Felix Mendelssohn Bartholdy:
Elias (Op. 70) - keresztmetszet
2018. április 14. szombat 17.00
Szent László ÁMK Türr István Sportcsarnoka
(6500 Baja, Pázmány Péter u.)
Közreműködik:
Najbauer Lóránt (basszbariton) és Króneisz Gábor (tenor)
Ad Libitum Kórus (Baja) – karnagy: Pethőné Kővári Andrea
Erkel Ferenc Vegyeskar (Budapest) – karnagy: Cseri Zsófia
SZTE ZMK Vox Universitatis Szegediensis énekkar (Szeged) – karnagy: Cseri Zsófia
EFVK 20 Zenekar (koncertmester: Draskóczy Eszter)
Vezényel: Cseri Zsófia
A belépés díjtalan. Adományokat a helyszínen köszönettel elfogadunk.
www.efvk.hu

Támogatóink:
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Najbauer Lóránt a Californiai Egyetemen, San Diegóban
(UCSD) végzett közgazdászként, majd a Yale Egyetemen
szerzett operaszakos mesterdiplomát. Énekes repertoárja részét
képezik a barokk zene, Mozart operái, a legjelentősebb oratórikus művek, valamint (a Sixtones együttes tagjaként) az acapella
műfaj legnépszerűbb alkotásai. Külföldön és a hazai koncertéletben rendszeresen fellép szólistaként. Szólistaként számos
kiváló zenekarral és karnaggyal koncertezett már együtt, és
több zenei versenyen szerzett előkelő helyezést.
Króneisz Gábor jogászként végzett. 2000 óta kiváló tenor
énekese az Erkel Ferenc Vegyeskarnak, és a kórus alapítványának kuratóriumi titkára. Több ízben vállalt már szóló szerepeket
koncerteken, versenyeken és oratóriumokban.
Az Ad Libitum Kórus (Baja) 1991-ben alakult Pethőné Kővári Andrea vezetésével.
Hazai és nemzetközi kórusversenyeken egyaránt rangos helyezéseket értek el.
Három alkalommal élő adásban közvetített önálló stúdióhangversenyt adhattak a
Magyar Rádióban, repertoárjuk egy részét két CD-felvétel őrzi. Műsorukban meghatározó helyet foglalnak el a kortárs hazai és külföldi szerzők művei. Tevékenységüket
városi és megyei elismerések is fémjelzik.
Az Erkel Ferenc Vegyeskar (Budapest) célja, hogy minden zenei kor és stílus kórusirodalmából minél több értékálló művet megtanuljon, s azokat minél hitelesebben
tolmácsolja a hazai vagy külföldi közönség számára. A kórusnak 2002 óta Cseri Zsófia
a karnagya.
A SZTE ZMK Vox Universitatis Szegediensis Énekkar a hangszeres főiskolai
hallgatók közül a billentyűs hangszereken, blockflötén és gitáron játszó diákok éneklő
közössége. Rendszeresen énekelnek különböző főiskolai és városi rendezvényeken, s
alkalmanként együttműködnek az intézmény hangszeres együtteseivel, vagy más
kórusokkal is. 2008-tól Cseri Zsófia vezeti a kórust.
Az EFVK 20 Zenekar tagjai budapesti, szegedi és bajai hangszeres művészek, akik
az EFVK 20. évfordulója alkalmából rendezett oratórikus koncertturné alkalmából
szerveződtek szimfonikus zenekarrá. Az együttes koncertmestere: Draskóczy Eszter.

