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Idén augusztusban is régizene a Börzsönyben 

VIII. Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztivál 
 
A régi korok muzsikáinak rajongói már otthonosan érezhetik magukat a Börzsöny 
vadregényes vonulatai között, ahol 2011. augusztus 23. és 27. között nyolcadik 
alkalommal rendezik 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 világhírű külföldi együttesek is 
felléptek már a fesztiválon. Az idei program is hasonlóan nívós kulturális élményt 
ígér. A barokk mellett a középkori és reneszánsz zene is megjelenik a koncerteken, 
amelyeken olyan neves hazai művészek és együttesek lépnek fel, mint a Voces 
Æquales énekegyüttes, Ábrahám Márta, Spányi Miklós, Dinyés Soma, Philipp 
György, Szászvárosi Sándor és Lachegyi Imre. Idén is megtartjuk a barokk misét, 
amelyen a korabeli zeneművek nem koncertszerűen, hanem tridenti rítusú, latin 
nyelvű szentmise keretében hangoznak el. A fesztivál eseményeinek ezúttal 
Szokolya, Berkenye, Nógrád, Kismaros, Verőce és Vác templomai adnak otthont, 
valamint újdonságként kerül be a programba Buda Ádám lantos énekmondó 
szabadtéri, fáklyafény melletti estje Magyarkúton, amelyet családi programnak is 
ajánlunk. De nem csak a páratlan zenei élmények miatt érdemes ellátogatni a 
koncertekre: külön felüdülést jelent a gyönyörű táj, a lenyűgöző panoráma és a 
koncertek helyszínéül szolgáló műemlék templomok. A fesztivál minden bizonnyal 
ismét méltó záróakkordja lesz az ország nyári kulturális kínálatának. További 
információ a fesztivál honlapján, a www.borzsonybarokk.hu címen található. 

http://www.borzsonybarokk.hu/�


 

2 
 

Program 

Augusztus 23. kedd 
19:00 Szokolya 
református templom 
(Mányoki utca 5.) 

Sebastian Consort 
Angol évszázadok zenéje 

Augusztus 24. szerda 
19:00 Berkenye 
katolikus templom 
(Kossuth utca 44.)  

Lachegyi Imre, Papp Dániel, Oláh Aino 
Korabarokk és barokk triószonáták 
Lachegyi Imre — blockflöte; Papp Dániel — 
hegedű; Oláh Aino — csembaló 

Augusztus 25. csütörtök 
19:00 Nógrád 
katolikus templom 
(Hunyadi utca 22.) 

Voces Æquales 
Laudák Dante korából és humanista zenék 
Dante‒szövegekre 
Pintér Ágnes — szoprán, hárfa; Gyulai Csaba — 
tenor, brácsa; Gavodi Zoltán — tenor; Mizsei Zoltán 
— bariton, furulya, billentyűs hangszerek; Koncz 
András — basszus 
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Augusztus 26. péntek 
17:00 Kismaros 
ciszterci apátsági templom 
(Szuttai dűlő) 
 
20:00 Magyarkút, Józsefvárosi 
Önkormányzat Gyermeküdülője 
(Orgonás út 7.) 

Ábrahám Márta és Spányi Miklós 
Barokk est 
Ábrahám Márta — hegedű; Spányi Miklós — 
csembaló 

Buda Ádám 
Énekmondó estje fáklyafény mellett 
családi program 

Augusztus 27. péntek 
11:00 Vác 
Piarista templom 
(Szentháromság tér) 
 
19:00 Verőce 
katolikus templom 
(Lugosi utca 2.) 
 

„Barokk mise” 
Tridenti rítusú szentmise keretében 
A szentmise zenei szolgálatát ellátja a Sebastian 
Consort, közreműködik: Bednarik Anasztázia — 
orgona 

Sonora Hungarica Consort 
Barokk kamarazene Itáliából és 
Spanyolországból  
Lachegyi Imre — blokcflöte; Dinyés Soma — 
orgona; Szászvárosi Sándor — viola da gamba 

Információk, sajtótájékoztatás 

Kérjük a sajtó munkatársait, hogy az előadások zavartalansága érdekében — 
amennyiben kép– vagy hangfelvételt kívánnak készíteni a koncerteken —, 
feltétlenül jelezzék előre részvételüket, vagy legkésőbb a koncert előtt 
egyeztessenek a szervezőkkel. Mivel az idei évben a belépés a fesztivál összes 
koncertjére ingyenes, sajtójegyeket nem kell igényelni. Köszönjük 
megértésüket! 

A fesztivál honlapja: 

www.borzsonybarokk.hu  

Kapcsolat, információ: 

Lachegyi Máté 
Telefon: (30) 627 40 55 
E-mail: consort@consort.hu 

http://www.borzsonybarokk.hu/�


 

4 
 

Interjúk: 

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

A fesztivál szervezője: 

 
www.consort.hu 
 

http://www.consort.hu/�
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