Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
1388 Budapest
Pf. 82.
Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére
szakmai beszámoló
Pályázati azonosító: 3707/12072
Tisztelt Kuratórium!
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 3.000.000 forintot nyert el a Nemzeti Kulturális
Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton, a 2015-ös évben, a 7. Con Spirito
Egyházzenei Fesztivál megrendezésére címmel.
A pályázati azonosítószám: 3707/12072
A Filharmónia által immár hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Egyházzenei Fesztivál a
2015-ös évben országos fesztivállá vált, amely szándék mögött egy hosszú távú koncepció
rajzolódik ki a Filharmónia tervei szerint.
A “Con Spirito” Egyházzenei Fesztivál évente ismétlődő esemény, amelyen a nagy magyar
történelmi egyházak zenei kultúrája kerül bemutatásra. Zenés szertartások, koncertek,
előadások hozzák emberi közelségbe az isteni zene több évszázados hagyományát.
A fesztiválnak minden évben más város ad majd otthont. A négy égtáj szerinti beosztás
(Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Sopron) szimbolikus jelentőségű: a tradíció talajában
gyökerező, az új kezdeményezésekre is nyitott eseményről van szó, amely találkozót kínál
híveknek és laikusoknak, előadóknak és hallgatóknak egyaránt.
Az idei Egyházzenei Fesztivál központjában – mint középkori zománc a nemesfém foglalatban
– a keleti egyházak énekkari hagyománya tündöklött.
Olyan jeles fellépők szólaltatták meg a szláv és bizánci zenei emlékeket, mint a NIKA
Kamarakórus, a Szent Efrém Férfikar, a Lautitia Gyermekkar, a szentpétervári Optina Pustin
(Opta öröksége) férfiegyüttes, az ukrajnai Kijev Kamarakórus és a magyar görög katolikus
Szent Atanáz Kórus.
A keleti egyházak misztériumának tárgyiasult formái az ikonok, melyekből egy
figyelemreméltó kiállításnyi anyagot sikerült összeállítani a fesztivál ideje alatt. Az ikon
kiállítás a fesztivál teljes ideje alatt megtekinthető volt az érdeklődők számára. Nem csak a
régi mesterek alkotásaival találkozhatott a kedves közönség, hanem a reneszánszát élő
ikonfestészet kortárs alkotói is képviseltették magukat egy-egy remekművel.
A Szent Efrém Férfikar, mint a hazai görög-keleti egyházzene mértékadó képviselője,
oroszlánrészt vállalt a fesztiválból Bubnó Tamás vezetésével. A fesztivál megnyitó mellett
Nyíregyházán és Hajdúdorogon is közös koncertet adott a kórus más regionális érdekeltségű
kórusokkal együttműködve.

A fesztivál két nemzetközileg is a legmagasabban jegyzett kórussal ismertette meg a hazai
közönséget. Szentpétervárról az Optina Pustyn énekegyüttes, míg Ukrajnából a Kijev
Kamarakórus látogatott el hazánkba a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál kedvéért.
Az orosz énekegyüttes ízelítőt adott az orosz ortodox egyházak mindennapi életéből,
megcsillogtatva a hátköznapi liturgiák dallamai mellett a híres zeneszerzők egyházi
ihletettségű alkotásait.
A Kijev Kamarakórus három hangversenyt is adott a fesztivál keretében, de mindenképpen
kiemelném a máriapócsi előadást, amelyről a Magyar Rádió felvétet készítő szakemberei is,
mint életük egyik legnagyobb élményéről nyilatkoztak. A kegyhely misztériuma olyan
hátteret biztosított a hangversenynek, hogy minden résztvevő őszinte elismerésével egy
világszínvonalú előadás születhetett meg.
A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál 2015. évi programjai:
2015. május 20 – 24. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög katolikus Hittudományi Főiskola
Ikon-kiállítás
2015. május 20.
Nyíregyháza, Görög katolikus Püspöki Társ-Székesegyház
Szent Efrém Kórus és NIKA Kamarakórus
2015. május 20.
Debreceni Református Nagytemplom
Kijev Kamarakórus (Kijev – Ukrajna)
2015. május 21.
Pécsi Dóm
Optina Pustyn énekegyüttes (Szentpétervár – Oroszország)
2015. május 21.
Hajdúdorog, Görög katolikus Püspöki Társ-Székesegyház
Szent Efrém Férfikar és Lautitia Gyermekkar
2015. május 22.
Nyíregyháza, Kodály Terem
Optina Pustyn énekegyüttes (Szentpétervár – Oroszország)
2015. május 22.
Sopron, Evangélikus templom
Kijev Kamarakórus (Kijev – Ukrajna)
2015. május 23.
Máriapócs, Kegytemplom
Kijev Kamarakórus (Kijev – Ukrajna)
2015. május 24.
Szent Atanáz kórus

Máriapócs, Kegytemplom

Hálásan köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap hathatós segítségét, amely nélkül ez a fesztivál
nem jöhetett volna létre. Bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk a támogatásukra.
Mellékelten küldjük a pénzügyi elszámolásunkat.
Kérjük a „7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére” című pályázatunk szakmai és
pénzügyi beszámolójának elfogadását.
Pécs, 2015. szeptember 1.

Sajtóvisszhang:
https://www.youtube.com/watch?v=6i019xTUiEg
http://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhazan-lepett-fel-az-orosz-kings-singers-2015-05-22
https://www.youtube.com/watch?v=7f1ImGfCKdQ
http://www.szon.hu/optina-pustyn-a-kodaly-teremben/2839868

Szakmai beszámoló internetes elérhetősége:
http://egyhazzeneifesztival.hu/szakmai-beszamolok/

