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A természet és művészet inspiratív kölcsönhatásá-
nak az emberi társadalom kezdeteitől napjainkig 
tanúi lehetünk. Kiváltképp szimbolikus kapcsolat 
áll fenn a hegyek és a magasrendű művészeti érté-
kek között.

E gondolat jegyében valósul meg a Consort Zenei 
Alapítvány szervezésében a IV. Börzsöny Barokk 
Napok régizenei fesztivál, amelynek programfü-
zetét tartja most a kezében. A Börzsöny évmilliók 
alatt formálódott vonulatai között megbújó festői 
szépségű településeken, gyönyörű műemlék temp-
lomokban csendülnek fel idén is a régizene reme-
kei. A természet és a zene találkozása ez — hangver-
senyek hegyek között.

A fesztivál az idei évben nemzetközi léptékűvé vá-
lik: a kiváló hazai előadók mellett ugyanis vendé-
günk lesz az énekes kultúra világhírű képviselője, az 
angol The Hilliard Ensemble. A Börzsöny Barokk 
Napoknak a Dunakanyartól a Börzsöny hegység 
szívéig terjedő régió ad otthont, melynek kulturális 
központja a gyönyörű barokk város, Vác. E város 
talán legszebb barokk templomában kerül majd sor 
a Hilliard Ensemble országos jelentőségű zenei ese-
ménynek számító koncertjére.

Úgy vélem, hogy a Börzsöny Barokk Napok ma-
gas művészi igényű, kiemelkedően színvonalas 
programjával méltó záróakkordja lesz az országos 
nyári kulturális kínálatnak. Szeretettel várjuk Önö-

ket, remélve, hogy a 
természet szépsége és 
a fesztivál neves közre-

működői egyaránt gazdag élményekben, csodálatos 
estékben részesítik majd Önöket!

We have witnessed the inspiring interaction 
between nature and art since the beginning of 
human society up 
to the present. A 
particularly symbolic 
connection can be experienced between hills and 
artistic values of high quality.

It is the basic idea behind the fourth early music 
festival Börzsöny Baroque Days, organised by 
Consort Music Foundation. Among the hills of 
Börzsöny, which formed throughout millions of 
years, masterpieces of the renaissance and baroque 
era can be heard in beautiful monument churches. 
This is where nature and music meet – concerts 
among hills.

Our festival has grown into an international one: in 
addition to outstanding Hungarian performers, this 
year we can meet the world-famous representative 
of vocal culture, the English Hilliard Ensemble. 
Börzsöny Baroque Days are held in the region 
ranging from the Danube Bend to the heart of 
Börzsöny Hills, with the lovely baroque town of 
Vác as a cultural centre. Perhaps the most beautiful 
church of this town will serve as the venue of the 
concert given by the Hilliard Ensemble, a music 
event of national importance.

With its distinguished programme, Börzsöny 
Baroque Days will be a remarkable final event of 
this summer’s Hungarian cultural life. We hope 
you will be one of our guests, enjoying both the 
beauty of nature and the concerts given by the 
renowned performers at our festival.
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I m r e  L a c h e g y i
festival director

L a c h e g y i  i m r e
a fesztivál művészeti vezetője
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A Hilliard Ensemble koncertje / Concert of The Hilliard Ensemble
Jegyár / Ticket price: 3500 HUF

Jegyek kaphatók / Tickets available:
- a váci Tourinform Irodában / Tourinform Office of Vác (Március 15. tér 17.),

- a Concert & Media hálózatában / in the Concert & Media network,
- a Libri könyváruházakban / in Libri bookstores

- és az ismert jegypénztárakban / and other known ticket offices
- internetes jegyrendelés / online ticket reservation: www.jegyelado.hu

A fesztivál többi koncertjére a belépés ingyenes. /
Other concerts of the festival are free of charge.

23
csütörtök, 18.30
Thursday

Szokolya, református templom
Calvinist Church (Mányoki utca 5.)

Nyitókoncert / Opening concert
Sebastian Consort & Philipp György

péntek, 18.30
Friday

Nógrád, katolikus templom
Catholic Church (Hunyadi utca 22.)

Accord Quartet

szombat, 18.30
Saturday

Szokolya, református templom
Calvinist Church (Mányoki utca 5.)

Sonora Hungarica Consort &
Kiss Noémi
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vasárnap, 17.00
Sunday

Kismaros, ciszterci apátsági templom
Cistercian Abbey Church (Szuttai dűlő)

Hegedűest / Violin recital
Ábrahám Márta

hétfő, 19.00
Monday

Vác, Fehérek temploma
Dominican Church (Március 15. tér 22.)

