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„Egy híján tíz” — IX. Börzsöny Barokk Napok régizenei 
fesztivál 

2004-ben, akkor még Nógrádi Barokk Napok címmel rendeztük meg először 
régizenei hangversenysorozatunkat a Börzsöny páratlanul szép fekvésű, hegyi 
falvaiban, jövőre pedig már a X. évfordulónkat ünnepelhetjük. A jubileumi Börzsöny 
Barokk Napok előtt egy évvel az idei fesztivál az előző évekhez képest ugyan 
valamivel kevesebb programmal, de változatlan színvonalon, három változatos 
koncerttel várja visszatérő és új közönségét. 
A program augusztus 23-án, csütörtökön kezdődik egy kora- és érett barokk 
művekből álló kamarazenei koncerttel, amelyen Márta Nóra barokk fuvolán, Lachegyi 
Imre —aki egyúttal ismét a fesztivál művészeti vezetője— furulyán, Dinyés Soma 
csembalón és Lachegyi Anna csellón működik közre. A hangverseny helyszíne a 
Dunakanyar egyik legszebb településének tartott Verőce katolikus temploma. 
Másnap, augusztus 24-én a Börzsöny egyik ékszerdoboza, a sváb hagyományait a 
mai napig erősen őrző Berkenye gyönyörűen fejújított barokk templomában a Sonora 
Hungarica Consort ad barokk kantátaestet. A koncerten az együttes állandó magját 
alkotó trió —Lachegyi Imre (furulya), Oláh Aino (csembaló) és Szászvárosi Sándor 
(viola da gamba)— mellett Pintér Ágnes működik közre énekes szólistaként. 
A hangversenysorozat záróakkordja pedig a Sebastian Consort évek óta nagy 
népszerűségnek örvendő koncertje lesz a szokolyai református templomban. Az 
együttestől megszokhattuk, hogy minden évben igazán különleges műsorral 
készülnek: tavaly például a régizene mellett romantikus és kortárs darabok is 
szerepeltek hangversenyükön, ezúttal pedig egy igen kevéssé ismert, ám jelentős 
zeneszerző, a XIV. század végi polifónia mestere, Johannes Ciconia műveivel 
ismertetik meg a közönséget. A mester, akinek már a származása sem volt 
mindennapi (egy pap és egy előkelő nő gyermeke volt), az ún. „ars subtilior”, azaz 
kifinomultabb művészet stílusában alkotott (a kifejezést elődjeik, elsősorban Machaut 
és Landini stílusával szemben fogalmazták meg a korszak zeneszerzői), amelyre 
rendkívül izgalmas hangzások, feszültséggel teli ritmika, összetett szólamkezelés 
jellemző. 
A Börzsöny Barokk Napokat az elmúlt években egyre növekvő érdeklődés kísérte, 
minden évben nagyszámú látogatót (törzsközönségünk is évről évre növekszik) 
üdvözölhettünk a szinte kivétel nélkül teltházas koncerteken. Ez nekünk, 
szervezőknek nagy örömünkre szolgál, ugyanakkor felelősséget is jelent: minden 
évben új, valódi művészi élményekkel szeretnénk megajándékozni a közönséget, és 
kötelességünknek tartjuk, hogy a szervezés is egyre gördülékenyebb legyen. Így 
mind a résztvevő művészek, mind a hallgatóság teljesen át tudja magát adni a 
művészetnek — ráadásul ebben a páratlanul szép, felemelő környezetben. 
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Program 

Augusztus 23. csütörtök 
19:00 Verőce 
katolikus templom 
(Lugosi utca 2.) 

Korabarokk és barokk kamarazenei est 
Márta Nóra — barokk fuvola, Lachegyi Imre — 
blockflöte, Dinyés Soma — csembaló, Lachegyi 
Anna — cselló  

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

Sonora Hungarica Consort 
Barokk kantátaest 
Pintér Ágnes — szoprán, Lachegyi Imre — 
blockflöte, Oláh Aino — csembaló, Szászvárosi 
Sándor — viola da gamba 

Augusztus 25. szombat 
19:00 Szokolya 
református templom 
(Mányoki utca 5.) 

Sebastian Consort 
Reneszánsz est Johannes Ciconia 
műveiből 
Dezső Sára, Gavodi Zoltán, Philipp György — 
ének, Lachegyi Imre — blockflöte, Lachegyi Róza 
— hegedű, Lachegyi Anna — cselló, Lachegyi Máté 
— orgona 

 

Információ, 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/
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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/

	„Egy híján tíz” — IX. Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztivál
	Program
	Korabarokk és barokk kamarazenei est
	Márta Nóra — barokk fuvola, Lachegyi Imre — blockflöte, Dinyés Soma — csembaló, Lachegyi Anna — cselló 

	Augusztus 23. csütörtök
	19:00 Verőce
	katolikus templom

	Sonora Hungarica Consort
	Barokk kantátaest

	Augusztus 24. péntek
	19:00 Berkenye
	katolikus templom

	Augusztus 25. szombat
	19:00 Szokolya
	református templom
	Reneszánsz est Johannes Ciconia műveiből

	Információ, sajtótájékoztatás
	A fesztivál honlapja:
	Kapcsolat, információ:
	Lachegyi Máté

	Interjúk:
	Lachegyi Imre

	A fesztivál szervezője:


