
 

 

Ismét  felcsendülnek a régizene hangjai a Börzsönyben 
 
A régi korok muzsikájának rajongói már otthonosan mozoghatnak a Börzsöny hegyei között, 
mivel idén augusztus 24. és 27. között a Consort Zenei Alapítvány már hetedik alkalommal 
rendezi meg a Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztivált. Az elmúlt években az eseménysorozat 
rangos helyett vívott ki az ország nyári kulturális kínálatában. Számos neves hazai előadó mellett 
két világhírű külföldi együttes, a Hilliard Ensemble és a London Baroque is fellépett már a 
fesztiválon. Az idei program – a fesztivál megvalósításának anyagi nehézségei ellenére – 
színvonalában nem kevésbé nívós kulturális élményt ígér. A barokk mellett a középkori és 
reneszánsz zene is megjelenik a koncerteken, amelyeknek ezúttal Szokolya, Berkenye és Vác 
templomai adnak otthont. 
 
A fesztivál nyitónapján kerül sor a tavalyi évben is sokak által megcsodált tridenti rítusú szentmise 
keretében elhangzó barokk misekompozícióra, amelyet a váci Piarista templomban tartunk. 
Ezúttal Joan Cererols katalán barokk komponista miséje csendül fel. Ezt követően a szokolyai 
református templomban reneszánsz és korabarokk consortmuzsikát hallhatnak a Sebastian Consort 
előadásában, kiváló énekesek és autentikus hangszereken játszó művészek közreműködésével. 
Másnap Berkenye gyönyörűen felújított barokk temploma ad otthont a Sonora Hungarica Consort 
hangversenyének, amelyen a barokk kamarazene legnagyobb mestereinek művei hangzanak el. A 
koncert szólistája a kiváló fiatal tenorista, Szigetvári Dávid. A fesztivál zárókoncertje ismét méltó 
koronája a programsorozatnak: a XVI. és XVII. századi rézfúvós kamarazenét korhű hangszereken 
megszólaltató Sonatores Pannoniæ együttes műsora igazi különlegesség. A hangverseny helyszínéül 
szolgáló váci Fehérek temploma alkalmas helyszín a hangszerek különleges térbeli elhelyezkedésére 
is. 

Program 
 
 

Augusztus . kedd : 
Vác, Piarista templom 
(Szentháromság tér) 
 

Barokk mise 
Tridenti rítusú szentmise keretében 
A szentmise zenei szolgálatát ellátja a Sebastian Consort: Dezső Sára, Galbács 
Gabriella – szoprán, Mészáros Péter – tenor, Philipp György – basszus, 
Lachegyi Imre – blockflöte, Szászvárosi Sándor, Lachegyi Anna, Regős Júlia 
– viola da gamba 

Augusztus . szerda : 
Szokolya, református templom 
(Mányoki utca .) 
 

„Fontes et pontes musicales” – középkori, reneszánsz és 
barokk consortmuzsika 
Sebastian Consort 



Dezső Sára, Galbács Gabriella – szoprán, Mészáros Péter – tenor, Philipp 
György – basszus, Lachegyi Imre – blockflöte, Szászvárosi Sándor, Lachegyi 
Anna, Regős Júlia – viola da gamba 

Augusztus . csütörtök : 
Berkenye, katolikus templom 
(Kossuth utca .) 
 

Barokk kamarazenei est 
Sonora Hungarica Consort és Szigetvári Dávid 
Szigetvári Dávid – tenor, Lachegyi Imre – blokcflöte, Kovács Katalin – 
csembaló, Szászvárosi Sándor – viola da gamba 

Augusztus . péntek : 
Vác, Fehérek temploma 
(Március . tér [Főtér] .) 

Ünnepi fúvósmuzsika a XVI. századból  
Sonatores Pannoniæ barokk fúvósegyüttes 
Művészeti vezető: Borsódy László 

Jegyek 
 
A koncertekre a Sonatores Pannoniæ  koncertjének kivételével a belépés díjtalan, adományokat 
köszönettel elfogadunk. 
 
A Sonatores Pannoniæ koncertjére a belépőjegyek ára:  Ft 
 
Jegyek kaphatók a váci Tourinform Irodában (Március . tér [Főtér] .), valamint az előadás 
előtt a helyszínen. Előzetes jegyrendelés: 
 
 a fesztivál honlapján: www.borzsonybarokk.hu 
 telefonon: +    

 
A telefonon és interneten megrendelt jegyeket az előadás előtt a helyszínen lehet átvenni és fizetni. 
 
Sajtójegyek az alábbi kapcsolattartási címen igényelhetők. 
 

Információk, sajtótájékoztatás 
 
 
A fesztivál honlapja: 
 
www.borzsonybarokk.hu 
 
 
Kapcsolat, információ, sajtójegyek: 
 
Lachegyi Máté 
Telefon: +36 30 627 40 55 
E-mail: consort@consort.hu 

http://www.borzsonybarokk.hu/�


 
 
Interjúk: 
 
Lachegyi Imre 
furulyaművész, a fesztivál művészeti vezetője, 
a szervező Consort Zenei Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Telefon: +36 30 452 65 79 
E-mail: lachegyi.imre@consort.hu 
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