Zárókoncert / Closing concert
The Hilliard Ensemble (Anglia)

j e g y v á s á r l á s  /
t i c k e t  s a l e s

p r o g r a m  /  p r o g r a m m e
2007. augusztus 23-27. / 23-27 August 2007
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A fesztivál szervezője:
Consort Zenei Alapítvány
(2600 Vác, Dombay u. 2.)

Felelős szerkesztő:
Lachegyi Imre

Szerkesztő, grafikai tervezés: 
Lachegyi Máté

Információ:
www.borzsonybarokk.hu
(30) 627 40 55
lachegyimate@invitel.hu



A Hilliard Ensemble korunk egyik legjelesebb ko-
molyzenei együttese, munkásságuk mind a régi-, 
mind pedig a kortárs zene területén egyedülálló. A 
világ legrangosabb színpadain több száz koncertet 
adnak évente. Nevük az 1980-as években vált hí-
ressé, amikor az EMI kiadó nagysikerű régizenei 
felvételeket készített velük. Azonban már a kezde-
tektől nagy figyelemmel fordultak a kortárs zene 
felé. Gyümölcsöző kapcsolatuk az észt származá-
sú Arvo Pärttel, korunk egyik legnagyobb zene-
szerzőjével, valamint a müncheni ECM kiadóval 
Pärt Passiojának ’88-as felvételével kezdődött. 
Intenzív részvételüket a kortárs zenében  mi sem 
bizonyítja jobban, mint az 1994-ben az együttes 
által meghirdetett zeneszerzői verseny. A több száz 
beérkezett mű közül sok felkerült repertoárjukra, 
valamint egy dupla lemezt is készítettek belőlük (A 
Hilliard Songbook, ECM, 1996). 1994-ben Jan 
Garbarek norvég szaxofonossal közösen kiadták a 
’90-es évek egyik leghíresebb zenei produkcióját, 
az Officiumot, melyet az egész világon óriási siker 
koronázott, majd ezt a lemezt pár évvel később a 
Mnemosyne követte, s e két lemez mintegy 5000 
év zenetörténetét felölelő műsorával egész Európát 
bejárták. A ’80-as évek vége óta mintegy 40 önálló 
lemezük jelent meg különböző kiadóknál, és körül-
belül ugyanennyin szerepelnek közreműködőként. 
Nevükhöz számos filmzene is fűződik.

The Hilliard Ensemble is one of the most 
significant vocal ensembles at present. Their 
outstanding activity in the areas of both early and 
contemporary music has made them famous all 
over the world. They give hundreds of concerts a 
year on the greatest stages of the world. Their name 
became famous in the 1980s when EMI Records 
made successful early music recordings with them. 
However, they had turned to contemporary music 
with great interest right from the beginning. 
Their 1988 recording of Arvo Pärt’s Passio began 
a fruitful relationship with both Pärt and the 
Munich-based ECM Records. In 1994 they invited 
composers to write pieces for them and a lot of the 
hundreds of works sent in for the competition 
have been included in their repertoire. In addition, 
they made a double CD, called A Hilliard 
Songbook (ECM, 1996). In 1994, together with 
Jan Garbarek, the Norwegian saxophone player, 
they released one of the biggest crossover hits of 
the ’90s, the Officium. Their following common 
production was Mnemosyne, and they toured all 
round Europe with this musical material, which 
covers  5000 years of history of music. Since the 
end of the ’80s they have published about 40 
solo CDs with several record labels and there are 
approximately as many recordings in which they 
have also participated. They have been involved in 
some soundtracks of films, too.
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Az együttes tagjai / Members of the ensemble:

David James — kontratenor / countertenor
Rogers Covey-Crump — tenor
Steven Harrold — tenor
Gordon Jones — bariton / baritone

’Se la face 
Műsor / Programme:

Guillaume Dufay: Missa ’Se la face ay pale’ 
Josquin Desprez: motetták / motets
St. Martial-kódex / St. Martial manuscript:
Gregorián énekek / Gregorian chants

ay pale’



A fiatal zenészekből alakult Accord Vonósnégyes 
2001-es alapítása óta rendkívüli sikereket ért el 
hazai és nemzetközi színpadokon egyaránt. Számos 
versenyeredménnyel, neves kurzusokon és fesztivá-
lokon való részvétellel büszkélkedhetnek. Céljaik 
közé elsősorban a „modern” világ és a komolyzene 
összekapcsolása tartozik különleges műsorokkal, új 
gondolatokkal, helyszínekkel.

