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Ötödik alkalommal várjuk a Börzsöny hegyei közé mindazokat, akik az elmúlt években is figyelemmel kísérték hangver-
senyeinket, valamint azokat, akiket most köszönthetünk először. A természet inspiráló szépsége, a hegyek és a szellemi 
ihletettség szimbolikus kapcsolata fogalmazta meg fesztiválunk mottóját: hangversenyek hegyek között.

Mára hazánkban is egyre természetesebb, hogy kiemelkedő kulturális eseményeknek nem csak a főváros, hanem vidéki tele-
pülések is otthont adnak. A Börzsöny Barokk Napok augusztus végi koncertjein ötödik éve a régizene legkiválóbb művészei 
lépnek fel. Ezúttal Szokolya, Nógrád és Berkenye templomaiban csendülnek fel a barokk és reneszánsz muzsika hangjai 
- idén ugyanis a Reneszánsz Évhez kapcsolódóan a reneszánsz zene is hangsúlyosan képviselteti magát a programban. A ta-
valyi évben a fesztivál záróhangversenyét a világhírű angol énekegyüttes, a Hilliard Ensemble adta; idei külföldi vendégünk is 
Angliából érkezik: ezúttal a hangszeres zene egyik legkiválóbb képviselője, a London Baroque. Koncerjükre a régió kulturális 
fővárosának számító Vác főterén álló Fehérek templomában kerül sor.

Az elmúlt évek szakmai sikereit és a közönség elismerését tapasztalva reméljük, hogy az V. Börzsöny Barokk Napok program-
jai méltók lesznek megtisztelő figyelmükre.

Lachegyi Imre
muvészeti vezeto

It is the fifth time that we look forward to greeting you at our concerts among the hills of Börzsöny. ’Concerts among hills’, as the motto of our festival reads, are inspired 
by the beauty of nature, the symbolic connection between hills and spiritual values. Börzsöny Baroque Days have received renowned performers of early music for five 
years. This year the concerts are held in the beautiful monument churches of the lovely Börzsöny villages, Szokolya, Nógrád and Berkenye. The closing concert will be 
given in the lovely baroque town, Vác - which is the cultural capital of the region - by London Baroque, the world-famous English representative of instrumental music. 
We hope that the programme of the 5th Börzsöny Baroque Days will be worthy of your kind attention.
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5th Börzsöny Baroque Days
early music festival
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kedd 19.00 Tuesday

Nógrád
katolikus templom Catholic Church

Nyitókoncert   Opening concert

Accord Quartet & Sonora Hungarica Consort

szerda 19.00 Wednesday

Szokolya
református templom Calvinist Church

Barokk kamarazenei est   Baroque chamber evening

Lachegyi Imre, Papp Dániel, Oláh Aino

csütörtök 19.00 Thursday

Berkenye
katolikus templom Catholic Church

Reneszánsz est   Renaissance evening

Sebastian Consort

29
péntek 19.00 Friday

Vác
Fehérek temploma Dominican Church

Zárókoncert   Closing concert

London Baroque (Anglia)

A programok a London Baroque 
koncertjének kivételével ingyenesek, 
adományokat köszönettel elfogadunk.

A London Baroque koncertjére jegyek  
a Concert & Media hálózatában, a 
Libri Könyvesboltokban és az ismert 
jegypénztárakban, valamint a váci 
Tourinform Irodában válthatók. 
Jegyár: 3500 Ft.

Internetes jegyrendelés:
a www.jegyelado.hu honlapon
és a fesztivál honlapján:
www.borzsonybarokk.hu

Program   Programme
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26 kedd 19.00 Tuesday

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

Nyitókoncert Opening concert

Accord Quartet & Sonora Hungarica Consort

Mező Péter, Veér Csongor - hegedű violin 

Kondor Péter - brácsa viola
Ölveti Mátyás - cselló cello
Lachegyi Imre, Eredics Salamon - blockflöte recorder

Klembala Géza - csembaló harpsichord

Műsor:
J. S. Bach: IV. Brandenburgi Verseny
Musikalisches Opfer - részletek
W. F. Bach: Adagio és fúga
Zombola Péter: Chaconne -
ősbemutató   first performance

Különleges élménynek ígérkezik az egyik legkiválóbb fiatal magyar vonósnégyes és a régizene immár másfél évtizede 
meghatározó kamarazenei együttesének közös hangversenye. Az Accord Quartet a tavalyi Börzsöny Barokk Napokon 
nem mindennapi műsorválasztással lépett fel, Machaut Notre Dame-i miséjét és Bach billentyűs műveit hangszerelte 
meg vonósnégyesre. Az idei program sem lesz kevésbé különleges, hiszen a koncerten Johann Sebastian Bach és fia, 
Wilhelm Friedemann művei mellett egy külön erre az alkalomra írt kortárs mű is elhangzik: a fiatal magyar zeneszerző-
generáció kiemelkedő alakja, Zombola Péter Chaconne c. műve.
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27 szerda 19.00 Wednesday

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

Barokk kamarazenei est Baroque chamber evening

Lachegyi Imre - blockflöte recorder

Papp Dániel - hegedű violin
Oláh Aino - csembaló harpsichord

Műsor:
G. Ph. Telemann, J. S. Bach,
Giovanni Battista Vitali művei

A trió első koncertje 2008 tavaszán volt a váci Nagypréposti Palotában. A három magasan képzett, a régizenével aktívan 
foglalkozó zenész egymásra találását a dinamizmus, nagyfokú zenei érzékenység és virtuozitás jellemzi. Műsorukban a 
barokk zene nagy mestereinek műveiből merítenek, amelyek között több, koncerteken szinte sosem hallható darab is 
szerepel. Oláh Aino a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott Horváth Anikó növendékeként. Gyakori 
koncert-tevékenysége mellett a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára. Papp Dániel édesapjánál kezdett he-
gedülni hat éves korában. A Zeneakadémián Kertész István növendéke lett, ahol 2002-ben szerezte meg diplomáját. A 
Kocsis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikus Zenekar művésze, a Budapest Barokk Együttes és a Nagyváry vonósné-
gyes alapító tagja. Lachegyi Imre négyéves korában kezdte zenei tanulmányait, első diplomáját 1991-ben szerezte ének-
zene-karvezetés szakon. Blockflötézni 1986-ban kezdett Róbert Györgynél és Czidra Lászlónál. Második diplomáját a 
Szegedi Egyetem régizene- blockflöte szakán szerezte 2002-ben, tanára Lőrincz László volt. Művészeti vezetője a Sonora 
Hungarica Consort régizene együttesnek, néhány éve pedig megalapította saját együttesét, a Sebastian Consortot.
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28 csütörtök 19.00 Thursday

          Berkenye, katolikus templom
       
          Catholic Church
          (Kossuth utca 44.)

Reneszánsz est Renaissance evening

Sebastian Consort

Philipp György, Dezső Sára,
Cser Ádám, Dévity Zoltán - ének voices

Lachegyi Imre, Kállay Katalin - blockflöte recorder

Ölveti Mátyás, Szászvárosi Sándor - viola da gamba viol

Műsor:
Reneszánsz madrigálok és motetták

Az együttest 2003-ban alapította Lachegyi Imre furulyaművész, azzal a céllal, hogy a reneszánsz és barokk consortzenét 
Magyarországon népszerűsítsék és elterjesszék, valamint hogy különleges, ritkán játszott műveket kutassanak fel és ad-
janak elő. Az együttes jelenlegi felállása ún. „tört-consort” (két blockflöte és két viola da gamba), repertoárja pedig a 
középkortól egészen a barokkig terjed, ám többször megszólaltattak már kortárs műveket is. Az elmúlt években számos 
koncertet adtak Vácott, Budapesten és az egész országban. Szívesen koncerteznek különleges atmoszférájú helyszíneken, 
egyedi előadói apparátussal, különleges műsorokkal. Ezen a koncerten az együtteshez négy énekes társul, műsorukban 
pedig reneszánsz egyházi és világi művek: motetták és madrigálok lesznek hallhatók.
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29 péntek 19.00 Friday

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

Zárókoncert Closing concert

London Baroque (Anglia)

Ingrid Seifert - hegedű violin 

Hannah Medlam - hegedű violin
Charles Medlam - viola da gamba bass viol
Steven Devine - csembaló harpsichord

Műsor:
John Jenkins, William Boyce,
J. S. Bach, J. C. Bach
F. Couperin és G. F. Händel művei

Az 1978-ban alakult London Baroque immár három évtizede töretlenül a régizene előadóinak élvonalába tartozik. Ma-
gas színvonalú, technikailag tökéletes, érett és fegyelmezett, mégis változatos, érzékeny és csodálatosan élő előadásmódja 
teszi méltán a barokk kamarazene egyik legelismertebb képviselőjévé. A vonósnégyes, alkalmanként csembaló-orgona-
művész taggal kiegészülve, szinte minden nagyobb európai fesztiválon részt vett már. Repertoárjuk a XVI. századtól Mo-
zartig és Haydnig terjed. Gyakran koncerteznek a világ egyik legismertebb szoprán-énekesének és legkiválóbb régizene 
előadójának tartott Emma Kirkbyvel is, felvételeik pedig a Harmonia Mundi és a BIS lemezkiadóknál jelennek meg. 
Vivaldi triószonáta-felvételeikről  így nyilatkozott a Gramophon szakértője: „A London Baroque a tőle megszokott 
erényeket csillogtatta meg, többek közt kiváló belső harmóniát és együtt-muzsikálást, gazdagon kibontakoztatott vonós 
hangzást, szenvedélyt és intenzitást.”
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A Börzsöny Barokk Napok szállodája a

Pólus Palace Thermal Golf Club Hotel***** Göd
Keresse aktuális ajánlatainkat honlapunkon. www.poluspalace.hu

Winner of the
World Travel Awards

2006,2007
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