KÖZÉPPONTBAN

A BIZÁNCI
RÍTUSÚ
ZENE

CON SPIRITO

EGYHÁZZENEI
FESZTIVÁL
NYÍREGYHÁZA – DEBRECEN – PÉCS – SOPRON

Nemzeti Kulturális Alap

A „Con Spirito” Egyházzenei Fesztivál
évente ismétlõdõ esemény, amelyen a
nagy magyar történelmi egyházak zenei
kultúrája kerül bemutatásra.
A fesztiválnak minden évben más város
ad otthont. A négy égtáj szerinti beosztás
(Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Sopron)
szimbolikus jelentõségû: a tradíció
talajában gyökerezõ, az új
kezdeményezésekre is nyitott eseményrõl
van szó, amely találkozót kínál híveknek
és laikusoknak, elõadóknak és
hallgatóknak egyaránt.
Az idei fesztiválnak, melynek
középpontjában a bizánci rítusú zene áll,
Nyíregyháza ad otthont.
A fesztivál debreceni programja:

2015. MÁJUS 24. VASÁRNAP 19.30

DEBRECENI REFORMÁTUS
NAGYTEMPLOM (KOSSUTH TÉR)
Kijev Kamarakórus (Ukrajna)
(karnagy: Hobdics Mykola)

Lautitia Gyermekkar
(karnagy: Nemes József)
Ukrán, pravoszláv egyházzene

ÉLMÉNY
+ ÉRTÉK

Jegyár: 2400 Ft | Diák- és nyugdíjas jegyár: 1900 Ft
A debreceni Kodály Filharmónia bérlettulajdonosok
számára 20 százalék kedvezményt nyújtunk.
Jegyek válthatók a debreceni Tourinform irodában (Debrecen, Piac u.
20)., a www.jegymester.hu oldalon, valamint koncert elôtt a helyszínen.

A fesztivál egyéb eseményeirôl további
információt a www.egyhazzeneifesztival.hu
és a www.filharmonia.hu oldalon talál.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A „Con Spirito” Egyházzenei Fesztivál
évente ismétlõdõ esemény, amelyen a
nagy magyar történelmi egyházak zenei
kultúrája kerül bemutatásra.
A fesztiválnak minden évben más város
ad otthont. A négy égtáj szerinti beosztás
(Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Sopron)
szimbolikus jelentõségû: a tradíció
talajában gyökerezõ, az új
kezdeményezésekre is nyitott eseményrõl
van szó, amely találkozót kínál híveknek
és laikusoknak, elõadóknak és
hallgatóknak egyaránt.
Az idei fesztiválnak, melynek
középpontjában a bizánci rítusú zene áll,
Nyíregyháza ad otthont.
A fesztivál pécsi programja:

2015. MÁJUS 21. CSÜTÖRTÖK 19.00

PÉCS, BAZILIKA
(SZENT ISTVÁN TÉR 23.)
Optina Pustyn Énekegyüttes
(Oroszország)
Orosz, pravoszláv egyházzene

ÉLMÉNY
+ ÉRTÉK

Jegyárak: 3900 Ft, 2800 Ft, 2100 Ft
Diák- nyugdíjas és Tüke kártya kedvezmény: 10%
Filharmónia bérlettel rendelkezôk 20% kedvezményre jogosultak.

Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország pécsi jegyirodájában
(Pécs, Király u. 15., telefon: 06 72 310 561), a www.jegymester.hu oldalon,
valamint koncert elôtt a helyszínen.

A fesztivál egyéb eseményeirôl további
információt a www.egyhazzeneifesztival.hu
és a www.filharmonia.hu oldalon talál.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KÖZÉPPONTBAN

A BIZÁNCI
RÍTUSÚ
ZENE

CON SPIRITO

EGYHÁZZENEI
FESZTIVÁL
NYÍREGYHÁZA – DEBRECEN – PÉCS – SOPRON

Nemzeti Kulturális Alap

A „Con Spirito” Egyházzenei Fesztivál
évente ismétlõdõ esemény, amelyen a
nagy magyar történelmi egyházak zenei
kultúrája kerül bemutatásra.
A fesztiválnak minden évben más város
ad otthont. A négy égtáj szerinti beosztás
(Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Sopron)
szimbolikus jelentõségû: a tradíció
talajában gyökerezõ, az új
kezdeményezésekre is nyitott eseményrõl
van szó, amely találkozót kínál híveknek
és laikusoknak, elõadóknak és
hallgatóknak egyaránt.
Az idei fesztiválnak, melynek
középpontjában a bizánci rítusú zene áll,
Nyíregyháza ad otthont.
A fesztivál soproni programja:

2015. MÁJUS 22. PÉNTEK 19.00

SOPRON, EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(TEMPLOM U. 19.)
Kijev Kamarakórus (Ukrajna)
(karnagy: Hobdics Mykola)
Ukrán, pravoszláv egyházzene

Jegyár: 2800 Ft
Diák- és nyugdíjas jegyár: 2100 Ft

ÉLMÉNY
+ ÉRTÉK

Jegyek válthatók a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális
Központban (Sopron, Liszt Ferenc u. 1., telefon: 06 99 517 517),
a Blaguss Utazási Irodában (Sopron, Színház u. 15., telefon:
06 99 506 633), valamint a www.jegymester.hu oldalon.

A fesztivál egyéb eseményeirôl további
információt a www.egyhazzeneifesztival.hu
és a www.filharmonia.hu oldalon talál.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