Accord String Quartet formed by young musicians 
in 2001 has enjoyed great success both in Hun-
gary and abroad. They have participated in many 
noted courses, festivals and contests. They aim at 
connecting our ’modern world’ and classical music, 
by means of performing chamber music with new 
thoughts at new venues.
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Mező Péter, Veér Csongor — hegedű / violin
Kondor Péter — mélyhegedű / viola
Ölveti Mátyás — cselló / cello

machaut
Műsor / Programme:

Guillaume Machaut: Messe de Notre Dame
J. S. Bach: Fúgák a Wohltemperiertes 
Klavierból / Fugues from The Well-Tempered
Clavier

bach

A régizene elismert előadóiból álló Sebastian 
Consort repertoárjában a különleges, ritkán ját-
szott középkori és reneszánsz művek, valamint a 
barokk kor remekei egyaránt megtalálhatók. Je-
lenlegi felállása ún. „tört-consort”: két blockflöte 
és két viola da gamba. A koncerten a kiváló ifjú 
énekessel, Philipp Györggyel lépnek fel.

The noted early music performers of Sebastian 
Consort have both the jewels of medieval and 
renaissance music and the masterpieces of the 
baroque era in their repertory. The present 
composition of the ensemble is the so-called 
’broken consort’ — two recorders and two viola 
da gambas. At this concert György Philipp, the 
outstanding young singer is performing with the 
ensemble.

Philipp György — ének / voice
Lachegyi Imre, Kállay Katalin — blockflöte / recorder 
Szászvárosi Sándor, Ölveti Mátyás — viola da gamba

Műsoron a reneszánsz polifónia mesterei; XIV-XV. 
századi kódexek zenéje / On programme masters of 
renaissance polyphony; music of 14-15th century 
manuscripts

dunstableagricola



Ábrahám Márta a mai fiatal hegedűs generáció 
egyik legkiemelkedőbb alakja. Magyar és nemzet-
közi versenyek díjazottja, a legrangosabb hazai és 
külföldi színpadok ünnepelt szólistája, emellett szá-
mos rádió- és lemezfelvételt is készített. 2005-től a 
Zeneakadémia tanára és a Magyar Rádió Szimfoni-
kus Zenekarának koncertmestere.

Márta Ábrahám is one of the most talented young 
violinist of her generation. Apart from her radio 
and CD recordings, she has won many prizes at 
national and international competitions. She is a 
celebrated soloist on stages in Hungary and abroad 
alike. Since 2005 she has been professor at the Liszt 
Ferenc Academy of Music and concertmaster of 
the Hungarian Radio Orchestra.  
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Ábrahám Márta — hegedű / violin
Lachegyi Imre — blockflöte / recorder
Szászvárosi Sándor — cselló / cello

j. s. bach
Műsor / Programme:

J. S. Bach: d-moll partita / Partita in d minor
J. S. Bach: Triószonáták / Trio Sonatas

partita & trio

A Sonora Hungarica Consort másfél évtizede meg-
határozó szereplője a magyar régizenei életnek, 
rendszeresen koncerteznek hazánkban és külföldön 
egyaránt. A reneszánsz és a barokk kor kamaraze-
néjéből álló változatos repertoárjukból eddig öt 
lemezük jelent meg. A hangversenyen az elismert 
énekes, Kiss Noémi és a kiváló ifjú blockflötés, 
Eredics Salamon társaságában lépnek fel.

Sonora Hungarica Consort has played an important 
part in the Hungarian early music life for one and a 
half decades. They regurarly give concerts in Hun-
gary and abroad. At this concert they will perform 
together with the noted soprano Noémi Kiss and 
the outstanding young recorder player Salamon 
Eredics.

Kiss Noémi — ének / voice
Lachegyi Imre, Eredics Salamon — blockflöte / recorder

Borsányi Márton — csembaló / harpsichord
Szászvárosi Sándor — viola da gamba

Műsoron / On programme:

A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Ph. Telemann,
D. Buxtehude 

germaniaitalia
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Dr. Beer Miklós
váci püspök

Csuka
Gabona Kft.

Vác Város
Önkormányzata

Pest Megye
Önkormányzata

Szokolya Község
Önkormányzata

Nagymaros
Trade Kft.

IBM Data Storage
Systems, Vác

Tourinform Iroda
Vác

A Mi Falunkért
Alapítvány, Szokolya

Szelence Kft.
Vác

Volkswagen
Lukács és Tamás, Vác

Kismaros Község
Önkormányzata

Nógrád Község
Önkormányzata

Barlang Étverem
& Bár, Vác

Lavina Autó
Kft., Vác

Pólus Palace 
Hotel, Göd

Nemzeti Kulturális
Alap

Főtámogató /
Major sponsor:

Támogatók /
Sponsors:

Médiapartnerek /
Media partners:




