
D. Buxtehude: Der Herr ist mit mir, BuxWV 15
J. Fischer: Herzlich tut mir verlangen
D. Buxtehude: Fürwahr, er trug unsere Krankheit, BuxWV 31
Jesu, meines Lebens Leben, BuxWV 62
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BuxWV 78
Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, BuxWV 41
Johann Fischer (1646-1717) és Dietrich Buxtehude (1637-1707) a német
korabarokk jeles képviselői, Magyarországon ritkán játszott műveikben
rendkívül érzékletesen mutatkoznak meg e korszak stílusjegyei.

Becze Szilvia és Für Anikó estje
Madame Croche: Für Anikó, Jászai Mari-díjas színművész
Beszélgetőpartner: Becze Szilvia, a Bartók Rádió szerkesztő
műsorvezetője
Közreműködnek a Régi Zenei Napok kurzusainak résztvevői

„Vasárnaponként, amikor a jó Isten kedves hozzánk, semmilyen muzsikát
nem vagyok hajlandó meghallgatni...” - írja Monsieur Croche, a Claude
Debussy által kitalált nagyszájú zenekritikus. Ezért (is) találkozunk július
1-jén, hétfő délután. A régmúlt zeneműveit a ma irodalmával kötjük össze,
és mindenbe folyton belebeszél – ezúttal – Madame Croche, akinek találó
megjegyzései nem csak Debussy korában voltak időszerűek.
Az Adullám Kávézó jóvoltából az előadásra érkezőket egy pohár borral
és frissítő limonádéval várjuk sok szeretettel.

a Váci Egyházmegye megyés püspöke
A fesztivál társszervezője a Váci Egyházmegye.

jún. 30.
Barokk táncház

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

táncoktató: Dr. Kovács Gábor
közreműködők:
Silverstar Művészképző Iskola és Társulat növendékei
A barokk kor zenei életének elválaszthatatlan része volt a tánc, melyet
e korban a legmeghatározóbb közösségi eseményként tartottak
számon. Ezt a hangulatot varázsoljuk Vác főterére, és táncba hívjuk
közönségünket.

Válogatás a barokk zene gyöngyszemeiből.
A Régi Zenei Napok professzorai szólistaként, valamint együtteseikkel
is meghatározó résztvevői és formálói a nemzetközi régizenei életnek.

OrgonaPont
2019

Nyáresti orgonakoncertek
országszerte
25 városban!

2019.

júl. 4.
„A certain misery”

2019.

17:00 Vác, Március 15. tér

Lax Éva - ének, Bernhard Forck - hegedű
Nicholas Parle - csembaló
közreműködik: Nagy Réka - cselló

20:00 Vác, Püspöki palota kertje

A fesztivál védnöke:

Dr. Beer Miklós

júl. 3.

szerelem és téboly a színpadon
Vác, Március 15. tér 8. (Kalmárok udvara)
Vác legvarázslatosabb hangulatú kávézója a fő tér egyik török
korból fennmaradt pincéjében rejtőzik, távol a zajos felszíntől,
a hétköznapok harsány rohanásától. Hol csendes, nyugtató
hűvösével, hol pedig melengető légkörével várja a felfrissülni
vágyókat.

Trio Sospiri
Bodrogi Éva - ének
Krommer Lúcia - viola da gamba
Kónya István - lant

Az európai zenekultúrában először a barokk kori zeneszerzők merték
az emberi érzéseket, az élet drámáit a maga valóságában ábrázolni,
és ehhez addig soha nem ismert kifejezési eszközöket vettek igénybe.
Műsorukban a barokk korának, ennek a zene- és kultúrtörténetileg is
izgalmas időszak legjelentősebb komponistáinak műveiből válogattak
oly módon, hogy azok bensőséges zenei világának egy változatos
keresztmetszetét mutatják be Önöknek.

aug. 23.
20:00

Vác, Székesegyház

www.filharmonia.hu

